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Seijst 2003. - Dl.33 1 Februari 1953                      ^ Zeist in actie bij de watersm De weerberichten waarschuwden 31 januari 1953voor zware storm en gevaarlijk hoog water. Datwas aan de Nederlandse kust niet direct reden voorpaniek, want dit kwam vaker voor...'
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Seijst 2003. - Dl.33 ZEIST IN ACTIE BIJ DE WATERSNOODRAMP - DRS. RIA EFDEE Inhoudsopgave 2002 1. Artikelen ALGEMEEN Zeister Tramrails als daterings-instrument Zeist-W/est apart Klein Schoonoord, voorheen Driebergseweg 6 Zeisterbedrijven Koninklijk onderscheiden Inhoudsopgave 2001 1. Artikelen ALGEMEEN ZHG van de Poll stichting 50 jaar Reclamecampagne in de lente van 1940 Wie ontwierp de tuinen van Schoonoord? Hoe Zeist zijn glans verloor De gemeentelijl<e herindeling van Zeist Paardenstoeterij v/d gebroeders Van der Haar Rectificatie bij De paardenstoeterij (...) Inhoudsopgave 2000 nr. bIz. Heimei, J.H. 1 5 Jong, W. de 1 9 Heimei, J.H. 1 27 Burg, mrdrV.A.M. van der, Rhoen, R.RM. 3/4 67 Visser, L. 2 35 nr, biz.Burg, mr dr V.A.M, van der Extra 3 Dil<kenb6rg, J.A. van der 2 54 Heimei, J.H. 3 78 Prins, RJ. 4 105 Rhoen, R.RM. 1 24 Visser, L. 3     72 4   1181 33 Badhuizen in Zeist Bouw en verval en restauratie van de Pyramide van Austerlitz Reichgeld, A.F.M 2 49 2. Verenigingsnieuws Voon«oord                                                                  van Grunsven, J.B.M.R Bestuursverslag over 2001 Voorjaarsvoorsteliing Figi wederom groot succes Zoonen, J. van Bestuursmededelingen Bestuursmededelingen Bestuursmededelingen 3. Boekbespreking Boekbespreking: Focus op Zeist SPORT Zeister sport in beeid (1)                                         Vogelzang, drs F Rhoen, R.RM. Zeister sport in

beeld (2), De tijd van de wereldoorlogen Vogelzang, drs F 1 4 1 13 1 21 1 33 2 65 Rhoen, R.RIVI. 2 35 Vogelzang, drs F, Rhoen, R.PM. 3 61 Vogelzang, drs F, Rhoen, R.RM. 4 87 1 34 Verbeek, drJ.L 4 117 - 2 57 - 1 20 Wortmann, M. 1 30 - 1 34 3/4129 Zeister sport in beeld (3) Zeister sport in beeid (4) 1 20 2. Verenigingsnieuws BestuursmededelingenRedactioneel: JubileumvieringBerichten van de van de Poll-kamerVerslag van bestuur over 2000Interview met de voorzitterLezingen 3. Boekbespreking Boekbespreking: De Utrechtse Heuvelrug Burg, mr dr V.A.M, van der 2 49 it;



Seijst 2003. - Dl.33 Verslag van het bestuur over 2002 ALGEMEEN Het jaar 2002 was een rustigjaar wat betreft bijzondere acti-viteiten. De viering van het 50jarig jubileum in 2001 heeftveel tijd en aandacht van allebestuursleden en vrijwilligersgevraagd. In het onderstaande legt hetbestuur verantwoording af vande werkzaamheden van hetZeister Historisch Genoot-schap (ZHG) Van de Poll Stich-ting in 2002. BESTUUR Beleid Het bestuur heeft beslotenom voor iedere lustrumvieringeen 'groot' centraal thema tekiezen (zoals in 2001) waar- kers voor de verschillendecommissies kon wordenbenoemd: de dames: Th.Boekhoven-Eikema en M.Droog en de heer Chr. Beauve-ser. Gemeente/l/fe cuftuurbefeicf De voorzitter van hetZHG heeftop het onderdeel Cultuur vanhet beleidskader 2002-2006van de Gemeente Zeist zowelschriftelijk als mondeling viade inspraakmogelijkheden ineen commissie vergaderingvan de Gemeenteraad, com-mentaar geleverd en onzebereidheid tot samenwerkinguitgesproken, met name overde plannen om de haal-baarheid van een historisch aan alle commissies van hetZHG hun specifieke activitei-ten op kunnen richten. Maarook in de tussenliggende jarenzullen de activiteiten meer opelkaar afgestemd worden. Bestuurscommissies Het bestuur is er niet ingeslaagd om in 2002 eennieuw bestuurslid voor PR-zaken te benoemen. De commissie Publicaties isals zelfstandige commissieopgeheven, de

werkzaam-heden zullen gecombineerdworden met die van deRedactiecommissie. Een aantal nieuwe medewer- museum in Zeist te onderzoe-ken. Hulsvesting Het bestuur heeft zich gedu-rende heel het verslagjaarbeziggehouden met de nieuwehuisvesting. De gemeenteZeist heeft ons Genootschapdiverse mogelijkheden voorhuisvesting aangeboden, dievervolgens bekeken zijn. Metelkaar hebben we moeten con-













Seijst 2003. - Dl.33 HET GERODORP - C.J.E. SCHULLER TOT PEURSUM Het Gerodorp alleen nog te zien op fotoof film ? Ik zit in de donkere zaal vanFigi en kijk naar de historischefilms over Zeist. Ik zie hoede schoorsteen van de Gerofa-briek wankelt en valt.Zullen de 64 arbeiderswonin-gen van deze fabriek binneneen paar jaar hetzelfde lotondergaan? In 1984 lag het Gerodorp voor heteerst op de weegschaal. De huizenmoesten afgebroken. Een harde strijdvolgde. De tijd zat mee. Rijkssubsidieredde het Gerodorp. De eigenaarbesloot tot renovatie. Maar renoverenis niet hetzelfde als restaureren. In 1994 komt een rapport uit vanhet Monumenten Advies Bureau inopdracht van de Gemeente Zeist.Gerodorp krijgt de status van &quot;waar-devol monument&quot;. Rond 2003 komen de huizenopnieuw op de weegschaal. De tijdenzijn veranderd. Alle elementen werkentegen. De belangen van ieder liggenanders, de argumenten in het ver-lengde daarvan. Sloop, afbreken,nieuwbouw. De huizen van Gero- dorp zijn in nood. De eigenaar wilbijna alles afbreken, wil zo veel moge-lijk nieuwe huurhuizen. De bijzonderehuizen zijn niet exploitabel. Ze zijnafgeschreven, ook al stijgt de econo-mische waarde. De Gemeente moetinbreiden. Er is immers onvoldoendebouwgrond in Zeist. Bereidheid vooreen compromis is er wel, bereidheidvoor behoud van het hele Gerodorp iser niet of nog niet. De huizen wachten af Hun tuinenzijn groot, zodat de

arbeiders van deopbrengst van de moestuinen kondenleven en dus extra inkomen hadden.Zoveel grond in deze tijd! Waren detuinen maar wat kleiner! De bewoners, die vaak langer dan C.J.E. SCHULLER TOT PEURSUM NU staan ze er nog. De huizenin een rijtje tegenover elkaarlangs de Gerolaan, en verderin een enkele rij langs de Bergweg, deAlpaccalaan en de Eikenlaan. Op hetplantsoentje staat het &quot;Gerobeeld&quot;,een vrouwelijk brons van de beeld-houwer Pieter d'Hondt.



Seijst 2003. - Dl.33 HET GERODORP - C.J.E. SCHULLER TOT PEURSUM bouwstijlen van klein tot groot, voorarbeider tot ploegbaas en chef Over de Bergweg liepen de werkne-mers naar de Gerofabriek, 600 meterverderop waar nu het fabrieks- en kan-torenterrein ligt langs de oostelijkeinvalsweg naar Zeist. De fabriek lagaan het oude spoorlijntje. Het spoorkruiste de Bergweg. Een oud- bewonervertelt dat de conducteur uitstapte enhet &quot;verkeer&quot; tegenhield als de treinde Bergweg overstak. De werknemers vonden een goedsociaal klimaat binnen de Gerofa-briek. Veel werd er voor hen gedaan.De koe voor Kerst kwam aangelopendoor de Gerolaan op weg naar deslacht. De verpleegsters en gezinsver-zorgsters deden hun werk bij de gezin-nen en liepen mee in een feestelijkeoptocht door Gerodorp. De bewonerswaren lid van de toneel-, muziek- ofzangvereniging. De architect van de huizen, J.J. vanStraalen, heeft meer gebouwd in Zeist. Gerodorp is het enige wat er histo-risch gezien over is van de Gerofa-briek.                       &quot;                 .;: Dit merkt de bewonerscommissieals ze samen met 't Gilde Zeist gilde-wandelingen wil organiseren. De com-missie vraagt bewoners om materiaal.Een lawine van reacties is het gevolg,waardoor er een tentoonstelling bij dewandeling komt. De gemeente onder-steunt het plan met een subsidie voorde inrichting. In 2000 en 2001 zijn erin totaal zes

Gildewandelingen. Er komen mensen uit het hele land:met hun belangstelling voor Gero-dorp, met hun belangstelling voor deGerofabriek, vanwege een te schrij-ven proefschrift over de Zilverwerken.Ze komen met hun herinneringenaan de Gerofabriek, met hun her-inneringen aan de bewoners, methun verhalen, met hun Gero-tin, methun Gero-zilver. Gerodorp blijkt eenlevend stukje geschiedenis. 50 jaar in de huizen woonden, vertrek-ken langzamerhand of overlijden. Debewoners vernieuwen zich. De hurengaan omhoog. De nieuwe bewonerszijn van deze tijd. Waar vroeger iederplankje opnieuw werd gebruikt enweer gebruikt, verdwijnen nu de moe-gestreden schuttinkjes. De tuinen ver-anderen in moderne paradijsjes. Detuinliefhebbers genieten. Binneninde huizen gaat het niet anders Ookbinnen wordt alles nieuw. Natuurlijkzijn er ook bewoners die niets aandie huizen vinden. Rijp voor de sloop,niets liever dan een nieuwbouwhuis.Ook hier verschil in belangen. De Gero-huizet^ wachten af, detuinen wachten af In 1919 begon de bouw. Na de EersteWereldoorlog. De Gerofabriek werdgroter en groter. Arbeiders kwamenoveral vandaan. Huizen waren er teweinig. Op de grond van Huize Valck-enbosch kwamen 64 huizen in 5





