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Seijst 1999. - Dl.29 OPENBAAR LAGERONDERWIJS IN ZEIST (2), LEO VISSER Wanneer we weten dat het aantalleerlingen in de drie lokalen opjanuari 1872 306 bedroeg, dan ishet duidelijk dat er veel ventila-tie nodig was. Alle latere verslagen eindigdenmet de wens om vergroting vande school, waarop in vorige ver-slagen was aangedrongen. In 1879 werd bovendien gecon- school bezocht. De inspecteurklaagde over de zeer gebrekkigeventilatie, over het grote aantalleerlingen in het elfde lokaal enover de ontoereikende hulp. ~m FIST. Ie Hofiiswf»
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Seijst 1999. - Dl.29 DE JOODSE GEMEENSCHAP, ANNEMIEK BAt De joodse gemeenschap in Zeisttijdens de donkere jaren verandering in; de gemeentebreidde zich enorm uit en ookjocidse mensen kwamen omwillevan economische omstandighedentnaar Zeist. Zo kocht een jonge on-dernemer Joseph Bannet, aange-trokken door de goedkope gron-den in de gemeente, een terreinachter 't Slot. Naarmate de jodenver\\:ilging ir!Duitsland intensiveerde, kreegook de gemeente Zeist medio jarendertig te maken met joodse 'vluch-telingen'. Hoewel deze groep zo'n200 personen omvatte, kon mentoch niet echt spreken van eenjoodse gemeenschap. Immers \'aneen sociaal opvangnet voor hen inZeist was geen sprake; bovendien Na jaren van onderzoekverschijnt deze maand eenbijzonder boek over het verzetin Zeist tijdens de TweedeWereldoorlog van /]nnemiekBal. tevens redacteur van '^^Seyst. Op verzoek van de icf^redactiecommissie heeft zijspeciaal voor dit nummer eenartikel samengesteld over dejoodse gemeenschap voor entijdens de oorlog in Zeist. f VOOU JOl)W In het hegin \'an de jaren dertig kende de gemeente Zeistgeen joodse gemeenschap. Erwoonden nauwelijks joodse men-sen in Zeist; een enkeling die daarwel W(,x)nde was voor culturele enreligieuze aangelegenheden aange-wezen op de joodse gemeente in destad Utrecht of Amersfoort. In deloop \'an de jaren dertig kwam daar





Seijst 1999. - Dl.29 DE JOODSE GEMEENSCHAP, ANNEMIEK BAL gezinshoofden' woonachtig inZeist, ongeacht hun nationaliteit.Er woonden toen bij benadering175 personen van joodse bloede inde gemeente. Diezelfde maand ver-loren de joodse vluchtelingen uitDuitsland hun nationaliteit. Zijkregen een aantekening in het be-volkingsregister 'statenloos'. In deperiode die daarop volgde, werdenhun telefoonaansluitingen opge-heven en de 'Schutzendivisenkom-mando' zag erop toe dat goederenvan waarde, aandelen, deviezen enjuwelen ingeleverd werden bij deAmsterdamse bank Lipmann &Rosenthal. In mei '42 werden joden ver-plicht een ster op de overkledingte dragen. Namenwirth, plaatselijkvertegenwoordiger van de JoodseRaad in Zeist had vanuit Amster-dam de boodschap meegekregen dester 'met trots' te dragen. Zijn kin-deren delen de ster uit tegen beta-ling van 10 cent. Zijn vrouw, opti-mistisch van aard, had de stille hoop dat met een aantal maandende vervolging voorbij zou zijn. In de zomer van '42 kregen allejoodse gezinshoofden, nederlan-ders en statenlozen, een brief vande Zentrallstelle om zich aan temelden voor 'vrijwillige emigratie'.Joden kregen in Amsterdam eennieuwe woning aangewezen in eendaartoe bestemd stadsdeel. De be-zetter wilde de joodse groep zoveelmogelijk isoleren om de uiteinde-lijk wegvoering, de deportatie, zoonopvallend mogelijk te latenplaatsvinden. Een groot aantal joodse

