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Seijst 1989. - Dl.19 Tekening van het huis met wachtkamer, buffet, enz., dat J. van denBrink bij Het Rond had willen bouwen. Ontwerp van oktober 1906.





Seijst 1989. - Dl.19 oooz ir w 2 o Ontwerp van het wachtlokaal dat burgemeester en wethouders van Zeisthadden willen plaatsen aan de Donkerelaan en waarin de drie betrok-ken partijen financieel voor een derde hadden moeten deelnemen. &:







Seijst 1989. - Dl.19 zigers op het tramweggedeelte Willem Barentszstraat(Utrecht) - Van Reenenweg (Zeist) alleen aan de voorlo-pig door witte banden om de palen van de bovenleidingaangegeven plaatsen. De bestaande halteplaatsen inUtrecht en Zeist bleven gehandhaafd. Na verloop vantijd verschenen er haltepalen met bordjes. Toen men voor Centraal Nederland een jaar of zes ge-leden ergens in de omgeving van Amerongen of Leersumeen gat aan het graven was om een nieuwe bushalte teplaatsen, stootten de werklui op iets hards. Omdat zegeen zin hadden om er naast opnieuw te beginnen, beslo-ten ze de steen, dachten ze, naar boven te halen. Grootwas de verrassing toen ze een O.S.M.-tramhaltebord naarboven haalden, kennelijk indertijd in de grond gestoptom het zware ding niet te hoeven vervoeren. Keurig ge-schilderd staat het nu in het kantoor van Centraal Ne-derland in Rhenen. Vanaf 1920/21 stonden de reizigers

op Het Rond inweer en wind op hun tram te wachten en vooral omdatdaar het overstappunt was tussen de twee tramlijnen,was dat niet erg gunstig. Meestal liet de aansluiting te wensen over. Wie metde tram uit Utrecht aankwam, zag dan in de 2e Dorps-straat de tram richting Rhenen net van Het Rond ver-trekken. Het beste kon men dan blijven zitten tot hetstation Zeist en daar in een gereed-staande volgendetram stappen om niet buiten te hoeven staan. Het probleem was bij de gemeente en de O.S.M., laterde N.B.M., bekend, want reeds meermalen had de gemeentegewezen op de wenselijkheid bij het gemeentehuis eengebouwtje te plaatsen, waar de passagiers beschuttingzouden kunnen vinden tegen weer en wind, gedurende detijd dat ze wachten moesten op het verkeersmiddel (dusniet expliciet de tram) dat hen vervoeren zou. Burge-meester en wethouders van Zeist wendden zich in 1927 of1928 weer tot de directeur van de

N.B.M. (NederlandscheBuurtspoorweg Maatschappij, opvolger van de O.S.M.) methet verzoek te overwegen of die maatschappij op eigenkosten over zou willen gaan tot het plaatsen van eenwachtlokaal vlakbij de ingang van het Walkartpark. Hetontwerp moest zich aanpassen aan de omgeving.













Seijst 1989. - Dl.19 steen is gelegd door Dirk van Barneveld, oud 7 jaar. 7Nov. 1931&quot;. En met die eerste steen wordt de gedenk-steen bedoeld, die werd ingemetseld toen het gebouwtjeer al hoog en breed stond. Met ingang van 1 januari 1929 had de N.B.M., naast degewone trams, versnelde trams ingesteld, die niet stop-ten aan de halten tussen de Museumbrug in Utrecht en deSanatoriumlaan te Zeist. Dit genoemde traject legden zenon-stop af. Vanaf 15 mei 1935 werd de gehele tram-dienst versneld en de speciale versnelde trams vervie-len toen. Vele duizenden vonden er beschutting tegen de guur-heid van ons klimaat. Telkens wanneer de tram gierenden schommelend tot stilstand kwam voor het &quot;glazen pa-leisje&quot; stroomden de wachtenden uit het huisje en toentenslotte de tram in 1949 werd vervangen door bussen,bleef het huisje onberoerd. In maart 1946 werd er geklaagd over het feit dat hetwachthuis je er zo

verveloos bij stond en dat al hetglas er uit lag, zodat het als schuilgelegenheid nietveel waarde meer had. Er werd dan ook gevraagd of ergeen plaatmateriaal zoals eternit zou kunnen wordenaangebracht zo lang er geen toewijzing voor glas zoukomen. In 1949 ging het eigendom van het huisje over opde N.B.M., op wiens naam de vergunning dan ook werdovergeschreven. In datzelfde jaar, op 2 mei, reed delaatste tram van Utrecht naar Zeist. Op 14 december 1951 werd aangekondigd dat het wacht-lokaal in 1952 ongeveer 80 meter zou worden verplaatstin de richting van Utrecht. In december 1951/januari1952 veranderde er inderdaad het een en ander. Devluchtheuvel, waaraan de halte was gelegen werd ver-plaatst in de richting Utrecht. Er werd dan ook gemop-perd over het feit dat het wachthuisje toen zo ver vande halte af was komen te staan. De N.B.M, had ook ontdekt dat de plaats niet juistmeer was en er werd door werklieden

een put gegraven endaarin een nieuwe fundering gemetseld. Na enkele wekenwas deze fundering opeens weer verdwenen; het huisjebleef staan. Rijkswaterstaat maakte namelijk bezwaren. H IJ



Seijst 1989. - Dl.19 omdat er een rijwielpad zou worden aangelegd over degrond, waarop het huisje zou worden gebouwd. Onderhan-delingen tussen Rijkswaterstaat en de eigenaresse vandeze grond, de familie De Pesters, leidden ertoe dat deN.B.M, de beschikking kreeg over een strook grond omeen nieuw wachthuis je te bouwen. Het oude huisje ver-dween toen. Het huisje aan de Donkerelaan stond er nog steeds enop 7 mei 1954 schreef de directeur van gemeentewerkeneen brief aan burgemeester en wethouders dat de plaatsvan de bushalte voor het gemeentehuis gewijzigd was inde richting van de Hogeweg, waardoor het wachtlokaalveel van zijn betekenis verloren had. De ruimte voorhet gemeentehuis moest parkeerterrein worden, zodat hetwachtlokaal daar moest verdwijnen. Hij stelde voor datburgemeester en wethouders aan de N.B.M, zouden medede-len dat in verband met de verbetering van de Donkere-laan binnen

afzienbare tijd het wachthulsje verwijderdzou moeten worden en dit in overleg met de directeurvan gemeentewerken zou moeten geschieden. In februari 1955 werd geschreven dat de werkzaamhedentot verbetering van de Slotlaan en Donkerelaan op14 maart zouden aanvangen en dat voor die datum hethuisje weg moest zijn. Aldus geschiedde. A. Steenmeijer Bronnen - G.A.Z.: Inventaris van het archief der gemeenteZeist, 1906-1945, nos 2003 en 2004 - De Zeister Tram; Uitg. Pirola, Schoorl - Trams langs de Utrechtse Heuvelrug; Uitg. Pirola,Schoorl - Utrecht in Woord en Beeld, jrg 1929 en 1931 16



Seijst 1989. - Dl.19 De tram uit Rhenen stopt bij het wachthuisje aan de Donkerelaan In 1946 (Coll. Centraal Nederland, Rhenen).                                            '~ Merkwaardige zaken, mij bekend De eerste Nobelprijs voor natuurkunde werd in 1902aan twee Nederlanders, H.A. Lorentz en P. Zeeman toege-kend voor hun onderzoekingen op het terrein der spec-traal-analyse. Eigenlijk de eerste schreden op het ter-rein van het tegenwoordige zo belangrijke fundamenteleonderzoek van de materie. In 1904 verzocht Prof. Zeeman mijn vader, de gemeen-tearchitect J, Meerdink, een in Bosch en Duin te bouwenvilla voor hem te ontwerpen. Deze villa, gelegen aan deMesdaglaan 3, kwam in 1905 gereed en de familie Zeemanplacht er de zomer door te brengen. Zeeman was hoogleraar te Amsterdam, waar hij zijneigen laboratorium kreeg (thans het bekende Zeeman-la-boratorium) . Sommige proeven dienden in een kelder. ifj





Seijst 1989. - Dl.19 Jaarverslag over 1988 In het verslagjaar vergaderde de Raad van Beheer op11 april, terwijl het dagelijks bestuur viermaal bijeenkwam en wel op 24 februari, 29 maart, 12 juli en 8 de-cember. Ten aanzien van de samenstelling van onze Raad vanBeheer melden wij u, dat in januari 1988 zowel de heerStorm de Grave als de heer Van Tellingen om leeftijds-redenen voor het lidmaatschap van de Raad hebben be-dankt. Wij zijn beiden erkentelijk voor het vele datzij gedurende zo vele jaren voor onze Stichting hebbengedaan. Tot ons leedwezen vernamen wij dat heer VanTellingen in oktober 1988 is overleden. Een belangrijkZeistenaar is daarmede van ons heen gegaan. Nieuw benoemd tot lid van de Raad van Beheer werdmevrouw drs S. Bottinga. Onder meer als lid van de ten-toonstellingscommissie heeft zij al op verschillendemanieren met ons meegewerkt. Wij heten haar in de Raadvan Beheer van harte welkom.

