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Seijst 1991. - Dl.21 Dit logement werd tot herenhuis verbouwd - voor de afbraak in1857 - en diende tot woning van jonkheer W.J. de Pesters (1803-1882). Ter plaatse verrezen enige woon-/winkelhuizen. Zie ook: &quot;DeOude Kerk te Zeist&quot;, deel 4, 1978; pag. 359 vlg. Kennisgeving nummer drie vinden wij weer in de &quot;UtrechtscheCoiu^ant&quot; nu van 31 maart 1823, no. 39: &quot;Schout en Assesoren der Gemeente Zeijst, zijn van voornemen, om,krachtens bekomene autorisatie en onder nadere approbatie vanHim Ed. Groot Achtb. de Gedeputeerde Staten der ProvmcieUtrecht, op Maandag den 21 April 1823, des voormiddags ten tienure op den Geregtshuize van Zeijst, publiek aan te besteden:Het Afbreken van den Toren en het weder Opbouwen van densel-ven. Het bestek en de teekening zullen van heden af ter visie liggenten Kantore van den Schout te 2^ijst. Zeijst, den 28sten Maart 1823                          De

Schout van Zeijst, Van Bern Gelukkig is toen de afbraak en herbouw van de toren van onzeOude Kerk niet doorgegaan. De torenspits werd ten dele vernieuwd;meer hierover leze men in deel II, pag. 141/142 van &quot;De Oude Kerkte Zeist&quot; (1975) van H.J. van Eekeren en F. Knijper. Later, ca.1841, werden kerk en toren zeer veranderd. KW. Galis De redactie wenst U vrolijke Paasdagen.



Seijst 1991. - Dl.21 De heerlijkheid Zeist en Driebergen naar B. de Roij, 1677 6





Seijst 1991. - Dl.21 p a :4 oo.n O33 o s 3





Seijst 1991. - Dl.21 Ar :n- C,^--V \:, ::\ / ir-*> Situering van het Franse kamp ten opzichte van het huidige dorp Austerlitz 10

























Seijst 1991. - Dl.21 De wateiput op het Doipsplein, ca 1907 (collectie Gemeenteaichief Zeist) C<1





Seijst 1991. - Dl.21 personen eigenaar/gebruiker: G. Appeldoorn, J. Dijkhorst, G. vanEmpele, A. Hendriks, K. Kievid, W. Meijer, G. van Nieuwenhuizen,B. de Sain, J. de Saijn en J.H. van Soesbergen. Genoemde personenrichtten zich op 16 juli van dat jaar tot de gemeenteraad met hetverzoek het jaarUjkse onderhoud door de gemeente te laten geschie-den. Omdat het aantal deelhebbers aan de drinkwaterput in de loopder tijden was verminderd, waren de jaarlijkse kosten per gezingestegen en de meeste van hen verkeerden in armoedige omstandig-heden, zoals ze zelf schreven. Burgemeester en wethouders Heteneen onderzoek instellen naai de toestand van de put. ArchitectNijland raamde de kosten van het herstel op 250 gulden. De her-stelwerkzaamheden hielden in dat het bestaande metselwerk, datvoor het grootste deel in slechte toestand verkeerde, gehandhaafdbleef. In de put zou een cementenring aangebracht worden, waaropeen

halfsteensmuurtje zou worden opgetrokken. Na deze restauratiezouden de jaarlijkse onderhoudskosten, eigenUjk alleen reparatie-kosten van de ketting en de emmer, weer ten laste van de eigena-ren/gebruikers komen. De raad ging ermee akkoord dat de put voorrekening van de gemeente grotendeels vernieuwd werd, alhoeweldeze geen gemeente-eigendom was. De werkzaamheden werdenopgedragen aan A. van Ginkel, metselaar, te Austerlitz. Op 16september 1895 betaalde de gemeente 320 gulden voor het uitvoerenvan genoemde werkzaamheden. In de raadsvergadering van 1 oktober 1914 wees het lid VanNieuwenhuizen op de noodzakelijkheid om uit een oogpimt van ge-zondheidszorg in plaats van de put een pomp te slaan. Daarmeezou tevens de werkverschaffing gebaat zijn. In zijn vergadering van 19 november ging de raad akkoord met hetvoorstel om op de drinkwaterput een pomp te plaatsen en verleendeeen krediet van 350