mannenen vrouwen, bijvoorbeeld alleen-staanden en bejaarden die opzagentegen een onzekere tijd van onder-duiken, gaven gehoor aan de op-roep. Diegenen in Zeist die geen ge-hoor gaven aan de oproep, zo ookgezinnen met kinderen, werden op19 augustus '42 het slachtoffer vaneen razzia. De dag daarvoor had ereen grote razzia plaatsgevonden in Utrecht. Op 19 augustus werdhuiszoeking gedaan op 49 adressenin Zeist waar joodse mannen envrouwen ingeschreven stonden. Integenstelling tot Utrecht werdenin Zeist Duits-joodse vluchtelin-gen en Nederlandse joden tegelij-kertijd weggevoerd. De bestem-ming was Amsterdam. De'Hausraterfassung' ontfermde zichover hun meubilair. Onder de 58weggevoerden bevonden zichveelal bejaarde mensen en alleen-staanden. 'Evacuatie' staat op delijst genoteerd: in werkelijkheidwerden zij gedeporteerd. Via Amsterdam werden kwa-men ze terecht in Westerbork en













Seijst 1999. - Dl.29 Seijst I9ff.ll DE STICHTING VAN EEN OPTICA-FABRIEK, NICO VLAK natuurkundige in Zeist voort onder de naamNerderlandse Optiek- en Instru-menten fabriek Dr. CE. Bleeker(Nedoptifa). In dat zelfde jaarwerd begonnen met de produktievan een serie van 6 x 24 prismakij-kers voor het Nederlandse leger. Tijdens de Tweede Wereldoorlogleverde zij ook kijkers aan het ver-zet en herbergde het bedrijf onder-duikers. Na een inval begin 1944 moesthet echtpaar zelf onderduiken bijeen arts, die aan het broederpleinwoonde. In 1945, toen er geenmiddelen uit het bedrijf beschik-baar waren, betaalde zij het salarisvan het overgebleven personeeluit eigen zak. Waarschijnlijk vanwege haarstandvastige houding tijdens deoorlog kreeg zij van de Neder-landse regering een herstelkrediet om een nieuwe fabriek te vestigen.Bovendien plaatste het leger ver-schillende orders. Niettemin kreeghet bedrijf al snel te maken metconcurrentie van goedkopeJapanse apparatuur. Aan de Thorbeckelaan, toennog landelijk gebied, werd eennieuwe fabriek gebouwd. Ministerin 't Veld (economische zaken)verrichtte op 18 november 1949de opening. In Zeist leidde zij net als inUtrecht zelfhaat personeel op. Zo-doende kon zij de vaardighedenontwikkelen waaraan in het be-drijf de meeste behoefte bestond.Voor meer algemeen vormend on-derwijs werd later een leraar vanhet lyceum in Zeist aangetrokken.Zelf doceerde ze onder meer

alge-bra en meetkunde. De band tussenwerknemers en bedrijf werd op Caroline Bleeker in haar atelier. Door haar vriend professorZernike gestimuleerd en financieelgesteund, besloot zij in 1937 hetbedrijf uit te breiden met een afde-ling waar optische apparatuurwerd geproduceerd, een novumvoor ons land. In 1939 zette zij het bedrijf methaar levensgezel Gerard Willemse











Seijst 1999. - Dl.29 Seijst 1999-11 EXCURSIE BUREN EN OMGEVING, ANNEMIEK BAL Excursie Buren en omgeving Op 6 mei organiseerde deexcursiecommissie hetvoorjaarsuitje van destichting. De commissie koos deomgeving van Geldermalsen in deBetuwe als bestemming. Om 9.00's ochtends vertrok een volle busrichting Buren. Het vestingstadjeBuren heeft een rijke historie. In1395 kreeg Buren stadsrechten enin 1498 werd Buren verheven totgraafschap. In 1551 trouwdeWillem van Oranje en na 1814 door koningen en ko-ninginnen. De verbondenheid vande Oranjes met Buren is groot. Inhet oude raadhuis aan de Marktwaar het museum 'Buren enOranje' is gevestigd wordt mo-menteel een expositie over prinsesJuliana gehouden. Topstuk vandeze expositie is de in detail nage-maakte rijkskroon die op 30 aprildoor de gemeente Buren aan prin-ses Juliana werd aangeboden. Hetis een replica van de kroon diekoning Willem II bij zijn inhuldi-ging in 1840 droeg. De echte Op de boot over De Linge. van Egmond, gravin van Buren.De titel van 'Gravin van Buren' isde vijfde in de reeks van HareMajesteit en ook de meest-gebruikte ti^el door de stadhouders i :«' :i                         met Anna