De samenstelling van het dagelijks bestuur bleef on-gewijzigd. Ons Bulletin kwam ook dit jaar weder viermaal uit metinteressante kopy. In mei 1988 bereikte ons het treurige bericht vanoverlijden van mevrouw L.C. Scharten-Daran, die zo velejaren haar man assisteerde bij zijn werk als eindredac-teur. Wat betreft de herinrichting van onze kamer, het ar-chiefwerk en de beantwoording van vragen tijdens deopenstelling van onze werkruimte in het Slot op dins-dagochtend van 10.00 tot 12.00 uur, een en ander onderleiding van mevrouw drs J.C. Mollen-Hengeveld, verwij-zen wij u naar haar afzonderlijke jaarverslag, waarinook de filmvoorstellingen door de heer Wels worden ge-memoreerd. Dezelfde heer Wels verzorgde ook dit jaaronze contribuanten-administratie. Op 2 juni 1988 hield drs H.J.M. Tromp, lid van onzeRaad van Beheer, een interessante lezing met fraaiedia's over &quot;Hedendaagse historische buitenplaatsen in

vogelvlucht&quot;.







Seijst 1989. - Dl.19 Verslag van het archiefwerk in 1988 Een turbulent jaar ligt achter ons; de herinrichtingvan de kamer in het Slot, waarin een groot deel van hetarchief is opgeborgen, is in 1988 begonnen. Een nieuwemoderne kastenwand is geplaatst, waarin onder andere debibliotheek, kaartenbakken, prentbriefkaarten, enz.zijn opgeborgen. Het was wel even wennen, maar geleide-lijk aan valt het best mee. Een mooi kopieerapparaat verscheen, nieuwe meubelszijn besteld, enz. Als straks het geheel gereed zalzijn, dan heeft de kamer een gedaanteverwisseling on-dergaan en het werken zal er een stuk gemakkelijkerverlopen. Waar hebben wij ons verder dit jaar mee bezig gehou-den? Allereerst het bewerken van de Persberichten. Ditneemt nog steeds veel tijd, vooral het sorteren, op-plakken, coderen en in mappen opbergen. Een verfijndecodering wordt sedert 1988 toegepast. In de Bibliotheek zijn nieuw verschenen boeken

enbrochures opgenomen en de catalogus is bijgewerkt even-als de Bibliografie. Het ligt in ons voornemen in 1989 een geheel herzienedruk van de Bibliografie en de Catalogus te doen ver-schijnen. Voor de Iconografische Atlas zijn oude en nieuwe por-tretten van Zeistenaren nog steeds zeer welkom. Veel belangstelling heeft de Kaartenverzameling; deinventarisatie van het kaartenmateriaal is thans ge-reed. De recent ontvangen en verschenen kaarten zijn indit overzicht vermeld. Een inleiding gaat eraan vooraf.Hopelijk verschijnt het geheel begin 1989. Het is sa-mengesteld door ir B. van Wijk. Ook het overzicht van de Prentenverzameling zal, on-der andere voorzien van een inleiding, binnenkort ver-schijnen. Deze inventaris is samengesteld door mevrouwdrs Saskia Bottinga. Voor de Penningen en de Munten zijn speciale laden-kastjes aangeschaft. Ook zij worden stuk voor stuk be-schreven en op fiches gezet. m





Seijst 1989. - Dl.19 Met de grote energie en de massa tijd, die hij eraanbesteedt, zal dit hem zeker gelukken. Een woord vandank is voor hem en zijn vrouw op deze plaats terecht. Maar veel dank is ook bestemd voor de vaste medewer-kers op dinsdagmorgen. Tot onze spijt was mevrouw Ber-toen vanaf augustus niet in de gelegenheid naar hetSlot te komen als gevolg van een ongeval, maar hersteltnu gelukkig voorspoedig. De heer Van Wijk is weer re-gelmatig present (kaarten- en muntenverzameling). Me-vrouw Heyning en de heer Roeder en ondergetekende ont-fermen zich over de persberichten, een niet eenvoudigetaak. De heer Van Lunteren moest de laatste maanden vandit jaar verstek laten gaan in verband met andere werk-zaamheden. De heer Bardet houdt zich bezig met de her-inrichting van de kamer en getroost zich veel moeite omalles voor elkaar te krijgen. Voorts de heren Scharten,Visser en Rhoen onze welgemeende

dank voor hun bijdra-gen en adviezen ten behoeve van ons archiefwerk. Laat ons ook het komende jaar weer proberen het ar-chief zo goed mogelijk in stand te houden, hetgeen doorsamenwerking en overleg bereikt kan worden. J.C. Mollen-Hengeveld Oproep medewerkers voor ons Archief Medewerking gevraagd op Dinsdagmorgen van hen, dietijd, zin en interesse hebben voor de historie vanZeist, met indien mogelijk ervaring op het gebied vandocumentatie. Wij denken aan ouderen en jongeren, bijvoorbeeld uithet onderwijs, geschiedenisstudenten enz. Het werk bestaat onder andere uit: verzamelen, code-ren en opbergen van persberichten. Hebt u belangstelling, kom eens praten op dinsdagmor-gen op het Slot Zeist. J.C. Mollen-Hengeveld m





Seijst 1989. - Dl.19 Lezing over het Gasbedrijf De heer drs. C.P. van Strien zal op dinsdag 23 meia.s. om 20.00 uur in zaal I in de linkervleugel van hetSlot, een lezing houden over de geschiedenis van hetZeister Gasbedrijf, dat dit jaar honderd jaar bestaat. De eerste steenlegging had ji plaats op vrijdag 29 juni 1888 ? (Coll. Gemeentearchief Zeist) Werfactie 1989 Ter ondersteuning van de werfactie 1989 is een aantalexemplaren beschikbaar gesteld van de in december 1988verschenen uitgave van &quot;De straatnamen van Zeist&quot; voordegenen, die zich aanmelden of aangemeld worden alscontribuant van onze Stichting. Begunstigers, die een nieuwe contribuant aanmeldenontvangen naar keus een exemplaar van de navolgende bijonze Stichting verschenen publikaties: - Johannes de Bosch 1713-1784 en zijn tekeningen vanZeist in het midden der 18e eeuw (dr J. Meerdink); - Een historische schets van Katholiek Zeist

(Th.G.P.M.Ruijs); - De molens van Zeist (dr K.W. Galis); - De opkomst en ontwikkeling van de sociaal-democrati-, sche arbeidersbeweging in Zeist (G. van Nieuwenhui- zen); - Zeist 1811-1815 Inlijving en bevrijding (dr J. Meer-dink) . Wij hopen met deze actie het aantal begunstigers in1989 ruim boven de 600 te zien stijgen. 26



Seijst 1989. - Dl.19 Nieuwe contribuanten Wij begroeten deze keer 26 nieuwe begunstigers:De heer J. de Bakker, Oranje Nassaulaan 57De heer J.A.H. v.d. Berg, Couwenhoven 5704Mevrouw W. Bouman, Stramroodlaan 41De heer F. Cayaux, Laan van Vollenhove 2751Mevrouw M. de Coo-Wijgerinck, MaldenDe heer mr. M.J.M, van Driel, Nijenheim 1153Mevrouw A. Dijkmans-van Baarle, Const. Huygenslaan 10De heer jhr H.Ch.L.A. Gevers, Potterlaan 11De heer dr. H. Elsevier Stokmans, Lindenlaan 26De heer J.A. de Groot, Brugakker 4204De heer J.F. Helfenrath, Rozenstraat 2bDe familie W.M. v. Herwijnen-van Drie, De Clomp 1720Historische Werkgroep Austerlitz, Marmontweg 55De heer J.F. Baron van Hogendorp, TrichtLettinga B.V., 2e Hogeweg 46 Mevrouw K. Meintjes, Wilhelminalaan 35                         < ' ;; Mevrouw S. Modderaar, Prof. Lorentzlaan 52De heer A.C. Nijenhuis, Crosestein 3016De familie B. Ouwerkerk, Dalweg

