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Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1975. - Dl.5 - 2 - Bulletin van de Van de Poll-Stichtingvoor de Zeister Geschiedenis 5e jaargang, maart 1975, nummer 1 Redacteur; K. Scharten, Oirschotlaan 11 Dagelijks bestuur der Stichting; Mr dr A.A.H. Stolk, voorzitter, Driebergseweg 1 Mr H.L.L. van Hoogenhuyze, vice-voorzitter, Platolaan 24 Mr dr H. Emmer, secretaris. Graaf Janlaan 83 Dr J. Meerdink, tweede secretaris. Laan van Beek en Royen 2 L. Visser, penningmeester. Lommerlust 17 Drs A. Bertoen, tweede penningmeester, N. Houdringelaan 28, De Bilt Archief; Het Slot, Zinzendorflaan 1 Het archief der Stichting is geopend op woensdag van 10 - 12 uur v.m.en van 2-4 uur n.m. Conservator; Dr K.W. Galis, Boslaan 7; telefoon 03404-15565









Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1975. - Dl.5 6 - tins verschenen. De Raad van Beheer heeft twee zijner leden verlo-ren door overlijden. Het aantal begunstigers der Stichting is dit jaargestegen tot boven de 300 x). Ofschoon dit totvreugde stemt, hopen wij, dat het komende jaarzich nog meer Zeistenaren als begunstigers zullenaanmelden. Mr dr H. Emmer, secretaris Jaarverslag van de Conservator Periode 1 november 1973 tot 1 november 1974 Evenals in het vorig verslagjaar was ook in de af-gelopen periode het bezoek aan het archief ca.van onze Stichting redelijk groot (ca 60 personen);daaronder bevond zich onder andere mej. Brouwer(Utrecht) over 1andschapsvorming, de heer Bensdorp(Utrecht) over de Broedergemeente, de heer Van dePol (Zeist) over etalagemateriaal in verband metde opening van een nieuwe winkel, de heer Van derVJijck (Doorn) in verband met zijn toekomstige dis-sertatie, de heer en

mevrouw Sluyterman van Lange-weyde (Essen) over &quot;Schaerweyde&quot;, de heer VanRheenen (Zeist) over Koppelsluis-gegevens ten be-hoeve van Openbare Werken, de heer Smorenburg(Zandvoort) om familiegegevens, de heer Rombach(Alkmaar) over het wapen van Nassau-Odijk en Nas-sau-La Lecq, de heer Jansen (Amsterdam) om oud-fotomateriaal (1860-1910), enzovoort.Onder de bezoekers waren ook nu weer enige malenscholieren (van &quot;Schoonoord&quot;, Zeist, bijvoorbeeld)en kwekelingen (van de pedagogische academie&quot;Rehoboth&quot;, Utrecht, bijvoorbeeld). De correspon-dentie neemt geleidelijk aan toe; er zijn contac-ten naar alle windstreken, zoals met Woerden, Dor-drecht, Alkmaar, De Bilt, Leersum, Essen (DBR), x) Het begunstigers-tal bedraagt thans (begin maart)299 (olus 15 ruil/contact-adressen)



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1975. - Dl.5 - 7 - Coevorden, Delft, Huis ter Heide, Amsterdam, Doom,Broek in Waterland, Den Haag, Utrecht, Zegveld,Ouderkerk a/d IJssel, Rotterdam, enzovoort.Aan voornoemde contacten met de &quot;buitenwacht&quot; kanworden toegevoegd: een vertoning van dia's van oud-Zeist in het IVOaan de Driebergseweg (samen met de heer Visser, infebruari j.1.)» voorbereiding voor de excursie vanonze Stichting naar Rhenen (samen met de herenVisser en Van Hoogenhuyze, in mei en juni j.1.);het uitlenen van een tiental gravures en dergelijketer opfleuring van etalages (maart j.1.); - hetenkele keren bezoeken van de grafheuvel-afgravingin het Dijnselbos (helaas zonder enig resultaat,in mei j.1.); het gesprek met de conservator vanhet Teylers Museum te Haarlem over prenten en der-gelijke van Zeist (niets aanwezig, in augustus j .1.).Ook ditmaal groeide de

prentbriefkaarten-verzame-ling; niet slechts door enige aankopen en kleinereschenkingen, doch vooral door de vele kaarten, wel-ke de heer Brems (voorheen boekhandel Kraal teZeist) in november 1973 schonk. Hier zij nogmaalsde heer Brems dank gebracht voor deze schenking.Na sortering op duplicaten, enzovoort bleek onzecollectie momenteel 2689 kaarten te bevatten (vo-rig jaar 1728 stuks), maar men bedenke, dat somseenzelfde afbeelding op verschillende manieren inde handel werd gebracht (bijvoorbeeld zwart-wit,sepia, gekleurd, met kartelrand, met rechte rand,zonder wit randje, met cursief opschrift, metrechte letters, met opschrift aan voor- of achter-kant van de kaart, en dergelijke).De foto-collectie, dat wil zeggen de topografischefoto's plus een aantal portretten, was tegen heteinde van oktober geheel genummerd; provisorisch,daar thans begonnen moet worden met het opplakkenen definitief nummeren en het inrichten van

karto-theek en catalogus. De afdeling van het stichtingsbezit telt ruim 3500nummers. Zeer veel van de werkzaamheden werd belan-





Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1975. - Dl.5 - 9 - name de heer Storm de Grave, die opnieuw een grootaantal akten - waarbij enige zeer oude - aangaandehet gerecht en het huis &quot;Schaerweyde&quot; in bruikleengaf, evenals de mooie houten doos, inhoudende eenleren map met 23 fraaie aquarellen (van ca 1900)van &quot;Schaerweyde&quot; en omgeving. Tenslotte veel dank aan de heer Visser voor zijnhulp bij diverse aangelegenheden, onze Stichtingbetreffende. K.W. Galisconservator Lezing Voor een gehoor van ca 55 personen hield op vrij-dagavond 22 november 1974 in de congreszaal vanhet Slot te Zeist de heer H.J. Zantkuyl, architectbij het Gemeentelijk Bureau Monumentenzorg te Am-sterdam, een lezing - toegelicht met dia's welkevoornamelijk Amsterdam betroffen - over de archi-tectuur van het stadswoonhuis van de 16e eeuw totca 1900; met veel enthousiasme en deskundigheidgebracht.