Seijst 1999. - Dl.29 beijst19j5.11 EXCURSIE BUREN EN OMGEVING, ANNEMIEK BAL inhuldigingskroon wordt in dezilverkluis op het Paleis Noorde-inde in Den Haag bewaard. Metname de vele tentoongestelde te-geltjes en borduurwerk van prinsesJuliana trokken aandacht. Na de koffie kregen de deelne-mers van deze excursie gelegen-heid om een uurtje vrij door Burente wandelen. Velen van hen be-zochten de St. Lambertuskerkwaar de graftomben van de gravenvan Buren zijn bijgezet. Hetstratenpatroon van Buren stamt uit 1500. Achter de kerk ligt hetJodenkerkplein. Al in de H&quot; eeuw liet de stadBuren joden toe; ze mochten erechter alleen handel drijven. Velenvan hen waren paardenhandelaars.De wandeling voerde langs hetoude weeshuis van Buren in 1612gesticht door de dochter vanWillem van Oranje en Anna vanEgmond, Maria van Oranje-Nassau. Tegenwoordig is in dit inHollandse renaissance stijl ge-bouwde pand, het museum van deKoninklijke Marechaussee geves-tigd. Tegen het middaguur werden dedeelnemers per bus naar Gelder-malsen gebracht voor een boot-tocht op de rivier de Linge. On-danks een grijze, betrokken luchtgenoot iedereen van het mooienatuurschoon. De Linge voerde Tijdens de Elfstedentocht van 1986 reedde Prins van Oranje mee onder de schuil-naam 'W.A. van Buren.' Voorzitter Thijssen van de Stichting Oud Burenmet de replica van de kroon die koning Willem IIbij zijn

inhuldiging in 1840 droeg. FOTO DE TELEGRAAF het gezelschap langs karakteris-tieke dorpjes zoals Tricht, Deil,Enspeek en Beesd, het eindstationvan deze drie uur durende vaar-tocht. Rond vier uur 's middagskeerde de bus met een tevredengezelschap naar Zeist terug. Annemiek Bal De expositie over prinses Juliana loopt van I meitot I oktober '99. ^i %
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Seijst 1999. - Dl.29 OPENBAAR LAGERONDERWIJS IN ZEIST (4), LEO VISSER te moedigen. In hetzelfde verslagdrong bij aan op benoeming vaneen vijfde leerkracht. Het deed hem innig leed, dat hijin plaats van zijn vroegere dien-sten als leider, nu niet meer konpresteren dan een gewoonklasse-onderwijzer. Mogelijk is datde reden geweest dat hij op 16 mei1891 aan de gemeenteraad schreefdat hij m.i.v. 1 juli 1891 was be-noemd tot hoofd ener school Am-sterdam en daarom zijn ontslagaanvroeg. De gemeenteraad verleendehem op 28 mei 1891 eervol ont-slag m.i.v. de door hem gevraagdedatum en daarmee was er weereen vacature in Zeist voor hoofdvan de school aan de Ie Hogeweg. Jacobus Kraal (43) geboren 8 fe-bruari 1849 te Abcoude, hoofdvan de openbare lagere school inAusterlitz overplaatsing naar deschool aan de Ie Hogeweg. De schoolopziener stond er vol-ledig achter. Hij wilde de over-plaatsing niet alleen aanbevelenuit waardering voor het werk vanKraal in Austerlitz, maar ook envooral in het belang van de schoolin Zeist. Ook de Schoolcommissiekon zich na rijp beraad met deoverplaatsing verenigen. De gemeenteraad was er ookvoor en besloot op 19 juni 1891 J.J.Kraal met ingang van 1 juli 1891over te plaatsen van Austerlitznaar Zeist. Hoofdonderwijzer Kraal was uit-eraard na bijna 10 jaar werkzaamte zijn geweest in Austerlitz geenonbekende in Zeist en hij had ookgeen moeite zich aan te passen

inzijn nieuwe baan. Alleen over demotivatie van de leerlingen van deherhalingsschool (de vroegere De 29'jarige Beno Schelts vanKloosterhuis, geboren 13 april1860 te Slochteren, behaaldedaarbij het hoogste aantal punten.Samen met 4 andere sollicitantenkwam hij op de voordracht aan degemeenteraad, die hem op 27 au-gustus 1889 met ingang van 15september d.o.v. met algemenestemmen benoemde tot hoofd vande openbare lagere school. Uit de door hem opgemaaktejaarverslagen aan de School-commissie blijkt, dat hij zich ookzorgen maakte over het school-verzuim. In het verslag over 1890schreef hij, dat hij in overleg metde burgemeester besloten had in1891 een proef te nemen door inplaats van het Sinterklaasfeest tevieren, met de meest trouwe leer-lingen in de zomer een dag naarArtis te gaan. Dat was naar zijnmening ook een uitstekendeaardrijkskundeles. Verder wilde hijpresentieboekjes invoeren metstempels om het schoolbezoek aan LI KRAAL Voor de vervulling van devacature Schelts vanKloosterhuis was geenvergelijkend onderzoek nodig. Op30 mei 1891 vroeg Johannes P