Seijst 2003. - Dl.33 EEN LOGEERPARTIJ TE ZEIST IN 1877 - NELLERIEKE BOUCHER Een logeerpartij te ZeistIn 1877 In de archieven van de familievan Prof. Ds. Nicolaas Beets'ligt een manuscript van dehand van diens jongste dochterAda Geertruide Went-Beets(1871-1955). Toen deze Adain de oorlogsjaren *40-'45bij haar volwassen kindereninwoonde heeft zij -op hunverzoek -haar herinneringenaan haar jeugd in &quot;hetBeets-huis&quot; (Boothstraat 6 teUtrecht) vastgelegd. Utrechtse. Met toestemming van Drs. GijsBeets publiceren we bijgaand frag-ment. Het beschrijft een logeerpartijin 1877 in Zeist, gezien door de ogenvan de 6-jarige Ada en ruim 60 jaarlater door haar opgeschreven. Wijnamen het ongewijzigd over in debloemrijke persoonlijke taal van Adazelf^ Tot de hoogtepunten van het leven inhet Beetshuis behoorde voor de kinde-ren de jaarlijkse logeerpartij in Zeist.De uitverkorenen konden hun onge-duld niet bedwingen om mee te mogengaan, wanneer zij m de lange gangheen en weer lopend, wachtten opde equipage van mevrouw de Douai-riere van Loon-Voombergh, die henzou halen. Ditmaal waren Ada en Portret van Ada Beets, ongeveer 6 jaar oud.                                 COLLECTIE G. BEETS. DELFT haar oudere zusjes Aleide en Dora,zestien en dertien jaar oud, de gelukki-gen. Ze mochten met Vader en Moedervoor vier weken naar buiten'.&quot;Zou Jan ons nog kennen? Zoudenwe

weer in het huisje mogen spelen?Zouden er &quot;Met deze vragen probeer-den zij de wachttijd te korten. Einde- NELLERIEKE BOUCHER Dit onuitgegeven manuscriptbevat talrijke anecdotes overBeets zelf. Zijn grote gezin enhet dagelijks doen en laten van deintellectuele kring rond Beets in het







Seijst 2003. - Dl.33 EEN LOGEERPARTIJ TE ZEIST IN 1877 - NELLERIEKE BOUCHER Het was duidelijk dat de gasten ver-wacht werden, want huisknecht johanhaastte zich om behulpzaam te zijn bijhet uitstappen en het overnemen vande handbagage. En in de statige vesti-bule wachtte de vrouw des huizes methaar dochters, stralend van hartelijk-heid. = &quot;Dag Constance!&quot; Professor Beetsdrukte haar de hand.&quot;Meneer Beets, blij LJ weer hier tezien!&quot; Wanneer allen begroet waren, begafmen zich gezamenlijk naar de grotezaal, van eenweelde van bloemendoorgeurd. &quot;Mag ik naar de herten?&quot; fluisterdeAda alongeduldig haar Moeder in 'toor en... weg was ze al, naar buitenom het perk met begonia's heen, voorhet hek van de hertenkamp. De dierengraasden rustig verder, in het minstniet gestoord door het zesjarige meisjemet grote ]a-}a-hoed op de donker-blonde krullen, in haar effen rozejurkje met witte kraag en pofmouwtjes en een ceintuur van zwart fluweel metlang afhangende strik.Overigens droeg ze witte kousjes enknooplaarsjes. Ze stond met haar groteblauwe ogen ernstig naar die mooieherten te kijken, die met hun fraaigewei vredig graasden (de jonge dierenaltijd vlak bij hun moeder), totdatze geroepen werd om zich op te knap-pen voor de lunch. Dit opknappenvond plaats in een balconkamer, waarzij met haar zusters slapen zou, ter-wijl Vader en Moeder de zogenaamde'Blauwe kamers

hadden betrokken.Hier vond Vader ook zijn studeerver-trek tijdens het buitenverblijf Den volgenden morgen was Ada alvroeg op. Voordat de kamenier de freules hielp, kwam zij eerst het kleinemeisje aankleden. Zij maakte haarhaar op. Dat was allemaal erg deftig.Tijdens het ontbijt beloofde mevrouwvan Loon al dadelijk de sleutel van hetminiatuur boerenhuisje in het park.Dat was het toppunt van kinder-weelde! Zij mocht hem meteen halenin het kamertje naast de voordeur,waar mevrouw eiken morgen spreek- De voorgevel van Hoog Beek enRoyen, litho uit 1869 naar eenaquarel van P.J. Lutgers uit 1863. COLLECTIE ZHG VAN DE POLL STICHTING 28





Seijst 2003. - Dl.33 EEN LOGEERPARTIJ TE ZEIST IN 1877 - NELLERIEKE BOUCHER naar de winkel van het Broederhuisder Hernhutters, om er met schattenheiaden vandaan te komen. Deze heerlijke logeerjmrtij herhaaldezich elk jaar weer en later, toen Adagroter werd, kwam er een meisje vanhaar leeftijd logeren. Het was Hilda,die een trouwe vriendin werd.Nu mochten ze in het boerenhuisje zelfkoken en vriendjes en vriendinnetjeste eten vragen en zaten 's avonds bijeen kaars spookgeschiedenissen te ver'tellen. Soms waren er grote picnics met fami'lies van het Slot, van huize Paviaen Aardenburg.^ Men trok er metgrote tentwagens, een hele stoet achterelkaar, op uit. Bij voorkeur naarhet leegstaande kasteel Zuylenstein bijLeersum. Daar holde de jeugd dandoor alle zalen en klom tot boven inde torens. Of, men organiseerde ten'nispartijen op het Slot, met na afloopeen groot diner. Ook werd er een av(md bij de famiUeVan Loon o/) Hoog Beek en Royei} eengrote soiree gegeven waar NicolaasBeets uit eigen werken voordroeg. Dekeuze uit zijn gedichtett liet hij daarbijaan het gczcLchap over.Op zo'n dichtav(md vloog er eens eenvleermuis de zflal binnen en brachtgrote am.uertmtie imder de damesteweeg, dodelijk beducht voor haarkajjsel, Vader hield even op en zei:&quot;Ach, Constance, laat een ogenblik hetgrote licht uitdoen en een brandendekaars in het open venster zetten.&quot;Dat gebeurde en de schrik der

damesfladderde prompt het raam weer uit. Ada leerde van de koetsier Jan paar'den mennen en bracht het daar spoe-dig zo ver in, dat zij zelfstandig metde muilezelpanier mocht uitrijden enmevrouw Van Loon naar de gezinnenbrengen, welke deze geregeld bezocht.Zij was dan altijd bang, dat buiten hethek Juffrouw Luttenberg op het ach-terbankje zou klimmen. De kleine Ada genoot van dat alles,maar vooral van het ezeltje rijdenin het park, waarbij haar dier somsonverwachts harde klapjKn kreeg, omte zien of ze in het zadel hm blijven.Dat vond ze wclleuk, al lukte het haarook niet altijd en belandde ze somsheelonzacht op de grond!Enig was het 'NachtwachtjC'Sjxlen'door het avondlijke duistere Slot.Daarbij hoorde je in zo 'n halfdonkerezaal met gobelins aan de wandenvaak wonderlijke geluiden. ]a moest jeechter goed houden tussen al die graagplagende jongens! Tijdens zulk een logeerpartij preektevader altijd een keer in Zeist. De kostermoest dan van te voren de ramen vande kerk een nacht open laten staan,opdat deze met frisse lucht gevuld was,want de kerk liep dan stampvol.Buiten het gebouw zag nien een onaf'gebroken file van equipages uit deomliggende plaatsen. Men wilde Ds.Beets horen!



Seijst 2003. - Dl.33 Constance van Loon-Voom-bergh, portret in pasteldoor H. Siebert, 1856 foto ICONOGRAFISCH BUREAU DEN HAAG







Seijst 2003. - Dl.33 MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR Huisvesting Helaas kunnen we nog steeds nietsmelden over een nieuwe huisvestingen durven niet te zeggen wanneer ereen besissingzal vallen. We houdenu natuurlijk op de hoogte. Documentatiecentrum Slot Zeist, Zinzendorfin. 1, tel. (030)692 17 04. Geopend op dinsdag 10- 12 uur en iedere eerste zaterdagvan de maand 14 -16 uur. Nieuwe donateurs De heer G.W. Koerts                    ZEIST De heer van Rijnsoever HAARLEMDe heer J.C. Rutteman                ZEIST De heer B. BIjlsma HEERENVEENDe heerDe heer M.K. Polano ZEIST



Seijst 2003. - Dl.33 Entertainment Committeeof the Netfierlands, afdeling Zeist Poging tot vermaakvan Canadese militairen 2003-11 Prenthriefkaarten van de oostelijke entree van Zeist' Particuliere begraafplaats Nepveu





Seijst 2003. - Dl.33 ENTERTAINMENT COMMITTEE OF THE NETHERLANDS - R.P.M. RHOEN Entertainment Committee of tiie Netiierlands, afdeling Zeist Een groepsoldaten vande Britse49^ Westri-ding Infan-try (&quot;PolarBear&quot;), deeluitmakendvan het 1^'Corps vande 1^*CanadianArmy, debevrijdersvan Zeist. 37







Seijst 2003. - Dl.33 ENTERTAINMENT COMMITTEE OF THE NETHERLANDS - R.P.M. RHOEN Post van 16 juni stond onder dekop 'Alcolhol-bestrijding' een artikelwaarin werd gemeld dat verwacht werddat Utrecht nog 5 a 6 jaar het verlof-centrum zou zijn voor de geallieerdebezettingstroepen in Duitsland en datdus krachtig moest worden gewerktaan materieel, moreel en geestelijkherstel. Drankbestrijding zou dringendnodig zijn 'zoo gauw er weer meer alco-holica komt, want, met de resteerendevolkskracht moet zuinig worden omge-gaan.' Was de reactie van de Nederlandsevrouwen in de eerste maanden na debevrijding zo vreemd? Een journalistvan de Zeister Post beschreef de Britsemilitairen op 9 mei als: 'Frissche jonge kerels, gezond, door-voed, zooals wij haast geen jongemannen meer kenden. Rustige, breed-geschouderde jongens, knappe, ver-zorgde gezichten, beheerscht in gebaaren houding. Sportief, mannelijk ele-gant in hun kleeding: khaki met hier en daar een brokje kleur van een dis-tinctief; zwierig de baret met het kope-ren embleem. Wij voelen ons moede,magere, oude mannen bij deeze sterke,stralende jeugd.'De bevrijders hadden zo veel te bieden, al was het maar chocolade, sigaretten en zeep. Belaagd en verleid De Britse en Canadese militairenoefenden natuurlijk een aantrekkings-kracht uit op de vrouwen. Velenvonden hen seksueel aantrekkelijk enanderen hoopten door hun contactenmet de geallieerde

militairen op eenbepaalde manier materieel er betervan te worden. Denkelijk was voor eenaantal van hen een huwelijk met eenmilitair en emigratie naar een rijkerland, de grootste wens. 'The MapleLeaf', het blad voor de Canadesemilitairen, schreef 14 december 1945dat 7000 Nederlandse vrouwen eropwachten naar Canada te kunnen gaanals echtgenote van een Canadees mili- tair. Dit artikel zal Wim Petri ookwel hebben gelezen, toen hij zijn striptekenende. Mis.schien was een aantalvan 7000 te hoog geschat. In 1946 reis-den ongeveer 2000 Nederlandse vrou-wen die met een Canadese militairgetrouwd waren, naar dat land. VanuitEuropa gingen ongeveer 50.000 vrou-wen als bruid van een Canadese mili-tair naar Canada.' Om met de militairen in contactte komen kwamen ook veel vrouwenvan elders naar Zeist. Berichten in deplaatselijke pers maken daar regelma-tig melding van. Enkele krantenbe-richten luiden: 'Het aantal zwervende minderjarigemeisjes blijkt niet gering. Een U-jarigewerd aangehouden te Huis ter Heideen teruggebracht naar Rotterdam.Vijf werden er hier aangehouden ennaar de respect, woonplaatsen terug-gebracht, o.a. Leiden en Amsterdam.' (ZEISTER POST 1 AUGUSTUS); 'Bi; de Canadeezen. In een perceelaan de Laan van Beek en Rooyen



