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Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1978. - Dl.8 12 Het maakt -indvuk. En dat moeten we hebben. Et zal een tijd komen, dat men dien zelfde indvukook bij helder daglicht beveikt. Namelijk als dezandsteen door den tand des tijds eerst groen endan vaal zal geworden zijn, als de baksteen eenmeer natuurlijke kleur zal aangenomen hebben, alsde roode &quot;pannen niet meer rieken naar de pannebak-kerij. Ban, als de gloed van het nieuwe, verdwenenzal zijn en de hedhte massieve steenklomp door ver-wering en onderhoud een warmer coloviet zal hebbenverkregen en de aanschijn van een aloud raadhuis op 't ruime dorpsplein, dan ...... zal zeker de roem al bekend zijn van 't Zeister Raadhuis, in s'n 17eeeuwsche ovtd-Hollandsche stijl.............. Zes hardstenen treden brengen den bezoeker in hetopen voorportaal. Dit is door een steenen gewelfoverspannen, ingedeeld door

zandsteenen ribben, ge-dragen door gebeeldhouwde consoles die voorstellende pelikaan (zorgzaamheid) en de uil (wijsheid), eenschrijver en een wetsaanwijzer.&quot; De redacteur van de Weekbode gaat nog verder enwijst op alle dingen die er aan en in het raadhuiste zien zijn. Het is misschien nodig ze allemaal nog eens te noe-men, want wie is niet die pelikaan, die uil, dieschrijver en wetsaanwijzer al ettelijke malen voor-bijgelopen zonder er op te letten? Wie weet, dat het wapen van Neurenberg, in kleurmet het onderschrift &quot;Jungfern Adler&quot;, in de ramenvan de zij-ingang van het gemeentehuis is aangebracht? Wie weet, dat in de ramen van de raadzaal, behalvede wapens van de burgemeesters Costerman, Patijn, Huy-decoper en Schas ook de wapens voorkomen van Van Zin-zendorf en de Graven van Nassau? Wie weet, dat in de hal van het gemeentehuis bovende deur van de

voormalige trouwzaal de spreuk van Catsvoorkomt:









Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1978. - Dl.8 Links: het raadhuis,briefpapier uit + 1865 Onder: het rechthuis,schilderij C.F. Roos, 1877



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1978. - Dl.8 17 Het pand Ie Dorpsstraat 15 met dehellebaarden en morgensterrenFoto Hanneke Kortlandt, 1978



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1978. - Dl.8 18 .QeMEEHii.ZEigr: Het ontwerp van het raadhuis te Zeistmet enkele neurenbergse torentjes Gewijzigd ontwerp









Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1978. - Dl.8 - 22 De brand op 21 oktober 1976. Foto W.J.A. Zwaan



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1978. - Dl.8 23 Het gemeentehuis in de steigersFoto W. Vlietstra, 28 december 1976
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Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1978. - Dl.8 - 26 - &quot;Het verheerlykt Nederland&quot;, Amsterdam 1745-1774,uitgegeven door I. Tirion (1705-1765). De kunstenaar,die de tekeningen met de etsnaald of burijn op dekoperen plaat brengt, heeft een zeer verantwoorde-lijke taak. Immers, uiteindelijk bepaalt zijn werkde waarde van het boek of plaatwerk. Niet zelden waseen tekenaar dan ook tevens etser of graveur. BijDe Beyer was dit niet het geval: al zijn in drukverschenen werk is door anderen op de plaat gebracht. Van de 750 (dus niet: 900, zoals doorgaans wordtgezegd) in &quot;Het verheerlykt Nederland&quot; voorkomendeafbeeldingen is 53% door Jan de Beyer getekend,35% door C. Pronk, ruim 10% door A, de Haan en derest door anderen, waaronder zes stuks door H. Spil-man. Beziet men de inhoud van dit plaatwerk op de bij-dragen, die de reproducerende