Seijst 1999. - Dl.29 Seijst 1999-111 OPENBAAR LAGERONDERWIJS IN ZEIST (4), LEO VISSER de dupe werden van door de wetopgelegde dwang en stelde voorhet bedrag te handhaven op debegroting. Zijn voorstel werd met7 stemmen voor en 4 tegen aange-nomen. Kruse heeft in de jaren 1897 tot1921 een enorme groei van deschool meegemaakt. Hij zag hetaantal leerlingen van 321 in 1897groeien tot boven de 600 in 1905en het aantal klassen van 6 tot 12.Na de opening van de school aande Bergweg kwam er wat meerruimte maar leerlingaantallen vanboven de 450 waren daarna tochgeen uitzondering. Op 17 februari1921 behandelde de gemeente-raad het verzoek van G.F. Kruseom ontslag op grond van gezond-heidsredenen als hoofd van deopenbare lagere school aan de IeHogeweg en als hoofd en onder-wijzer van het herhalings-onderwijs. De voorzitter achtte het zijnplicht daarbij woorden te spreken van grote waardering voor alleswat de heer Kruse in het belangvan het onderwijs had gedaan.Het deed hem leed, dat hij op59-jarige leeftijd zijn ambt moestneerleggen. Nadat de raad metapplaus instemming had betuigdmet de woorden van de voorzitterwerd het gevraagde ontslag op demeest eervolle wijze verleend metingang van 1 april 1921 . Na zijnpensionering verhuisde hij naarNijmegen, waar hij op nog geendrie jaar later, op 3 maart 1924overleed. Daarmee is de einddatum vande periode 1810 - 1921

inmiddelsoverschreden en het moment aan-gebroken voor de behandeling vande 2e openbare lagere school inZeist, t.w. de school te Austerlitz.Leo Visser De twee Vanaf het volgende bulletin, Seijst De onlangs gerestaureerde portretten van FrederikHarmen van de Poll (1823-1909) en... 1999'W, verhaalt Leo Visser over Austerlitz-



Seijst 1999. - Dl.29 beijst 1999-111 DE TWEE MODELLEN VAN JAN VETH, NELLERIEKE BOUCHER modellen van Jan Veth Met behulp van gemeentelijke subsidiewerden onlangs de portretten, die janVeth in 1904 schilderde van de oudersvan Van de Poll gerestaureerd. Naar aan-leiding van deze restauratie werd zowelin het archief van het Zeister HistorischQenootschap, als in het QemeentearchiefDordrecht, onderzoek gedaan naar hetontstaan van deze portretten. Dit leverdeonverwacht aardige gegevens op, dieNellerieke Boucher u niet wilde onthou-den. Hoe zullen geschiedschrij-vers over een eeuw ooitnog zulke directe infor-matie krijgen over het ontstaanvan een schilderij als wij dat kun-nen over deze werken, die toch al «^^IhD| bijnalOO jaar geleden zijn geschil-derd? Wie schrijft er nog zo regel-matig en uitgebreid aan zijn fami-lie als onze voorouders dat deden?Henriette van de Poll ontving re-gelmatig brieven van haar moederen haar zusters. Uit hun brievenkrijgen wij direct inzicht in hetposeren van de beide ouders Vande Poll, en hun vriendschap metde schilder. Maar ook Jan Veth schreef hon-derden brieven. Wanneer hij voorzijn werk op reis was ging er elkedag een brief naar zijn vrouwAnna in Bussum. Zo is er over zijndrukke schildersbestaan en overzijn vele geportretteerden eenschat aan gegevens beschikbaar.Aan de van de Pollportrettenheeft Veth veel tijd en moeite be-steed. .... Henriette Wilhelmine van

de Poll-van dePoll.( 1829- 1909), door Jan Veth (1864-1925)