Het stadshuis was in den beginne een houten huis,een zogenaamd &quot;rookhuis&quot;, met vakwerkgevels enstrodak, waarin de rook wel door gaten in dak ofwanden kon ontwijken, doch - blijkens sporen ophet houten binnenwerk van oude huizen - rook- enroetaanslag in de woning normaal gevonden werd.De huizen waren vrij klein en smal (ca 5 meter aande straat); later werden de huizen hoger en dieper.Deze verandering hing onder andere samen met deverplaatsing van de open haard van het midden vande kamer naar een huis-wand, waar een schouw metrookgang ontstond. Dat gaf wel meer ruimte, maarook veel lucht-zuiging, tocht, naar de haard toe;derhalve werd om die schouw een scherm geplaatst,welke &quot;uitgroeide&quot; tot een wand en een kamertje,een apart vertrekje, de &quot;binnenhaard&quot;. Het reste-





Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1975. - Dl.5 11 - van het zogenaamde type &quot;smal-breed-smal&quot;. Ook de-ze traditionele bouw hield eeuwen stand.De geveltop heeft vele veranderingen ondergaan;van recht en spits bij de houtbouw via trapgevel,halsgevel, klokgevel tot rechte horizontale (al danniet gedecoreerde) kroonlijst. De hals- en klokge-vels tonen dikwijls fraaie gebeeldhouwde versierin-gen (fruit- of dierornamenten), hele steenguirlan-des. Als in de 17e eeuw de pilastergevels ontstaan(denk aan Ph. Vingboons) komt daar nog voluten-ver-siering bij. En men vergete de verschillende gevel-stenen niet. Toenmaals werd de zandsteenversieringgeschilderd in witte kleur, terwijl de baksteen-gevel zelf wijnrood werd geverfd; een zeer vrolijkkleurenspel. Na de renaissance- en barokversiering komt het neo-klassicisme; de kroonlijsten (architraaf, fries,kroonlijst) gaan dan een opvallender rol spelen ende

huizen (nieuwe of verbouwde oude) krijgen dezelijsten, zoveel mogelijk op gelijke hoogte. Vooralin het fries gaat men variatie aanbrengen: recht,gebogen, breed, versierd (en hoe I). - Via bouwwer-ken van De Bazel en van Berlage kwam spreker danbij de moderner woning(blokken) - bouw van het be-gin der 20e eeuw in Amsterdam-Zuid.Mooie dia's van allerlei geveltypen en interieurs(Van Brienen-huis bijvoorbeeld) verduidelijktende causerie. Zeer terecht prees de vice-voorzitter,de heer H.L.L. van Hoogenhuyze - die ook de avondhad geopend - de heer Zantkuyl voor de interessan-te lezing en dankte hem, mede namens de aanwezigen,daarvoor. K.W.G. P.S. Wist u, dat Zeist ook een Amsterdamse gevel- of liever: geveltop - bezit? Achter de antiqua-riaatszaak van E. Becker aan de Oude Arnhemseweg16 is deze gevel te zien - blijkens een steen incartouche met &quot;anno 1685&quot; daterende uit het einde





Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1975. - Dl.5 - 13 - ''<4^















Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1975. - Dl.5 - 20 - toegedacht. Von Zinzendorf dacht er anders over: hij zag inCornelis Schellinger de weldoener, maar het &quot;va-derschap&quot; - of later: leiderschap - eiste hijvoor zichzelf op en dat is te begrijpen. Een Ne-derlandse nederzetting, gefinancierd - voorlopigalthans - door rijke Amsterdammers, dat was alvoldoende en daarmede vervloog de droom van Cor-nelis Schellinger. Daarbij komt nog, dat de goed-hartige, maar minder intelligente vrijheer vanZeist niet op kon tegen de begaafde Von Zinzen-dorf, die men echter niet van kwade trouw mag be-tichten. Had er in die tijd een boulevardpers be-staan, de schandaalartikelen waren niet van delucht geweest, maar men was in die tijd nog nietzo &quot;beschaafd&quot;. Wij zullen de gebeurtenissen nietop de voet volgen; dat zou te ver buiten het be-stek van dit artikel voeren.Bepalen wij ons tot de hoofdzaken.Nog voor

de Schellingers het Slot in 1746 betrok-ken, verscheen een afgezant van graaf Von Zinzen-dorf, broeder Friedrich Wenzel Neisser, de &quot;oeco-nomus&quot; voor Holland. Hij moest het Slot in ordebrengen voor een synode; daarmee zou de nieuwenederzetting worden ingewijd. Ook de graaf engravin waren reeds gearriveerd en voorbereidingenwerden getroffen voor het huwelijk van Johannesde Watteville enBenigna, gravin Von Zinzendorf,de oudste dochter van de graaf, dat eveneens ophet Slot zou plaatsvinden. Dat voor deze plechtig-heid een groot aantal gasten uitgenodigd was,hoeft geen betoog. Zo ongeveer troffen Cornelis Schellinger en zijnvrouw het Slot aan, toen zij hun eigendom voorhet eerst betraden. Daarbij komt nog, dat protes-tantse dissenten - dus ook de Herrnhutters - tij-dens de Republiek geen volledige godsdienstvrij-heid bezaten. (wordt vervolgd)



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1975. - Dl.5 - 21 Cornelis Schellinger, een vergeten Amsterdammer (2) De Staten van Utrecht knepen echter een oogjedicht, behalve de plaatselijke predikant, die zichdood ergerde, wanneer voor iedere samenkomst deslotklok werd geluid. Na enige weken verdwenen demeeste gasten wel, maar het bleef een komen en eengaan, of beter: meer een komen dan een gaan. Lie-den van allerlei slag bevolkten - tijdelijk ofvoorgoed - het Slot: adellijke Duitsers, arme am-bachtslieden - meestal verdrevenen - en rijke Am-sterdammers. In 1747 kwamen daar nog de ongehuwdebroeders van 's Heerendijk bij, de eerste neder-zetting der Broeders te IJsselstein en grotendeelsgefinancierd door Jacob Schellinger, de broer vanCornelis. Deze nederzetting was bedoeld als &quot;post-huis&quot; voor de zendelingen en tevens als schooi-en conferentie-oord. Hoofdzakelijk door de antipa-thie der