27De heer C. Overmaat, Ernst Casimirlaan 26 'De heer W. Poerink, 2e Hogeweg 48De heer B. v.d. Pol, Nooitgedacht 30Mevrouw E. Reerink-Methorst, Jan Scheplaan 6De familie A. Renes, Van Renesselaan 47Mevrouw H. v. Renen-Aalten, SimarowaMevrouw W. Rienstra, Couwenhoven 5617Mevrouw A. Ruyssenaars, Brugakker 5739De heer D.M. Servaas, Const. Huygenslaan 9De heer A.W. Spijker, Tesselschadelaan 10De heer dr. J.N. Sterrenburg, Prof. Lorentzlaan 63Sticht. Nat. Cont. Monumentenbesch., AmsterdamMevrouw G.J. v. Til-Roos, Couwenhoven 3332Mevrouw A.I.B. Troostheiden, Brugakker 6529Mevrouw I. Valk, Van Tetslaan 32De familie A. van 't Verlaat, Couwenhoven 9037De familie M. Vermeulen, Duinweg 12d 27



Seijst 1989. - Dl.19 De heer C. bij 't Vuur, Timmermanlaan 7 Mevrouw T. de Waal-de Vroedt, Verlengde Slotlaan 6 De heer J.A.M. v. Wieringen, Apeldoorn Mevrouw M.J. v. Wieringen-de Zanger, Arnh. Bovenweg 6 Ondanks dit grote aantal aanmeldingen toch maar eenstijging tot 581, 26 meer dan de vorige keer, want erwaren 14 afschrijvingen! Helaas moesten wij 4 contribuanten annuleren wegensgrote achterstand bij de betaling van de contributie. Toch, al met al, naderen wij de 600, nog maar 19, wiekunnen wij als de 600e feestelijk begroeten? &quot;Werfactie 1989&quot; zal er hopelijk toe bijdragen snelde 1% van de bevolking van Zeist te bereiken. Wellicht is het hier ook de plaats dank te zeggenvoor de gezellige reacties bij dia- en filmvoorstellin-gen en vaak de spontane opgave als begunstiger van onzeStichting. Zullen wij in het volgende stukje de 600e kunnen be-groeten? Helpt u mee? H. Wels, administrateur De paardetram

Utrecht-De Bllt-Zeist(Coll. Gemeentearchief Zeist) 28











Seijst 1989. - Dl.19 gen. Op dat gedeelte van de Utrechtseweg is overigensnog meer te doen. Nemen wij aan dat mevrouw Scharff hethuis naast Veelzicht (het tegenwoordige politiebureau,destijds Boschzigt geheten) verwierf, dan zien wij datin datzelfde jaar 1815 Boschzigt zelf door A.G. vanMeurs (ook al een bewoner van de Herengracht, ditmaalop no 408) met meubels en al wordt verkocht aan de we-duwe A.C. Boudaen van Ghesel, een dame die aan hetJanskerkhof te Utrecht woonde. Haar familie koopt vanJohannes van Laer achter haar huis, met uitgang op deKerkweg, nog drie woningen, stalling en koetshuis, bij-behorende grond en nog een tuin. Tenslotte verkoopt de koopman en &quot;zaagmolenaar&quot; J. duPree te Utrecht aan de bekende in de Dorpsstraat wonen-de metselaar Ruth Blanken huis en erf aan de &quot;GrooteUtrechtscheweg te Zeist&quot;, ten noorden grenzende aan hetbuitengoed Lommerlust. Er werd

dus in dat jaar 1815heel wat onroerend goed langs de Utrechtseweg en vooralin de omgeving van de Dorpsstraat verhandeld. De welge-stelde logementhouder en landeigenaar Jacob van Kreel,die zijn herberg naast de kerk in 1815 aan Jan Mouthaanoverdoet, brengt de hofstede De Brink, de latere bui-tenplaats en daarbij behorende &quot;daghuurderswooning&quot; inveiling, ook al aan die Utrechtseweg. Al die veranderingen wekken niet de Indruk dat dedruk der omstandigheden de zeister bevolking zwaar be-lastte. Kopen en verkopen doen eerder denken aan be-langstelling van het stedelijk patriciaat om zich inZeist te vestigen. Een streven dat eerst in de twinti-ger jaren tot volle ontwikkeling kwam. Daarnaast bleefvoor velen de armoede bestaan, die de franse tijd ken-merkt: de daghuurders, bosarbeiders, houthakkers in hunplaggen hutten en de door de armbesturen bedeelden. Destichting van de buitenplaatsen tussen de

twintiger enzestiger jaren van de vorige eeuw betekende ongetwij-feld een verruiming van de werkgelegenheid en een be-langrijke stimulans voor de ambachtelijke en handel-drijvende middenstand. Maar tevoren kwam de kleinedorpsgemeenschap (in 1815) nog even onder spanning testaan. 33







Seijst 1989. - Dl.19 vraagt hem naar zijn papieren en Th. Sluyter antwoordzijn naam is Jan ver der Pol, geboortig van Schravelandoud 26 jaren en sta voor zijn persoon in en de volgendedag weer de waarschijnlijke dezes (onleesbaar), ditgeval heeft vier weken geleden ook bij hem plaats ge-had, toen dezelve tog is opgepakt en weggebragt en daarde wet zegt hij zijn knegt moet aangeven schijnt hijzulks niet te willen doen hoewel hij zulks zeer welweet en zig altoos met deserteurs ophoud&quot;. Wij hebben het al gezegd: deserteurs en boeren wistenelkaar te vinden. Erg enthousiast om de strijd tegen Napoleon te wagenwas men bij ons bepaald niet. De Officier is goed boosen schrijft Van Bern de volgende dag al terug, zegt hemdat hij een behoorlijk proces-verbaal van het voorge-vallene dient op te maken en toe te sturen ten eindedie boer te kunnen vervolgen &quot;althans indien er enigbewijs is, dat het een deserteur is&quot;.

Betreurd wordtdat de burgemeester geen kennis heeft gegeven van het-geen er vier weken geleden is gebeurd. Dat zou ook nogin bovengenoemd proces-verbaal kunnen worden opgenomenmet vermelding van de naam van de desbetreffende deser-teur en waarheen hij is opgebracht. Alles dient zo goedmogelijk te worden &quot;gerechercheerd&quot;. Nauwkeurig moetworden opgegeven wat in beide gevallen heeft plaatsge-vonden en onder welke omstandigheden. Iets anders nu: Burgemeester Van Bern schrijft op23 maart aan de Procureur in eerste aanleg - het gaatdan over de mogelijke franse gezindheid der Zeistena-ren - dat de ingezetenen zeer goed gezind zijn en ge-hecht aan het tegenwoordige gouvernement. Wel meldt hijdat als vreemdeling hier woont: F. Hubert, een franseknegt (sic !) en voormalig politiefunctionaris te Am-sterdam, wiens gezindheid niet te verzekeren is. MaarVan Bern neemt de gelegenheid waar een

bijzonder feitonder de aandacht van de Procureur te brengen. L. On-derboven had de &quot;dienaar&quot; (veldwachter) op het volgendeop een muur gekladde maar leesbare versje opmerkzaamgemaakt: 36