Seijst 1999. - Dl.29 Seijst DE TWEE MODELLEN VAN JAN VETH, NELLERIEKE BOUCHER 1999-III Laten we de briefschrijvers nu vreselijk heen en weer gesjouwd paar uur geposeerd voor mijn zelf aan het woord laten. Dan met schutten etc. om Papa's schilderij en dat is vermoeiender ontrolt zich vanzelf de gehele ge- kamer in een atelier te verande- als men wel zou denken zoodat schiedenis van die maandenlange ren. Hij vond er het licht heel ik voor het verdere van de dag inspanning voor onze ogen. goed, en de kamer met dat bij- eigenlijk niets meer uitvoer De kamertje heel pleizierig. Het persoonlijkheid van Jan Veth Van Louise aan Henriette eenige waar we nu nog mee bevalt mij uitstekend, als de 14 OKTOBER 1903 tobben, is Mama's toilet. De portretten nu maar naar wensch .. .Nu kom ik je nog iets vragen japon van de gouden bruiloft is uitvallen dat is het voornaamste; dat je misschien minder aange- afgekeurd. Veth vindt al dat wit er is nu nog weinig over te oorde- naam zult vinden, nl. om je niet mooi bij Mama's witte len, toch zijn de kinderen tevre- palatine, want a.s. Zaterdag mutsje, en hij houdt ook niet van den; Papa minder, die wil mij. begint Veth aan de portretten. gitten; nu zal ik zien om met de geloof ik, mooier hebben en ziet Verleden Maandagavond kreeg hulp van Zus wat anders te mij in zijn idee jeugdiger, maar Frits een brief van hem, om te fabriceren. Papa wordt in de pels dat is nu eenmaal niet meer zoo

zeggen dat hij gaarne in deze gedaan, en hij zou het heel mooi op 74 jarigen leeftijd. Veth heeft week 't zij Woensdag of Vrijdag vinden voor Mama ook iets met het grootste geduld en verlangt zou komen om kennis te maken. bont te maken. Je zoudt ons dus dat ieder ronduit zijn aanmerkin- Frits was vreselijk blij dat hij hem een groot pleizier doen je palatine gen zegt. De man is mij zeer niet gevraagd had wanneer hij nu te sturen... ik zou zo graag sympathiek, dat maakt ook het kwam, maar dat hij uit zichzelf hebben dat de portretten mooi poseren minder vervelend... schreef Nu hebben we hem worden. , Morgenochtend om W uur vandaag aan het dejeuner gehad; begint de zitting weet Ik zit op Mama zag er vreselijk tegenop. Van Mama aan Henriette. een soort van troon gemaakt van maar vond hem gelukkig bij 30 OKTOBER 1903 een omgekeerde kist, net alsof ik kennismaking heel aangenaam. ...De gehele week heb ik 's poffertjes ga bakken. Frits pre- m Na het dejeuner hebben we morgens en ook 's middags een tendeert, dat indien het schilde-



Seijst 1999. - Dl.29 DE TWEE MODELLEN VAN JAN VETH, NELLERIEKE BOUGHER 1999-111 houdt zelfs van hem. Mama'sgezicht begint al goed te worden,en de uitdrukking is lief maarmet de japon tobben we nogsteeds. Vanmorgen heb ik juf-frouw van Zanten laten komendie gaat de mouwen nu watveranderen... Papa heeft na dieeerste keer niet meer gezeten, enhij is blij dat hij er tot nu toe zoovanaf komt. Het spijt mij vrese-lijk dat jij nu juist niet in het landbent. (...) Veth heeft zoo graagdat we precies zeggen wat we ervan vinden, en is steeds bereidalles te veranderen, daar zijngroote wensch is, dat wij het inalle opzichten goed zullen vindenen het ons veel plezier zal doen.(...) De volgende week komt hijvier dagen achter elkaar en blijftdan hier logeren,..dit is wel eencorvee'. (...) Nu lieve beste Jetmoet ik eindigen, want ik moeteropuit voor een mutsebal tezoeken, want als Mama's mutsgemaakt wordt, behoeft Mama er niet onder te zitten. Ik vreesechter dat ik zo'n ding niet zalkunnen krijgen!(...) ren nu onverwacht gestaaktmoest worden, hij nu al heel blijzou wezen met de schets... Van Louise aan Henriette 5 NOVEMBER 1903 ...Ik zit den gehelen dag bijMama in Papa's kamer die geheelin atelier veranderd is, en diezittingen zijn ontzettend ver-moeiend; ik begrijp zelf niet hoehet komt, maar na zo'n dag metVeth ben ik altijd dood op en hebdan geen courage meer oms'avonds te gaan schrijven.Gelukkig maakt het Mama

