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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