Seijst 1989. - Dl.19 &quot;Moet ik het lieve Leeven dervenIk agt het een geringe zaakOf ik om Cesar's glorie sterveOf m'in een dwingeland vermaak.&quot; Bepaald niet vleiend voor de nationale gevoelens ende nieuwe koning (een nawee uit de patriottentijd, dieterm &quot;dwingeland&quot;?) . Dat men om de glorie van CesarNapoleon niet veel gaf is eerder begrijpelijk. UitAmersfoort, waar de rechtbank zetelt, komt als reactie&quot;dat het veersje maar moet worden overgewit, opdat hetuit het oog kome&quot;. Van Bern wordt aanbevolen scherp tedoen surveilleren en de Officier van Justitie zou weleens willen weten waarom de gewezen commissaris vanpolitie, in casu Hubert, zo vaak naar Amsterdam gaat. Politietoezicht op vreemdelingen achtte men striktnoodzakelijk en angst voor spionnen ging de autoritei-ten na februari meer en meer in haar greep krijgen. Devraag is of de bevolking er zich bijzonder druk ommaakte. Maar

bezorgd is men wel. Van Bern moet immers(31 maart) per omgaande aan de Officier van Justitiemelden: &quot;hoedanig de geestesgesteldheid van de inwoon-deren der gemeente is, of er ook schrikwekkende gerug-ten worden uitgestrooid. Zo ja, welke? En wie de ver-spreiders van dezelve zijn, alsmede de oorsprong vandezelve. Of er ook in de gemeente zijn, die op eeniger-lei wijze trachten de gemoederen tegen de bestaandeorde van zaken voor in te nemen of door daden (en) ge-sprekken of eenige oproerige gedragingen, door het dra-gen van Leuzen anders dan die welke thans algemeen ge-bruikelijk door het zingen van liedjes die strekkinghebben het vorige regeringsstelsel of den Persoon vanNapoleon Buonaparte aan te Prijzen of door het aanhef-fen van oproerige geschreeuw zich vijandig betoonentegen die Tegenwoordig Gouvernement. Verder verzoek ikU.W.E. zorgvuldig agt te geven op de vreemdelingen inuw

gemeente, om het Eve van welk een Natie, mij eenenauwkeurige leyst van dezelve te doen toekomen met op-gave van hunne middelen van bestaan, op hunne betrek-kingen en gesprekken ten sterkste te doen agt slaan en 37













Seijst 1989. - Dl.19 Ons Gemeentewapen &quot;De ganse geschiedenis der middeleeuwen staat ge-schreven in het blazoen&quot; Victor Hugo Nadat in 1813 het Koninkrijk der Nederlanden was ont-staan werd op 24 juni 1814 een Hoge Raad van Adel inge-steld welke - naast bemoeienis met wapens voor perso-nen, families, geslachten, waterschappen, en dergelij-ke - ook de gemeentewapens eens onder de loupe nam. Totdie tijd was en werd er nogal ondeskundig en onsystema-tisch aangerommeld met wapen-figuren en -kleuren. Neembijvoorbeeld het wapen van de stad Enkhuizen: op eenblauw schild (veld) zien wij drie zilveren haringen,vergezeld van drie gouden kroontjes boven de viskoppenen drie gouden sterren tussen de haringen in. In deloop der tijden varieerde het aantal sterren en/of datvan de kroontjes, terwijl ook de haringen soms naarlinks en dan weer naar rechts waren gewend. Dit - endergelijke toestanden - is in de

jaren na 1814 rechtge-trokken. De heraldiek, de wapenkunde, kent soorten wapens,zoals bijvoorbeeld &quot;sprekende&quot; wapens (Hoorn met eenhoren op het schild, Abbekerk met een kerk. Akerslootmet drie akers of eikels. Eibergen met drie eieren,enz.). En wapens, waaruit de oorsprong, het ontstaan,van de gemeente valt af te leiden; zoals de vele meteen &quot;rivier, beek, wetering&quot; in de vorm van een hori-zontale &quot;balk&quot; of een staande &quot;paal&quot; (bijvoorbeeld Mui-den met balk = Vecht, Weesp met paal = Vecht, Delft metpaal = Delf, Brielle met paal = de Maas, Dordrecht metpaal, Gouda met paal. Geervliet met paal, Medemblik metpaal = de Leek, Avereest met onder meer balk = de Reestenz.). Het spreekt vanzelf, dat wapens met een &quot;golven-de&quot; balk of paal nog duidelijker op &quot;water&quot; wijzen(bijvoorbeeld Goudriaan met golvende balk = Lek/Merwe-de, Cothen met golvende

schuinbalk = de Kromme Rijn,Klaaswaal met golvende balk = de Kromme Strijne, enz.).En golvende balken bij wapens van kastelen of familieszijn er eveneens, zelfs in onze omgeving (Hardenbroek, 43



Seijst 1989. - Dl.19 Wapen van het geslacht Zeist Wapen van de familie Van Dolder 44



Seijst 1989. - Dl.19 Heemstede, Wulverhorst, Blikkenburg, Hindersteyn enandere). Eigenlijk zijn dit ook &quot;sprekende&quot; blazoenen. En het Zeister wapen? De bekende A. Buchelius (ca1600) geeft een aantal regio-wapens, waarbij dat vanZeist wordt afgebeeld met een &quot;zeis&quot; in het schild.Niet erg wetenschappelijk. Onze plaatsgenoot, een be-langrijke genealoog en heraldicus, wijlen dr A.R.Kleijn, zag in de kantelen van ons gemeentewapen - ont-leend aan het familiewapen Van Seyst - de gestyleerdeweergave van rivierbochten, i.c. van de Kromme Rijn.Zulke wapens waren en zijn er meer in deze streek; menzie daartoe in het Utrechtse Rijksarchief bijvoorbeeldde Inventaris van de collectie Handschriften of het Ar-chief van de Kleine Kapittelen en Kloosters. Vele - na-tuurlijk ongekleurde - zegels tonen gelijkenis, zoalsVan Bloemenweerde, Groenesteyn, Cleuting of Kluetinck,Van Renen, Van Roemst, Van Rijsenburg,

Van Seyst, VanVorde, Walenburg en Van Weerdestein. Wij dwalen af van ons onderwerp. Daarom volge nu een(hier en daar aangevuld en gewijzigd) citaat uit eenartikel in de Nieuwe Zeister Courant van 2 februari1966; de schrijver ervan is niet vermeld. &quot;De historie van het gemeentewapen gaat terug totongeveer midden 12e eeuw, toen in de annalen van Zeistvoor het eerst de naam van het geslacht Van Seijst werdgenoemd. Deze waren Heer van de Heerlijkheid Seijst;wanneer deze ontstaan is, is niet met zekerheid te zeg-gen. Tussen het oude familiewapen van het geslacht VanSeijst en ons tegenwoordige gemeentewapen bestaat eenklein verschil. Blijkens het hierbij geplaatste voor-beeld kan men zien, dat het gemeentewapen drie smallekantelen heeft en het familiewapen drie brede, waarvande beide buitenste de schlldrand raken&quot;. &quot;Het was op 11 september 1816, dat de Hoge Raad vanAdel het

gemeentewapen van Zeist vaststelde. De tekstvan de publikatie luidt aldus: 45









Seijst 1989. - Dl.19 Ch. Kies: &quot;Een en ander over Wapenkunde of Heraldiek&quot;.Amsterdam. 1935 E.A. V. Beresteyn: &quot;Genealogisch Repertorium&quot;. 2 dln,Den Haag. 1972 0. Neubecker: &quot;Elseviers gids van de Heraldiek&quot;. Am-sterdam. 1981 G.F.E. Gonggrijp: &quot;Friesche eigenerfdenwapens&quot;. Naar-den. 1943 J.C.P.W.A. Steenkamp: &quot;Zegels&quot;. Naarden. 1941J. Draak: &quot;Beknopte genealogische gids voor Nederland&quot;.Utrecht. 1965 R. Innes-Smith: &quot;An Outline of Heraldry&quot;. Derby. 1977A. Wagner: &quot;Historie Heraldry of Britain&quot;. ?. 1939 Het glas-in-lood raam, vervaardigd door het bekende atelier 'Prinsen-hof van ir. Jan Schouten te Delft. Het Rijkswapen (links midden) enhet provinciewapen (rechts midden) zijn toevoegingen uit 1985 (coll.Gemeentearchief Zeist) 49



Seijst 1989. - Dl.19 Zeist onder de slopershamer De panden Ie Hogeweg 11-19 in 1961 (foto boven) Het laatst resterende pand van dit rijtje, nummer 15, achter lan-taarnpaal wordt waarschijnlijk dit jaar nog gesloopt (foto onder).(Boven collectie Gemeentearchief Zeist; onder foto H. Wels) 50