Seijst 2003. - Dl.33 ENTERTAINMENT COMMITTEE OF THE NETHERLANDS - R.P.M. RHOEN werd en minderjarig meisje uit Zuilenaangehouden. Het is naar haar woon-plaats op transport gesteld.' (zeister NIEUWSBLAD 2 OKTOBER:); 'Weer heeft Zeist een razzia gekend,maar ditmaal door de politie, geassi-steerd door de militaire provoost, vanmeisjes, die uit allerlei plaatsen naarZeist komen, meest minderjarigen, omhier het plezier na te jagen in gezel-schap van de nog altijd zoo attractieveCanadeezen. Geregeld wist de politieze op te sporen, soms drie of vier tege-lijk. Hoe dit kwaad steeds meer meisjesaanlokt, terwijl de schande van aan-houding door de politie, maar weinigof geen indruk maakt, moge blijkenuit het bedenkelijke resultaat van derazzia, die voor de politie van eensucces werd, waarvoor ze van 8 uur's avonds tot half twee 's nachts intouw was. Door afzetting van ver-schillende verblijven van militairen,teneinde ontvluchting te voorkomen,werden niet minder dan 56 meisjeste voorschijn gebracht om vervolgens ten politiebureau te worden verhoord,'t Is inderdaad een groote schoon-maak geweest, waarbij de &quot;stofzuiger&quot;alle hoekjes en gaatjes heeft gezuiverd,maar 't was toch ook weer niet zoovolledig of 's anderen daags werd er's morgens alweer eentje aangehoudenaan 't Rond. Overigens werden voorde razzia aangehouden een minderja-rig meisje uit Utrecht, twee jongensvan 14

en 6 jaar hieruit Zeist, die 'savonds laat bij Canadeezen werdenaangetroffen, twee meisjes in een mili-tair kamp aan de Driebergscheweg,waarvan de jongste, een 18 jarige vanhier, op verzoek van de moeder werdopgespoord. Dannogeen 9-talmeisjes,die bij een controle nabij &quot;Mooi Zeist&quot;in handen vielen en naar Utrecht optransport werden gesteld, een 9 tal inde leeftijd van 15 tot 19 jaar. Waar zevandaan kwamen die 56 van de grootevangst? Krimpen a/d Ijssel, Rotter-dam, Wassenaar, Driebergen, Leiden,Leiderdorp, de Bilt, Baarn, Zuilen,Woudenberg, Scherpenzeel, Vlaardin- gen en Zeist. Zoo men ziet, vanoveral zvuermen ze naar Zeist, meeren-deels minderjarige en overigens zonderpapieren.' (Zeister post n oktober) enals laatste: 'Onder de vijf meisjes, die weer werdenaangehouden, bleek er een reeds gesig-naleerd en was er een 't bezit vaneen militaire deken. Ze waren dit-maal afkomstig uit Zuilen, Ede enBeets, terwijl er een dag later nog tweeminderjarigen werden aangehouden,woonachtig in Tilburg.' (Zeister post i4 NOVEMBER). Sporten en defileren 'Sport verbroedert' is een bekendeslagzin en om de militairen te verma'ken, werden al snel en vaak sportwed-strijden georganiseerd. In de ZeisterPost van 19 mei wordt verslag gedaanvan een voetbalwedstrijd tussen eenEngels elftal en een elftal samenge-steld uit Zeister politiemensen. Dekrant kopte zelfs met 'Interlandwed-strijd'. JUi























Seijst 2003. - Dl.33 52



Seijst 2003. - Dl.33 Links: Een militaire colonne van de Britse 49^'^ Westriding Infantry (&quot;Polar Bear&quot;), deel uitmakend vanhet 1^' Corps van de 1^' Canadian Army, op weg naar Utrecht hartelijk toegejuicht door de Zelsterbevolking. Boven: Een militair voertuig van hetzelfde korps met een gelukkig kijkende jonge vrouw. COLLECTIE GEMEENTEARCHIEF ZEIST









Seijst 2003. - Dl.33 PrentbriefkaartenVan de oostelijke entree van Zeist Driebergsclieweg,



Seijst 2003. - Dl.33 PRENTBRIEFKAARTEN VAN DE OOSTELIJKE ENTREE - J.H. HEIMEL In september 1973 heeft mrdr H. Emmer in Seyst deentree van Zeist beschreven.Hij doelde op het einde vande Utrechtseweg en het beginvan de Eerste Dorpsstraat, dui-deUjk de Utrechtse kant vanZeist. Wellicht is de entree vanZeist vanuit Driebergen ookinteressant genoeg om aan-dacht aan te geven. en ook de Oranjerie is hier rood. De prentbriefkaarten 6 en 7 (ziejKig. 57 en 70) zijn de bekendste, ineen aantal boekjes over Zeist zijn dezeafgebeeld. Op prentbriefkaartbeurzenkomen zij van alle hiergenoemde hetmeeste voor. Er zijn minstens veertien verschil-lende versies bekend, zowel zwart/witals ingekleurd. Het opmerkelijkste is echter het feitdat op een viertal uitvoeringen 10 per-sonen ingetekend zijn, ingekleurd enwel. Prentbriefkaart 8 is een eigen uit-gave van de verzekeringsmaatschappijKosmos. Afbeelding 9 geeft het huidigebeeld weer met, vrijwel niet zichtbaar,de twee in 1976 verrezen apparte-mentengebouwen &quot;Park State&quot;. Prent-briefkaarten van deze plek wordenmomenteel echter niet meer gemaakt. Howen uit 1810. Er zijn de auteur een zesentwin-tigtal verschillende prentbriefkaartenbekend; afgeleid van maar zeven ver-schillende foto's. Deze kaarten zijnuitgegeven door minstens acht ver-schillende firma's: Bouman jr, de Heus,Kraal, Nauta, Schalekamp, Schreder-hof &CO, Posthuma en Kosmos. Van kaart i

zijn vijf uitvoeringenbekend waaronder een ingekleurde. Klein Schoonoord (Driebergseweg6), in de dorpsmond ook wel peper&. zoutstel dan wel olie & azijnstelgenoemd, staat op de voorgrond, deOranjerie van Hoog Beek en Royenligt op de achtergrond. Op de foto's 2,3 en 4 {zie pag. 57en 55) is ook huize Zandhof zichtbaar,ooit gelegen op Driebergseweg 8. Hier woonde o.a. de bekende Zeis-ter huisarts N.A. Kortland. Van 5 bestaat naast een bruineook een zeer onrealistisch ingekleurdeversie: een roze huis met een rood dak J.H. HEIMEL Het betreft hier de laatste, flauwe,bocht in de Driebergs(ch)e(straat)-weg ter hoogte van de Blikkenburger-laan, huize Klein Schoonoord en deOranjerie van Hoog Beek en Royen.Waar Emmer voor zijn beschouwingkon beschikken over 17e en 18e eeuwseafbeeldingen zijn wij op deze plekaangewezen op prentbriefkaarten vanrond 1900 en later afgezien van enkeleoude plattegronden, een prent vanKlein Schoonoord uit 1828 (zie Seijst2002-1) en een tekening van Von der





Seijst 2003. - Dl.33 BEGRAAFPLAATS FAMILIE NEPVEU - R.PM. RHOEN De particuliere begraafpiaats van defamiiie Nepveu op Dijnseiburg De meeste doden werden invroegere tijden bijna altijd inof om een kerk begraven ofop een begraafplaats buitende kom. Er zijn particulierengeweest die een eigen begraaf-plaats op een voor hen dierbareplaats hebben gesticht. R.P.M. RHOEN Het bekendste familiegraf in Neder-land is de grafkelder van de Oranjesin de Nieuwe Kerk in Delft. Dichter inde buurt op de Utrechtse Heuvelrugstaat in het park bij kasteel Doorn eenin 1942 gebouwd mausoleum, waarinde Duitse ex-keizer Wilhelm II ligt, enin Leersum staat de in 1818 gebouwdegraftombe van de familie Nellesteyn. De buitenplaats Dijnselburg. Uit: P.J. Lutgers, Gezigten in de Omstreken vanUtrecht, Loenen aan de Vecht 1869.                               collectie gemeentearchief zeist.











Seijst 2003. - Dl.33 BEGRAAFPLAATS FAMILIE NEPVEU - R.RM. RHOEN onheugelijke jaren in verwaarloosdeen onbeheerde staat verkeert', te ver-vangen door een weg van tenminstetien meter breedte met aan weerskan-ten een greppel. De breedte van hette berijden gedeelte van de nieuweweg werd hierbij bepaald op vier eneen halve meter. Bij de aanleg vande Amersfoortseweg in 1653 waren deaanliggende percelen in vakken ver-deeld, die van elkaar werden geschei-den door een steeg. Het gebied waarde in 1857 nog naamloze steeg lag, was'woest en heuvelachtig'. Later kreegdeze weg de naam van Panweg. DePanweg werd ook wel 'Laantje van halfacht' genoemd, naar een huis aan hetbegin van de weg bij de Amersfoortse-weg. Een andere naam was Dodeweg.Die betekenis moge in verband met deaanwezigheid van de grafkelder dui-delijk zijn. In zuidwestelijke richtingliep ongeveer parallel aan deze wegeen bosweg die tegenover de uitspan-ning annex boerderij De Pan uitkwamen ook bekend stond als Panweg. De beschrijving van de Panweg in'Kraals nieuwe groote gids van Zeist'uit 1907 heeft betrekking op dezelaatst genoemde Panweg en niet op dehuidige. In 1919 wilde het gemeentebestuurde Panweg, die een zandweg was en ineen slechte staat verkeerde, vanaf deOude Woudenbergse Zandweg tot aande Amersfoortseweg verbreden. Hetplan ging toen niet door. In 1925 werdtoch alweer

nagedacht over de verbre-ding van de weg. Tevens zou de zand-weg worden bestraat. De breedte vanhet te verharden weggedeelte bedroegvijf meter. Gedacht werd ook aan deaanleg van voet- en rijwielpaden. Deweg zou op een breedte van dertigmeter worden gebracht. De Panwegmoest de verbindingsweg gaan vormentussen Zeist en het buurtschap Boschen Duin. De eigenaar van Dijn-selburg, Mr.Dr. Herman Theodoors'Jacob (1869-1950), van 1924 tot 1934commissaris van de koningin in de provincie Utrecht, verklaarde zich in1927 bereid de benodigde grond voorde verbreding van de weg om niet aande gemeente Zeist af te staan. Voortswas hij bereid om bij eventuele ver-koop van grond als bouwterrein eenbijdrage in de aanlegkosten van deweg te betalen. Hij wilde, indien hijdat wenste, een gedeelte van de bui-tenplaats als bouwterrein in exploi-tatie kunnen brengen. Daarvoor washet nodig dat het bouwverbod dat in1857 op zijn gronden aan de Panwegwas gevestigd, zou worden opgeheven.In dit verband stelde s'Jacob ook de eisdat de particuliere begraafplaats vande familie Nepveu, die door de weg-verbreding te dicht aan de weg zoukomen te liggen, door de gemeenteZeist zou worden geruimd en overge-bracht naar de begraafplaats in Zeist.De gemeenteraad ging hiermee in zijnvergadering van 20 december 1928akkoord. Zonder dat dat in de stukken naarvoren komt, maar door de aanwezig-