bevolking tegen de vreemdelingen werd dit&quot;posthuis&quot; geen succes. Uitbreiding Het Slot geraakte overbevolkt; allemaal broeders,die eindelijk rust hadden gevonden, behalve Corne-lis en z'n vrouw, voor wie de toestand langzamer-hand ondraaglijk werd. Er moest gebouwd worden,maar waar? Buiten de Heerlijkheid zou de kans vanslagen uiterst klein zijn en dat was voor de broe-ders geen prettige gedachte. Maar Cornelis Schellinger nam hun onrust weg: degemeente kreeg van hem stukken grond in gebruik,voor het Slot gelegen, om zich daarop te vestigen.In 1749 wordt in een definitief contract dezegrond in voortdurende erfpacht gegeven.Hoe nu aan geld te komen voor de bouw van de hui-zen? Von Zinzendorf hoopte, dat zijn hollandsevrienden - voornamelijk de rijke Amsterdammers -voor het benodigde kapitaal zouden zorgen.





Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1975. - Dl.5 23 - Portret van Cornelis Schellinger, Heer van Zeisten Driebergen; 1745. Silhouet, 17 x 13 cm(Foto R.A. Utrecht)







Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1975. - Dl.5 - 26 - De middenpartij van de vorstelijke behuizingBroederplein 27 waar Schellinger van 1768 totzijn dood in 1778 woonde.(Foto A. Bredschneyder)









Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1975. - Dl.5 - 30 - y^/ De handtekening van Cornelis Schellinger, in 1765 De kerk (1766 - 1768) van de Evangelische Broe-dergemeente, op het Zusterplein(Foto Hasewinkel)



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1975. - Dl.5 - 31 - register Schellinger&quot; en gepubliceerd in De Ne-derlandsche Leeuw, 90e jrg, 1973, no 4/5 (april/mei). In dit register, geschreven in 1814, lezenwe: &quot;De Famielje van de Schellingers is herkom-stig van het Eyland Ter Schelling, Zijnde deEerste Mannen geweest Zeevarende lieden; in degroote kaart van de Eyland vind men een Zeegat,genaamt Volkert Douwes Gat&quot;. Genoemd naar Vol-ckert Douwesz., die ca 1600 leefde.Diens achterkleinzoon was Cornelis Schellinger,geboren op 27 april 1711 te Amsterdam als twee-de zoon van Rutger Schellinger (gest, 1730 enMaria van Laer (gest. 1734). In 1736 huwde Corne-lis met Sophia Centen (geb. 1716); ze gingen wo-nen op Singel 100 te Amsterdam; in 1745 kochtenze het Slot en de Heerlijkheid Zeist. Uit hunhuwelijk werden geboren: a) Maria (10-6-1748 enongehuwd gest. 30-1-1814; gewoond hebbend

bij deBroedergemeente te Zeist); b) Sophia (1749 en on-gehuwd gest., gewoond hebbend bij de Broederge-meente); c) Cornelis (1754 en ongehuwd gest.18-5-1776). Cornelis Schellinger stierf te Zeistop 26-2-1778, na zijn vrouw (gest. 24-1-1769 teZeist) en zijn zoon. Cornelis' oudere broer Jacob Rutgersz. Schellin-ger (1706 - 1769) huwde met Magdalena (van) Beu-ning; het huwelijk bleef kinderloos. Deze Jacobkocht in 1736 een stuk land te IJsselstein enliet daar de eerste nederlandse Hernhutter-neder-zetting, &quot;'s Heerendijk&quot;, bouwen. In 1738 werdhij er &quot;oudste&quot;; verder had hij aandeel in de op-richting van de Amsterdamse Broedergemeente envan het zendingsgenootschap. Het geciteerde re-gister deelt ons over hem mede: &quot;Hij was eersteen mystiek en ging na zijn Vaders dood van Enk-huizen naar Amsterdam, vertrok vandaar weder naarZeyst, alwaar hij Bisschop wierd van de Hernhut-ters; hij bezocht met

zijn vrouw de Moravische







Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1975. - Dl.5 - 34 - wie geen zeven stuivers kon betalen mocht van hemook voor minder mee. De talrijke studenten, die hij tot zijn klantenmocht rekenen, maakten nogal eens misbruik vanzijn goedhartigheid. Naar verluid, verwisseldenze eens de plakken kaas van zijn boterhammen metbriefkaarten. Dieges, die al wat dommeli'g begonte worden, zou het verschil niet eens geproefdhebben. Na de ingebruikneming van de paardentram Utrecht-Zeist van de &quot;Stichtse Tramway Maatschappij&quot;, waser voor het &quot;wagentje van Dieges&quot;, zoals het inde wandeling genoemd werd, geen belangstellingmeer en sindsdien zag Dieges als gewoon koetsierop het station te Utrecht met vigilante en paardnaar een vrachtje uit 2). Zoon Hendrik had inmiddels het commando overgeno-men en hij zette de zaak van zijn vader op dezelf-de voet voort. Sinds mensenheugenis had men

Dieges nooit andersgekend, dan achter oude afgeleefde paarden, diehij echter door zijn &quot;doeltreffende&quot; behandelingtot de laatste uren voor hun dood aan zijn wagen-tje wist dienstbaar te maken. Ook het &quot;wagentje van Dieges&quot; kon niemand zichanders voorstellen dan krakend en waggelend enmet gebroken of gebarsten ruiten.Hoewel zijn latere vigilante er ook niet veel be-ter aan toe was, verdiende Dieges, naar hij zei,zoniet zijndaaglijks broodje, dan toch zijn daaglijksslokje. Hij was niet duur, hij was beleefd en zeer dienst-vaardig en hij had een aparte standplaats bij hetstation in Utrecht, waar ieder, die meer op boven-genoemde eigenschappen dan op uiterlijk vertoongesteld was, Dieges op alle uren van de dag konvinden. Terwijl hij met zijn al sedert jaren onverander-lijke glimlach en bakkebaarden op de bok zat, werd