Seijst 1989. - Dl.19 In een oorkonde uit 1580 (5) betreffende het pasto-rieland lezen wij omtrent bedoelde erfscheiding: &quot;zuyd-werts streckende bij lanx die Voicht van Rijneveldtsende Guert Fransz. landen t'Amersfoort&quot;. En in oorkon-den omtrent de Blikkenburg (1368, 1459, 1497, 1503)wordt de erfscheiding aangeduid als: &quot;ende die papelicprovende tot Zeijst ende Scorrenbossche beneden&quot;. Inbovengenoemde oorkonde omtrent het pastorieland wordthet bezit bedoeld van Joost de Voogt van Rijnevelt, dieop 6 october 1579 beleend werd met het goed de Blikken-burg. Het eveneens in de oorkonde genoemde land vanGuert Fransz. is, volgens Ds. Knijper (6), niet te lo-kaliseren. Bekijken wij de schetskaart, dan constateren wij dathet land van Guert Fransz. niet gelegen kan hebben bijde Cockardshoeve; daar immers grensde de Blikkenburgover de gehele lengte aan het pastorieland. Het landvan Guert Fransz. moet

dan gezocht worden aan de anderezijde, dicht bij de tegenwoordige Dorpsstraat. In dierichting strekte de Blikkenburg zich dus minder ver uitdan de papelike prove. Wij menen het land van GuertFransz. te mogen identificeren met het 6 morgen groteSchordenbroek. De belendingen kloppen vrijwel met dedoor Dekker genoemde. Noordwaarts het pastorieland,west en zuid de Blikkenburg en oost de heer Van Moers-bergen (= de Zeisterstraat) en de heerweg. Moeilijkhe-den hebben wij met de belending &quot;de heerwech&quot;. Daarmoet mee bedoeld zijn de tegenwoordige Driebergseweg,terwijl wij uit meerder oorkonden (zie ook Dekker, blz.457) menen te lezen dat het goed de Zeisterstraat door-liep tot de Blikkenburgsteech. Het is dan niet duide-lijk hoe wij &quot;de heerwech&quot; als oostelijke belending vanhet Schordenbroek moeten zien. Dat het land van Guert Fransz. op de gesitueerdeplaats gelegen heeft wordt waarschijnlijker

als wijweten dat Meinz Petersz. pachter van deze 6 morgen,daarnaast ook 6 morgen pachtte van het vlakbij gelegenmoerassige weiland van de papelike prove. Door de ligging van het land van Guert Fransz. wordt 55





Seijst 1989. - Dl.19 Noten: 1. Zie schetskaart. 2. Klootwijk, D.R.: &quot;Nogmaals veldnamen te Bunnik&quot;,Tussen Rijn en Lek 19 (1985), No. 4. 3. Dekker, C: Het Krommerijngebied in de Middeleeuwen,Zutphen, 1983, p. 173, noot 33. 4. Klootwijk, D.R.: De Zeisteroever in de Middeleeuwen,Tussen Rijn en Lek 6 (1972), No. 2, p. 15-16. 5. Hinsbergen, Ph.J.C. van: Bronnen voor de geschiede-nis van Zeist, dl. 2, p. 171. 6. Eekeren, H.J. van: De Oude Kerk te Zeist, dl. 3, p.287. 7. Als noot 5, deel 1, p. 137-139. 8. Klootwijk, D.R.: &quot;Enige opmerkingen omtrent de ont-ginning van het Cattenbroeck&quot;, Tussen Rijn en Lek 20(1986), No. 3 (Schetskaart). 9. Diepenem, J. van: kaart uit 1645, RAU Sint Pieter,No. 425-18. .'T J. van Diepenem. 1645. Kaart landerijen van het kapittel van St-Pleter.R.A.U. Archief kapittel van St-Pieter 425-18. 57



Seijst 1989. - Dl.19 De gemeenteraad van Zeist Op verzoek van de redactie bewerkte ik voor het num-mer van december 1987 een gedeelte van eerdere publika-ties 1) over &quot;de gemeenteraad in de loop der tijden&quot;tot het artikel &quot;Het kiesrecht van 1848&quot;. Omdat ook latere verkiezingen en in de gemeenteraads-vergaderingen behandelde onderwerpen direct te makenhebben met de lokale geschiedenis van Zeist wil ik aaneen later ontvangen verzoek om bewerking van de overigeartikelen voor dit blad, graag voldoen. Laten wij nog even zien hoe de gemeenteraad in 1851was samengesteld. Zeist had toen 3654 inwoners, er wa-ren 110 kiesgerechtigden en de raad telde 11 leden. Hetwaren: mr W.D.F. Schas, burgemeester; G. Verdonk, J.N.Lund, G. Meerdink, W.A. Weiss, G.M. Liefrinck, G. vande Haar, T. Liedermooy, jhr W.J. de Pesters, W.H. baronvan Lynden en jhr L.M. Schuurbeque Boeije. Het valt op, dat de

burgemeester al in 1851 lid vande gemeenteraad was. Ook zijn opvolgers, de heren Huy-decoper en Costerman zijn gedurende vele jaren lid vande raad geweest. Het is overigens velen niet bekend, dat in artikel 72van de gemeentewet nog altijd staat &quot;de burgemeester isvoorzitter van de raad en heeft daarin, zo hij geen lidis, ene raadgevende stem&quot;. Zouden er in Nederland nogburgemeesters gemeenteraadslid zijn? Ik vermoed vanniet. De heer T. Liedermooy werd in de raadsvergadering van21 oktober 1851 benoemd tot gemeentesecretaris en ge-meente-ontvanger. Hij werd overeenkomstig zijn verzoekop 4 november 1851 als lid van de raad ontslagen. Hijwerd opgevolgd door jhr mr O. d'Aumale van Romondt. Schokkende gebeurtenissen zijn er uit de eerste maan-den van de nieuwe gemeenteraad nauwelijks te melden. Op 30 december 1851 werd een besluit genomen, datkennelijk de bedoeling had de naam van het

zeisterambtenarenkorps hoog te houden. De burgemeester stelde 58



Seijst 1989. - Dl.19 namelijk aan het eind van de vergadering voor om degemeente-ambtenaren, die benoemd zouden worden, hetverbod op te leggen om &quot;enige gelegenheidsgiften op tehalen&quot;. Dat ging de raadsleden blijkbaar nog niet vergenoeg, want het voorstel werd gewijzigd, in die zin,dat &quot;zulks niet alleen aan nieuw-benoemden, maar ookaan hen, die reeds benoemd waren te verbieden&quot;. Ditlaatste voorstel werd met algemene stemmen aangenomen.Besloten werd &quot;dat hetzelve verbod met den 2e januarieerstkomende zou in werking treden&quot;. Daarmee was aan de traditie van nieuwjaarwensendenachtwachten en andere gemeente-ambtenaren in Zeist eeneinde gekomen. Thans is dit recht blijkbaar alleen nogaan krantenbezorgers voorbehouden. Hoe ging het verder met de gemeenteraad na 1851? Omdat elke twee jaar een derde deel van de raadsledenmoest aftreden, terwijl ook tussentijds

vacatures ont-stonden door bedanken en overlijden, waren er vrijwelelk jaar en soms zelf tweemaal per jaar gemeenteraads-verkiezingen. Zo werden in 1852 G. Verdonk en G. van de Haar opge-volgd door J.Th. Grothe en J. Vermeulen. In 1855 volgdeT. van Wijk het raadslid G. Meerdink op en in 1856 deedjhr J.L.R.A. Huydecoper zijn intrede in de raad alsopvolger van jhr W.J. de Pesters. Hoewel er van partijvorming toen nog geen sprake was,lijkt het er toch op, dat een kandidaat uit een bepaal-de categorie van de bevolking werd opgevolgd dooriemand uit dezelfde categorie. Wij kunnen ons in 1989 niet goed voorstellen hoe dekandidaatstelling plaats vond en hoe de aanbevelingenaan de kiezers bekend gemaakt werden zonder radio, t.v.en zelfs zonder een plaatselijke krant. Daarom mogenwij ons gelukkig prijzen, dat in 1864 de Weekbode voorZeist, Driebergen en omstreken ging verschijnen, waar-van bij de eerstvolgende

verkiezing in 1865 ruim ge-bruik werd gemaakt. In het nummer van 4 maart maakten burgemeester en 59







Seijst 1989. - Dl.19 Een eerste poging tot het vormen van een plaatselijkekiesvereniging vinden wij in een advertentie in deWeekbode voor Zeist, Driebergen en omstreken van 26 mei1866 luidend als volg: &quot;Eenige kiezers noodigen hunnen niet moderne, nietradicale medekiezers uit op den 30sten Mei, des avondsten zeven ure, in het logement der Broedergemeente tezamen te komen tot het vormen eener Kiesvereeniging ofhet stellen van eenen Kandidaat voor het Lidmaatschapin de Tweede Kamer der Staten-Generaal&quot;. Die advertentie brengt heel wat pennen in beweging.In de eerste plaats van de redactie van de Weekbode inhet nummer van 2 juni 1866. Daaruit blijkt, dat beslo-ten is tot oprichting &quot;eener vereeniging van kiezersvoor den Gemeenteraad, de Provinciale Staten en deTweede Kamer der Staten-Generaal onder de benaming van&quot;kiesvereeniging van Zeist&quot; op de volgende grondslagen:

