
Seijst 2004. - Dl.34 BEELDEN 2EIST UIT - L. VISSER Beef den Zeist uit In mijn artikel verschenen inhet decembernummer 2003van Seijst ging het over eenzoektocht naar beelden diein de terracottafabriek vanE.C. Martin en in de zinkfa*briek van L.W. Schiitz te Zeistwaren gemaakt en elders inNederland een plaats kregen.Deze keer wil ik met u op zoekgaan naar beelden die ooit inZeist stonden en later elders^pdoken. De eerste beelden die uit Zeist verdwe-nen kunnen we zien op een gravure van&quot;Het Huys van Zeyst met zijn tuinen&quot;omstreeks 1700 gegraveerd door DanielStoopendaal. Aan de linkerzijde terhoogte van de latere Brouwerij ligt debeeldengroep van A. Xavery. De twee ?? Vogefvlucht van Slot Zeist met tuinen in de richting Bunnikgravure D. Stoopendaal, ca 1700. particuuere collectie Tuinbeelden bij Slot Zeist. PARTICUUERE COLLECTIE 174



Seijst 2004. - Dl.34 BEELDENZEISTUIT-L VISSER beelden stellen de stroomgoden Europaen Afrika voor, maar in Zeist wordenze Adam en Eva genoemd. Aan derechterzijde zien we aan de Waterigewegtegenover de Biltse- en Zeister Grift detegenhangers, die vermoedelijk in dejaren dertig van de negentiende eeuwnaar de overtuin van het huis Bosch-zieht in Doom werden overgehracht.In 1840 waren ze uit Zeist verdwenen,want in dat jaar staat in de Geschiedenisder Vaderlandsche Schilderkunst sedert dehelft van de XVIII eeuw.: 'In eenen Lust-hof bij Zeist, ziet men twee levensgrooteStroombeelden, door Albert Xavery. Ofdeze man aan Jan Baptist verwant was,en in welken graad, bleek ons niet'. Hetgaat hier duidelijk om de beelden Europaen Afrika omdat alleen deze door Xaverygemaakt zijn. De andere beeldengroep isin 1972 met toestemming van de Rijks-dienst voor de Monumentenzorg met deeigenaar naar Waalwijk verhuisd. Die beeldengroep zou de werelddelenAzie en Amerika moeten voorstellen,maar wanneer we het linkerbeeld goed Tuinbeelden in Waalwijk, vermoedelijk Poseidon en Amphitrite.         

 particulierecollectie we bij de beelden Europa en Afrika duide-lijk kunnen zien. De oorzaak van de geha-vende drietand is overigens ook bekend.Hij diende namelijk ooit in Doom alsaanknopingspunt voor de leidsels van eenezeltje, dat echter te sterk bleek en er meteen deel van de drietand van door ging. bekijken zien we dat de linkerfiguur derestanten van een drietand in zijn handhoudt. Dat wettigt m.i. de conclusie dathet hier gaat om Poseidon en Amphitrite.Wanneer ze al bedoeld waren om Ame-rika en Azie voor te stellen, dan missenze in elk geval de uiterlijke kenmerken die



Seijst 2004. - Dl.34 BEELDEN ZEIST UIT - L. VISSER werd afgestoten is het beeld verplaatstnaar Huize Valkenberg te Rheden-De Steeg. Stier van Schoonoord Op het oostelijk gedeelte van de bui-tenplaats Schoonoord werd in 1963 hetInstituut voor Veeteeltkundig Onderzoek(ivo) gevestigd. Voor het hoofdgebouwvan het ivo stond een man met eenstier, ontwoipen door beeldhouwer W.Berkhemer. In 1993 ging het instituut organisato-risch over in een groter verband waarinhet veevoedingsonderzoek, het pluimvee-onderzoek en het specifieke veterinaireonderzoek werden bijeengebracht in hetID-Lelystad. In 1995 is het markantebeeld met het instituut uit Zeist meever-huisd naar Lelystad. Boven: De man met stier tot 1995 opSchoonoord in Zeist. Onder: Het tweetalin Lelystad.                    particulierecollectie \



Seijst 2004. - Dl.34 BEELDEN ZEIST UIT - L. VISSER Koperen haan Bij de opening van het kantoorpandvan het Productschap voor Pluimvee enEieren (ppe) in September 1961 sierde eenroodkoperen haan een van de pilastersvan villa Blanda aan de Utrechtseweg.De haan was een schepping van Loukvan Meurs-Mauser en geschonken doorde overige (hoofd)productschappen in deagrarische sector. Toen in 1975 de pilasters werdengesloopt kwam de haan op een sokkel inde voortuin te staan. Drie jaar later werdhij gestolen en hij is nooit teruggevonden.Louk van Meurs heeft toen een nieuwehaan gemaakt die sinds maart 1979 eenminder opvallende plaats kreeg in dezijtuin van Blanda. In de voortuin kwamtoen het kunstwerk &quot;Groeikracht&quot; testaan, geleend van de Dienst voor 's-Rijksverspreide Kunstvoorwerpen en gemaaktdoor A. Rove. Nadat het Productschap voor Pluimveeen Eieren te Zeist en het Productschapvoor Vee en Vlees (pvv) te Rijkswijk in1993 waren opgegaan in het Gemeen- De tweede haan van Louk van Meurs in de zijtuin van Blanda. PARTICULIERECOLLECTIE schappelijk Secretariaat

Productschap-       G. ]. Arissen bij zijn afscheid als secretaris pen Vee, Vlees en Eieren (pev) kwam er      ppe en algemeen secretaris pve. Het kunst- een eind aan de activiteiten in Zeist. De       werk &quot;Groeikracht&quot; is in 1995 teruggeven &quot;Haan&quot; van Louk van Meurs is in maart       aan de eigenaar, de Rrjksdienst beeldende 1995 in Slot Zeist aaneeboden aan de heer       kunst in Den Haag.



Seijst 2004. - Dl.34 BEELDEN ZEIST UIT - L VISSER Behalve de haan van Bianda had ooitook de haan van de Nieuwe Kerk aan deBoulevard Zeist verlaten. Nadat ik in ditblad in decemher 1991 de hoop uitsprakdat hij weer eens onder de rook van deNieuwe Kerk zou terugkeren, werd dit in1995 werkelijkheid. In maart 1996 kon ikin Seijst melden dat de haan, zij het opeen wat lager niveau, op de Nieuwe Kerkwas teruggekeerd. Wie weet volgen er nog meer afge-dwaalde kunstvoorwerpen. Literatuur -     R. Efdee, '1 februari 1953, Zeist in actie bij dewatersnoodramp', Seijst 33 (2003) p. 4-14 -    R. van Eijnden en Adnaan van derWilligen,Gesch('eden/s der Vaderiandsche Schiider- kunst sedert de hein van de xviu eeuw (Haarlem Het kunstwerk &quot;Groeikracht&quot; in de vooituin van Btanda.                            particuliere collectie MDCCCXL) -    E- Staal, Villa Bianda te Zeist (Zeist 1989) -    W. Sybesma, 'Het IVO &quot;Schoonoord&quot; 30 jaar inZeist', Seijst 30 (2000) p. 93-96 -    L. Visser, Het dorp Zeist (Zeist 1980) 130