gulden. Het raadslid Van den Brink vond hetbedrag aan de hoge kant, maar wethouder Guldensteeden Egelingverduidelijkte dat het om een bijzondere pomp ging daar het water± 7 meter onder het maaiveld stond. De raad volgde het adviesvan de gemeentearchitect, die adviseerde om de pompinstallatie inde put aan te brengen. Hierdoor was het pompmechanisme be-schermd tegen moedwillige beschadiging en tegen vorst. De pomp 24





Seijst 1991. - Dl.21 De oude pomp op het Dorpsplein, 1969 (foto HaimekeKortlandt/coUectie Gemeentearchief Zeist) De nieuwe pomp op het Dorpsplein, 1989(collectie Gemeentearchief Zeist) «N













Seijst 1991. - Dl.21 Gravure van Hoog Beek en Royen Uit: P J. Lutgers. Gezigten in de Omstreken van Utrecht. Loenen u aan de Vecht 1869





Seijst 1991. - Dl.21 Hoog Beek en Rqyen, 1957 (collectie Gemeentearchief Zeist)







Seijst 1991. - Dl.21 In 1956 werd het huis de ambtswoning van burgemeester mr A.P.Korthals Altes en daarna van zijn opvolger mr dr AA.H. Stolk tot1979. De opvolger van de laatste, Eijsink, wilde geen ambtswoningen ging elders in Zeist wonen. Het huis werd in 1982 verhuurd aanhet International College of Business Administration, een insteUingter opleiding van mensen voor het bedrijfsleven. Vervolgens werdhet Raadgevend Bureau Claessens B.V. te Utrecht in 1988 eigenaar.Het koopcontract kende de bepaling dat bij eventuele doorverkoopde gemeente Zieist een terugkooprecht had. In februari 1991 gingHoog Beek en Royen wederom in andere handen over. De Hol-dingmaatschappij Diosmo werd de nieuwe eigenaar. Het huis heeft daarmee een kantoorfunctie gekregen evenals hetdaarnaast gelegen &quot;Sparrenheuvel&quot; en is verloren voor particulierebewoning. mr dr V.AM. van der Burg Aantekeningen 1. 

Memorie of gedetailleerde omschrijving eener vrijwillige enaanzienlijke veiling van vaste goederen gelegen onder de ge-meente Zeijst (....), 1818 (exemplaar in het archief van de Vande Poll-Stichting, Zeist). Verder te citeren als Memorie 2.  H. Meerdink, Beek en Royen, Bulletin van de Van de Poll-Stichting (n) 1981, blz. 7-8 3.  Zie over de familie Voombergh en de fa Ketwich en Voom-bergh: Isabella H. van Eeghen, Meniste vrijage. Jacob vanGeuns (1769-1832). Gronings dokter, Amsterdams &quot;Kassier&quot;,Haarlem 1969, passim 4.  R.E. de Bruin, Burgers op het kussen, Stichtse HistorischeReeks 12, Zutphen 1986, blz. 45, 47, 183-184, 209, 218, 240 5.  Nederland's Adelsboek Ao 1908, blz. 268 e.v. 6.  Memorie, blz. 15-16 7.  Memorie, blz, 5 8.  Memorie, blz. 21 9.  Roland Blijdenstein, Zeist, Groei en Bouw, Utrechtseweg-Drie- W





Seijst 1991. - Dl.21 Albert Voombeigh (1793-1851) (Foto Iconografisch Bureau, 's-Gravenhage) Jkvr Anna Louisa Agatha van Loon (1852-1940)(Foto Iconografisch Bureau, 's-Gravenhage) ^