1. opheffing van de belemmeringen en bevordering dervrijheid van het onderwijs; 2. handhaving van het recht des konings en van het huisvan Oranje en 3. handhaving en bevordering der nationale vrijheden enregten, zoals die bij de Grondwet zijn erkend. Burgemeester jhr W.K. Huydecoper wordt voorzitter, J.Roozeboom vice-voorzitter en J.P.B. Leijtte,, secreta-ris.                                                                                    '^ In diverse ingezonden stukken worden pogingen onder-nomen uiteen te zetten wat nu wel modernen en radicalenzijn, maar dat blijkt niet zo eenvoudig te zijn. Het resultaat van de eerste vergadering van de kies-vereniging Zeist gehouden op 14 juni 1866 blijkt uit devolgende advertentie in de Weekbode van 16 juni daarop-volgend: 62







Seijst 1989. - Dl.19 spraken hun voorkeur uit voor de heren J.B.A. Kuijten-brouwer, E.C. Martin en Gijs Verdonk. Het werd eenspannende strijd, waarbij de heren Kuijtenbrouwer enMartin uiteindelijk gekozen werden. In juli 1873 kwamen de heren mr C.B. Labouchere enC.W.F, baron van Lynden de gelederen van de raad ver-sterken. Toen in januari 1874 de vacature G. van der Haarmoest worden vervuld, kwam &quot;bleeker P.W. van Calker&quot; nastemming en herstemming als overwinnaar uit de bus. In juni 1876 moesten er vier raadsleden worden geko-zen. Drie van de vier vacatures hielden direct verbandmet bezuinigingsmaatregelen, waarbij verschil van me-ning ontstond over het al dan niet invoeren van eenhoofdelijke omslag om de gestegen uitgaven te dekken.Wij lezen daarover in de Weekbode van 20 mei het vol-gende : &quot;Zeist. Nadat gedeputeerde Staten aan alle anderevoorstellen om in het tekort der begroting over

1876onzer gemeente te voorzien, hunne goedkeuring haddenonthouden, is in de raadsvergadering van maandag jl.met 7 tegen 3 stemmen besloten tot de invoering eenerplaatselijke directe belasting. Zodra dit besluit ge-vallen was, delen de heren Van Lynden en Van de Pollaan de vergadering mede, dat zij hun ontslag nemen alsleden van de raad. Daardoor is het getal der vacaturestot vier gekomen&quot;. De derde vacature ontstond, doordat de heer Kuijten-brouwer zich aansloot bij de heren Van L5niden en Van dePoll en de vierde vacature was een gevolg van het nemenvan ontslag door de heer J.Th. Grothe om gezondheidsre-denen. Gekozen werden B.J. Kroon, L.P. van den Broek, jhrA.T.M, van Asch van Wijck en W. van Oosterwijk Bruijn. Zo naderen wij 1878, het jaar waarin een nieuweplaatselijke kiesvereniging werd opgericht. De Weekbode voor Zeist, Driebergen en omstreken van25 mei 1878 meldt ons hierover het

volgende: &quot;De afdeling Zeist van het Anti-schoolwetverbondheeft zich veranderd in een Christelijke-historische 65





Seijst 1989. - Dl.19 De bundeling van de liberale krachten begon al spoe-dig vruchten af te werpen. Maar ook de in 1887 plaats-gevonden doleantie was van invloed op de plaatselijke,politieke verhoudingen. Sinds het raadslid J.H. de WaalMalefijt ouderling geworden was van de &quot;dolerende&quot;kerk, stemden veel christelijke kiezers niet meer opkandidaten van &quot;Nederland en Oranje&quot;. (Wordt vervolgd) L. Visser Gerrit Costerman(Rotterdam 1843-Zeist 1894)Burgemeester van 1882 tot 1894;raadslid van 1866 tot 1894. 67













Seijst 1989. - Dl.19 de heer J. Jansen, SchaerweIj delaan 233 de heer dr. L.F. Janssen, Lindenlaan 8 de heer F.M. de Jong, Willem de Zwijgerlaan 17 mevrouw M.H. de Klein-de Vink, Crosestein 1301 de heer B.J. Kuipers, Oude Arnhemseweg 232 mevrouw S. de Lange-Koopmans, Platolaan 45 de heer A.J. v.d. Meent, Ernst Casimlrlaan 41 mevrouw C.C. van Otlchem-Mourus, Pr. Margrietlaan 350 de heer A.S. Rueb, Sophialaan 1 mevrouw drs. 0. Schoutsen, Laan van Rijnwijk 1 de heer A. Smit, Nijenheim 6319                                              j de heer CF. van Strien, Driebergen-Rij senburg ; de heer W. Tielle, Austerlitzseweg 7, Austerlitz de heer A.I. v.d. Velde, Jacob van Lenneplaan 1 de heer M.H. bij 't Vuur, Waterigeweg 80 de heer W. Westerhoff. Schermerslaan 240 mevrouw H.W. v.d. Woude-Westerhoff, J. van Beierenlaan 8bis de heer F. van Wijk, Bilthoven de heer M.W. Zoll, Kritzingerlaan 74 de heer J. van Zoonen, Kroostweg 24

Veel nieuwkomers in onze gemeente vonden de weg naaronze Stichting, maar ook veel echte oud-Zeistenarenmeldden zich aan, u herkent vast veel bekende namen. Helaas moeten wij ook afscheid nemen van 15 begunsti-gers daar wij taal noch teken ontvingen bij herhaaldeherinnering van betaling. Ook moesten wij afscheid nemen van enige medewerkersvan het eerste uur: mevrouw T. Hille, de heer J. Broe-delet en de heer H. van Tellingen, zij zullen bij onsvoort leven in dankbare herinnering. Zo u ziet is de Van de Poll-Stichting springlevend,al is ook bij ons het groeiproces een moeizame aangele-genheid. Wij danken allen die zich de afgelopen tijd ingespan-nen hebben voor de &quot;werving 1989&quot; en blijven graag op urekenen. H. Wels, administrateur 73







Seijst 1989. - Dl.19 Zeist onder de slopershamer Door sloop verdwenen deze panden aan de Paduaweg. De foto dateert uit 1961. (Coll. Gemeentearchief Zeist) Het kantoor van de Rabobank aan de Ie Hogeweg 3 is in de maand julivan dit jaar gesloopt.(Foto H. Wels) 76





Seijst 1989. - Dl.19 een oplossing die voor alle betrokken partijen hetmeest aanvaardbaar was. Deze oplossing hield de voort-zetting van het particuliere beheer in, gerealiseerd ineen zo open mogelijke &quot;joint venture&quot; met de overheiden dus met de gemeenschap. Inmiddels is het bestand van de aangeslotenen uitge-groeid tot ruim 220 buitenplaatsen. Sinds medio 1983heeft de Stichting tot Behoud van Particuliere Histo-rische Buitenplaatsen door bemiddeling van het ministe-rie van Landbouw en Visserij de beschikking gekregenover een landelijke hoveniersorganisatie, die tegengereduceerd tarief onderhoud in de historische parkenen tuinen van de aangesloten buitenplaatsen kan ver-richten. Om dit zo verantwoord mogelijk te doen werdook een afdeling onderzoek en beheersplannen in hetleven geroepen: deze afdeling stelt voor alle buiten-plaatsen, waar gewerkt wordt, plannen of advies op innauw overleg met de

eigenaar. Deze plannen behoeven degoedkeuring van de ministers van Landbouw en Visserijen van W.V.C.; er is dan ook nauw contact met de afde-ling Natuur, Milieu en Faunabeheer (landbouw) en met deRijksdienst voor de Monumentenzorg. De beheersplannenvormen de basis voor de werkzaamheden van de hoveniers. Voor het opstellen van de beheersplannen is een spe-cialistische kennis vanuit verschillende disciplinesnodig om tot een verantwoorde visie te komen. In deafgelopen jaren is deze kennis dan ook opgebouwd; te-genwoordig werken bij deze afdeling twee landschapsar-chitecten, een historicus, een kunsthistoricus, eenbioloog en een tekenaar. Dit team vormt tevens devraagbaak voor tal van inhoudelijke problemen die zichin het veld voor kunnen doen. Daarnaast werkt men aaneen programma van voorlichting en kennisoverdracht, datin de vorm van publikaties, voordrachten enz. steedsmeer gestalte krijgt.