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1975. - Dl.5 - 35 - zijn rossinant er in het najaar van 189! niet be-ter op en op een gegeven ogenblikwerd zijn trouvje mak-ker zelfs door de bevoegde autoriteiten voor ver-dere diensten ongeschikt bevonden en naar deslachter verwezen. Hoewel het uit een oogpunt van dierenbeschermingongetwijfeld een goed besluit moet zijn geweest,was het een ramp voor Dieges , waarvan de gevolgenniet waren te overzien. Gelukkig werden deze af-gewend door enige trouwe bezoekers van het sta-tion, die, door middel van een lijst, een somvan &quot;zestig&quot; gulden bijeen brachten, waardoor een&quot;nieuw&quot; paard voor Dieges werd gekocht.Trotser dan ooit nam Dieges weer plaats op de bokvan zijn rijtuig en verzekerde aan iedere belang-stellende, dat hij nog nooit achter zo'n mooijong beestje gezeten had. &quot;Eer ze daar rookvlees van eten, liggen u en

ikallang onder de grond, mijnheer&quot;, verzekerde hijaan elke belangstellende, hen tot instappen aan-moedigende. Het zal wel nooit bekend worden of deze profetie'vervuld is, maar wie brengt vandaag nog geld bij-een voor een &quot;nieuwe&quot; taxi, wanneer de verkeers-politie de oude wegens gebreken van de weg heeftgehaald? L. Visser 1)  De trajecten Utrecht-Driebergen, Driebergen-Veenendaal en VeenendaaI-Arnhem werden res-pectievelijk op 17 juli 1844, 15 maart 1845en 16 mei 1845 geopend door de &quot;Staat derNederlanden&quot;. De exploitatie werd op 1 sep-tember 1845 overgenomen door de &quot;Nederland-sche Rhijnspoorweg Maatschappij&quot;. 2)  De opening van het gedeelte Utrecht (stati-onsplein) - Biltstraat (Gildbrug) had plaatsop 28 april 1879. Op 20 mei 1879 volgde deopening van het gedeelte Utrecht (Biltstraat)- Zeist (Het Rond). -





Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1975. - Dl.5 - 37 - Huize &quot;Rodichem&quot; en omgeving Uit een in 1973 tot schrijver dezes gericht ver-zoek om historische inlichtingen over &quot;Rodichem&quot;en omgeving is het onderstaande artikel ontstaan,zij het met latere wijzigingen. Aangevangen mo-ge worden met een korte Voorgeschiedenis Alvorens met de, vrij recente, geschiedenis vanhet fraaie huis &quot;Rodichem&quot; en het bijbehorendepark te beginnen, moge iets worden gezegd aan-gaande de naam. Zonder twijfel is deze benamingeen samenstelling van &quot;rode, roding&quot; en &quot;hem,heim, ichem, inchem&quot;, als in Beusichem, Erichem,Bunninchem (Bunnik), Doetinchem, Gorinchem, enz.Het laatste naamgedeelte wil dus zeggen: huis,woning, heem en het eerste deel &quot;is de naam vooreen in ontginning genomen stuk woeste grond, het-zij bos hetzij heide; daar

moest men beginnen alhet opstaande hout te rooien&quot; 1). Vergelijk namenals Nijenrode, St Oedenrode, Roden, e.a. Hoe hetzij, ons &quot;Rodichem&quot; hier is nieuw, eerst op kaar-ten van deze eeuw voorkomend en ongetwijfeld dooreen bewoner van de buitenplaats er aan gegeven. Enige eeuwen geleden was deze streek nog &quot;woesten ledig&quot;, al liep er al sinds onheuglijke tijdeneen weg van Utrecht langs de oude herberg &quot;De Pan&quot;of &quot;'t Panhuys&quot; naar Amersfoort. Doch de huidigeweg - nadien weer vele malen verbreed, verlegd,gemoderniseerd - dateert pas van 1652/53, toenGedeputeerde Staten van Utrecht de aanleg en be-planting van een nieuwe weg tussen Amersfoort ende Arnhemse (= Utrechtse) weg goed keurden. Zoontstond de kaarsrechte &quot;Berchwech&quot; of &quot;NieuweAmersfoortsche Straatwegh&quot;.



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1975. - Dl.5 - 38 - De grond aan weerszijden van de weg werd daarnain vakken verdeeld ter breedte van 100 roeden of376 meter en zich 50 roeden diep uitstrekkende;maar werd zo'n vak bebouwd met een woning, danwerd de perceeldiepte 100 roeden. De zijden vandie vakken moesten grenspaden hebben van 3 roe(= ruim 11 meter) breedte, de zgn. sorties 2).Deze paden zijn nog hier en daar te herkennen,bijv. als Verlengde Bergweg, Prins Alexanderweg,Dolderseweg, Ericaweg, Panweg, enz. Op 17 decem-ber 1652 werden de diverse vakken toegewezen aande kopers (Amersfoort kreeg de oostelijke 12 vak-ken) en zo verkreeg de heer J. Schade van Westrum- wiens portret door Frans Hals is geschilderd -het 19e vak, aan beide kanten van de weg. Op hetzuidelijke perceel liet hij het huis &quot;Sandbergen&quot;(nu: Oud Zandbergen) bouwen door Jacob van Campen;het

noordelijke stuk was - zoals toen en latermode was - &quot;overplaats&quot; of &quot;overtuin&quot;, al bestonddit vak vnl. uit &quot;heetveld&quot;, d.w.z. heide. Nog opeen kaart van 1810 is er sprake van Bosch en Duinen omgeving als &quot;gemeen heideveld&quot;, liggende inde zgn. &quot;Amersvoorder Bergen&quot;. Wie de opeenvolgende eigenaren van &quot;Sandbergen&quot;(en tevens van de herberg &quot;Huis ter Heide&quot;) zijngeweest kan beter besproken worden - en kwamreeds ter sprake 3) - bij de behandeling van dehistorie van genoemd buiten. Voor ons is wel vanbelang, dat per rekest van 5 februari 1793 detoenmalige eigenaar-bewoner van de buitenplaats,mr Laurens Jan Nepveu, aan de Utrechtse Statenverzocht om heide en duinen te mogen kopen omdie grond te bebouwen en te beplanten met bos;in totaal 81 morgen en 400 roeden, d.i. ongeveer72? ha. Dit verzoek werd toegestaan, op voorwaar-de, dat de

steeg tussen de herberg &quot;Huis ter Hei-de&quot; en de &quot;overplaats&quot; - dus de Verlengde Bergweg





Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1975. - Dl.5 - 40 - De zogenaamde kapel in het Blookerpark, ca 1925 Noten: (1) Aldus J. de Vries: &quot;Woordenboek der Noord- enZuidnederlandse Plaatsnamen&quot;, Utrecht, 1962; pag.144. En G.J. Uitman: &quot;Wat zeggen onze Aardrijks-kundige Namen?&quot;, Assen, 1954; pag. 52 e.a. en waar-in op pag. 86 wordt vermeld, dat Renkum in een ak-te van 970 &quot;Redichem&quot;, later ook &quot;Radinchem&quot;, heet-te. Volgens De Vries evenwel betekent die naam&quot;heem van Rado&quot;. - Ca 1400 stond bij de Soesterengde &quot;Roedeghens-hoeve&quot;. Zie ook: H.J. Moerman: &quot;Ne-derlandse Plaatsnamen&quot;, Leiden, 1956; pag. 85 vlg. (2) C.W. Moorrees en P.J. Vermeulen: &quot;Vervolg vanGroot Plakkaatboek 's Lands van Utrecht&quot;, Utrecht,1860; II, 2e boek, titel 14; pag. 196-199. (3) K.W. Galis: &quot;De herberg &quot;Het Huis ter

Heide&quot;.Bulletin van de Van de Poll-Stichting, 1, 1971,afl. 4; pag. 16-25.





Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1975. - Dl.5 - 42 - Portret van de heerJohannes Blooker(1850-193^). Onder: Huize &quot;Rodichem&quot; omstreeks 1920. ^^!^s^f.^.:^r'!^!5^j^&quot;^^?



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1975. - Dl.5 - 43 - breede, rechte lanen met treffende vergezichtenen rijwegen welker bochten wit glinsterentusschen de slanke dennen. Kijk, hoe teekenachtigziet daar ter rechter dat tuinhuisje er uit, metde eigenaardig met kiezelsteenen bewerkte achter-zijde, waarin een klok is afgebeeld 7). Al hoeweldat alles geen bijzondere beteekenis heeft, past't volkomen in deze rustieke omgeving. Hoe teekentdaarentegen 't witte Vijverzicht zijn bevalligheidtegen den donkeren achtergrond, hoe schilderachtigligt Huize Delta met haar prachtige sparren en beu-ken dieper in 't park, aan 't aansluitingspunt derPotterlaan, die om een even bekoorlijk gelegenvilla, nabij den parkvijver weer met een bocht opden Amersfoortsche straatweg uitkomt. Hoe uiterma-te schoon is 't gezicht over den vijver op 't huisZandbergen ...&quot;. Bij akte van 14 juni 1911 verkocht de heer

Blookeraan de heer Johannes Cornelis Soeters (zonder be-roep), voor notaris J^G^ Brouwer Nijhoff teUtrecht, een bosterrein en terrein van vermaak van4 ha en 48 aren, een groot aantal percelen in sec-tie A van de gemeente Zeist omvattend 8). Genoemdterrein werd begrensd door de Verlengde Bergweg,het zgn. Apenlaantje, de Ruysdaellaan, de Rem-brandtlaan en - aan de noordkant - door een rechtegrenslijn tussen Dolderseweg en Verlengde Bergweg.Er werd o.m. een erfdienstbaarheid gevestigd op deGezichtslaan; wij lezen: &quot;De kooper en latere ei-genaar van het bij deze verkochte zal hebben hetrecht van vrij uitzicht zboals dit thans van af hetkadastrale perceel gemeente Zeist, sectie A nummer1366 (nu K 120 = huize Rodichem, G.) kan wordenuitgeoefend over de Gezichtslaan, genaamd Jacob vanKampenlaan, naar den AmersfoortsChen straatweg,..&quot;. Bij akte van 26 oktober 1912 werd op een

enander teruggekomen; met name op de aan te leggenwegen in het park &quot;volgens het thans bestaande





Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1975. - Dl.5 - 45 - spoor&quot;. De nieuwe eigenaar, de heer Soeters, liet vervol-gens op de as van de Gezichtslaan (22 meter breedzijnde en ca 500 meter lang, waarvan nadien hetnoordelijke gedeelte - tot de Vossenlaan - verdwe-nen is) een fraaie buitenplaats bouwen, getuigemede de jaartallen &quot;1912&quot; in een geveltop en bovende haard in de hall. Maar bij akte van 6 oktober 1922, eveneens verle-den voor notaris Brouwer Nijhoff, wordt het gehelelandgoed wederom verkocht, nl. aan Willem PhilipPeletier te Huis ter Heide. Er is dan sprake van:huis, garage, tuin en bos; kadastraal hernummerdin K 120 en 121. Peletier woonde er tot einde 1943,toen hij de villa ontruimde omdat Zuster F. Groen- die haar rust- en verpleeginrichting &quot;In de Den-nen&quot; aan de Duinweg door de Duitse bezetters zaggevorderd - er in moest. Portret van de heer

Willem Philips Peletier(1891-1955); welwillend ter beschikking gestelddoor mevr. J.L.E. NiJenbandring de Boer-Peletier,



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1975. - Dl.5 - 46 - Na de oorlog kwam de heer Peletier niet op &quot;Rodi-chem&quot; terug; hij verhuurde het enige tijd alvorenshet huis te verkopen. De heer Peletier was degene, die zijn huis de naam&quot;Rodichem&quot; gaf; voordien heette het &quot;De Over-plaats&quot;. Dit geschiedde, omdat hij eigenaar wasvan gronden nabij Brakel (ten oosten van Woudri-chem), grotendeels uiterwaarden aan de Waal, waar-op eertijds een kasteel &quot;Rodichem&quot; had gestaan(waaraan heerlijke rechten waren verbonden). Vandit kasteel zijn geen resten meer over; het ter-rein behoort nu toe aan Peletier's zoon, W.F. Pe-letier, te Hoenderloo 9). Uit deze jaren dateert de beschrijving van Kraal,onder het kopje &quot;Zandbergenpark&quot;, luidend 10):&quot;De prachtige overplaats van ouds van Zandbergenheeft een heel ander aspect. In plaats van doorwoeste gronden, leiden

hier de Ruysdaellaan en Rem-brandtlaan door statig geboomte om de weide en denvijver, waar een hooge sparrenlaan een verteschenkt. Lanen met namen der schilders Potter, VanOstade en Jan Steen, waartusschen Rodichem enNieuw-Zandbergen (in 1913 gebouwd, G.) 't meest deaandacht trekken, verdeelen heel intiem en verras-send dit kleine, deftige park, dat al met mooielandhuizen en villa's volgebouwd was in den tijdtoen 't verkeer geen breede wegen noodig had. Deaanleg van de buitenplaats Rodichem (tuinarch. Co-pijn) is er opvallend&quot;. Van dit Zandbergenparkwordt dan bij akte van 17 december 1925, op be-paalde voorwaarden, 10 ha geschonken aan de ge-meente Zeist door de heer Blooker. Het overigeterrein is, zoals &quot;Rodichem&quot;, in percelen verkochtaan particulieren.