kunstenaars hebben ge-leverd, dan blijkt daarvan 99,2% op naam van Spilmante staan. Men kan Spilman's bijdrage aan de repro-ductie van De Beyer's werk ook vanuit een anderstandpunt bezien: Indien men alle door De Beyer ver-vaardigde tekeningen, die in prent zijn gebracht(dus ongeacht in welk boek of plaatwerk zij zijn af-gedrukt) op naam van de reproducerende kunstenaarindeelt, blijkt Spilman daarvan circa 70% voor zijnrekening te hebben genomen. Mijns inziens blijkthieruit duidelijk, hoe hoog zijn grafisch-kunnenwerd aangeslagen. Tirion onderkende dit. In zijn&quot;voorberigt&quot; bij &quot;Het verheerlykt Nederland&quot; schrijfthij o.a. over Spilman, dat hij een beroemd kunstte-kenaar is, die bovendien de meeste gezichten op eentekenachtige manier in het koper heeft gebracht. Enin het woord &quot;tekenachtig&quot; schuilt het vakmanschapi Literatuur: H. Romers, J. de Beijer

oeuvre-catalogus,'s Gravenhage 1969. drs H. Romers



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1978. - Dl.8 - 27 - N.B. Van de door Jan de Beyer vervaardigde tekenin-gen welke op Zeist betrekking hebben zijn hier-na afbeeldingen opgenomen. De afbeeldingen nrs 2, 3, 6, 7 en 9 zijn vervaardigdvan in het archief van de Van de Poll-Stichting aanwe-zige gravures. De redactie betuigt haar welgemeende dank aan dege-nen, die het fotomateriaal beschikbaar stelden voor deoverige afbeeldingen. 1. Jan de Beyer, getekend door Cornelis Pronk (1691-1759)Tekening eigendom van de gemeentelijke archiefdienstAmsterdam
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Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1978. - Dl.8 37 - Hij bleef daar - we mogen wel aannemen als eenontwerper - werkzaam, maar kon slecht overweg metzijn collega's. Vermoedelijk was hij een introvertepersoonlijkheid, die zich niet gemakkelijk aanpas-te. Er zijn ook nogal wat klachten over zijn gezond-heid in zijn autobiografie, die verder heel sterkop geestelijke waarden en belevenissen is gericht.Dit is op zichzelf gebruikelijk in dergelijke le-venslopen, die bestemd zijn om in de uitvaartdienstvan 'de betrokkene te worden voorgelezen. Hij vertoeft als jongeman enige maanden in Enge-land, waar de wereldse geneugten van Londen hem af-schrikken. Met zijn moeder en zuster gaat hij in Haarlem wo-nen en komt in 1750 aldaar met de Hernhutters inaanraking. In 1766 trouwt hij een weduwe, Suzanne van Bommel,en het is ook omtrent deze tijd, dat hij lid derBroedergemeente wordt. Hier vond de

vaak aan eigenziel en zaligheid twijfelende man zijn geestelijktehuis. In de gemeente Haarlem vervulde hij de functie van&quot;Saaldiener&quot; (koster), in alle eenvoud en met grotestiptheid. Na een ziekte van ruim een half jaar over-leed hij 3 februari 1784 te Haarlem. Niets verraadt in zijn levensloop, dat we hier temaken hebben met een der bekendste topografische te-kenaars en etsers uit de 18e eeuw. Daarover vertel-len andere bronnen ons meer (1). In 1775 werd hij lid van de Haarlemse Teeken-aca-demie. Tot leermeester had hij de eveneens bekende topo-grafische tekenaar Abraham de Haan de jongere (1707-1748). Spilman tekende landschappen, rivier- en stadsge-zichten, etste en graveerde. Zijn tekenwerk vond eenplaats in voorname kunstverzamelingen, zoals VanEijridenen Van der Willigen het uitdrukken. Bij hetderde eeuwfeest van de uitvinding der boekdrukkunstdoor Laurens Coster, tekende en etste