Seijst 2003. - Dl.33 VOORWOORD I OPEN MONUMENTENDAG 2003 Voor u ligt de beschrijving van een fietsroute door hetagrarisch landschap langs de monumentale boerderijen en deactieve agrarische bedrijven. De route is van een ruime toelich-ting voorzien met interessante informatie over het landschapen de bebouwing. Niets hindert u de route na zaterdag 13september. Open Monumentendag 2003, nog eens te fietsen.Agrarisch Zeist, de groene long tussen de stedelijke bebouwingen Bunnik is het waard. Het pleziert mij dat diverse instanties voor OpenMonumentendag 2003 hebben samengewerkt en datparticulieren bereid zijn het publiek op Open Monu-mentendag te ontvangen. Het is een goed initiatiefdat het Zeister Historisch Genootschap de Van dePoll Stichting de september-aflevering van zijn bul-letin Seijst voor de routebeschrijving en de bijbeho-rende achtergrondinformatie aan de commissie Open Monumentendag beschikbaar heeft gesteld. We hopen dat dit de start is van een nieuwe traditie, want door samenwerking bereiken we meer. Als wethouder voor cultuur wens ik u namens de gemeente Zeist een goede, leerzame Open Monumentendag toe.Namens de gemeente Zeist, W.J.M, den Heijer, wethouder Cultuur van de gemeente Zeist Vootwootd 'Boerenbouw', het thema van Open Monumentendag 2003,nodigt uit tot het in de schijnwerper zetten van het agrarischgebied in de gemeente

Zeist. Het thema leent zich uitstekendvoor een fietstocht met gezin, familie of bekenden. U fietstdoor agrarisch gebied waar in oude tijden de Kromme Rijnmeanderde en sinds de Middeleeuwen geboerd wordt.Tussen Zeist-West en de Kromme Rijn treft u boer-derijen aan die qua architectuur en indeling in hetlandschap passen. Enkele zijn zelfs gemeentelijk monu-ment. Dat geeft aan dat agrarische bedrijven voor decultuur en de historie van Zeist van belang zijn. Het agrarisch gebied in de gemeente was voor onge-veer veertig jaar terug groter. Een deel ervan is metde daar gevestigde boerderijen opgeofferd aan stedelijke uit-breiding. Enkele agrarische panden, zoals de boerderijen DeKroost, Nieuw Griffensteijn, De Kleine Koppel en De Brink,konden binnen de nieuwe bebouwing van Zeist-West gehand-haafd blijven. Het enige echte agrarische element in de wijk isde in de boerderij De Brink gevestigde kinderboerderij. Door denaamgeving van de straten in Zeist-West is de herinnering aanhet oude landschap levend gebleven.







Seijst 2003. - Dl.33 o toenemende vegetatie. Zo ontstond tenzuiden van de Utrechtse Heuvelrug eenmeanderende stroom met een breedte vanongeveer 100 meter: de Kromme Rijn. Bijsterke stijging van de waterloop kwamenoverstromingen voor die door afzettinghogere oeverwallen, zogenaamde stroom-ruggen, en door uitslijpen laag gelegenkommen veroorzaakten. Na een overstro-ming zakten kleideeltjes uit de rivier instilstaande water van de kommen naar debodem. Zo ontstond een kleilaag die in deloop der tijden door moerasvorming meteen veenlaag werd bedekt. Verlegde derivier opnieuw zijn bedding, dan verland-den de oude geulen. De jongste zogenaamde restgeul is de'Zeister Rijn' van omstreeks 300 jaar naChristus. Deze vinden we bij het land-goed Oostbroek, vlakbij het universiteits-gebied 'De Uithof'. De oude lopen van derivier met hun stroomruggen en kommenzijn soms nog in het landschap te herken-nen. Zo is bij de boerderij Stoetwegen aande Tiendweg duidelijk te zien dat deze op een hogere rug ligt. De Tiendweg ligt hierook enigszins in een brede kuil die aan deoostzijde van de weg in de richting vanBlikkenburg gaat. Landbouw langs deKromme Rijn In de Romeinse tijd had de KrommeRijn betekenis als grensrivier en als trans-portweg. Dat veranderde toen in 1122 deKromme Rijn bij Wijk bij Duurstede werdafgedamd en de Lek de transportfunctieovernam. De opdracht tot afdammingkwam van het bisdom

Utrecht dat,terwijl er een toenemende behoefte aanlandbouwgronden was, in zijn bezittin-gen ten oosten van de stad veel last hadvan overstromingen. Ten gevolge van deafdamming bij Wijk bij Duurstede slibdentijdens de Middeleeuwen de verschillendearmen van de Kromme Rijn dicht. Hetmoerassige gebied werd met behulp vande aanleg van dijken ontgonnen. Tussende dorpen De Bilt en Zeist werd in de der-tiende eeuw vanuit de abdij Oostbroek enhet Vrouwenklooster Oostbroek - gelegen Agrarisch Geologie In de gemeente Zeist kunnen we grof-weg drie grondsoorten onderscheiden:zand, veen en rivierklei. Voor de agrari-sche bedrijven beperken we ons tot zanden klei. Zeist ligt immers op de scheidingvan de Utrechts Heuvelrug, zand, en hetKromme Rijngebied, rivierklei. De langsde Kromme Rijn ontstane veengebiedenzijn niet groot, grotendeels afgegravenvoor turfwinning en vervolgens in cul-tuur gebracht. De rivier is al sinds eeuweneen belangrijk element in het landschap.Tegenwoordig is zij een bescheiden stroomen bekend als natuurgebied, maar in oudetijden had de Kromme Rijn meer beteke-nis. De Rijn verlegde in de ijstijden regel-matig zijn waterlopen. Langzaam stabili-seerden de oevers van de rivier door de





Seijst 2003. - Dl.33 AGRARISCH ZEIST 1 OPEN MONUMENTENDAG 2003 inkomsten.^ De economische verbeterin-gen zijn af te lezen aan de verbouwingenvan boerderijen. In de tweede helft vande negentiende eeuw zijn veel woon-huizen vergroot of boerderijen geheelvernieuwd. Ook worden gronden doorde eigenaren aan pachters verkocht waar-door het aantal bedrijven toeneemt ennieuwe boerderijen worden gebouwd. Deveeteelt krijgt door een groeiende vraagnaar zuivelproducten vanuit de stedenlangzamerhand meer betekenis. Met de crisis in de graanteelt na 1928daalde de economie in het rivierengebiedtot het laagste niveau in de Nederlandselandbouw. In de crisisjaren, de beruchtejaren dertig, hebben de boeren het moei-lijk door geringe afzet en de beperkendeoverheidsmaatregelen. Door gebrek aaninvesteringen worden geen modernise-ringen doorgevoerd. Pas na de TweedeWereldoorlog, in de jaren vijftig, komt demechanisatie op gang. Veel boerenbedrij-ven worden dan gesplitst om de kindereneen bestaan te bieden. Dat kan doordat de fruitteelt lucratief wordt en daarvoorheeft men geen bedrijven met veel hec-taren nodig. In 1950 is bijna 29% van delandbouwgrond in het Kromme Rijnge-bied voor de fruitteelt in gebruik. Twintigjaar eerder was dat ongeveer de helft.Toch heeft deze bloeiperiode niet langgeduurd. Rond 1970 maken de hoogstam-boomgaarden plaats voor laagstammen enverliezen de gemengde

bedrijven terreinaan hooggespecialiseerde fruitbedrijven.Het landschap dat gevuld was met blader-kronen maakt weer plaats voor een openlandschap met weiland. De boeren gaanover op de intensieve veeteelt en bouwenligboxenstallen waarvoor subsidie werdverstrekt. Tegelijkertijd heeft de opruk-kende verstedelijking het open landschapdeels opgevuld. Zeist en de landbouw Uit onderzoek is gebleken dat de Zeis-ter Dorpsstraat, gelegen op een zandwal,een kade - waarschijnlijk een los- enlaadplaats - heeft gekend langs een oudearm van de Rijn. Vanouds vinden we alle is dan schaarste aan graan. Vee houdtmen voornamelijk voor de mest en voorhet vlees. De zuivel is slechts bijzaak.Omstreeks 1800 gaat het de boeren inde streek zo goed dat de oogstwerkzaam-heden met uit Duitsland ingehuurdeseizoenarbeiders worden verricht. Tussen1820 en 1830 wordt de economische situ-atie op het platteland slechter. De groteboeren in het Kromme Rijngebied gaan inde tweede helft van de negentiende eeuwover tot meer veeteelt en het aanplantenvan meer fruitbomen. De boomgaardenworden benut voor het weiden van klein-vee. De kleine boeren, zonder kapitaalom moderne werktuigen en kunstmestte kopen, gaan over tot de intensieveakkerbouw waarbij veel arbeidskrachtwordt ingezet. De opbrengsten blijvenin verhouding ver achter bij die van deakkerbouwbedrijven op de zeeklei. Tochkomt er in de graanteelt verbetering

vaninkomsten door de Krimoorlog in Rus-land (1853-1856) en de Amerikaanse bur-geroorlog (1861-1865). Moderniseringenin de veeteelt leiden eveneens tot meer





