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Seijst 1993 . - Dl. 23 DE PAALTJES VAN DE LAAN VAN BEEK EN ROYEN Op foto's uit het begin van deze eeuw kunnen wij zien, dat deLaan van Beek en Royen bij de toegangen was eifgezet met hardste-nen palen en uitsluitend bestemd was voor voetgangers.Voor een goed begrip zij vermeld, dat deze palen geplaatst warenvoor de hoofdweg en niet voor de parallelweg, waaraan de huizenzijn gelegen. Deze parallelweg was al in 1883 verhard.Wanneer werden die palen geplaatst en wanneer zijn ze verdwenen?Deze vragen waren aanleiding tot dit artikel. De Laan van Beek en Royen werd in het begin van de 18e eeuwaangelegd. Het was in oorsprong niets anders dan een zichtas ophet huis Beek en Royen. Stichter van Beek en Royen was HendrikVerbeek, burgemeester van Utrecht en lid van het regentenpatri-ciaat. Vanaf 1730 breidde hij zijn bezittingen uit, voornamelijk terweerszijden van die zichtlaan. In 1771 besloeg het landgoed ruim300

ha. Het werd toen opgemeten door landmeter H. van Cooten,die een fraaie overzichtskaeirt vervaardigde, waarop lanen, bomen enkommen zijn aangegeven. De kaart is zelfs met enkele waterverf-schilderingen versierd. De Van de Poll-Stichting is in het bezit vandeze fraaie kaart, die hierbij is afgebeeld. Daaruit blijkt, dat deLaan van Beek en Royen oorspronkelijk doorliep tot aan het huidi-ge kruispimt Woudenbergseweg/Krakelingweg. Voor verkeer naar hethuis was deze gezichtslaan uiteraard niet nodig. Voor dat doel waser de Dorpsstraat. Uit die tijd stammen de paaltjes dan ook niet.De verkeersfunctie van de Laan van Beek en Royen werd actueelbij de aanleg van de Woudenbergseweg in 1830 en bij de afisluitingvan de zogenaamde Kippenlaan (de brede beukenlaan op het land-goed Hoog Beek en Royen tussen de Driebergseweg en de Arn-hemse Bovenweg). Op 21 juli 1825 kocht de Amsterdamse notabele Albert Voomberghaan de

Driebergseweg twee percelen grond, waarop hij naai eenontwerp van J.P. 2k)cher in 1826/1827 een eenvoudig herenhuis lietbouwen, dat hij Hoog Beek en Royen noemde. Het huis is lateraanmerkelijk uitgebreid onder andere door de Utrechtse architect



Seijst 1993 . - Dl. 23 to Kaart van Beek en Royen. H. van Cooten, 1771 (Van de Poll-Stichting)







Seijst 1993 . - Dl. 23 t/l Laan van Beek en Royen gezien van de Dorpsstraat, circa 1900 (Gemeentearchief Zeist)









Seijst 1993 . - Dl. 23 Laan van Beek en Royen gezien vanaf de Dorpsstraat. Rechts het park van Hoog Beek en Royen, circa 1900(Gemeentearchief Zeist)
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Seijst 1993 . - Dl. 23 de naam Weeshuisplein gegeven werd. Voor de expeditieweg achterhet warenhuis van Vroom en Dreesmann stelde de gemeenteraad indezelfde vergadering de naam Emmadwarsstraat vast. De uitvoering van de plannen met betrekking tot het Koppelgebiedheeft tot gevolg gehad dat de Emmastraat, de Emmadwarsstraat enhet Weeshuisplein in de nieuwe bebouwing zijn verdwenen. Denaam van het gedeelte van de Emmastraat dat na voltooiing van hetcentrumplan voor dat gebied nog resteerde, werd in 1990 gewijzigdin Voorheuvel en het nieuwe winkelcentrum werd in 1991 Emma-plein genoemd. Ter plaatse waar de Weeshuislaan op de Voorheuveluitkwam, staat thans De Klinker, het gebouw van de muziekschoolen de openbare bibUotheek. De beide straten zijn nu met elkaarverbonden door middel van een tunnel en via de Markt. R.P.M. Rhoen Geraadpleegde bronnen en literatuur -  Archief der gemeente Zeist,

