


Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1972 . - Dl. 2 - 10 - wegen naa.r een vast stelsel te werk te gaan en,in navolging van Utrecht, de namen voor wegenin een bepaald deel der gemeente te ontlenen aanbloemen, in een ander deel aan zeehelden, enz. ,opdat een vreemdeling, als hij de naam derstraat hoort, direct weet in welke buurt die ge-legen is. De voorzitter antwoordt hierop, dat burgemeesteren wethouders nog overwogen hebben, in plaatsvan Steniaweg voor te stellen Rozenstraat, maarzij hebben, aldus de voorzitter, dat denkbeeldweer spoedig laten varen, omdat er in die buurtgeen roos te bekennen is. Wat het in het levenroepen van een zeeheldenwijk betreft, meent spre-ker, cfet die hier, op de hoge zandgrond, nog minderop haar plaats is. Nadat de heer Tets verklaard heeft, dat z, i.de namen zeer gelukkig gekozen zijn, omdat ie-der zal begrijpen, dat hij de Stemaw^eg moetzoeken bij de buitenplaats Stenia, de Walkartwegbij

het Walkartpark en de Scheeperslaan in hetTransvaalpark, wordt het voorstel zonder hoof-delijke stemming aangenomen. De raad heeft in 1905 uiteraard niet stil kunnenstaan bij de vraag, of veel bezoekers van hetruim 70 jaar later nabij de Scheeperslaan te ope-nen overdekte zw^embad zouden weten wie Schee-pers was. Daarom is het wellicht goed, hieronderenkele gegevenste vermelden over deze wat min-der bekende figuur uit de Boerenoorlog,Gideon Scheepers (1878-1902) wordt beschouwdals een van de helden uit de Tweede Zuid-Afri-kaanse Vrijheidsoorlog (1899-1902). Hij is ge-boren in Middelburg in Transvaal. Hij was werk-zaam als heliografist bij de staatsartillerie van deZuid-Afrikaanse Republiek (Transvaal). Tijdensgenoemde oorlog deed hij als verkenner diensten werd eind 1900 tot commandant benoemd. Hijkreeg opdracht om de Kaapkolonie binnen te val-len en de Engelse verbindingslinies te ontwrichten.Hij werd ernstig ziek en door de

Engelsen gevan-



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1972 . - Dl. 2 - 11 - gen genomen. Een Engelse militaire rechtbanklegde hem overtreding van het krijgsrecht tenlaste en veroordeelde hem ter dood op beschuldi-ging van moor do Op 18 januari 190 2 werd hij inGraaff Reinet gefusilleerd.-Overigens blijkt hetvoorstel van de heer Vis, tot het ontlenen van na-men voor wegen aan bloemen, wel indruk gemaaktte hebben op het college van burgemeester enwethouders, want al in de raadsvergadering van5 april 1906 wordt op voorstel van burgemeesteren wethouders besloten tot het geven van de na-men Rozenstraat, Leliestraat, Tulpstraat enDahliastraat.-Het omdopen van de Driestlaan inHortensialaan had meer voeten in aarde. Ditlaatste gebeurde naar aanleiding van een verzoekvan de heer J. Bleijerveld en een aantal anderebewoners van de Driestlaan. Uit de volgende pas-sage van het betreffende raadsvoorstel blijkt^ datburgemeester en wethouders hier niet veel voorvoelden:

&quot;Wat nu eerstgenoemd verzoek betreft, wordt alsmotief voor naamsverandering genoemd, dat nude Driestlaan weldra geheel gebouwd zal zijn, delaatste herinnering aan de voormalige &quot;Driest&quot;zou zijn verdwenen. Wij weten niet in hoeverre deopvatting juist is, dat deze zoogenaamde '-Driest&quot;in vroegere jaren zoo zou zijn geheeten, omdat heteen schraal stuk land was, dat wel met den naamdriesch of dries wordt aangeduid. Doch, aanne-mende, dat dit inderdaad de oorsprong is van dennaam &quot;Driest&quot;, dan gelooven wij toch niet, datiemand in dezen tijd bij het hooren van den naam&quot;Driestlaan&quot;, aan een minderwaa.rdig stuk grondzal denken. Deze weg is nu eenmaal van ouds inZeist als Driestlaan bekend en wij zien geen en-kele reden om dezen zeer goed klinkenden naamnu te gaan wijzigen in den uitheemschen naam van&quot;Hortensialaan&quot;.Het voorstel kon geen genade vinden bij de raad.




