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Seijst 2004. - Dl.34 HETLANDSCHAP RONDOM SLOTZEIST - R.P.M. RHOEN Het landschap tondom Slot Zeist Scandinavische landijs Nederland onge-veer voor de helft. Een ijslob, die in deGelderse Vallei lag, fungeerde als bulldo-zer en duwde de bevroren ondergrond optot stuwwallen. Zo ontstond de UtrechtseHeuvelrug. In de daarop volgende ijstijd,het Weichselien, circa 10.Q0Q tot 10.000jaar geleden, bereikte het landijs Neder-land niet meer. Wei heerste er hier zeerkoude omstandigheden. De ondergrond bleef het gehele jaar door bevroren. Vrij-wel over geheel Nederland werden doorde wind njnkorrelige zanden neergelegd,de zogenaamde dekzanden. In vrijwel Het landschap rondom en achterhet Slot. Tekening van J. Burgin.Collectie Bodel Nijenhuis, Universi-teitsbibliotheek Leiden, inv.nr. P336 N162.                           FOTO GEMEENTEARCHIEF ZEIST DOOR R.P.M. RHOEN Het natuurlijke landschapen de oudste bewoning Het Slotcomplex ligt geologisch gezienop de grens van de hogere gelegen Pleis-tocene zandgronden en het laag gelegenrivierengebied, dat in het Holoceen isontstaan. In de ijstijd van circa

150.000jaar geleden, het Saalien, bedekte het



Seijst 2004. - Dl.34 HET LANDSCHAP RONDOM SLOT ZEIST - R.P.M. RHOEN De loop van de Zeister Rijn tussen Odijk en Rhijnauwen. In Zeist liep deze Rijnarm tussen de Dorpsstraat en de Lageweg. GEOMORFOLOGISCHE KAART VAN ZUID-UTRECHT VAN HET GEOGRAFISCH INSTITUUT UTRECHT, HJ.A. BERENDSEN 1982



Seijst 2004. - Dl.34 HET LANDSCHAP RONDOM SLOT ZEIST - R.RM. RHOEN het gehele Kromme Rijngebied komendekzanden in de ondergrond voor. In hetgebied tussen Zeist en Utrecht Hggen zezelfs op zeer geringe diepte: 1 a 2 meteronder het maaiveld. De grote rivieren stroomden in hetWeichselien ruwweg in het gebied tussende huidige Nederrijn - Lek en de Waal.Op de overgang van de laatste ijstijd naarde huidige warmere periode, het Holo-ceen, de laatste 10.000 jaar, veranderdehet rivierpatroon. Doordat de rivierenzich in het natuurlijke landschap vaakkonden verleggen en een geheel nieuweloop vormden, is een netwerk van stroom-ruggen ontstaan van verschillende ouder-dom. Het Utrechtse stroomstelsel wasgedurende ongeveer 4-500 jaar een derbelangrijkste Rijnarmen in Nederland.Het Utrechtse stroomstelsel bestaat onderandere uit de Zeister stroomrug. Deze ligttussen Odijk en fort Rhijnauwen, tennoorden van de huidige meandergordelvan de Kromme Rijn. De Zeister Rijnliep met een grote boog vanaf Odijk door Stoetwegen en langs Zeist en boog dan africhting Rhijnauwen. Op het einde van deRomeinse tijd

of het begin van de vroegemiddeleeuwen begon de verlanding vande Zeister Rijn, die nog tot in de 14e eeuwin een gedeeltelijk verlande en moerassigestaat bleef voortbestaan. Rond 1000 naChr, vverden de eerste kaden en rivier-dijken aangelegd. De Kromme Rijn is in1122 bij Wijk bij Duurstede afgedamd. Het Kromme Rijngebied is zeker vanafhet Neolithicum, 6.400 tot 3.650 jaargeleden, bewoond. Na een intensieve bewoningsperiodein de Romeinse tijd, nam de bewoningomstreeks de 5e eeuw sterk in omvang af.In de vroege middeleeuwen, vooral in deperiode na 750, zijn grote delen van hetgebied weer in gebruik genomen. De nederzetting Zeist wordt het eerstgenoemd in een oorkonde uit 838 vande Utrechtse bisschop Albricus in ver-band met de tijdelijke vervreemding vaneen aantal goederen door de bisschop ten behoeve van een graaf. Deze, graafRodger, had goederen in Gelderland aande Utrechtse kerk geschonken en ontvingdaarvoor andere tegen een jaarlijkse tijnsin vruchtgebruik, waaronder zes onvrijegezinnen met hun woning en land teZeist. In 1859 werden bij de bouw van eengasfabriek nabij de Brouwerij