1599-1905, inv.ms, 133, 178, 53 en729; Gemeentearchief Zeist -  Ibidem 1906-1945, mv.nrs. 260, 1941 en 1960; GemeentearchiefZeist -  Archief van het Huis Zeist, 1677-1953, inv.nr. 38; Gemeentear-chief Zeist -  Archief van de dienst Gemeentewerken, dossiemr. I 385; Ge-meentearchief Zeist -  Archief van notaris Gerardus Hendrikus Stevens, mv.nr. U324c022;Gemeentearchief Utrecht -  Jhr.dr. H.W.M. van der Wyck, De Nederlandse buitenplaats.Aspecten van ontwikkeling, bescherming en herstel, Alphen aanden Rijn 1983 -  Nieuwe Kzsrt van den Lande van Utrecht door Bemard de Royuit 1696. Heruitgave 1973, Alphen aan den Rijn -  Weekbode voor Zeist, Driebergen en omstreken 1903, jrg. 40(1903) 36
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Seijst 1993 . - Dl. 23 3.  W. van Iterson, Heerlijke rechten in het algemeen en de heerlijk-heid Zeist in het bijzonder. Lezing 1958 (in druk verschenen bijde Van de Poll-Stichtmg) 4.  Editie F. Dovring, H.F.W.D. Fischer en E.M. Meijers, Tweede Uitgave, Universitaire Pers Leiden 1965, blz. 56 (Boek 11,4.12) 5.  Memorie of gedetailleerde omschrijving eener vrijwillige en aanzien-lijke veiling van vaste goederen gelegen onder de gemeente Zeijst[...] 1818, blz. 5 (exemplaar Archief Van de Poll-Stichting,Zeist) 6.  Beschrijving van het Buitengoed 'Wulperhorst', ridderhofstad 'Blik-kenburg' als ook onderscheidene boerenhofsteden [...] 1829, blz. 4(exemplaar Archief Van de Poll-Stichting, 2Leist) Met dank voor de verstrekte informatie door de gemeentearchivarisvan Zeist, R.P.M. Rhoen. 'DES MORGENS EEN KLEIN GLAASJE BRANDEWIJN ...' Op 1 juli 1810 zag koning Lodewijk Napoleon, broer van de Fransekeizer, zich genoodzaakt afstand te doen van de

Nederlandse troon.Voornaamste reden was wel, dat hij zich te eigenmachtig had opge-steld naar de smaak van zijn broer. Op 10 juli werd Holland inge-Hjfd bij Frankrijk. Dit had allerlei Franse troepen bewe^ngen inHolland tot gevolg'-. De landdrost van het departement Utrecht, J.H. van Lynden, be-richtte daarop aan onder andere de schout van het gerecht Zeist, inverband met het doortrekken van 'Fransche KeizerUjke Troupens',deze behoorlijk te legeren en hen huisvesting te verlenen. Er werdprecies voorgeschreven wat de burgers aan de ingekwartierde mili-tairen dienden voor te schotelen: '[...] het voedzel, het welk deSoldaat, dagelijks, moet ontfangen, in de navolgende artikelen bestaan,Des Morgens acht Oneen Brood met Boter of Kaas, en een kleinGlaasje Brandewijn of Genever. Des Middags Soup, Vleesch, Groentenen een halve pot Bier. En des Avonds hetzelfde.'Dat zag er dus goed uit voor de soldaten! Maar niet voor de bur- 41
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Seijst 1993 . - Dl. 23 133, 150, 159, 161, 164, 165, 168, 242, 299, 300, 302, 303, 347,34S, 349, 368, 432, 521, 533 en 729; Gemeentearchief ZeistProvinciaalblad van Utrecht, nr. 57, 25 augustus 1827, nr. 34, 6maart 1829 en nr. 98, 21 augustus 1829. EEN GEHAVENDE BLADZUDE UIT HET ZEISTERGESCHIEDENISBOEK DE GRAFMONUMENTEN OP DE OUDE BEGRAAFPLAATS Inleiding De oude begraafplaats in Zeist is op 7 december 1987 door degemeenteraad als geheel geplaatst op de gemeentelijke monumenten-lijst. De bescherming omvat het gehele terrein met zijn karakteristie-ke structuur, inclusief het poortgebouw en de op het terrein aanwe-zige grafmonumenten. In dit artikel wil ik enige aandacht bestedenaan de laatstgenoemde categorie. Een begraafylaats ontleent zijn historische waarde immers in belang-rijke mate aem de daarop aanwezige grafimonumenten. Niet alleenzijn deze veelal van