Seijst 2003. - Dl.33 AGRARISCH ZEIST 1 OPEN MONUMENTENDAG 2003 beslag, maar tevens uit een opgave vanberoepen binnen de gemeente uit 1830.Er zijn dan 33 landbouwers en 3 land-bouwsters, terwijl er in 1814 slechts 17boeren geteld waren. Het aantal boeren-knechten bedraagt 49 in 1830 en er zijn 4boerenmeiden. Het agrarisch landschap bij Zeistkenmerkte zich in de negentiende eeuwevenals elders in het Kromme Rijngebieddoor voornamelijk akkerbouw en eenweinig veeteelt aangevuld met fruitteelt.Tegen het einde van de eeuw kwam ermeer veeteelt. In de eerste helft van detwintigste eeuw raakte het open land-schap gevuld met fruitbomen als eenantwoord op de slechte economischesituatie in de crisisjaren. De fruitcultuurzette zich in de eerste jaren na de TweedeWereldoorlog door. In de laatste vijftigjaar heeft het landschap aan de west- enzuid-westzijde van Zeist een grote ver-andering ondergaan. Voor de machinalelandbewerking hadden de boeren hetliefst blokvormige kavels. Ruilverkaveling bood de mogelijkheid tot wijzigingen vande perceelsgrootte. Vanaf de jaren zestigspeelden ook de belangen voor de water-huishouding, landschap, natuur en milieumee. De bouw van de wijk Zeist-Westslokte een groot deel van het agrarischgebied op. De boerderijen zijn deels in deontstane wijk terug te vinden. Ze hebbenalle een niet-agrarische functie gekregen.Andere boerencomplexen zijn opgeofferdaan de

uitbreiding van de Rijksuniversi-teit Utrecht. Immers de Uithof hoordevroeger onder de naam Zeister Oever bijde gemeente Zeist. Dit gebied ging in 1974over naar de gemeente Utrecht. Tegelijkkreeg de gemeente Bunnik een strook aande zuid-westgrens van de gemeente, inclu-sief fort Rhijnauwen. Reeds 10 jaar eerderwas bij wet een strook van de kadastralesectie Stoetwegen langs de Kromme Rijnover gegaan naar dezelfde gemeente.^ Bij boerderij The Oide Nest herinnert debeplanting nog aan de tijd waarin boerde-rij, erf en omgeving een landschappelijlteeenheid vormden. particuliere collectie Boerderijenen erven In Nederland kennen we verschillendeboerderijtypen. Elke streek heeft vanoudszijn eigen type. De architectuur is afge-stemd op het functionele gebruik. Bodem-eigenschappen en productiewijze hebbendaarbij een belangrijke rol gespeeld. Datgeldt zowel voor de gebouwen als voorde indeling en beplanting van de erven.Daardoor heeft er altijd een logischerelatie tussen het agrarisch bedrijf en denatuurlijke omgeving bestaan. Tegenwoor-









Seijst 2003. - Dl.33 BOERDERIJEN EN ERVEN | OPEN MONUMENTENDAG 2003 type boerderij te klein is om alle activi-teiten te herbergen is in later tijden op deerven een aantal bijgebouwen verrezen.Afhankelijk van de behoefte zijn datstallen, schuren, wagenloodsen of kapber-gen. De kapbergen liggen meestal directachter de boerderij omdat ze dienden voorde opslag van hooi voor het vee dat in dewinter op stal stond. De kapberg bestaatuit vier tot zes eiken palen waar een inhoogte verstelbare, met riet gedekte, kaptussen hangt. Deze kap is met een systeemvan katrollen op en neer te bewegen.Soms heeft men onder in de kapberg eenkleine schuur voor jongvee gebouwd waarbovenop het hooi wordt opgetast. In diegevallen spreken we van een 'schuurberg'.Een bijzonder gebouwtje is het bakhuis,naast het voorhuis neergezet. Daar baktede boerin oorspronkelijk haar brood enwerd het veevoer gekookt. In de zomer-tijd, als het hele gezin veel buiten ver-keerde omdat er druk werk was, woondehet overdag in het kleine bakhuis, ook welzomerhuis genoemd. Boerderij De Brinl< is behouden gebleven doordat hier in 1983 de Idnderboerderij isgevestigd. De achterliggende schuur is precies in het verlengde van het hoofdgebouwgeplaatst.                                                                                                gemeente archief zeist





Seijst 2003. - Dl.33 FIETSROUTE 1 OPEN MONUMENTENDAG 2003 keek op het snavelvormig snijpunt van deNoordweg en de Koppelweg. Verderop aan de Koppelweg stond deboerderij De Grote Koppel. Deze is aanhet bouwplan van Zeist-West ten prooigevallen. De naam van de boerderij islater aan de serviceflat De Grote Koppelgegeven die langs de Weteringlaan staat.' 'Waar de Koppelweg op de Weteringlaanuitkomt en in een T-splitsing eindigt, gaatu linksaf via het fietspad langs de Wete-ringlaan. Na de kruising met de Grift-laan, krijgt u aan uw linkerhand - daarwaar de weg een bocht naar rechts maakt- boerderij Nieuw Griffenstein. Als u deweg oversteekt kunt u via een voetpad:. rond de boerderij lopen. 3. Nieuw Griffenstein : WETERINGLAAN 2 (1933) ARCHITECT: H. VAN INGEN           - .- De boerderij Nieuw Griffensteijn is in1933 gebouwd als opvolger van de boerde- rij Griffensteijn aan de Waterigeweg. Deboerderij is gebouwd in het langhuistypemet een rieten dak waarvan de nok aanvoor- en achterzijde is afgewolfd. Aande achterzijde staan een kapberg en eenschuur. Het jaartal 1933 is met sierankersop de gevel aangebracht. De voorgevelheeft een symmetrische raamindeling.Alleen de twee kleinere ramen van debenedenverdieping hebben luiken. Onderdeze twee ramen zitten de luikjes van de oorspronkelijke kaaskelder. Aan de rech-terzijde is de zijgevel van het woonhuisuitgebouwd. Tegen de linkergevel zien

weachter het oorspronkelijk woonhuis eenuitgebouwd stalgedeelte. De beplanting rond de boerderij is vooreen deel oorspronkelijk. We treffen ertreurwilg, knotwilg, beuken, een noten-boom en fruitbomen aan. Zo is een stukjevan de landelijke sfeer van het agrarischgebied in de wijk gehandhaafd. In de zomer van 1933 is het hoogste punt van de nieuw te bouwen boerderij Nieuw Grif-fensteijn bereikt. Reden voor een feestelijke bijeenkomst.                                            gaz











Seijst 2003. - Dl.33 FIETSROUTE | OPEN MONUMENTENDAG 2003 negentiende eeuwse beeld op. De moestuinaan de linkerzijde achter de coniferen heefthaar oorspronkelijk karakter verloren. Deboerderij heeft reeds lang geen agrarischefunctie meer en dient als woning. Voorbij The Olde Nest passeren we debrug over de Blikkenburgervaart. Evenverder aan onze linkerhand staat een vrijmodern ogende 'boerderij' met de naamZeldzaam 10. Zeldzaam BUNSINGLAAN 14 (1924)ARCHITECT: J.J. VAN STRAALEN De 'boerderij' Zeldzaam lijkt op eenvilla. Het pand is gebouwd als een rente-nierswoning voor Gerardus van de Haarsr., vader van de gebroeders Teunis enGerardus jr. die de stoeterij aan het beginvan de Bunsinglaan hadden. Vader Vande Haar wist veel van concours-paardenen verlegde op oudere leeftijd zijn ambitievan boer op Zomerdijk in de richting vande hippische sport. Zeldzaam heeft nooit als een echte boerderij gefunctioneerd.&quot; De nadruk ligt bij Zeldzaam duidelijkop de woonhuisfunctie. Het dak is hoogopgetrokken. De voorgevel heeft eena-symmetrisch indeling. Het boograamrechts is kenmerkend voor de bouwstijlvan de jaren twintig en dertig van detwintigste eeuw. De ramen op de beganegrond zijn schuiframen waarvan debovenlichten een fragiele ruitverdelinghebben. De daklijst langs de rieten, niet-afge-wolfde, kap is eenvoudig van versiering.Het dak van de naastgelegen

houtenschuur is wel afgewolfd. De ruitjes in deschuur hebben een fragiele v-vormige ver-siering. Deze versiering wijst op invloedvan de bouwstijl van de AmsterdamseSchool. De schuur heeft dienst gedaan alspaarden- en rijtuigstalling. De volgendebewoner stalde er enkele koeien. Destrakke tuin met het gladde grasveld pastgoed bij de uitstraling van het pand. Aande achterzijde ligt een boomgaard.''' De rentenierswoning Zeldzaam is in 1924 gebouwd voorGerardus van de Haar sr..                       particuliere collectie Gerardus van de Haar heeft bij deeerste steenlegging het pand de naamZeldzaam gegeven. Na zijn overlijden in1928 hebben de volgende bewoners denaam Oudervrucht op de gevel gezet. Dehuidige eigenaren zijn weer teruggegaannaar de oorspronkelijke naam. Schuin tegenover de boerderij Zeldzaamligt aan onze rechterhand de boerderij 'tHoeveke. 89





Seijst 2003. - Dl.33 FIETSROUTE | OPEN MONUMENTENDAG 2003 fruit en harde groente. Elke zMerdag kuntu ben hen terecht voor appels, peren,koohoorten, uien, wortelen, vruchtensap-pen en honing. Naast het fruitbedrijf ligtde boerderij Zomerdijk. 13. Zomerdijk TIENDWEG 1 (CA. 1720) Boerderij Stoetwegen. Duidelijk is de lijn van de brandmuur als scheiding tussen woon-en stalgedeelte te zien.                                                                           particuliere collectie De boerderij Zomerdijk is, evenals TheOlde Nest, een langhuis-boerderij. Deoudste delen dateren uit het einde vande achttiende eeuw. In de witgepleisterdegevel zit in het midden een raam. Dat isde plaats waar vroeger een deur zat. Ookdeze voorgevel heeft een symmetrischeindeling. De ramen op de begane grondzijn van luiken voorzien. De boerderijheeft een hoog opgaand dak waardoorde bovenverdieping royaal is. Het dakis afgewolfd. Op zondag 8 juni 2003 ishet rieten dak door brand beschadigdevenals een deel van de bovenverdieping.In de negentiende eeuw is rechts vande boerderij een woning aangebouwd,waarschijnlijk op de plaats waar ooit een 14. Stoetwegen TIENDWEG 2 (CA. 1770) Stoetwegen ligt iets van de weg af opeen oude oeverwal van de Kromme Rijn.In 1279 wordt reeds over een hof op dezeplek gesproken. De boerderij ontleent zijnnaam aan het gerecht Stoetwegen datvoor het eerst in 1392 is vermeld. Hetwas een

leen van het bisdom Utrecht.In 1748 lagen er binnen het gerecht,dat een omvang had van ongeveer 440morgen'\12 huizen. Bij keizerlijk decreetvan 21 oktober 1811 is Stoetwegen bij degemeente Zeist gevoegd. In 1829 hoorde bakhuis stond. Inmiddels is de woningafgebroken. De contouren zien we terugin de beukenhaag rond het terras. De naam van de boerderij, Zomerdijk,brengt ons de oude waterhuishouding indit gebied in herinnering. Een zomerdijkis immers de dijk die de zomerstanden vanhet water kan keren. We vervolgen de Tiendweg. Als u weerop de fiets zit, hoeft u bij weinig tegen-wind nauwelijks te trappen. We dalen hierheel weinig naar een voormalige beddingvan de Kromme Rijn en zien de boerderijStoetwegen op een oude oeverwal in hetlandschap liggen.