Seijst 1991. - Dl.21 734  de heer H.K. Schuring, Laan van Vollenhove 211 735  mevrouw E. Steenbeek, Montaubanstraat 33 736  de heer C. Randewijk, P. Hendriklaan 10a 737  de heer T.A.M. v.d. Meer, Krugerlaan 33 738  mevrouw F.M. Meijer-vem Amersfoort, Ch. de Bourbonlaan 27 739  de heer AJ. Wennekes, Lichtenvoorde 740  de heer R. Harskamp, Crosestein 3148 741  mevrouw A.D. v.d. Burgt, Pr. Irenelaan 317 742  de heer R.S.H. Mees, P. van Wieldrechtlaan 22 743  mevrouw J.B. van Schaik-Hartjes, Oude Postweg 86 744  mevrouw F. v.d. Kuil, Woudenbergseweg 31 745  Dr. J.F.G.M. Augst-de Meijer, A. Bovenweg 33-603 Op 15 april is vrij plotseling overleden onze fotograaf J.W. (Joop)Span. In zijn afscheidsrede memoreerde jhr VJ.G. Beelaerts vanBlokland, directevu- A.RA.G., aan het prachtige werk onder anderevan het gemeentehuis en de Oude Kerk dat Joop Span voor deVan de Poll-Stichting maakte. In nog

komende bulletins zullen nogenige van zijn foto gepubliceerd worden. Tenslotte: adreswijzigingen enz. graag aan: H.Wels, administrateur Broederplem 173703 CC ZEIST AGENDA 20 juH                   : rondleiding over het Broeder- en Zusterplein O.I.V., dr J. Meerdinkbegin augustust/m 22 september : jubileumtentoonstelling 'Van speerpimt tot kanonskogel'juli/augustus           : lezing van drs. WJ. van Tent, provinciaal archeoloog van Utrechtjuli/augustus           : excursie naar Vechten (onder voorbehoud) 43



Seijst 1991. - Dl.21 excursie naar Xanten (Dl.)viering 40-jarig jubUeumredactiecommissie 'Seijst' symposium van de Vereniging Oud-Utrecht inSlot Zeist rond het thema de Utrechtse Heuvel-rug : lezing van drs JA.L. de Meyere, conservatorbeeldende kunst Centraal Museum Utrecht : lezing van drs. B. Woelderiok, archivaris Ko-ninklijk Huisarchief, over koningin Emma : vergadering redactiecommissie 'Seijst'lezing van drs. H.L.P. Leeuwenberg, adjunct-rijksarchivaris Utrecht, over de EvangelischeBroedergemeente : lezbg van C.E.G. ten Houte de Lange overheraldiek 29 augustus24 september3 oktober26 oktober oktober begin december 1992 9 januarivoorjaar najaar Cholera. De BURGEMEESTER der gemeente Zeist. Gelet op de aanswhrijving van den heer Commissarisder Koningin in deze provincie van den 26 Juli 1894, no.4, A. Z., Provinciaal-blad no. 5-1, houdende mededeelir.gvan eene miisive van den heer Inspecteur van het Ge-neeskundig

Staatstoezicht van Gelderland en Utrecht,waarin met het oog op het voorkomen van enkele ge-vallen van cholera in gemeenten van Limburg, aan deMaas gelegen, wordt aangedrongen, om nu reeds voor-zorgsmaatregelen te nemen tegen het ontstaan en deuitbreiding dier ziekte, welke, zooals de ondervinding ge-leerd heeft, meestal is toe te schrijven aan het drinkenvan ongekookt water uit rivieren of uit openbare water-loopen; Brengt het bovenstaande ter kennis der ingezetenendezer gemeente met aanbeveling geen ongekooktwater of ongekookte melk te gebruiken en vooralte zorgen voor reinheid in en om de woningen. Zeist, den 2 Augustus 1894. De hurpemeestor voornoemd,J. MEERDL^K, weth. Goede drinkwatervoorziening is belangrijk voor de volksgezondheid. Cholera is eenacute besmettelijke darmziekte, die voomanielijk wordt overgebracht door besmetdrinkwater. Omstreeks 1830 maakte Europa kennis met deze ziekte. In de