cultuurhistorisch belang vanwege de stijlopvattin-gen ca het vakmanschap dat eraan ten grondslag ligt, maar ook iseen stuk van de lokale historie hieraan letterlijk afleesbaar. Metelkaar vormen de grafmonumenten een lezenswaardige bladzijde uithet geschiedenisboek van Zeist. Algemene indruk Een van de eerste dingen die opvalt als men de begraafplaatsbetreedt, is dat het beeld vrijwel geheel wordt beheerst door hetgeboomte. De grafmonumenten spelen in het beeld geen rol vanbetekenis. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door de overvloedigehoeveelheid groen, anderzijds doordat een belangrijk deel van degrafinonumenten (op de algemene graven) is verwijderd, terwijl de 59
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Seijst 1993 . - Dl. 23 aanwijzingen zijn, dat er in het verleden meer hebben gestaan, diewaarschijnlijk wegens him slechte staat zijn opgeruimd.Onder de nog aanwezige hekwerken zijn diverse fraaie staaltjes vanvormgeving en vakmanschap aan te wijzen. Temidden van de door-gaans in klassieke stijlen uitgevoerde hekwerken vormt dat op hetgraf van de familie Pijper (N 1) een uitzondering. De vormgevingvan dit hekwerk, met vanuit de hoekpimten uitstralende lijnen,verraadt de invloed van de Art Nouveau. Het hekwerk verkeert inmatige tot slechte staat. Op de zerk, die het graf afdekt staat onder andere de opmerkelijketekst: &quot;De schelp ligt hier/de parel is bij God&quot;. Een gehavende bladzgde ... Zoals ik in de inleiding reeds schreef, vormen de grafmonumentenmet elkaar een lezenswaardige bladzijde uit het geschiedenisboekvan Zeist. Een bladzijde die vertelt over standsverschillen, familiere-laties,

kindersterfte, godsdienstige opvattingen en vele andere zaken.Maar ook een bladzijde die nogal gehavend is en die langzamer-hand voor ons, maar vooral voor latere generaties, onleesbaar dreigtte worden. Met het oog op het behoud van de grafmonumenten is herbezinningop het beheer, zowel van de monumenten zelf als van de beplan-ting, dringend noodzakelijk. Veel schade is reeds ontstaan, maarveel schade kan nog worden voorkomen door een wijze van beheer,die nadrukkelijk is gericht op de instandhouding van de grafinonu-menten en daarmee op het leesbaar houden van deze belangwekken-de bladzijde uit het Zeister geschiedenisboek. ir. H. van den Top 67
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Seijst 1993 . - Dl. 23 het vak A no. 48. De fraai bewerkte grafsteen is aldaar nog tevinden. In de gemeenterekening van 1834 wordt verantwoordingafgelegd van de kosten van de begrafenis; er is geopend, er isgesloten, een lijkkoets en drie volgkoetsen zijn gebruikt. Genealogie, het onderzoek naar voorouders is een tijdrovende maeirinteressante bezigheid. Het lost veel vragen op, maar roept ookaltijd weer nieuwe op. Voor wie meer wil weten over genealogieben ik gaarne bereid inlichtingen te geven. drs. R.R. Walles Geraadpleegde bronnen en literatuur -   Archief der gemeente Zeist, 1599-1905, inv.ms. 302, 352, 533 en684; Gemeentearchief Zeist TINDAL -   The Caledonian Society, 1992, 16e jaargang no. 3, p. 49-50 -   Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, deel V, Leiden1921 -   De Nederlandse Adel. Besluiten en Wapenbeschrijvingen, 's-Graven-hage 1989 -   Nederlands Adelsboek, meerdere jaargangen -   Dr. HJ. Scheffer, Henry