hij het huis



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1978. - Dl.8 - 38 - waar Coster zou hebben gewoond. Een enkel portretwerd door hem in het koper gegraveerd. Een merkwaardige anecdote wordt omtrent hem ver-teld. Hij tekende eens het Lands Magazijn te Amster-dam en kwam toen op de gedachte het ook te tekenenals brandende bij nacht, zoals hij dat ook wel vanandere gebouwen had gedaan. Het merkwaardige is nuevenwel, dat dit Lands Magazijn inderdaad enkele ja-ren later afbrandde. Het tekenen van brandende gebouwen, evenals zogenaam-de maneschijntjes, is overigens wel een genre waarmeevele tekenaars en schilders - en ook onze Spilman -zich bezig hielden. Hij moet zeer veel tekeningenhebben gemaakt, zoveel zelfs, dat de prijs - ondanksde voortreffelijke kwaliteit - er niet onbelangrijkdoor moet zijn gedrukt. Dat hij in zijn tijd alzeer werd gewaardeerd moge blijken

uit onderstaandrijmelwerk uit 1813 (J. Ie Francq van Berkhey, Na-gelaten Gedichten, Haarlem 1813, blz. 79): Spilman, die geen tijd verspilde,als hij schetsen maakte in 't wilde,toonde in al die wildigheid,een voortreffelijk kunstbeleid. ..Hier een veeg, daar weer een trek, ,''t Was natuur in klein bestek.Waterloo, Rembrandt van Rhijn,Jan van Goyen en Molijn,zouden zeggen voor gewis,dat hun geest in Spilman is. 1) R. van Eijnden en Adriaan van der Willigen, Ge-schiedenis der Vaderlandsche Schilderkunst se-dert de helft der XVIIIe eeuw, Tvzeede deel, 1842. dr J. Meerdink







Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1978. - Dl.8 41 - ORGEL GEZOCHT - ORGEL GEVONDEN speurtocht naar het voormalige orgel van de &quot;OudeKerk&quot; te Zeist. '-^ySr-' i'-^s &quot;r'^yi';!^:'y4y?<»w,ya'-'m^ - Het voormalige orgel uit de Oude Kerk te Zeist, naveel omzwervingen geplaatst in de Hervormde Kerkvan Boven-Hardinxveld





Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1978. - Dl.8 - 43 - Hess (een manuscript dat bewaard bleef in het Ge-meente Museum te Den Haag) dat Johann GasparFriedrichs uit Gouda dit orgel in 1821 bouwde. Hetwerk bestond volgens Gabry uit een hoofdwerk met devolgende dispositie: bourdon 16' disc holpijp 8' viola di gamba 8' disc quintadeen 8' octaaf 4' nachthoorn 4' octaaf o 1 cornet 4 sterk dulciaan 8' Daarnaast had het een &quot;borstwerk&quot; met als dispo-sitie: prestant 8' gehalveerd holpijp 8' fluit 4' quint 3' octaaf 2' mixtuur 2-3 sterk vox humana 8' tremulant Het instrument had een klavieromvang van C totf''', pedaalomvang van C tot d'', 3 blaasbalgen en2 afsluitingen. Dit &quot;borstwerk&quot;, dat klaarblijke-lijk onder in de kas geplaatst was en de dispositievan een zelfstandig instrument had, bleek inderdaadeen ouder instrument te zijn, dat Friedrichs had op-gekocht uit de Waalse Kerk

te Naarden. Een toevoe-ging van Gabry maakt het verdere verloop van dehistorie van dit orgel niet duidelijker. Volgenshem werd het orgel na de bouw van het Batz-orgelergens in Zeeland geplaatst. Dit lijkt in tegen-spraak met de berichtgevingen in het kerkarchief.











Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1978. - Dl.8 48 matiek, die traag is en iedere fantasie vermag tedoden. Toch klinkt het niet onaardig. De kern vanhet hoofdwerk klinkt nog oud. Inspectie van het pijpwerk levert tenslotte eenboeiend overzicht van de geschiedenis van hetinstrument. Een beschrijving van de huidige dis-positie met enige voorlopige gegevens over het pijp-werk sluit het verslag van deze speurtocht af. Hoofdwerkprestant 8' pijpwerk in het front uit ver-schillende perioden, grotendeels19e eeuw, wellicht 1846;uit het binnenpijpwerk blijkenverschillende verschuivingen tehebben plaatsgehad;van Friedrichs 1821;wellicht 1846; van Friedrichs; de 12 kleinstepijpjes conisch open, 1821;van Friedrichs, 1821;van Friedrichs, 1821;oudste register van het orgel,1779 Joh. Baars; zeer zwaar lodenpijpwerk met fraaie letterinscrip-ties; Van Leeuwen, 1962;P. van Dam, 1926.