vorigeeeuw bezweken in Nederland meer dan 65.000 mensen aan deze ziekte. 44









Seijst 1991. - Dl.21 Kaart aan de hand van kadastrale gegevens van ca. 1925 vervaardigd door G.H.M. Koppens, 1991









Seijst 1991. - Dl.21 Verjaardagsfeestje van prinses Margriet op 19 januari 1955 op De Witte HuU (collectie gemeentearchief Zeist)







































Seijst 1991. - Dl.21 naar Zeist, onder de rook van de Nieuwe Kerk, zeker op zijn plaatszijn. L. Visser De haan van de Nieuwe Kerk, zoals deze in Voorthuizen is opgesteld, 1990 (foto H.Bardet/collectie Van de Poll-Stichting) f.m



Seijst 1991. - Dl.21 De oranjerie in het Walkartpark circa 1910 (collectie Gemeentearchief Zeist) De mogelijkheid bestond ook de oranjerieplanten tijdens de winter te bewaren bijparticuliere hoveniers, blijkens de onderstaande advertentie van Dirk Bleijerveld in deWeekbode voor Zeist, Driebergen en omstreken van 1884 I). Bleijerveld te Zeist, Oude Arnbemsche weg, is t^'elegenheid om gedurendeden winter Oranjerieplanten, Bloemenen Gewassen te beswaren. ?f2















Seijst 1991. - Dl.21 Aantekeningen 1 Met dank aan de gemeentearchivaris van Zeist, de heer R.P.M.Rhoen. De gegevens zijn ontleend aan: archief van de gemeente Zeist van1906-1945, inv.no 1622. De bouwvergunningen voor schuur enoranjerie aan de Choisyweg bevinden zich in het archief vanbouw- en woningtoezicht van de gemeente Zeist. 2 Roland BUjdenstein, Zeist, Groei en Bouw. Het Slot en Omgeving,Kerckebosch B.V., Zeist 1983, blz. 144-149 (Walkartpark). 3 Beschrijving van het Buitengoed Wulperhorst, Ridder-hofstad Blikkenburg, als ook onderscheidene Boeren-Hofsteden [.....] te Utrecht, Ter Stadsdrukkerij van de Wed. P. Muntendam en Zoon,in de Romerburgerstraat 1829 (exemplaar in het bezit van de Vande Poll-Stichting, Zeist). 4 J.E.A.L. Struick, &quot;Een vorstehjk stuk goet.&quot; Een vergeten diplo-maat, WUlem Adriaan, graaf van Nassau-Odijk, heer van Zeist enDriebergen en zijn landhuis,

Jaarboekje Oud-Utrecht 1969, blz.142. 5 &quot;Memorie of gedetaiQeerde omschrijving eener vrijwillige en aan-zienlijke veiling van Vaste Goederen, gelegen onder de gemeentevan Zeijst, Provincie Utrecht [....]&quot; (exemplaar in het bezit van deVan de Poll-Stichtmg, Zeist). 6 R.E. de Bruin, Burgers op het kussen, Stichtse Historische Reeks12, Zutphen 1986, blz. 358, 359, 361. 7 H.L.Ph. Leeuwenberg, De Bataafse Omwenteling te Zeist, NHB 3,Amsterdam 1983, blz. 175-176; noot 60 vermeldt slechts dat zijzich in 1792 te Rijsenburg vestigde. 8 H.J. van Eekeren, De Oude Kerk te Zeist, deel 4, uitgave van deVan de Poll-Stichting Zeist, 1978, blz. 470.