Tindal. Een ongewoon heer met onge-wone besognes, Bussum 1976 RUNWUK -   Achter de Koeburg stond een huis. Zeister Nieuwsbode 14 maart1952 -   Rijnwijck, toevluchtsoord voor jansenisten. Utrechts Nieuwsblad 17september 1953 -   Mr.dr. VA.M. van der Burg, Rijnwijk in de 18e eeuw. NieuweZeister Courant 3 september 1977 -   L. Visser, Het Dorp Zeist, Zeist 1980, p. 20-21GENEALOGIE -   Centraal Bureau voor Genealogie: Genealogisch Repertorium, deel1, 2 en 3, 's-Gravenhage 1972, 1986, 1990 72







Seijst 1993 . - Dl. 23 De Pelita-flat aan de Dolderseweg, 1977 (Gemeentearchief Zeist). 1^













Seijst 1993 . - Dl. 23 had over democratiseren. Ter verwezenlijking van het bepaalde inartikel 1 van het reglement, had de vereniging ook altijd veel gelduitgegeven aan werklozen, die aangetrokken werden als baanveger.Aan hen werd in het eerste jaar van het bestaan van de verenigingruim 170 gld. uitbetaald. Het batig saldo over dat jaar bedroeg103,34/2 gld. Door de (K.)N.S.B. werden aan de IJsvereniging Zeist in de loopder jaren een aantal bondswedstrijden om nationale en provincialekampioenschappen toegewezen. De vereniging organiseerde uiter-aard nog meer plaatselijke wedstrijden. Mw. JJ. van Wijngaarden en mw. De Boer-Blaaubocr tijdens de kampioenschap-pen schoonrijden voor dames van de K.N.S.B. op 7 januari 1924 te Zeist (Uit:Het leven/Gemeentearchief Zeist). De heer Blanckenhagen trad in 1922 af als voorzitter. Hij werdopgevolgd door jhr. CA. de Pesters. Na bediuiken door jhr. dePesters, werd hij in

1928 wederom tot voorzitter gekozen. Tot 1938 81











Seijst 1993 . - Dl. 23 onze mening staan wij voor de keuze tussen het in onze gemeente aldan niet hebben van een ijsbaan. Indien het antwoord hierop beves-tigend luidt, dan is naar onze mening onvermijdelijk, dat de gemeentede exploitatie van de ijsbaan op zich neemt.' En het antwoord van degemeenteraad hierop luidde op 8 april d.o.v. bevestigend.Met de Staat der Nederlanden werd in augustus 1974 een huiu-over-eenkomst gesloten voor het bijna drie hectare grote terrein behoren-de tot het landgoed Wulperhorst. Aan het complex moesten allerlei voorzieningen worden getroffen.Om de gewenste waterstand ten behoeve van de ijsbaan te kunnenhandhaven zonder dat er water afvloeide op de omliggende terrei-nen, moest een gedeelte van de kade rondom de ijsbaan wordenopgehoogd. Ook aan het vroegere verenigingsgebouw moesten denodige werkzaamheden worden verricht. In de winter van 1975/76 en van 1978/79 was het mogelijk om

opde ijsbaan aan de Bikkenburgerlaan te schaatsen. ^liHHHHB^^^ - , ^^^x^x '^'n'^'^^hh ^^^^^H De ijsbaan in december 1969 (Gemeentearchief Zeist). Als gevolg van brandstichting door twee zestienjarige jongens gingop 16 maart 1981 het ijsbaangebouw verloren. Door het te loorgaan van het ijsbaangebouw, besloot het bestuur van de Zeister 86



















Seijst 1993 . - Dl. 23 de BerkenlaanIB^ Wolffwas ookrecensent vande plaatseUjkekrant. In deWeekbodevan 25 okto-ber 1905komt voor heteerst eenrecensie voor,die onderte-kend is met'W'. Zijnmuziekrecen-sies van in deconcertzaalFigi uitge-voerde kamer-muziek ont-braken nooitin de ZeisterCourant vande twintigeren dertigerjaren. Behal- Jan Abel Wolff (1870-1954) ve een nauw- lettend oor en een esthetisch muzikaal gevoel beschikte hij over een vlotte pen. Ditbrengt ons ten slotte tot de aard van zijn orgelspel en zijn karakter.Meer dan iets anders moet dit een zeer persoonlijk oordeel bUj-ven. Reeds als jongen heb ik van dit spel genoten en ben ik erdoor mijn fantasie in meegesleept. Het spel vfas, niet barok, maaruitgaand van een klein motief werd het naar alle kanten uitgewerkt. 95
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