
werkplaatsen aan de M.t.E.v.S.S. te leveren. De maatschappij 
bood toen aan de fabriek Damlust te Utrecht hiertoe te bestem
men, doch de staat sloeg dit aanbod van de hand. Zij wenste twee 
centrale werkplaatsen, één voor de noordergroep te Zwolle en 
één te Tilburg voor de zuidergroep, hetgeen dan ook geschiedde. 
De machines en werktuigen van Damlust werden overgebracht 
naar de kleinere lijnwerkplaatsen, die de maatschappij inmiddels 
te Hengelo, Groningen, Zutphen, Venlo, Maastricht en Boxtel had 
ingericht. De sedert 1870 ledig staande fabriek werd gedurende 
enige jaren gebruikt als stalling van vee ten behoeve van de Maat
schappij tot Exploitatie van Veestallen en Veetransporten, terwijl 
een gedeelte van de bureaulokalen als kantoor van de sectie-in
genieur der lijn Utrecht—Eindhoven werd benut. Terrein en ge
bouwen gingen in 1874 met een voor de maatschappij aanzienlijk 
verlies in eigendom over aan het departement van Oorlog en wer
den als geniekazerne ingericht. 

Dr. Agnites Vrolik, de initiatiefnemer voor het bouwen van de 
wagonfabriek te Utrecht, die voor dit van vooruitziende blik en 
voortvarendheid getuigende initiatief o.m. beloond werd door zijn 
benoeming tot president-directeur van de Maatschappij tot Ex
ploitatie van Staatsspoorwegen, werd geboren te Amsterdam op 
28 februari 1810. Hij studeerde aan het atheneum te Amsterdam 
voor wis- en natuurkunde waar hij ook promoveerde. 

In 1840, dus op dertigjarige leeftijd, werd hij essayeur-generaal 
aan 's Rijks munt en later voorzitter van het muntcollege. 

Hij was van 1854 tot 1858 minister van financiën in het ministe
rie Van Hall-Donker-Curtius en daarna in dat van Van der Brug-
ghen. Vrolik was president-directeur van de S.S. tot 1864. Hij 
overleed 8 juni 18943). J. D. M. BARDET 
3) N i e u w Ned. B iograph i sch Woordenbosk , 3de deel . 

LOFDICHT OP DOORNBURGH. 

Nadat Huygens zijn buitenplaats Hofwyck had bezongen ( 1651 ), 
Cats zijn buiten Zorgvliet (1656), werden gedichten op buiten
hoven mode. Wie zelf geen poëzie beoefende, vond licht een vriend 
bereid tot deze taak of betaalde zijn dichter. Aan de Vecht werd 
o.a. Ouderhoek bezongen door Antoni Jansen (1695), Goudestein 
door Constantijn Huygens en Lucas Rotgans (1696), Vyverhof 
door Gualtherus Blok (1702). 

Ook Doornburgh kreeg zijn lofdicht van Katharyne Lescailje 
(1649-1711): Gezang op Doornburq. lusthove van den Heere 
Willem van Zon, domheer van Oud-Munster. Zonder jaar ta l 1 ) . 

!) K a t h a r y n e Lescail je , Tooneel - en Mengelpoezy. Te Ams te ldam, 1731. Dl I. Blz. 
243—24S. 
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Katharyne was de dochter van den Amsterdamsen boekverkoper 
en uitgever Jacob Lescailje (1611-1677). Na zijn dood bestuurde 
Katharyne den boekhandel onder De Erven van Jacob Lescailje. 
Bovendien dichtte zij bruiloftszangen en treurspelen, vertaalde ook 
een Franse tragedie. Zij werd als dichteres zeer vereerd en haar 
verzamelde werken zijn na haar dood in octavo-formaat en perka
menten banden prachtig uitgegeven. Doch haar werk is zonder 
betekenis. Zo ook dit lange lofdicht op Doornburgh. daf haar waar
schijnlijk door Domheer Van Zon werd besteld voor een goed 
honorarium, want zij noemt hem haar Maecenas: 

Gy myn Parnas, ô Eer der hoven! 
Waar op uw Voedsterheer, uw Zon 

Zat, als Apol, myn dichtlust wekken, 
En voor Mecenas my verstrekken. 

Willem van Zon was rond 1800 de bewoner van Doornburgh; 
hij kocht in 1686 een prebende in Oudmunster en overleed in 1713. 

Is hij ingenomen geweest met Katharyne's gedicht, dat over den 
tuinaanleg, de symmetrisch aangelegde bloemperken of broderies 
voor het huis 2 ) , de tuinsieraden, de heerlijke boomgaarden en 
vruchtenkassen die Doornburgh bezat, zwijgt, terwijl hofgedichten 
ons hierover uitvoerig plegen in te lichten? 

De dichteres bepaalt er zich toe de vruchten te roemen, de kersen, 
krieken en morellen, de druiven, perziken en abrikozen, die heerlijker 
dan voorheen bloeien, rijpen en blozen 

Nu gy word van een Zon bescheenen, 
Die dag en nacht zyn straalen schiet. 

Katharyne zinspeelt hier op de vergulde stralende zon in het toe
gangshek, dat Willem van Zon deed plaatsen, en dat uit het begin 
der 18e eeuw moet dagtekenen. De gebruikelijke stenen pilasters 
werden hier ingenomen door een ijzerconstructie die pijlers moesten 
suggereren en van onder tot boven zijn verbonden door vol Lodewijk 
XIV-ornament. Deze „pijlers" worden bekroond door twee ronde 
ijzeren torens of burchten, waaruit doorntakken omhoogsteken, die 
den naam van het landgoed verzinnebeelden. De zon boven den 
naamband duidde op den naam van den eigenaar Willem van 
Zon 3). 

C. C. V A N DE GRAFT. 

2) Afgebeeld in R. van Lut te rve l t , De bu i t enp l aa t s en aan de Vecht . Lochern, 1043. 
N a a r De Zegenpra l ende Vecht . 

3) Van Lu t t e rve l t . Blz. 203. 
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