Seijst 1991. - Dl.21 Gerrit van Schaik (1918-1988) (particuliere collectie) m













Seijst 1991. - Dl.21 zoals nu hoor, ben je mal, gewoon in de slaolie, vaak waren ze zo vet als spek, maar 't was toch lekker'. Zo beleefde AusterHtz dus de primeur van de eerste televisie, die door een groot aantal mensen bekeken kon worden. Geen fraai meubel, nee, gewoon een buis met een olielaag ervoor. Maar velen in AusterHtz herinneren zich dit wereldwonder nog als de dag van gisteren! R. LoenenBronnen: -   Interview mewouw J.B. van Schaik-Hartjes d.d. 9 juH 1990. -  Persoordijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden in Woord enBeeld, Amsterdam 1938 -  Zeister Nieuwsblad -  De Zeister Courant -  Nieuwe Zeister Courant AGENDA 1992 9 januarivoorjaar : vergadering redactiecommissie 'Seijst': lezing van drs. H.L.P. Leeuwenberg, adjunct-rijksarchivaris Utrecht, over de EvangelischeBroedergemeente: lezing van C.E.G. ten Houte de Lange overheraldiek najaar )e redactie wenst U prettige kerstdagenen een voorspoedig 1992. m



Seijst 1991. - Dl.21 ZEISTER NIEUWS- EN WEEKBLADEN VAN ALGEMENEINHOUD VERSCHENEN TUSSEN 1869 EN 1940 De pershistoricus M. Schneider verdeelt in zijn boek De Nederlandsekrant 1618-1978. Van 'nieuwstydinghe' tot dagblad (Baarn 1979) deNederlemdse pers in zeven perioden met de cesuren 1780, 1798,1813, 1869, 1940 en 1945. Hij laat het vijfde tijdvak in de ontwikke-ling van de Nederlandse pers beginnen in 1869. Voorheen moestvolgens een wet van 1821 belasting (zegelrecht) betaald worden voorgedrukte stukken met inbegrip van kranten. Op 1 juli van dat jaarwerd het dagbladzegel afgeschaft, waardoor het karakter van depers veranderde. Er ontstond een betaalbare pers, bereikbaar voorvelen en uiterst geschakeerd, zowel naar richting, kwaliteit alsinvloed. Met het begin van de Duitse bezetting in 1940, eindigdevolgens Schneider deze periode. Het is interessant om eens tebezien hoe het met

de pers in Zeist stond in deze periode. Opge-merkt moet worden dat Zeist nooit een dagblad heeft bezeten. Weldiverse nieuws- en weekbladen. Een nieuwsblad verschijnt twee ofmeer keer per week, maar minder dan zes keer en een weekblad iseen wekelijks verschijnend tijdschrift. Het Gemeentearchief Zeist bezit een grote collectie Zeister kranten.Tot deze collectie behoort onder andere de oudste plaatseHjkekrant, de Weekbode voor Zeist, Driebergen en omstreken. Het eerstenummer verscheen op 2 januari 1864. De uitgever was J.W. Eversz.Twee andere namen die verbonden waren aan de oprichting vandeze krant, zijn Van Rossem en Creutzberg. Het hebben van eeneigen plaatselijke krant was wel wennen. Toen het verslag van eenvergadering van de gemeenteraad van Zeist voor de eerste keer inde Weekbode was gepubUceerd, informeerde het raadslid J.H. vanLennep in de volgende vergadering op 31 juli 1865 of

dat voortaanaltijd zou gebeuren. Hetgeen door de voorzitter bevestigend werdbeantwoord. De Weekbode bestond dus al voor de afschaffing vanhet dagbladzegel. De afschaffing van dit zegelrecht had tot gevolgdat met onmiddellijke ingang de abonnementsprijs verlaagd werd endat de krant in 1870 in een groter formaat werd uitgegeven. DeWeekbode was de eerste dertig jaar een weekblad en werd toen 87
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