Blikkenburg De tegenwoordige buitenplaats Blikkenburg werd in 78





Seijst 1989. - Dl.19 P^*^.^i-.- ^z Blikkenburg ca 1670 Collectie Gemeentearchief Zeist &quot;Nieuwe Kaart van den Lande van Utrecht&quot; uit 1696 door Bernard deI^oy                                                                       Collectie Gemeentearchief Zeist 80



Seijst 1989. - Dl.19 eind van de vijftiende eeuw gaat de ridderhol'stad overin handen van het geslacht De Voogd van Rijnevelt (2).De oudste kaart waarop Blikkenburg voorkomt, is dekaart van landmeter Cornelis van Berck uit 1571 (3). Hierop staat de ridderhofstad ingetekend met in hetzuidoosten enig dicht geboomte. Vooral het wegenpatroonis van belang: van het huis leidt de Blikkenburgersteegmet een haakse bocht naar de Groenenweg (Gruenen Wech),de voorganger van de Koelaan. Bij de buitenplaats horenverder het terrein tussen de Blikkenburgersteeg en deGroenenweg, een brede strook bouwland ten zuiden van deridderhofstad en een complex van vier rechthoekige vel-den direct ten westen hiervan. Dit complex, dat in delengte doorsneden wordt door de Blikkenburgerweterlngen dat gedeeltelijk uit weiland en gedeeltelijk uitbouwland bestond (een deel is juist in die tijd vanweide in bouwland veranderd) is nu nog in het

terreinte herkennen, aan de westzijde begrensd door een hout-wal. Ook de tegenwoordige dwarsweg (de Tiendweg), diede scheiding vormt tussen Blikkenburg en Wulperhorst,komt op deze kaart al voor. De volgende kaart is dekaart die J. van Diepenem maakte in 1645 (4). Hij geefthetzelfde wegenpatroon; tot het terrein van Blikkenburgblijken nog enkele verspreid gelegen gronden te beho-ren. Ook op deze kaart staat het huis in een beplantingaangegeven. Hoe het huis er uitzag, ziet men op eenafbeelding van Roeland Roghman uit 1647 (5). De Blik-kenburgersteeg heeft op deze tekening een laanbeplan-ting, terwijl de singel rond de gracht eveneens met eenrij bomen beplant is. Op een gewassen pentekening uitca 1670 (6) staat het huis eveneens aangegeven, nu van-uit het noordwesten en met de al op de oudste kaartvoorkomende poort of stal. In 1629 was Blikkenburg inmiddels op jhr Assuerus vanBrakel vererfd. De landmeter

Bernard de Roy bracht het gehele patroonvan wegen en waterlopen van Zeist in 1677 in kaart (7).Hierop zien wij ook de wegen en waterlopen rond Blik- 81



Seijst 1989. - Dl.19 kenburg met onder andere de Tiendweg en de Zeistervaart(ook als Blikkenburgervaart voorkomend) afgebeeld. Hijmaakte een aparte opmeting van het complex bouw- enweiland ten zuidwesten van de ridderhofstad. Een deelvan het bouwland blijkt nu te zijn omgezet in weilanden ook het stuk dat in 1571 van weiland omgezet was inbouwland, is nu weer, zo'n honderd jaar later, in wei-land veranderd. De Groenenweg is ten koste van Blikken-burg naar het oosten verlegd, verbreed en van een klei-ne bocht voorzien, waardoor 150 roeden van Blikkenburgwerden afgenomen (8) . De eerste acte waarin een enigs-zins uitvoerige omschrijving van het goed werd aange-troffen, dateert uit 1680 (9). Hierin wordt Blikkenburgals volgt omschreven: &quot;d'huysinge ende RidderhofstadtBlickenburgh, met sijne singels, tuyn, boomgaarden,ende plantagie, bouw ende duyfhuys, met eggen en eijn-den (...) groot omtrent twintich

mergen lants gelegenin den carspel van Zeyst (...)&quot;. Verderop in deze acte is sprake van een veertigtallepenbomen (de plantagie?), &quot;staende achter den boom-gaerdt (...)&quot;. De boomgaard moeten wij waarschijnlijk zoeken tenoosten van de tegenwoordige boerderij, die op de plekvan de oorspronkelijke ridderhofstad staat. Op 17 augustus 1687 wordt Blikkenburg door koop ver-worven door Willem Adriaan des H.R. Rijksgraaf van Nas-sau, waardoor Blikkenburg een onderdeel van zijn bezitin Zeist gaat uitmaken. Kort samengevat kunnen wij de aanleg van de ridder-hofstad Blikkenburg tot 1687 als volgt omschrijven. Deridderhofstad lag als bescheiden goed tussen de ver-schillende wegen en waterlopen, die de grens vormdenvan verscheidene gerechten ten zuidoosten van de kernvan Zeist, zoals Cattenbroek, Stoetwegen en De Breul. Van een aanleg direct bij het huls weten wij weinig;wij moeten ons Blikkenburg

voorstellen als een omgrachthuis met een met bomen beplante singel daaromheen; tothet goed behoorde de Blikkenburgersteeg (tegenwoordig 82



Seijst 1989. - Dl.19 -laan), die al in 1646/1647 een laanbeplanting had.Boomgaarden, tuinen en een plantagie, waarschijnlijkals hakhoutbos te interpreteren, completeerden het ge-heel. 1687-1850 Na de aankoop van Blikkenburg door Willem Adriaangraaf van Nassau-Odijck, Heer van Zeist, wordt de Blik-kenburgersteeg opgenomen in het door hem aangelegdelanenstelsel bij het Slot van Zeist. Deze situatie isafgebeeld op de kaart van Stoetwegen ca uit 1703 (10). Van het huis zelf weten wij weinig. Waarschijnlijkwerd het als boerderij gebruikt en verkeerde het verderin vervallen toestand. In 1746, wanneer zowel het Slotals Blikkenburg overgaan in handen van Cornelis Schel-linger, wordt het nog steeds omschreven als: &quot;de Huy-singe en Ridderhofstadt Blikkenburgh met syn cingels,tuijn, boomgaarden, ende plantagie, bouw en duijfhuijsenz.&quot; (11). Afbeeldingen uit die tijd geven niet veel meer danhet poortgebouw en een

boerderij daarachter (12). Ook het kaartmateriaal geeft beperkte informatie. Opde kaart van Zeist uit 1770 (13) staat het lanenpatroonZeist/Blikkenburg/Wulperhorst aangegeven, maar verderis bij Blikkenburg zelf alleen een ronde aanleg tenoosten van het huis een nieuw gegeven. Mogelijk hebbenwij hier te doen met de omgrachte boomgaard; zekerheidhiervoor hebben wij echter niet. Op latere kaarten en in het terrein zijn in iedergeval geen sporen terug te vinden van een dergelijkeboomgaard. Een argument voor het bescheiden karakter van Blik-kenburg in de achttiende eeuw is ook het feit dat hetop de kaart van het Campement van Zeist in 1787 nieteens voorkomt, terwijl Wulperhorst vrij uitvoerig isweergegeven (14). Veel m.eer informatie geeft het planvan Zeist uit 1802 (15). Hierop staan niet alleen delanen bij Blikkenburg en het Slot, maar ook de situe- 83