Seijst 2003. - Dl.33 FIETSROUTE 1 OPEN MONUMENTENDAG 2003 15. De Hoef/Klein Stoetwegen TIENDWEG 4 (CA. 1829) De boerderij op de hoek van de Tiend-weg en de Koelaan hoorde oorspronkelijkbij de buitenplaats Wulperhorst. Jonk-heer Jan Elias Huydecoper kocht de helebuitenplaats in 1829. De boerderij wordtin de koopakte uit 1829 beschreven als'onlangs verbouwd'. Het pand heeft danzes vertrekken, twee kelders en ruimezolders. In het achterhuis is plaats voor 12koeien en 5 paarden. De boerderij heeftdan een eigen karnmolen, een bakhuis,een hooiberg, een schuur en een hon-denhok. Bij de boerderij horen bouw- enweilanden evenals een boomgaard. De huidige bewoners, die het pand in1965 kochten, hebben de boerderij denaam Klein Stoetwegen gegeven. De oor-spronkelijke naam is De Hoef. Tegenwoor-dig doet de boerderij dienst als woning enis daarom tussen 1970 en 1980 grondiggerenoveerd en verbouwd. 16. De Brakel SPORTLAAN 5 (17°^ EEUW/VERNIEUWD IN 1922) ARCHITECT: H.HISSINK, LOENEN AAN DE VECHT Vanaf de Sportlaan hebt u een goedzicht op het erf van boerderij De Brakel.De huidige boerderij is in 1922 door dearchitect Hissink in de vorm van eenkrukhuis ontworpen. De voorgevel vande boerderij is naar Zeist gericht. Hetpannendak heeft een wolfseind. De oor-spronkelijke boerderij dateerde uit de 17'eeuw en lag in het gerecht

Kattenbroek.Oorspronkelijk was De Brakel bezit vanhet klooster Windesheim onder Zwolle.Na de reformatie waren de Staten van Dit bakhuisje uit de 18^ staat op het erfvan De Brakel. De bakhuisjes bij de boer-derijen staan altijd ter hoogte van hetwoonhuis op het erf. Ze werden door deboerin gebruikt om brood te bakken, maarook om veevoer te koken. Ook deden ze inde zomertijd overdag dienst als woonhuis. ZHG Achter De Hoef liep in de Middel-eeuwen de Groeneweg, een oude ver-bindingsweg van Zeist naar Bunnik. Degedeeltelijk in 1680 aangelegde Koelaanheeft deze liep van de slotgracht tot aanBlikkenburgerlaan of Tiendweg. De Koel-aan is pas sinds 1830 openbaar. Kijkt u aan het einde van de Tiendwegbij het oversteken van de Koelaan goed uit.U gaat linksaf het fietspad langs de Koel-aan op en fietst richting Bunnik. Als u opletziet u het weiland aan uw rechterhand inwestelijke richting aflopen naar het huidigestroomgebied van de Kromme Rijn. Onge-veer 100 meter voordat de weg naar rechtsbuigt hebt u in de bocht zicht op de boerderijDe Brakel. Voorbij de bocht kunt u vanaf hetfietspad op het erf kijken.





Seijst 2003. - Dl.33 FIETSROUTE | OPEN MONUMENTENDAG 2003 u terecht voor verschillende soortenmilieubewust geteelde pruimen, appelsen peren, evenals voor bewaargroenten,vruchtensappen en honing. Tijdens Open Monumentendag 2003worden er tussen 10.00 uur en 17.00 uurop het bedrijf rondleidingen in de boom-gaard gegeven. Ook is er uitleg over hetpersen van vruchtensappen. Tevens is ereen imker met bijen aanwezig die u overde bijen en de samenwerking met de fruit-teler kan vertellen. Er zal gelegenheid zijntot het proeven van fruit en vruchtensap-pen. Natuurlijk kunt u hier terecht voorappels, peren, vruchtensap en honing. Aan het einde van de Tolakkerlaan fietstu rechtsaf de Bisschopsweg op en komt inde gemeente De Bilt. Aan uw linkerhandligt het landgoed Oostbroek. Vlak na hetbruggetje over de Biltste Grift ligt aan uwlinkerhand de voormalige boerderij DenHoek. Den Hoek ligt aan de Grift, op het grondgebied van de gemeente De Bilt. Links van deboerderij staat het zomerhuis, gebouwd met een houten gebint dat eerst elders dienstdeed. Op de wal van de Grift had de boerderij een boenstap, een houten vlonder voor hetreinigen van de melkbussen. Foto omstreeks 1930.                                                       zhg 19. Den Hoek BISSCHOPSWEG 2 (CA 1770) Boerderij Den Hoek ligt op het grond-gebied van de gemeente De Bilt. Ook deBisschopsweg valt onder de gemeente DeBilt en

volgt de oude Bisschopswetering. De witgepleisterde boerderij is van hetlanghuis-type en ligt evenwijdig aan deweg. Het stalgedeelte achter het woonhuisis in de twintigste eeuw geheel vernieuwd. Het pannendak eindigt in wolfseinden.Het oudste deel van de boerderij ligt inde grond, dat is namelijk de uit de 17'eeuw daterende kelder onder het voorhuiswaarin kloostermoppen zijn hergebruikt.Boven de kelder ligt de opkamer. De boer-derij wordt op grond van de raamindeling,de deur- en kozijnprofielen in de tweedehelft van de 18' eeuw gedateerd. In devoorgevel heeft de boerderij drie groteramen met luiken en een klein raam meteen luik voor de opkamer. Ook het raam



Seijst 2003. - Dl.33 FIETSROUTE | OPEN MONUMENTENDAG 2003 van de verdieping heeft luiken. De ach-tergevel bezit, ondanks de verbouwing,nog altijd het achttiende eeuwse uiterlijk.Rond 1800 is over de gehele lengte van dewestgevel een zomerhuis gebouwd dat ineen voorhuis en een schuur is ingedeeld.De oorspronkelijke houten zijgevel vanhet schuurgedeelte is in de twintigsteeeuw vervangen door een bakstenenmuur. Op grond van de gebintconstructieheeft men geconcludeerd dat deze eerderelders is gebruikt, wellicht buiten onzeregio. Het vermoeden is dat de schuurgediend heeft voor de opslag van de oogst.In de zomer van 2003 is begonnen met derestauratie van de boerderij.&quot; Achter de boerderij liggen twee kap-bergen die nu als opbergruimte dienstdoen. In de boerderij is een holistischepraktijk voor dieren gevestigd. Van boerderij Den Hoek fietst u verderlangs de Bisschopsweg, buigt u mee naarrechts en slaat u aan het eind haaksrechtsaf. Dit is de Noordweg, een weg met een landelijk karakter. Ook de Noordwegligt langs de grens van de gemeentenZeist en De Bilt, maar deels op Zeistergrondgebied. 20. Hoeve Seyde NOORDWEG 2-2BIS Vanaf de Noordweg hebben we eenprachtig zicht op Hoeve Seyde, vroegerHoeve Zydewegh genoemd. Deze boer-derij ligt op grond van de gemeente DeBilt, maar vlak tegen Zeister grondgebiedaan. De oudste delen van deze krukhuis-boerderij dateren uit de 17'

eeuw. Hetwoonhuis is naar de weg gericht en heeft Hoeve Seyde ca. 1960. Het hoge raamongeveer in het midden van de beneden-verdieping is het raam van de opl<amer.Daaronder de raampjes van de l<aasl<ei-der. Aangezien de meeste boerderijen deopl<amer geheel linies of geheel rechts inde gevel hebben, doet het het raam ver-moeden dat de linker- of rechterzijde lateris aangebouwd.                                      zhg een rieten schilddak. De gevel is a-symmetrisch ingedeeldmet in het midden het raam van de opka-mer boven de twee kleine kelderramen.Links daarvan zitten twee vensters enrechts drie. De vensters van de boven-verdieping zijn wel evenredig in de gevelverdeeld. Het interieur is nogal gewijzigddoordat in het woonhuisgedeelte tweewoningen zijn gemaakt. De deuren vandeze woningen zitten in de zijgevels. Hetstalgedeelte heeft een rieten dak met eenwolfseind.&quot; Inmiddels heeft het pand zijn functieals echte boerderij verloren.



Seijst 2003. - Dl.33 FIETSROUTE I OPEN MONUMENTENDAG 2003 een centrum voor sociale activiteiten.De laatste boer is in de loop van 1979vertrokken. Gelukkig is het pand nade brand weer door de gemeente Zeistopgebouwd en in december 1994 verkochtaan de Stichting Sociaal WoninggebruikOnderdak. De grootste gebruikers van hetcomplex zijn de Stichting KindercentrumZeist en de Stichting Arta. Nu wordt eendeel van het dwarshuis bewoond, doet hetrechterdeel van het huis met de achterlig-gende schuur dienst als kinderdagverblijfen is op de plaats van de linkerschuur eenopvang voor drugsverslaafden.^'^ Vanaf de Noorduieg steekt u de Kromme-Rijnlaan recht over, gaat linksaf Zeisteroeverin, klein stukje rechtsaf Griffensteynselaan,direct linksaf Crosestein en dan het fietspadvoor u nemen. De eerste gelegenheidrechtsaf over het fietspad. Vlak na het brug-getje krijgt u aan uw rechterhand achter debomen boerderij De Kroost. U kunt deelsom het complex heen lopen. 21. De Kroost CROSESTEIN 14-02; V/H KROOSTWEG 105 (1912). ARCHITECT:J. POTHOVEN & ZN, LEUSDEN Boerderij De Kroost is een moderneboerderij in T-vorm gebouwd. De voor-gevel van het woonhuis is symmetrischingedeeld met de voordeur in het middenen ter weerszijden een raam waarvan deonderste helft luiken heeft. De bovenstehelft van de schuiframen hebben achtkleine ruitjes. Boven de deur is een boven-licht

aangebracht met een ruitvormigeroedenverdeling. De voordeur wordt inde gevel geaccentueerd door pilasters. In het dak heeft de ingangspartij een accentgekregen met een overstekend zadeldakje. Links achter het huis liggen twee schu-ren die door een dwarsbouw met elkaarverbonden zijn. De topgevel van de schuurdie rechts achter het woonhuis ligt heefteen mooie symmetrische indeling met eenpuntluik onder de nok. Aan de buitenzijdeis de oorspronkelijke functie nog wel teherkennen, in het interieur herinnertweinig aan het oude boerenleven. Helaas is het pand niet meer oorspron-kelijk, want boerderij De Kroost is in deNieuwjaarsnacht van 1993 afgebrand.Toen was het complex al in gebruik als Boerderij De Kroost. GAZ

