nietzo vreselijk moe, maar toch, alshij er twee dagen achter elkaargeweest is, is Mama altijd heelblij als hij weer een paar dagenweg blijft. Hij is er nu acht maalgeweest, en in die acht keer heeftMama 23 uur en een kwartiergeposeerd, meestal 's morgens 2uur en s'middags zoowat ander-half a 2 uur Mama kan gelukkigheel goed met hem opschieten, en Van Veth aan zijn vrouw 12 NOVEMBERI903 (...) Het was vandaag gruwelijkdonker, maar ik schoot toch welop. (...) Ik wil proberen den kopdezer dagen zoo goed als af tekrijgen. Dan is de hoofdzaakalvast verzekerd. Van Mama aan Henriette 19 NOVEMBERI903 (...) Morgen en Zaterdag komtVeth weer, gelukkig is het een eenvoudige, makkelijke man die metde huisgenoten nogal opschiet,want hij logeert dan hier op hetkleine kamertje. (...) Wat verlangje dat ik doe met de palatine, hijis niet gebruikt en ik hoop zeerdat je hem niet te veel gemisthebt. Ik denk dat Marie Pauwdol blij is dat zij haar mouw weerterug krijgt...









Seijst 1999. - Dl.29 Seijst 1999-III DE TWEE MODELLEN VAN JAN VETH, NELLERIEKE BOUCHER [Schwarze] dan een ding wat ikin den laatsten tijd maakte.Maar het is fris en vlot en daar-mee pakt men de menschen tochmaar eer dan met iets werkelijkverdiepts. Ik hoor alles dan aan,overweeg de opmerkingen kalm,probeer wat ik er mee doen kan,en vergeet niet dat ik toch inhoogste instantie de schilderijenschilder voor mezelf, omdat ikalleen door iets voor mezelf naarmijn lust te doen me van mijneigenlijke opdracht naar plicht eneer kan kwijten. Van Veth aan zijn vrouw 2 MAART 1904 (...) Het werk gaat goed, maarhet is een koorts om het te krijgenzoals ik wou. Van Zus aan Henriette 4 MAART 1904 (...) en tot mijn grote vreugdvond ik de beide schilderijenoneindig verbeterd; zoeven is heeft er door de hand erg bijgewonnen en zs zijn er nu ookbizonder tevreden overNu heb ik Vrijdag en Zaterdagnog over, die ik aan het verfijnenvan de twee schilderijen denk tewijden. Misschien schilder ik deachtergrond van Mevrouw nogeens even vlot over. 'sAvonds benik niks waard. Het werkenoverdag is zoo intensief dat ikhet liefst 's avonds niets zou doenals zoo maar wat zitten kijken.En toch liggen er hoopenwerk... .Men zou van me kunnenzeggen dat ik lui ben op alledingen, maar gelukkig niet op hetnodigste : op mijn werk zdf. Van Veth aan Mama 2 FEBRUARI 1905 (...) Toen ik V in den verledennazomer mocht bezoeken, waartu

zo vriendelijk, mij Uwe reedsvroeger gedane toezegging omnog eens voor mij te poseren, tebevestigen. Zoals U bekend is. Veth vertrokken. Zijn vrouw isvanmiddag nog komen kijken[Mevrouw Veth had een oplei-ding aan de kunstacademiegehad, en Veth hechtte aanhaar oordeel] en heeft toen nogenige goede wenken gegeven...Hij komt a.s. Woensdag enDonderdag, zodat ik in elk gevalde volgende week nog niet in DenHaag arriveer Van Mama aan Henriette 9  MAART 1904 Vandaag is Veth gearriveerd voortwee dagen. Ik hoop dat het danafgelopen zal zijn. Ik geloof dathoe lang men ook blijft kijken eraltijd wel iets zal zijn dat menanders zou wensen. Ook hierbestaat de volmaaktheid niet. Van Veth aan zijn vrouw 10  MAART 1904 (...) Deze twee dagen heb ik metsucces aan het portret van Me-neer van de Poll gewerkt. Het