holpijp 8'bourdon 16'nagthoorn 4' octaaf 4'octaaf 2'quint 3' mixtuur 4 sterk,trompet 8' , Bovenwerkholpijp 8' flute dolce 4'prestant 4' 1 octaaf van hout, overige pijp-werk metaal, 20e eeuw;gemaakt uit de diskant van debourdon 16' van Friedrichs, 1821,aangevuld met zeer zwaar lodenpijpwerk van Baars;vanaf F de salicionaal 4' vanStulting en Maarschalkerweerd uit1846, grootste pijpen uit 1962;



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1978. - Dl.8 - 49 - viola di gamba 8', 1924;woudfluit 2' ,1962. Pedaal subbas 16', hierin enkele oude metalen pijpen, moge-lijk uit 1779. Onder in de orgelkas liggen nog enkele niet ge-bruikte zware loden pijpjes. Voorts is het orgel van manuaal-, pedaal-, sub- ensuperkoppels, van een tremulant op het hoofdwerk(vinding van de huidige organisti) en van vaste com-binaties voorzien. Ook bij het eindresultaat van deze speurtocht vraagje je af of je de kerkvoogdij van Boven-Hardinxveldmoet feliciteren met dit orgelbezit. Zo'n bezit brengtvele consequenties met zich mee. Het meubel en hetvele historische pijpwerk vragen nu eenmaal om sleep-laden met mechanische traktuur. De huidige inrichtingen het vele waardeloze pijpwerk ontroven het histo-rische materiaal zijn waarde. Een geheel nieuwe op-bouw is de enige oplossing om het instrument een eigengezicht,

passend bij zijn interessante oorsprong terugte gevenl Gert Oost -o-o-o- Nadat deze zomer het laatste stukje gevonden was vande puzzle rondom de herkomst en verblijfplaats van hetin 1843 afgedankte orgel uit de Oude Kerk, schreef drGert Oost, musicoloog te Bunnik, op ons verzoek het vo-renstaande artikel. Daarvoor onze hartelijke dank. L.V.



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1978. - Dl.8 - 50 - Het huidige orgel van de Oude Kerk te Zeist, in 1843gebouwd door de orgelbouwers J. Batz en Co. teUtrecht







Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1978. - Dl.8 - 53 - Het huis Utrechtseweg 121 wordt in de monumenten-lijst voor de gemeente Zeist omschreven als volgt :&quot;Lommerlust, 18e eeuw, witgepleisterd landhuis meteen in de middenpartij uitgebouwde koepelkamer.Schoorsteen door windwijzers bekroond&quot;. In aflevering vier van de serie &quot;Gezigten en Bui-tenplaatsen en Gebouwen tusschen de Stad Utrecht ende Grebbe&quot;, getekend naar het leven door M. Mouroten uitgegeven in 1829 door I.P. Houtman, steendruk-ker te Utrecht, is als bewoonster vermeld: mevrouwde wed. C. van Beest geb. van den Ham. Uit de oudste kadastrale legger van 1832 (oud-archief gemeente Zeist) blijkt, dat mevrouw de weduweVan Beest, rentenierster te Utrecht, eigenares wasvan Lommerlust. Zij overleed te Zeist op 13 juli1837. De hierna afgebeelde litho uit bovengenoemde seriegeeft een beeld

van het huis in 1829. V
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Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1978. - Dl.8 - 71 - In 'Historia', het inmiddels opgehevenmaandschrift voor geschiedenis en kunstge-schiedenis, I3e jaargang (1948), pag. 73en 74, komt een interessant artikel voorvan wijlen dr R. van Luttervelt over eenfamilieportret van de stichter van het ,<Slot, dat nog steeds van belang is om inons bulletin over te nemen. De directie van het rijksmuseum te Am-sterdam gaf toestemming de foto in onsblad te plaatsen. Daarvoor onze oprechtedank. L.V. Een familieportret van Willem Hadriaan van Nassau-Odijck                                                                 : , ;                              -A :,, j . - r , In 1808 werd op de veiling van de verzamelaar Ger-rit van der Pot te Rotterdam door de koning van Hol-land, ten behoeve van het Rijksmuseum, een aantalschilderijen aangekocht. Hieronder bevond zich eenop koper geschilderd miniatuurportretje in een rijkgebeeldhouwd, verguld