Seijst 2003. - Dl.33 BEELDEN UIT ZEIST - L. VISSER Beelden uit Zeist Drie berichten in de Week-bode voor Zeist, Driebergen enomstreken over producten vande terracottafabriek van E.C.Martin en de zinkfabriek vanL. W, Schutz aan de Lagewegin Zeist waren aanleiding vooreen zoektocht naar een water-geus in Brielle, een levensgrotemaagd in Amsterdam en godinFlora in Rotterdam. Terra-cotta fabriek van den heer E.C,Martin vervaardigde watergeus. Hetbeeld houdt in de linkerhand de Holland-sche vlag met de woorden Pro Patria er in,en in de rechter een enterbijl; daarbovenleest men de woorden: &quot;Geuzengesticht:Wilhelmus van Nassauen.&quot; En onderaan:&quot;l April 1572 A872.&quot; Het geheel is lang 3meter 20 centimeter en breed 1 meter 50centimeter. De bewerking er van wordt door allen diehet gezien hebben als uitstekend geroemd,een bewijs dus bij vernieuwing, dat de Geuzengesticht Het eerste bericht in de Week-bode van 30 augustus 1873 luidtals volgt;&quot;Verleden week werd van hier naar denBrielovergebracht en in den gevel van hetGeuzengesticht voor weezen van zeeliedenin het algemeen en voor niet-zeeliedenvan het eiland Voorne geplaatst de in de RA.W, BOHCr/fN 105



Seijst 2003. - Dl.33 BEELDEN UIT ZEIST ? L. VISSER Zeister Terra-cotta fabriek met alle inhet binnen en buitenland bestaandefabrieken van dien aard gerustelijk kanwedijveren.&quot; Een telefoontje met het HistorischMuseum Den Briel was voldoende om tehoren dat het Geuzengesticht niet meerbestaat, maar dat het beeld nog steeds involle glorie boven de deur van het pandVoorstraat 80 prijkt. Fotograaf F.A.W.Bohemen in Brielle maakte er spontaanbijgaande fraaie foto's van, waarvoor mijnhartelijke dank. Koning Willem III Het tweede bericht staat in de Week-bode van 9 mei 1874. Daarin lezen we:&quot;Wij waren in de gelegenheid om bij deheer Martin een beeld te bezichtigen, dattot versiering van een der AmsterdamsePleinen, op een voetstuk van 4 meterhoogte, dienst zal doen. In meer danlevengrootte stelt het een maagd voordie in de opgeheven hand een zilverenlauwerkrans houdt, boven een borstbeelddes Konings; vooral de omgeslagen kleding







Seijst 2003. - Dl.33 BEELDEN UIT ZEIST - L. VISSER doen denken. Onwillekeurig zeiden we:Waarom worden onze standbeelden enz-meestentijds in het buitenland vervaar-digd en waarom vergeet men zoo dikwijlsde inrichtingen te Zeist, bijna enig in haarsoort en zooals herhaalde proeven bewe-zen, zoo geheel in staat om aan de eischender kunst te voldoen?&quot; Een brief aan diergaarde Blijdorp inRotterdam leverde per ommegaande tweefoto's op. Een foto van godin Flora uit hetboek &quot;125 jaar diergaarde&quot; uit 1982 eneen afbeelding uit de &quot;Gids van de Rot-terdamse Diergaarde&quot; uit 1925 van de 32meter hoge Floraserre, waarop met enigemoeite het beeld bovenop de fraaie kasvalt te ontdekken. Op mijn vraag waar het beeld isgebleven schreef de redacteur van hetBlijdorp Blad: . &quot;Het lijkt er op, dat het beeld niet in de loop van 1940 naar de al in aanbouw zijnde nieuwe Diergaarde Blijdorp isverhuisd. Het ligt het meest voor de handdat het beeld bij het bombardement is ver-nietigd en/of in de roerige tijden daarna inandere handen is geraakt.&quot; Bleef voor mij de vraag hoe het mogelijkis dat we op de foto het beeld zien op eenvoetje in een of andere expositieruimte.Nadat diverse pogingen om hierop ant-woord te krijgen waren mislukt vroeg ikhet Historisch Museum in Rotterdam ofdaar iets bekend was over het beeld eneventuele verblijfplaats. Het antwoord was ook daar

negatief,maar wel verhelderend. De conservator schreef dat het beeld opde fotokopie z.i. een modello was, moge-lijk gemaakt voor het grotere beeldhouw-werk dat 2,5 hoog was. Dat betekendedat er twee Flora's waren geweest endaarmee werd het probleem niet eenvou-diger. Opnieuw naar de redactie van hetBlijdorp Blad geschreven met de vraagof de heer K. van Zwieten, auteur van het boek &quot;125 jaar diergaarde&quot; mogelijknadere gegevens zou kunnen verstrekkenHet antwoord was positief De heervan Zwieten, oud hoofd Voorlichting enPubliciteit van Blijdorp, vertelde mij dathet 2,5 m hoge beeld bij de sloop van deRotterdamse Diergaarde was vernietigd,omdat de architect van Blijdorp, ir. S.van Ravesteyn, van mening was dat daargeen onderdelen van de oude diergaardethuishoorden. Over het model van Floradat in het boek staat afgebeeld heeft detoenmalige hortulanus zich ontfermd enhet later aan zijnopvolger overgedragen. Het grote beeld is dan weliswaarverdwenen., maar dankzij het modellohebben we toch nog een plaatje van Floramet dank aan de heer Van Zwieten dat hijhet in het boek &quot;125 jaar diergaarde&quot;heeftopgenomen. Mocht men er ooit in Rotterdam op zijnuitgekeken, dan zalons historisch genoot-schap er ongetwijfeld belangstelling voorhebben.













Seijst 2003. - Dl.33 OVER DE INVOERING VAN HET GEBRUIK VAN TOILETPAPIER - R.P.M. RHOEN J3fa,f-iji. Fi i^jixi ^S-ii-: H o C-: c c w e: ? VCJU: \ Plattegrond vande benedenver-dieping van deopenbare lagereschool aan de1ste Hogeweg(1913). De pri-vaten en urinoirswaren alleen viade leslokalenbereikbaar, gaz ?tYTe-^.''Uji'''i-'X^,-C





Seijst 2003. - Dl.33 OVER DE INVOERING VAN HET GEBRUIK VAN TOILETPAPIER - R.RM. RHOEN ( /onoocyc-j dJchactl. re Plattegrond van het open-bare lagere school in Auster-litz (1921). In de uitbouwenzijn de privaten en de urinoirsondergebracht.                  gaz LJui'LrcJ<il[r<L . ^ro&n/i^ 'cinh. arh.t>rti.lXen













Seijst 2003. - Dl.33 OVER DE HEIDE DIE OOIT TUSSEN ZEIST, DRIEBERGEN EN WOUDENBERG LAG - R. LOENEN die wel ter beschikking stond. Die haddenook een soort ziekenboeg in het kamp.De zieke Bataven moesten lopen naar hethospitaal in Utrecht... Dagelijks oefendende militairen op de grote heide. Vooral degrote oefeningen die eenmaal per veertiendagen op zondag gehouden werden, warenspectaculair. Alle 18.000 manschappen,alle 900 paarden en alle vijftig kanonnenrukten uit en hielden hun 'manoeuvres inhet vuur.' Uit het hele land stroomden detoeschouwers toe. Let wel: per trekschuit of postkoets,dus vanuit veraf gelegen streken was menal gauw vier tot vijf dagen onderweg naarUtrecht! Dat nam niet weg dat er zonda-gen waren waarop 4.000 toeschouwersgeteld werden. Slimme ondernemers uit Utrechtzorgden voor karren, wagens, koetsen enschuiten en vervoerden belangstellendenvoor enkele stuivers naar de heide. Daarverrezen koffiehuizen met stallingsmoge-lijkheid voor paarden en een goed uitzichtvanuit het midden van kamp. Intussenwaren er ook gewone, maar zeer arme lieden op het kamp afgekomen. Met spar-renboompjes en heiplaggen bouwden zezich schamele onderkomens. Vanuit hunfmtten probeerden ze iets te verdienendoor af te wassen voor de officieren, dewas voor hen te doen, hun laarzen tepoetsen. En de vrouwen deden ook nogandere dingen... Zij

vormden de aanzettot het latere dorp op deze plek. Hunaantal, samen met hun vrouwen en kinde-ren, plus de vrouwen en kinderen van degehuwde militairen, kan begroot wordenop 2.000, zodat de totale populatie vanhet kamp rond de 20.000 heeft gelegen. Het mooie nazomerweer van 1804 waser de oorzaak van dat de terugkeer vande militairen naar hun garnizoenen werduitgesteld. Napoleon was inmiddels totkeizer gekroond en Marmont wenste terere daarvan een blijvend monument op terichten. Dat monument mocht niet veelgeld kosten; het moest door zijn omvangvan verre de aandacht opeisen en iederemilitair moest er aan mee kunnen werken.Tijdens de Egyptische Veldtocht (1800) van Bunnik besloten hierop niet te reage-ren, maar af te wachten of het dreigementuitgevoerd zou worden. Dat werd het.Een ordonnans vloog naar Bunnik enverhoogde het aantal wagens tot vijftien.Zoveel boeren waren er in Bimnik nieteens te vinden. Een gerechtsbode haastte zich naarVechten om daar nog een paar wagenste bemachtigen. Het duurde kennelijk telang, want de overigens inmiddels knapdronken ordonnans achtervolgde de bodeen takelde hem fors toe. Wat gebeurde er met de gevorderdewagens? Die arriveerden om zes uur inde morgen bij de tent van Marmont, ston-den daar 'de hele dag ledig,' werden naarZeist gestuurd en daar kregen de voerluite horen dat ze de volgende ochtendopnieuw om zes

uur... Problemen te overen te veelom hier op te noemen. Het kamp was in juli 1804 gereed. Nouja: er ontbrak nog wel het een en ander.Bijvoorbeeld een ziekenwagen voor deBataafse soldaten, terwijl die de Fransen







Seijst 2003. - Dl.33 DE VERWARRING ROND HET KAMP VAN ZEIST ? R.PM. RHOEN De verwarting rond het Kamp van Zeist In 2004 wordt het project vande restauratie van de Pyra-mide van Austerlitz feestelijkafgerond. In hetzelfde jaar wilmen aandacht schenken aanhet feit dat het Kamp van Zeisttweehonderd jaar geleden in1804 werd gesticht. Nog steedsbestaat er immers een Kampvan Zeist. De laatste jaren ishet bij het grote publiek vooralbekend van het Lockerbiepro'ces. '^N,^ ?*!-.,