Seijst 1999. - Dl.29 beijst _ 1999-111 DE TWEE MODELLEN VAN JAN VETH, NELLERIEKE BOUCHER om weer een nieuwen frischenindruk te krijgen. Zoo duurde hetlang voordat hij ermee klaar was.Voor buitenstaanders was degelijkenis minder goed, maar voorons kinderen was het een psycho-logisch prachtige uiting van haarinnerlijke [zie de ogen] enuiterlijke [houding] persoonlijk-heid. Mijn vader verveelde hetposeren. De gelijkenis is perfect,maar Veth becritiseerde ditportret als oppervlakkig werk. Met al deze woorden van hetgezin van de Poll in onze oren, zienwij thans de portretten in de Vande Poll kamer met andere ogen.Voorlopig zijn ze weer in perfectestaat, en staat, ook in het volgendmillennium, het echtpaar van dePoll zoals Veth het ooit zag, onslevendig voor ogen. Nellerieke Boucher BRONNEN Gemeentearchief Zeist, archief Van de Poll,I 765- i 970 / Dordrecht, archief Jan Veth. ZOU het mij bizonder lief zijn, Unog eens op een andere wijze dande eerste maal te mogen portret-teren... Door zijn drukke werkziet Veth daar helaas geen kanstoe..: Ik begin hoe langer hoemeer te beseffen, dat dit onver-mijdelijk tot mijn werkkringbehoort, maar dat' geleefd wor-den' is er niet altijd deaangenaamste kant van.Dit is dan de laatste bewaardgebleven brief over de portrettenvan de ouders van de Poll,. Deverhouding met de familie wasechter dusdanig goed, dat Veth,toen de echtelieden in het beginvan het jaar 1909 kort na

elkaarkwamen te overlijden, op verzoekvan de kinderen, van beide eendoodsportret heeft gemaakt. Tenslotte is er nog een aanteke-ning uit 1952 bewaard van dejongste dochter Jo, die ons hetvolgende naliet:Toen in 1902 [deze dateringberust op een vergissing] Jan Veth de portretten van mijnouders schilderde, had hij opge-merkt, dat mijn moeder bijernstig gesjnek aanhoudend metde rechterhand zat te spelen meteen goud tweedeelig ringetje aanden vierden vinger van haarlinker hand.. Hij vond dit zulkeen typische houding, dat hij, dieaanvankelijk de portretten zon-der handen had willen maken,besloot het doek, dat gelukkiglang genoeg was, grooter temaken en die houding te vereeu-wigen. Zoo moest het portret vanmijn vader natuurlijk ook ver-groot worden. Er ontstond onderhet poseren een groote bandtusschen mijn moeder en JanVeth. Hij, een diep denkendmensch, begon langzamerhandhaar zeer gereserveerde houdingte doorbreken en haar persoon-lijkheid te doorgronden. Ditboeide hem zoo, dat hij de pose -uren verminderde, maar telkensna enkele dagen weer terugkwam































































Seijst 1999. - Dl.29 Seijst 1999-W HET LAGER ONDERWIJS IN ZEIST (5), LEO VISSER De eerste plannen voor debouw van een school inAusterlitz dateren uit1832, toen EA. Hubert, eigenaarvan de buitenplaats Heidelanden,aan de gemeente Zeist grond aan-bood voor de bouw van een&quot;schoolhuis&quot;, waarin behalvewoonruimte voor de onderwijzerook een leslokaal zou worden on-dergebracht. Eerder had Hubertde helft van de benodigde materi-alen voor de bouw van het school-huis beschikbaar gesteld. Ookhadden particulieren financieelbijgedragen om tot verwezelijkingvan de school in Austerlitz te ko-men. De burgemeester van Zeiststeunde deze plannen, zoals blijktuit de volgende brief-van 15 okto-ber 1833 aan het college van ge-deputeerde staten van Utrecht:&quot;Ik heb gemeend U Ed. GrootAchtb. te moeten kennisgeven,dat eenige ingezetenen van De openbare lagere school in Austerlitz. PARTICULIERE COLLECTIE onderwijzen. Zij hebben mij ditplan kennelijk gemaakt, met hetverzoek hun hierin de behulp-zame hand te bieden. Ik heb mijdaaraan niet kunnen noch willen Austerlitz, gemeente Zeist, hetvoornemen hebben een school-huis te bouwen, om daarinhunnen kinderen door een be-voegden schoolmeester te laten ka