Seijst 1989. - Dl.19 In 1978 werd Blikkenburg door H. baron Taets van Ame-rongen verkocht aan ir H. van Stralen. Deze verkochthet huis in 1986 aan jhr G.E, Loudon, die Blikkenburgin 1989 in eigendom overdroeg aan F.Y.M. Claessens. drs H.M.J. Tromp Bronnen 1. Ph.J.C.G. van Hinsbergen, Bronnen voor de geschie-denis van Zeist, I blz. 49 (1340). 2. E.B.F.F. Wittert van Hoogland, Bijdragen tot deGeschiedenis der Utrechtse Ridderhofsteden en Heer-lijkheden, tweede deel, Den Haag 1912, blz. 244. 3. Kaart van Blickenburgh door Cornelis van Berck,1571, R.A.U. Top.Atlas, St Pieter, nr 555. 4. Kaart van landerijen en de huizen Blikkenburg enBrakel door J. van Diepenem, 1645, R.A.U. Top.At-las, nr P 425/18. 5. R. Roghman, Blikkenburg 1647, R.A.U. Top.Atlas, nr1213. Men kijkt waarschijnlijk vanuit zuidwestelij-ke richting op het huis. 6. Blikkenburg; anou, in het zogenaamde &quot;Ridderhofste-denboek&quot;. Op grond van de in

dit boek vermeldeeigenaren kan het boek in ca 1670 gedateerd worden.R.A.U. Top.Atlas, nr 1119. 7. &quot;Caerte van de hooge, lage ende middelbaere Juris-dictie van Seijst ende Driebergen&quot; door Bernard deRoy, 1677. R.A.U. Top.Atlas, no 206-1. ; 8. B. de Roy (toegeschreven). Kaart van enkele perce-len bouw- en weiland, behorende tot Blikkenburg, ca1677, R.A.U. Top.Atlas, St Pieter, nr 556. 9. Huisarchief Blikkenburg, nr 3, 1680, Gemeentear-chief Zeist. 10. Kaart van Stoetwegen 1703. R.A.U. Top.Atlas, nr2205-1. 11. Huisarchief Blikkenburg, nr 8, 1746, Gemeentear-chief Zeist. 90



Seijst 1989. - Dl.19 12. Zo bijvoorbeeld &quot;Overblijfsels van de RidderhofstadBlikkenburg&quot; door J. de Beyer en H. Spilman in: Hetverheerlijkt Nederland of Kabinet van Hedendaagschegezigten, Amsterdam 1752, bij Teg. Staat der Neder-landen, 7-9e deel, nr 95. 13. Kaart van het Jachtgerecht Zeist door G. Praalder,1770, R.A.U. Top.Atlas, Jachtgerecht nr 28. 14. Plan van het Campement bij Zeist, 1787. Museum Fle-hite, Amersfoort. 15. Plan van Zeist, kopergravure naar J. Petersen doorC. Forssel, 1802. Kaartenverzameling Van de Poll-Stichting nr 38. 16. Huisarchief Blikkenburg, nr 8, 1808, Gemeentear-chief Zeist. 17. Huisarchief Blikkenburg, nr 17, 1818, Gemeentear-chief Zeist. 18. Veilingcatalogus Wulperhorst en Blikkenburg ca.,R.A.U. Familie-archief Huydecoper, nr 755. 19. Kadastraal Minuutplan, ca 1832, Zeist, Sectie F.R.A.U. Top.Atlas. Het R.A.U. beschikt ook over deeerste leggers waarin dezelfde omschrijving

staatals in de O.A.T. 20. A.J. van der Aa, Aardrijkskundig Woordenboek, deelB, Gorinchem 1840, blz. 485. 21. Ontwerp buitenplaats Blikkenburg door K.G. Zocher,1850. Volgens opgave in R. Blijdenstein, Zeist,Groei en Bouw, deel 3, blz. 35, bevindt dit ontwerpzich in de collectie van de Van de Poll-Stichting.Hier werd het echter niet aangetroffen, zodat deafbeelding in Blijdenstein als uitgangspunt genomenmoet worden. 22. Offerte tuinaanleg Blikkenburg, 19e eeuw, met ont-werp -tekeningen voor een ophaalbrug, een draaibrug,een schraagpomp, een fontein en een orangerie (19eeeuw). Familie-archief Huydecoper, nr 1287. 23. Idem. 24. Kopie uittreksel der Kadastrale Kaarten der Gemeen-te Zeist, schaal 1:2500, ca 1860-1880. Kaartenver-zameling Van de Poll-Stichting nr 60; zie ook nr 55(23B) . 91



Seijst 1989. - Dl.19 25.   Coll. Van de Poll-Stichting. 26.   Kaartenverzameling Van de Poll-Stichting nr 76. 27.   Coll. Van de Poll-Stichting 1912. 28.   Wandelkaart Zeist/Huis ter Heide] ca 1920. Kaarten-verzameling Van de Poll-Stichting nr 87.1. Een opname uit 1978 van het pand Bllkkenburgerlaan 4 Collectie Gemeentearchief Zeist 92



















Seijst 1989. - Dl.19 Zeist onder de slopershamer Op 23 oktober 1989 werd begonnen met de sloop van het A.B.N.-kantooraan de Utrechtseweg 92. Dit kantoor werd in 1930 gebouwd door ir.G.L. Verstraaten uit Arnhem in opdracht van de Gelderse Credietvere-&quot;^8^&quot;8'                                                                                                       Foto H. Wels Met de sloop van de Brouwerij, gebouwd in het laatste kwart van de17e eeuw en behorend bij het Slotcomplex van Willem Adriaan van Nas-sau, werd in oktober begonnen, nadat gebleken was dat restauratieniet mogelijk was. Op deze plaats zal &quot;Domaine Nassauhaghe&quot; verrij-zen. Dit gebouw wordt gebouwd onder monumentenzorg en bestaat uitappartementen en halfvrijstaande villa's. Deze opname dateert uit^^^^'                                                                  Collectie Gemeentearchief Zeist 101



Seijst 1989. - Dl.19 Tentoonstelling Zilver in Zeist Op zaterdag 16 december 1989 opent de Van de Poll-Stichting de tentoonstelling ZILVER IN ZEIST in de Zil-verzaal van het Slot te Zeist. Op deze tentoonstelling zullen zilveren voorwerpen tezien zijn, die of in Zeist gemaakt zijn of behoren totde geschiedenis van de gemeente Zeist. In de eerste plaats zijn dat gebruiksvoorwerpen uitde fabrieken van Gero, Sola en Koninklijke Van Kempen &Begeer. Het betreft hier theestellen, bestek en scha-len. Vooral uit het archief van de firma Van Kempen &Begeer kon een ruime keuze gemaakt worden. Eveneenszijn foto's, documenten en reclamemateriaal van dezetak van nijverheid aanwezig. Naast het fabriekswerk waren de Kerkvoogdij van deHervormde Gemeente en het Kerkgenootschap van de Evan-gelische Broedergemeente zo vriendelijk enige van hunzilveren gebruiksvoorwerpen ter beschikking te stellen.Ook de gemeente Zeist stond

voor de expositie eenschaal af. Van het hedendaagse nog in Zeist veirvaardigde zilverzijn voorbeelden uit het atelier van Nico Huisman op deSteynlaan te zien. De tentoonstelling is te bezichtigen tijdens de ope-ningstijden van de dan eveneens lopende expositie vande Zeister Kunststichting in het Slot Zeist. Nieuwe contribuanten Dit keer begroeten wij 5 nieuwe begunstigers:fa. Gebr. Blanken Fotogr., De Clomp 3314mevrouw M. van Dijk-van Denderen, Cornelis Schellinger-laan 69 de heer W.Chr.M. Kortlandt, Boulevard 24de heer J. Nieuwlands, Couwenhoven 6104de heer I. Westbroek, Oirschotlaan 3. 102





Seijst 1989. - Dl.19 Nieuws voor de contribuanten in 1990 Wij dachten u van dienst te zijn met een beknoptvoorlopig overzicht te geven over de Van de Poll-Stich-ting in het nieuwe jaar aan haar contribuanten te bie-den heeft. Allereerst de tentoonstellingen. Van 16 december 1989 tot 25 februari 1990 zal in deZilverzaal van het Slot een expositie &quot;Zilver in Zeist&quot;worden gehouden. Zilver uit verschillende tijden, maarvooral uit de 19e en 20ste eeuw wordt tentoongesteld(zie apart bericht hierover in dit nummer). Na 25 februari 1990 zal eveneens in de Zilverzaal metbehulp van onder andere prenten, foto's enz. een over-zicht worden gegeven van de historie van de Oude Kerkte Zeist. De zomerexpositie heeft als thema &quot;Zeist en de mu-ziek&quot;, waarbij vooral de Zeister muziekverenigingen eenbelangrijke rol zullen spelen. Wanneer in september de Monumentendag (8 september1990) plaatsvindt, zal op diezelfde datum

de Van dePoll-Stichting een &quot;open dag&quot; houden in het Slot. Gezien het succes van de excursies in september 1989hebben wij het voornemen een voorjaars- en najaars-excursie te organiseren naar nog nader te bepalenplaatsen. Ook de lezingen staan zowel in het voor- en najaar ophet programma. In het maartnummer van Seijst zullenzowel over de lezingen als over de excursies naderemededelingen worden verstrekt. De redactie wenst U prettige feestdagenen een voortvarend 1990. 104
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