houten lijstje. Het stelt voor^zoals de catalogus van het museum (1) vermeldt, &quot;eenkrijgsman met zijne vrouw en drie kinderen&quot;. De man,die rechts staat, draagt een harnas, waarover eenoranje sjerp en een kanten jabot. Zijn vrouw zit inhet midden, gekleed in een modieuze gedecollecteerdejapon. Rechts van haar een klein meisje en linkstwee wat oudere jongens in quasi romeinse dracht.Een van hen reikt aan of ontvangt van zijn vadereen stuk papier, waarop de plattegrond van een klei-ne, volgens het laat 17de eeuwse systeem met vijfpuntige bastions versterkte, vesting is afgebeeld.In de hemel, die aan de horizon oranje gekleurd is(blijkbaar door de ondergaande zon), zweven, heelklein, twee naakte kindertjes en een godinnefiguur.Het schilderijtje, dat 12 centimeter hoog is en 9,5breed, is rechts gemerkt: &quot;G. Hoet&quot;.







Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1978. - Dl.8 Familieportret van Willem Hadriaan van Nassau-Odijck,door Gerard Hoet, Rijksmuseum Amsterdam
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Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1978. - Dl.8 - 78 - ding, welke het Centraal Museum (onder no M 312) zovriendelijk was voor onze Stichting te maken. Deaansluitende catalogus-tekst luidt als volgt:&quot;spitsovaal zegel van het St. Jacobsgasthuis met devoorstelling van een pelgrim, knielend voor St.Jacob; beide figuren geplaatst in een Gothische nisop console en omgeven met bloemranken; met rand-schrift: S. Hospitalis Fratrum Beati lacobi Traiec-tensis. Hoogte 71 cm., breedte 5 cm. XVde eeuw&quot;. Wat kunnen we nog te weten komen over dit fraaiestempel, vervaardigd door een bekwame (utrechtse ?)zilversmid - blijkens de was-afdruk -; zo te ziengloednieuw en welhaast ongebruikt? Het St Jacobsgasthuis te Utrecht werd in gebruikgenomen in de 14e (?) eeuw. Het gebouw was gelegentussen de Oude Gracht en de Springweg aan de

StJacobsgasthuissteeg (1). De St Jacobsbroedersvormden een lekengemeenschap van pelgrims, die debedevaartplaats van St Jacobus de Meerdere inCompostella (= Santiago, in noord-westelijk Spanje)hadden bezocht en nadien in vele steden gasthuizenstichtten voor nooddruftige mensen (2). Het 15e eeuwse stempel werd te Zeist opgegraven,aldus de toelichting; nadere bijzonderheden daar-over gaf het Centraal Museum niet. Waar in Zeist?De &quot;Weekbode voor Zeist, Driebergen en Omstreken&quot;van 1894 vermeldt natuurlijk niet de particulieregraverijen en/of verbouwingen, waarbij zo'n vondstgedaan zou kunnen zijn, maar wel het feit, dat degemeenteraad besloot om een riolering aan te leg-gen of te verbeteren van de Voorheuvel/Hogeweg afnaar de sloten bij de Waterigeweg en Zeister Grift.Men begon met dit werk einde oktober/begin novem-ber, en wel op de

hoek van de Waterigeweg en IeDorpsstraat, de Dorpsstraat in en hoewel de vondstvan het stempel nergens wordt meegedeeld (het kanbijv. &quot;zwart&quot; zijn verhandeld), lezen wij wel in de&quot;Weekbode&quot; van 14 november: &quot;Door een der werklie-den, K., werkzaam bij de rioleering is eergistermor-gen in het water een gouden muntstuk gevonden, zijn-
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