Seijst 2003. - Dl.33 DE VERWARRING ROND HET KAMP VAN ZEIST - R.P.M. RHOEN van het tegenwoordige politiebureau aande Utrechtseweg stond. De tenten van dekoning en voor belangrijke hovelingenstonden vlakbij de kerk van Zeist. In dekerk stalde men de paarden. De rest vanhet leger, ondergebracht in tenten, moetdan ook vlakbij het dorp worden gezocht.Daarbij moet bedacht worden dat Zeistaan de noordoostkant door een uitge-strekte heide omgeven werd. De Zeister heide bleef nadien beslistgeen militair oefenterrein. De heideonder Zeist werd door de boeren gebruiktvoor het laten grazen van hun schapen.Ter verbetering van het verkeer tussenUtrecht en Amersfoort werd in 1653 opinitiatief van de Staten van Utrecht overde heide bij Zeist de Amersfoortsewegaangelegd. De gemene heide van Zeistwerd tussen 1686 en 1840 door de Statenvan Utrecht en de Rijksdomeinen in erf-pacht uitgegeven of verkocht. Tijdens de burgeroorlog in 1787 tussende patriotten en de prinsgezinden, R.P.M. RHOEN Historisch gezien ligt er geen relatietussen het militaire kamp van 1804 enhet huidige militaire Kamp van Zeist.Deze vergissing wordt vaak gemaakt. Ophet grondgebied van de huidige gemeenteZeist hebben in de loop van de geschiede-nis zelfs vier grote militaire kampementengelegen. Zij stonden alle vier bekend alshet Kamp van Zeist en daar komt devergissing uit voort. Bij Zeist werden in1672,

1787, 1804 en in 1818 militairekampementen ingericht. Het eerste grote militaire kamp bijZeist dateert uit 1672. Tijdens de veld-tocht tegen de Republiek in 1672 verbleefde Franse koning Lodewijk XIV van 1 tot10 juli 1672 in Zeist. Hier ontving hij hetgezantschap van de Staten van Utrechten de gezant van de Staten-Generaal.Aan de Franse bezetting van Utrechtkwam op 23 november 1673 een eind. Lodewijk XIV nam gedurende zijnverblijf in Zeist intrek in het huis van deweduwe van de schout, dat op de plaats a27



Seijst 2003. - Dl.33 DE VERWARRING ROND HET KAMP VAN ZEIST - R.PM. RHOEN eo J. Jf0 ^fC' De Pyramide van Austerlitz door Anton Howen (1807). ORIGINEEL PRENTENKABINET DER RIJKSUNIVERSITEIT LEIDEN (INVNR. 3347)



Seijst 2003. - Dl.33 DE VERWARRING ROND HET KAMP VAN ZEIST - R.P.M. RHOEN Herstelwerkzaamlieden aan de piramide (oktober 2003).



Seijst 2003. - Dl.33 DE VERWARRING ROND HET KAMP VAN ZEIST ? R.P.M. RHOEN gevolgd door Pruisisch ingrijpen, werdweer een militair kamp bij Zeist ingericht.Dat kampement lag ter hoogte van hethuidige Christelijk Sanatorium, op circaanderhalve kilometer gerekend vanaf hetkamp uit 1672 bij het dorp Zeist. Aanvan-kelijk was het kamp bedoeld voor 3000a 4000 man. Het leger van stadhouderWillem V belegerde van hieruit de stadUtrecht. Willem V bezocht in de zomervan 1787 meerdere malen het militairekamp te Zeist. Van dat kamp bestaan enkele militairekaarten, onder andere 'Plan van het Cam-pement by Zeyst' en 'Plan van de environsvan de stad Amersfoort'. Het derde kamp werd door de Fransegeneraal Marmont gesticht. Marmontbesloot in het voorjaar van 1804 om metzijn troepen, die onder andere in de stadUtrecht ingekwartierd waren, op de heideachter Zeist te gaan bivakkeren en zo degelegenheid te hebben ze beter te oefe-nen. Het Frans-Bataafse leger bestonduit 18.000 man. Uit dat kamp is het dorp Austerlitz ontstaan. In het najaar van1804 vertrokken de troepen weer. Het jaardaarna kwamen zij in het voorjaar weerterug om er enkele maanden te blijven. In1806 vertrokken de laatste manschappenuit het kamp. Austerlitz werd in 1811 bijde gemeente Zeist gevoegd. Oorspron-kelijk viel het grondgebied van dit dorponder Driebergen. Austerlitz lag meer danvijf kilometer verwijderd van het kampuit 1672.

Ook van dit kamp bestaat eenkaart, 'Carte du camp d' Utrecht'. Op de topografische kaart van 1839-1859 wordt Austerlitz nog steeds aange-geven als 'de Kamp'. Na het herstel van de onafhankelijk-heid van ons land in 1813 werd in 1818 opde heide bij Zeist in noordelijke richting- dicht bij de al genoemde Amersfoort-seweg - een militair kamp ingericht. Deafstand tussen dit kamp (het huidigeKamp van Zeist; het vierde in successie)en het kamp van Marmont (Austerlitz)bedraagt bijna vier kilometer en met hetkamp uit 1672 bij het dorp Zeist ruim vijf kilometer. Daarna werden er in 1822 enin 1828 een maandlang - in 1828 van4 september tot 8 oktober - oefeningengehouden. Prins Willem Frederik Karel,de broer van koning Willem II, verbleefgedurende die tijd als bevelhebber in hetmilitaire kamp. Mogelijk in de jaren daarna, maar zekeris in ieder geval dat in 1853 en in 1854er weer troepen bijeengetrokken werden.Koning Willem III verbleef in beide jarenvoor enkele dagen in het kamp om demanoeuvres bij te wonen. In 1828 werd het kamp betrokkendoor 12.000 man. Aangezien de aanvoervan vers drinkwater bezwaren opleverde,werden op het terrein van het kamp twin-tig waterputten gegraven. Het militaire kamp werd alleen zomersgebruikt. Er stonden wel enkele gebouwen- in 1818 stonden er al paardenstallen eneen woning - maar het soldatenkampwas bekend om zijn tenten, opgesteld inzogenaamde kampstraten. Foto's van

hetkamp in het begin van de twintigste eeuwlaten die tenten nog zien. In 1906 schrijft





Seijst 2003. - Dl.33 i ^^ Stichting Pyramide van Austerlitz De restauratie van dePyramide van Austerlitz Pyramide weer zichtbaar Op de luchtfoto is goed te zien hoe de Pyramide door de houtkapweer zichtbaar is geworden. In 2004 bestaat de Pyramide van Austerlitz 200jaar. Dan moet dit unieke gedenkteken uit deFranse Tijd in ons land weer als een echtepiramide zichtbaar zijn. Voor het eerst komt desituatie van 1804 terugleen strakke en kalepiramide, bekleed met graszoden in de vorm vantrappen op een hoog basement en omgeven dooreen droge gracht. In 2001 is de restauratie gestart. Inmiddels is alle begroeiing van de Pyramideverwijderd en zijn ook de bomen, op enkelevliegdennen na, in de directe omgeving gekapt.De cirkelvormige droge gracht is weer zichtbaargemaakt. Aan de buitenkant van het gebied is eencirkel van rode beuken geplant. In het voorjaar van 2003 is begonnen met derestauratie van de obelisk en de trap en en is eenbegin gemaakt met het herstel van de Pyramidezelf. Met graszoden is het oorspronkelijketrapsgewijze profiel teruggebracht. De basis van de Pyramide, het basement, zal bijnatwee meter hoog worden. Alle vier de zijdenkrijgen een dubbele hellingbaan. Ook de viergedenkstenen met de originele Franse tekstkomen terug, frontaal op iedere hellingbaan.Het huisje bij de Pyramide zal verplaatst wordennaar de ingang van het terrein.Begin 2004 is de restauratie voltooid. Inaugustus/september

2004 zal de Pyramidefeestelijk worden (her)opend. Deze restauratie wordt mogelijk gemaakt dankzijbijdragen van het Prins Bernhard Cultuurfonds,het Landgoed Den Treek Henschoten B.V., deprovincie Utrecht en het ministerie vanOnderwijs, Cultuur en Wetenschappen.De gedenkstenen zijn geschonken door degemeente Woudenberg. Stichting De Pyramide van Austerlitz www.pyramide-austerlltz.nl hellingbaangedenksteen Graszoden Het profiel van de Pyramide wordt trapsgewijs vastgelegd metgestapelde graszoden.Op deze wijze houden de graszoden de aardebij elkaar en kan de vorm van de Pyramide in stand blijven. Dit werkwordt volledig met de hand uitgevoerd. Via de trap is het mogelijkde top van de Pyramide te bereiken. Aan de onderzijde van dePyramide zijn het basement en de hellingbanen met daarop degedenkstenen goed zichtbaar. PROVINCIE :: UTRECHT Landgoed Den Treek-Henschoten B,V.







Seijst 2003. - Dl.33 MEDEDEUNGEN VAN HET BESTUUR een bezoek gebracht aan het FortUitermeer gelegen aan de Vecht.Ooit aangelegd als aarden fort opde plaats van de versterkingen uit1589. In 1845 werd het rondetorenfort gebouwd. Dit diende voorhet opstellen van geschut in en opde toren.De kanonremise, die diendevoor het stallen van het geschut envoor legering van een klein aantalmanschappen,is in 1874 gebouwd.De plannen van de provincie Noord-Holland dragen niet alleen bij tot hetvoor verder verval behoeden van hettorenfort en de kanonremise.Langsde Vecht wordt een groot deel vanhet terrein toegankelijk voor hetpubliek,vooral om de toren vanbuiten te kunnen bekijken.De deelnemers aan de excursiegenoten van een buitengewoon inte-ressante dag. &quot;Open dag&quot; van het Fort Uitermeer,vertrokken 60 belangstellenden perluxe touringcar naar Weesp. Aan-vankelijk onder een dreigende luchtdoch naarmate de dag vorderde,werd het weer allengs zonniger. Nahet nuttigen van een kopje koffiemet een versnapering op een terrasjeaan de Vecht,werd het gezelschapontvangen door bestuursleden/vrijwilligers van de Historische KringWeesp in de hervormde kerk. Naeen korte inleiding door de voorzittervan de Kring werd er in groepjes eenwandeling door het stadje gemaakt.Behalve het water, speelden ookde jeneverstokerijen en de Fa. VanHouten een belangrijke rol. Delunch werd

gebruikt in de Kazernevan Muiden waar tevens door AnneVisser een meer dan voortreffelijkeen enthousiaste inleiding is gehou-den over de historische aspecten vande Waterlinie. Het betreft de periodevan 1672 -1945.Als afsluiting van de dag werd veel plezier voor u. Doet u hen eenplezier en werf een nieuwe donateur.Want extra diensten betekenen ookextra uitgaven. En dat kan alleen metuitbreiding van ons donateurbestand.Helpt u mee? Excursie naar Fort Uitermeer In het kader van de &quot;Fortenmaand&quot;organiseerde de commissie Lezingenen Excursies van ons Genootschap,een excursie naar interessanteplekjes deel uitmakend van de Hol-landse Waterlinie.De Waterlinie is inhet jaar 2000 aangewezen tot eennationaal project voor cultuurhistorie.Gezamenlijk streven vijf provincies,vijfentwintig gemeenten, vijf water-schappen en vijf ministeries naarbehoud van de Linie door haar teontwikkelen. Het Fort Uitermeer isdoor de provincie Noord-Holland totaandachtspunt verheven. Het toren-fort en de kanonremise worden daar-door voor verder verval behoed.Op zaterdag 27 september, de
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