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1975. - Dl.5 - 47 - Vervolgen wij met de historie van &quot;Rodichem&quot;.'t Is merkwaardig, dat op een kaart van de Topogra-fische Dienst (blad no 32 C) van ca 1947 het huisstaat aangeduid met de naam &quot;Baldersburg&quot;. Vanwaardie belangstelling voor de oud-Noorse god van hetlicht? De nieuwe bewoners zullen deze naam ook wel niethebben gekozen. Bij akte van 15 oktober 1946, opge-maakt voor notaris Ter Horst, werd nl. de Ned. Pro-vincie der Congregatie van den Heiligen Geest (ge-vestigd te Gemert) eigenares van het landgoed. In-teressant is artikel 8 van deze akte (in eerdereakten ook al beknopt opgenomen), luidende: &quot;Op denbij dezen verkochten grond, voor zoover betreft deperceelen Sectie K nummers 120 en 121 zullen nim-mer mogen worden gebouwd - en de daarop te stichtengebouwen zullen nimmer worden gebezigd

voor - ofingericht tot arbeiderswoningen, koffiehuizen,slijterijen, tapperijen, herbergen, bierhuizen, ge-neeskundige inrichtingen, scholen, kloosters, fa-brieken, trafieken of inrichtingen waartoe bij dewet bijzondere vergunning van overheidswege moetworden verkregen, alles op straffe eener boete vantien duizend gulden ten behoeve van den eigenaar-of lateren eigenaar van het voormalige perceel ge-meente Zeist Sectie A nummer 1367 te verbeuren doorden kooper of lateren eigenaar, die de overtredingbegaat. - De koopster zal bij vervreemding, uit-gifte in erfpacht, opstal of vruchtgebruik van hetgeheel of een gedeelte van het bij deze gekochteverplicht zijn, dit beding met het strafbeding aanden nieuwen verkrijger, erfpachter, opstalhouderof vruchtgebruiker op te leggen, onder verplich-ting aan dezen, om hetzelfde beding en het straf-beding met zijne opvolgers te maken, alles op ver-beurte van gelijke boete van tien

duizend gulden,ten behoeve van den eigenaar of lateren eigenaar
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Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1975. - Dl.5 - 55 - (11) Uit dit maandblaadje zijn diverse gegevensgeput. Evenals uit de Nieuwe Zeister Crtvan 26/11-1951 en van 25/6-1952, de ZeisterNieuwsbode van 28/8-1953, het Vrije Volk van6/12-1951, het Finantieel Weekblad voor deFondsenhandel van 11/7-1952, De Woningbouw-vereniging van ./1-1952. (12) Zie o.a. de Nieuwe Zeister Crt van 29/4-1971en het Utrechts Nieuwsblad van 11/5-1971. Lezing De op 29 mei j.1. door onze Stichting in het Slotte Zeist gearrangeerde lezing stond in het tekenvan Monumentenjaar 1975. De vice-voorzitter, mrH.L.L. van Hoogenhuyze, opende - wegens verhinde-ring van de voorzitter - de bijeenkomst, bijge-woond door ca 50 personen, en begroette met namede spreker, de heer A.P. Smaal, chef-voorlichtingbij de Rijksdienst voor de Monumentenzorg.De heer Smaal hield een enthousiaste causerie - on-derbroken door twee fraaie filmpjes;

o.a.&quot;Wentelen-de Wieken&quot; - over algemene facetten van monumentenen het behoud ervan. Daarvoor heeft de Rijksdienstaparte afdelingen, bijv. voor kerken, kastelen, mo-lens, enz. De molens zijn sedert kort ook be-schermd, maar bijv. watertorens (nu bestudeerd)nog niet. In principe wordt de &quot;beschermingsgrens&quot; getrokkenbij het jaar 1850. Maar in 1974 werden al 136 R.K.kerken en 18 spoorwegstations op de lijst gezet;allen van na 1850. Zo groeit het aantal te be-schermen panden steeds aan; er zijn er thans onge-veer 40.000. Daarbij komen nog zo'n 120 beschermdedorps- en stadsgezichten, d.w.z. omstreeks eenkwart van het totale nederlandse aantal.









Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1975. - Dl.5 - 59 - historie), terwijl tevens de prachtige voorgevelin Hollandse renaissance-stij1 uit 1613 werd be-wonderd. Het gebouw werd gesticht door Maria vanNassau (dochter van prins Willem I, de Zwijger),gehuwd met Philips van Hohenlohe. Tot 1953 was hetals weeshuis in gebruik. Vervolgens wandelde een deel van het gezelschapover een stuk van de oude stadswal, langs de rondestenen stellingmolen &quot;De Prins van Oranje&quot;, de toe-gang van de vroegere Keelaf-poort en de gracht (numaar een sloot) naar de Culemborgse poort met deaangrenzende Huurhuizen. Dicht daarbij staat deNed. Herv. Kerk, oorspronkelijk de St Lambertus-kerk, ontstaan uit een middeleeuwse Maria-kapel.De excursionnisten werden er ontvangen door depresident-kerkvoogd (tevens voorzitter van de on-langs opgerichte Burense V.V.V.), de heer N. Berg-huijs. In de kerk, - in 1395 tot

parochiekerk ver-heven, dikwijls verbouwd, in de vorige eeuw vol-gens de smaak van die tijd bedorven - gaf de heerBerghuijs een uitvoerig overzicht van de historievan het gebouw en van details, zoals: Batz-orgel,preekstoel, lichtkronen, zerken, tombe van Mariavan Nassau, enz. Natuurlijk kwamen ook de heren envrouwen van het graafschap Buren ter sprake. PrinsWillem I huwde, zo men weet, met Anna van Buren,uit het geslacht Van Egmond. Vandaar, dat onzeKoningin zich nog steeds &quot;gravin van Buren&quot; noemenmag. De heer Berghuijs toonde zich verheugd, datper 1 juli 1975 met de kerkrestauratie kan wordenbegonnen, met name met het zeer vervallen koor.Men hoopt op interessante ontdekkingen bij hetherstelwerk (muurschilderingen, bodemvondsten).Als dank voor het gehoorde en geziene in de kerkwerd de heer Berghuijs door onze Stichting eenboekenbon aangeboden.Door het &quot;uitlopen&quot; van reis en bezichtigingen