onderandere een Merovingische pot uit circa700 en een Karolingische pot van circa800 opgegraven. De middeleeuwseontginningen Aan de voet van de Utrechtse Heu-velrug, van Amerongen tot voorbij Zeist,heeft zich een bijna ononderbroken reeksengen uitgestrekt, die tot in de vroegemiddeleeuwen moet teruggaan. Het oudecultuurland van Zeist lag aan weerszijdenvan de Utrechtseweg met de bisschoppe-Hjke hof, de eng, de overgebleven brink ende kerk als centrum en met een oostelijkeuitbreiding langs de Dorpsstraat, onge-veer tot Blikkenburg. 5



Seijst 2004. - Dl.34 HET LANDSCHAP RONDOM SLOT ZEIST - R.P.M. RHOEN Tot in de 12e eeuw bleven uitge-strekte gebieden tussen de Kromme Rijn-stroomrug en de Utrechcse Heuvelmgwildernis. De 'droge' stroomruggebiedenwaren al voor het jaar 1000 in gebruik alsweiland of bouwland. De 'natte' komge-bieden, namen als Middelbroek, Katten-broek en Zeisterbroek herinneren hiernog aan, werden grotendeels in de lle en12c eeuw ontgonnen. De ontginning van her Zeister kleilandwerd gestart met het blijkhaar minst dras-sige gebied tussen de oude en huidigebedding van de Kromme Rijn, meestalZeisteroever, maar ook wel Zeisrerschoorgenoemd. Deze ontginning moet nog inde 10e eeuw hebben plaatsgevonden. De grootschalige ontginning in hetzuidoosten van Zeist, te weten Katten-broek en Stoetwegen, zijn te zien als eengevolg van een bisschoppelijk initiatiefonder impuls van de damlegging in deKromme Rijn bij Wijk in 1122. Vanwege de wijzigingen, die de bouwvan het Zeister Slot in de tweede helft van de 17e eeuw in het terrein heeft ver-oorzaakt, is binnen het terrein van demiddeleeuwse ontginningen niets terugte

vinden. Het vroegere pastorieland vanZeist maakt deel uit van het Slotcomplex.Uit een beschrijving in de Inventaris vande goederen van de kerk van Zeist uit1580/82, krijgt men een beeld van degeaardheid van dit gebied: 'In den eerstentot die voom. pastorie zijn XXI mergentandts, d'een helfte veenigh oft moerassighweylandt, d'ander helfte hooch saver eerdichzaetlandt, tsamen aerx malcander aen eenstuck ieggende [...J*. De noordoostelijkehelft, beginnende direct achter de huizenaan de Dorpsstraat, was veenachtig enmoerassig weiland; de andere helft, hetzuidwestelijk deel, was zavel-aardig (zand-grond en klei vermengd) bouwland. Het middeleeuwsehuis Zeist Over het algemeen is er weinig bekendover de oudste geschiedenis van dekastelen in het Kromme Rijngebied.Omstreeks 1400 stond er waarschijnlijk een veertigtal. In vele gevallen betrofhet woontorens, die op een omgracht erfstonden, vaak met in de directe nabrjheideen boerenwoning. De geografische sprei-ding van de steenhuizen was opmerkelijk.Op de oudste cultuurgronden trof men zeweinig aan en dan nog bijna uitsluitendaan de rand, waar de