Seijst 1999. - Dl.29 iSeijst It9§-IV LEZING MARSMAN van hem verschenen en nu dan demin of meer definitieve biografieZee, hcr^r, rivier. Het leven van H.Marsrrum Voor de pauze was zijnlezing gebaseerd op een artikel datbij voor een special van het lite-raire tijdschrift Maatstaf had ge-schreven: 'Souffleur op zoek naareen personage.' Centraal hierinstaat de relatie tussen object ensubject, tussen de biograaf en zijnonderwerp. Is Marsmans gespletenpersoonlijkheid al moeilijk te be-grijpen, zijn levensdrift en doods-verlangen, zijn afkeer van hetkleinburgelijke, terwijl hij met eenkleine tussenpoos min of meer totzijn huwelijk bij zijn ouders thuisbleef wonen. De relatie vanGoedegebuure tot zijn subject is zomogelijk nog ingewikkelder. Delandschappen waar ze in verschil-lende periodes van hun leven ver-blijven vertonen grote gelijkenis-sen, er zijn een paar prachtigeleitmotiven in heide levens aan tewijzen, maar er is meer en om dat y*>v //t'/i/' Op een 9 meter hoog spandoek aan de voorgevel van de bibliotheek, prijkte eenvers van Marsman. FOTO FREDERIK RUYS voelde zich bij tijd en wijle ver-want met deze souffieur Hijsouffleert als het ware waar au-thentieke teksten zwijgen. Zee, berg en rivier zijn voorbeel-den van zowel werkelijke als sym-bolische landschappen in het le-ven van Marsman. Om met de zeete beginnen. Op zijn veertiende te beschrijven roept hij de hulpvan de romancier Brakman in. InDe biograaf beschrijft

Brakmanhoe een souffleur een biografieschrijft over de grote overledenacteur die hij jarenlang teksten inde mond heeft gelegd. Zijn bijzon-dere positie tussen de coulissenbrengt ook een bijzonder point ofview met zich mee. Goedegebuure



Seijst 1999. - Dl.29 Seijst 1999-IV LEZING MARSMAN - JACKY VAN DEN DIKKENBERG weet hij dat hij met naar de zee-vaartschool zal kunnen wegenszijn zwakke gezondheid. In zijngedichten symboliseert de zee deonsterfelijke geliefde ('Paradiseregained'), maar werkelijke mari-tieme kennis ontbreekt geheel. Pasin 1940 zou hij de zee in haar waregedaante leren kennen. Hetrivierenlandschap                 tussen Culemborg en Wijk bij Duurstedekennen we uit bekende gedichtenals 'Denkend aan Holland', die inhet buitenland geconcipieerd wer-den. De bossen en heideveldenvan de Utrechtse heuvelrug zijnals zielslandschap vooral terug tevinden in zijn gedichten in deperiode van 1919-1921. In het tweede deel van de lezingging Goedegebuure op een watmeer interactieve wijze in opMarsmans relatie tot Zeist. Eenvergelijking met De zonde in hetdeftige dorp van Johan de Meesterdringt zich natuurlijk op, maar laan 3. Dit alles moet bij de dich-terlijke zoon wel tot gevoelens vanrancune leiden, onder anderegeuit in de woorden -alles beterdan Zeist.&quot; Maar Zeist betekende voorMarsman natuurlijk meer: vriend-schappen met Lehning, met wiehij het Duits expressionisme ont-dekt, Houwink, met wie hij DeVrije Bladen redigeert, Wichman,Van Klinkenberg, en Minderaa,toen nog docent op het ChristelijkLyceum, later hoogleraar in Lei-den. Vaiiuit het publiek wordennog enkele vragen gesteld naar deuitgever van de eerste bundel

Ver-zen, het zogenaamde rode boekjedat hem op slag beroemd maakteen het gedicht 'Afscheid van hetdorp', geschreven door zijn alter-ego J(acques) F(ontijn). En toenwas de avond al weer om. Maar debiografie is gelukkig nog steedsverkrijgbaar bij de betere boek-handel. Jacky van den Dikkenberg 1899 - 1999 rrmAK Goedegebuure ging dieper in opde sociale structuur van dit dorp.In De Meesters roman wordt eendienstmaagd door de zoon van eendominee bezwangert en dit leidttot even heftige als onwaarachtigereacties in alle lagen van de bevol-king. Goedegebuure signaleert dieonwaarachtigheid ook, maarplaatst het duidelijker in de socialecontext. Er was veel oud en nieuwgeld in Zeist. Toch floreerde deboekhandel niet, omdat vaderMarsman steeds op krediet moestleveren. Zijn moeder verafgooddede plaatselijke adel, terwijl zijzelfdoor diezelfde adel minzaam werdaangesproken met 'juffrouw.&quot; Uit-eindelijk moest de boekhandelverkocht worden en wordt ze eenpensionhoudster op Wilhelmina-
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