was







Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1975. - Dl.5 - 62 - topografische kaart van 1872. Op het meertje kwa-men verschillende paden uit, zij het niet helemaalstervormig. Toch heette dit gebied destijds in devolksmond het &quot;Sterrenbosch&quot;. Op alle andere kaar-ten wordt het park alleen maar bebost weergegevenzonder verdere aanduidingen, uitgezonderd de kaartvan Van Giessen-Huys uit 1861, waarop het rondemeertje staat aangetekend. Deze kaart is in het be-zit van onze Stichting. Zij bestaat uit zes grotebladen en is een belangrijk hulpmiddel voor de re-constructie van oude toestanden. Behalve de omtrek-ken der huizen staan ook de buitens erop met ter-reinafscheidingen en overplaatsen. Duidelijk is tezien, dat in de richting van het Wilhelminaparkhet dorp eindigde met vier gebouwen: huize Choisyen het Weeshuis aan de Donkerelaan, en aan de Wou-denbergse Straatweg met villa Lacta en

huize Bosch-oord. Villa Lacta lag volgens de kaart van 1861 aan heteinde van de huidige Choisyweg en deed lange tijddienst als melksalon voor de bezoekers van hetZeister Bosch op weg naar de tram. Huize Boschoordlag tussen de Krullelaan en de Prof. Lorentzlaan,toenmaals Mooie Laantje geheten. Het was het enigegebouw aan de noordkant van de Woudenbergseweg endestijds postaal de verre buurman van het Jagers-huis. De periode 1881 tot 1883 Toen kwam er plotseling verandering in de situatievan het Sterrenbosch. Het werd Zeister Rij-en Wan-delpark, althans gedeeltelijk, en dat park werddoor drie heren aan de gemeente ten geschenke aan-geboden. Het waren de heren W. van Oosterwijk Bruyn, zaak-waarnemer te Zeist, mr P.A. van Oosterwijk Bruyn,commissionair in effecten te Amsterdam, en





Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1975. - Dl.5 8. Slotlaan 9. Woudenbergseweg 10. Krullelaan 11. niet-gerealiseerde verbinding vantweede park met Slotlaan 12. Stationslaan p bestemd tot park V bestemd voor villa's o tussen 1881 en 1885 gebouwde villa's Het park in 1881 ~ : (vrij en vereenvoudigd naar H. Copijn) Legenda: 1. Prins Hendriklaan (eerste gedeelte) 2. WiIheIminalaan 3. Huydecoperweg 4. Vijverlaan 5. parkvijver 6. niet-gerealiseerde tweede vijver 7. het chalet



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1975. - Dl.5 - 66 - kening van het park met in blauw en rood aangege-ven rijwegen, en verder wandelpaden en alleen-staande villa's met grote tuinen. Ook het beginvan de huidige Prins Hendriklaan staat er zeerbreed op met vier rijen bomen. Op het kruispuntmet de Wilhelminalaan begint een tweede park, noggroter en mooier dan het eerste, met als middel-punt ongeveer de (latere) bloemenvaas aan de Bos-laan. De vijver van dit park heeft zelfs twee ei-landjes en is ook voorzien van een theehuis ofchalet. Dat tweede park is nooit gerealiseerd enwas ook niet begrepen in de schenking. Wel werderop gezinspeeld, dat,eventueel later, als daar-aan behoefte zou komen, nog een tweede park aande gemeente geschonken zou kunnen worden. De aanbieding aan en de reactie van de gemeente Op 17 oktober 1881 boden de drie genoemde herenin een brief officieel aan de

gemeente Zeist eenRij- en Wandelpark ten geschenke aan, ter groottevan 1 hectare en 87 aren en op te leveren in mei1882, met bomen, waterpartij, gazons en rijwegen;de rijwegen geheel gereed en verhard, de voetpa-den gladgemaakt. Een der voorwaarden was dat degemeente de bestemming van het geschonken parkzou handhaven. Verder moest de gemeente het parkonderhouden met dezelfde zorg als haar overigeeigendommen en de rijwegen, waaraan, zoals te ver-wachten was, spoedig woonhuizen zouden verrijzen,in bruikbare en verharde staat brengen.Men kan bepaald niet zeggen, dat de gemeente ditaanbod met dankbaarheid en vreugde aanvaardde.Eerder was de ontvangst koel. De Raad vroeg adviesaan B. en W., dat op 12 december werd uitgebracht.Het gemeentebestuur adviseerde het aanbod in prin-cipe te aanvaarden. Er werd op gewezen, dat veleandere plaatsen hun uitbreiding blijkbaar zozeer







Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1975. - Dl.5 - 69 - zijnde gedeelten van de Slotlaan ter breedte van5| meter en ter lengte van 37 respectievelijk 38meter. Zo kreeg de gemeente ongeveer 450 meter Slotlaanter beschikking, dat wil zeggen ongeveer het helestuk tussen de Woudenbergseweg en de Stations-laan. De bebouwing van het villapark Uiteraard lag het in de bedoeling van de aanbie-ders, dat er op korte termijn woonhuizen rondhet aangeboden park zouden ontstaan. Dat blijktuit de gewisselde schriftelijke stukken, uit deberichten van de Weekbode en ook uit de tekeningvan de heer H. Copijn, die een dertigtal grotereen kleinere alleenstaande villa's laat zien metterreinen van minstens 1000 m2. Op 18 maart 1882 meldde de Weekbode, dat de &quot;vrien-delijke villa's meer en meer hun voltooiing na- ,derde;n, terwijl zij gedeeltelijk weerspiegelden rin het heldere water van de vijver (waar ze dus dichtbij moesten

staan.......) en een uitlokkend aanzien hadden&quot;. De stichting der woonhuizen liep echter bepaaldniet zo vlot van stapel als de bedoeling derschenkers was geweest en als uit de berichten inde Zeister Weekbode zou kunnen worden afgeleid.En toen het park tenslotte omstreeks 1900 werdvolgebouwd stonden de huizen aanmerkelijk dich-ter bijeen dan in Copijn's tekening, terwijl erook veel dubbele villa's bij waren.De topografische kaart van 1885 toont ons maareen negental huizen in het hele park. Die moetendus in de periode tussen 1881 en 1885 zijn ont-staan. Daarvan liggen er vier in de onmiddellijkeomgeving van de vijver.In de eerste plaats het huis Gurnigel aan de knik





Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1975. - Dl.5 - 71 - in 1884 is gebouwd door de WoningbouwverenigingZeister Park. De aanvankelijke eigenaar was W,van Oosterwijk Bruyn, een der promotors van hetpark. Misschien heeft hij er zelf gewoond.De topografische kaart van 1902 vertoont op hetparkgebied een zeventigtal huizen, een fiksestijging dus, maar er is reden aan te nemen, datdeze explosie, afgezien van de Slotlaan-bebouwing,eerst omstreeks 1900 begonnen is. Dit blijkt ookuit de types der oudere huizen, waarop de heerVisser en ik enkele steekproeven genomen hebben.Van de weinige omstreeks 1900 aan de Prins Hen-driklaan staande huizen dateert nummer 6 uit 1897,nummer 8 waarschijnlijk ook, de nummers 28 en 30.alsmede de verwante types Stationslaan 22 en 24,van kort na 1900. De Wilhelminalaan was toen kennelijk de voornaam-ste straat en die is ook het eerst volgebouwd.Op de kaart van 1902

staan al aardig wat huizen,maar nummer 26 bevat het jaartal 1898 en de ande-re huizen zullen ook wel van die tijd of iets la-ter zijn. Ik wil hiermee natuurlijk niet zeggen, dat er tus-sen 1885 en 1897 geen enkel huis in het park isgebouwd. Zo kan men twijfels hebben over een huisals Pauw van Wieldrechtlaan 1, waarvan de wittesiersteen zou kunnen wijzen in de richting van detachtiger jaren, maar dat zou dan een uitzonderingzijn, die de regel bevestigt. De topografische kaarten van 1906, 1913 en 1916bewijzen, dat in die periode het hele Wilhelmina-park in snel tempo is volgebouwd. De bevolkings-groei en de. spoorverbinding van 1901 zullen hier-bij ongetwijfeld factoren zijn geweest. Gesol met namen Volgens de verordening.ter verdeling der gemeente





Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1975. - Dl.5 - 73 - sterdam, &quot;smaakvol, doch zonder pretentie, juistiets dus, zoals Zeist past&quot;. Dit monument werd 31augustus ingewijd. De volgende dag werd de boomop de markt geplant. Weinigen van u zullen weten (ik wist het ook niet) ,dat de naam Pauw van Wieldrechtlaan uit 1925 stamten van jonger datum is dan de Fransen van de Putte-laan. Aanvankelijk heette het stuk Pauw van Wiel-drechtlaan met de oude huizen ook Boschlaan, waar hetfeitelijk een verlengstuk van was. Maar in 1925werd de verbinding doorgetrokken naar het toenontstane villapark, waarvan de Fransen van de Put-telaan deel uitmaakte. B. en W. stelden voor het rechte stuk tussen dielaan en de Stationslaan de naam Verlengde Bosch-laan te geven. Het raadslid G.H. Figi kwam echtermet de suggestie de laan te vernoemen naar mevrouwPauw van Wieldrecht, die op haar bezittingen al-tijd vrije

wandeling had toegestaan en zoveel totde bloei der gemeente had bijgedragen. Zo ontstondde'laatste straatnaam in het Wilhelminapark. Ik meen met dit artikel de merkwaardige ontstaans-geschiedenis van deze wijk voldoende te hebben be-licht en zou gaarne willen besluiten met mijn wel-gemeende dank te betuigen aan onze penningmeester,de heer L. Visser, voor zijn waardevolle hulp bijhet verzamelen van de gegevens. H. Emmer Geraadpleegde bronnen Weekbode voor Zeist, Driebergen en Omstreken,jaargangen 1881, 1882 en 1898 Zeister Raadsverslagen, 1898, 1901 en 1925 Kadastrale legger der gemeente Zeist W. Grapendaal: Zeist groeide in halve eeuw van ge-hucht tot villadorp; in: Utrechts Nieuwsblad van27 juli 1954
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Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1975. - Dl.5 80 - dragen, dat Zeist verrijkt werd met een fraai bede-huis. Als bijzonderheid zij nog vermeld, dat dezekleine kerk door veel bruidsparen vanwege haar in-timiteit als &quot;trouwkapel&quot; gehuurd wordt. Ook de on-der de kapel gelegen gemeentezaal voorziet in een gro-te behoefte aan vergaderruimte. De inrichting werd in 1968 afgerond door de aan-schaf van een electrisch orgel bij de firma Ver-schueren te Heythuijsen (L.), dat op 15 septemberin een dienst, geleid door da K.G. Hage, in gebruikwerd genomen, waarmede het &quot;harmonium-tijdperk&quot; af-gesloten werd. Vermeld moet nog worden, dat het kerkelijk gebiedde burgerlijke gemeente Zeist met Austerlitz, Huister Heide, Bosch en Duin en Den Dolder omvat, bene-vens de plaatsen Driebergen/Rijsenburg, Doorn,Leersum, Amerongen en Maarn/Maarsbergen, terwijlzijn &quot;grondgebied&quot;

in 1970 met Soesterberg werd uit-gebreid. Zijn oppervlakte is dus zeer uitgebreid.-In de loop der j aren werd nog een dameskring teDriebergen, een Luthergroep (padvinders), een man-nenkring en een jongerengroep opgericht. Door over-lijden, vertrek en veroudering moesten deze helaasworden opgeheven. - Met de Doopsgezinde en N.P.B.-gemeenten is er een gezamenlijke Westhill-zondags-school in een zeer goede samenwerking.Het aantal leden en doopleden, dat per 1 januari1975 resp. 227 en 183 bedroeg, neemt - wat de lid-maten betreft - langzaam af, want het aantal oude-ren is ten opzichte van de jongeren vrij groot. K. Scharten Een voorspoedig 1976.
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