ontginningsge-bieden begonnen, zoals Kersbergen. Inde Zeister ontginning vlakbij het oudecultuurland stonden de huizen Zeist enBlikkenburg. Het voormalige Huis Zeist stond, vol-gens een kaart van Bernard de Roy uit1677, iets ten westen van het tegenwoor-dige Slot Zeist, aan de Waterigeweg. HetHuis Zeist komt pas laat in de bronnenvoor. Het is niet onmogelijk dat het kortvoor 3245 is gebouwd ter vervanging vaneen nog ouder huis. In 1536 erkenden de Staten vanUtrecht het 'Huys te Zeyst' als ridderhof-stad. Wat inhield dat de eigenaar zittinghad in de ridderschap van Utrecht, dathet versterkte huis voorzien was van een gracht en een ophaalbrug en dat tot de ?



Seijst 2004. - Dl.34 HET LANDSCHAP RONDOM SLOT ZEIST ? R.RM. RHOEN_____________________gjg M e© * ger van de gebenencieerde goederen inhet gewest Utrecht, aan Willem Adriaanvan Nassau-Odijk getransporteerd. De oude ridderhofstad Zeist moetWillem Adriaan van Nassau-Odijk in dietijd ook hebben gekocht. De aan de zuidwestkant gelegen Kok-kertshoeve, groot 14-50 ha, is in of kortna 1677 eveneens door Van Nassau-Odijkaangekocht. Nadat Willem Adriaan van Nassau-Odijk eigenaar was geworden van debovengenoemde gronden, liet hij terplaatse zijn Slot bouwen en beginnenmet de aanleg van de tuinen en parken.De breedte van het Slotcomplex werdbepaald door de breedte van de Kok-kertshoeve: 330 meter. De lengte werdvooral bepaald door de lengte van hetpastorieland. De Waterigeweg werd nog100 meter verlengd en bij het nieuweeindpunt werd een haaks daarop staandenieuwe weg aangelegd, die aansloot opde Blikkenburgerlaan. De lengte van denieuwe buitenplaats bedroeg hierdoor900 meter. hofstad een boerderij behoorde. Van het middeleeuwse kasteel is geen afbeeldingbekend. In de

loop van de 17e eeuw is het kasteelin verval geraakt. De Staten van Utrechtspreken in een akte van 28 februari 1677over 'den vervallen en geruineerde huisevan Zeyst'. Aanleg van Slot Zeist De economische hloei van Nederlandtussen circa 1580 en circa 1690, heeft ookzijn weerslag gehad op het landschap. Inde omgeving van Zeist brak omstreeks1635 een periode met betrekkelijk veellandschappelijke veranderingen aan,die ruim vijftig jaar heeft geduurd. Hetnog vrijwel geheel uit de middeleeuwendaterende verkeersnet werd verbeterd.Tussen 1638 en 1642 werd de Biltse enZeister Grift gegraven en in 1653 kwamde Amersfoortseweg tot stand. Een andere ontwikkeling die tegen hetmidden van de 17e eeuw begon, was hetontstaan van een groot aantal buitens. Dat was een gevolg van de verkoop vangecontisqueerde geestelijke goederen. Zois Slot Zeist gebouwd op het voormaligepastorieland van Zeist. Het (voormalige) pastorieland van Zeistlag hoefvormig om de oude ridderhofstadZeist heen. Dit rechthoekige stuk landgrensde aan de noordoostkant aan hetgoed (&quot;grondheerlijkheid&quot;) Zeisterstraat.De grens tussen

beide goederen werdgevormd door de pal achter de percelenaan de zuidwestzijde van de Dorpsstraatlopende sloot, die in 1894 werd gedempt.Ten noordwesten grensde het pastorie-land aan de Waterigeweg. Ten zuidwestenlag de oude kerkweg van Bunnik, die descheiding vormde met de Kokkertshoeve.Ten zuidoosten grensde het pastorielandvoor een deel aan land van Blikkenburgen voor een ander deel aan land van eenander. De grootte van het pastorielandbedroeg bijna 18 ha; de lengte was 800meter en de breedte 225 meter. Dit landwas, na akkoordverklaring van de Statenvan Utrecht op 16 mei 1677, op 22 maart1681 door Wouter van Tholl, als ontvan- 7



Seijst 2004. - Dl.34 HET LANDSCHAP RONDOM SLOT ZEIST - R.P.M. RHOEN Door middel van een assenstelselbereikte men een totale monumentaleaanleg van gebouwencomplex en tuinen.Op het midden van de lengteas kwamhet hoofdgebouw te liggen. Aan denoordoostzijde, vvaar de as 4,5 km langis, lagen vanaf het dorp de oprijlaan metaan weerszijden bomen en tuinen, de brugmet het toegangshek en het voorpleinmet het bordes naar de hoofdingang.Aan de achterzijde van het Slot kwamenaan de beide zijden van de as, die daar1,5 km lang is, geometrisch aangelegdetuinen, waterpartijen, vijvers, fonteinen,beelden, geschoren heggen, berceaus ensterrenbossen. De zichtas van Slot Zeist heeft in devorm van Koelaan en Slotlaan zijn stem-pel op de plattegrond van Zeist gedrukt.Compleet was een barokbuitenplaatseigenlijk pas met een laan die op een kerk-toren stond gericht. De zichtas van SlotZeist zou op de kerktoren van Houten zijngericht. Dat zou tegelijk betekenen, datook de orientering van het huis hierdooris bepaald en, gezien de strenge symmetric

ZichtopdeslotgrachtjandevoorzijdevanSlotZeist.TekeningvanJohannesde Bosch, 1755. FOTO COLLECTIE GEMEENTEARCHIEF ZEIST ervan, zelfs die van de hele buitenplaats. betreft, absoluut niet uit de toon vielHet laatste valt echter slecht te rijmen binnen de zone met strokenverkavelingmet het feit dat het park wat zijn tigging direct bewesten Zeist. In werkelijkheid



Seijst 2004. - Dl.34 HETLANDSCHAP RONDOM SLOT ZEIST - R.P.M. RHOEN van Slot Zeist. Op de vogelvluchtkaartvan Stoopendaal uit circa 1718 wordtdeze situatie wel aangegeven. Bij eenvogelvlucht valt het accent echter bijuitstek op de illusoire weergave: het ginger meer om de grootsheid en rijkdom vande eigenaar dan de werkelijkheid weer tegeven. De Utrechtseweg, de Dorpsstraaten de Driebergseweg zijn als een rechteweg getekend, terwijl deze oude weg juistin het dorp een golvende beweging maakt.Van groter belang zijn de twaalf tekenin-gen van Johannes de Bosch, gemankttussen 1750 en 1755. Zij geven goed weerhoe het park zich sinds de aanleg hadontwikkeld. Invloed van de Evangeli-sche Broedergemeente Bijna zeventig jaar lang was het Slotin bezit van het geslacht Van Nassau.In 1745 werd Cornelis Schellinger er denieuwe eigenaar van. Deze was lid van deEvangelische Broedergemeente. Hij gafde grond voor het Slot, gelegen binnenhet carre Zinzendorflaan, Karpervijver, Lageweg en Waterigeweg, in gebruikaan de Broedergemeente voor de bouwvan woningen voor haar leden en voorde bouw van een

kerk. Ook kwam debegraafplaats van de Broedergemeentebinnen dat carre te liggen. Met de aanleg van de twee pleinenwaaraan de kerk en de huizen verrezen,werd in 1748 begonnen. De aanleg vande pleinen werd nooit geheel voltooid. In1973 werd nog een vleugel aangebouwdop het Broederplein voor huisvesting vande Rijksdienst voor Monumentenzorg. Door de komst van de Broederge-meente deden zich wijzigingen voor inde sociaal-economische structuur en inde bevolkingsomvang van Zeist. Tot dietijd was Zeist een agrarisch dorp. In deTegenwoordige Staat der VereenigdeNederlanden uit 1772 leest men: 'Dockvoornaamelijk is deeze plaats, in onzen teeftijd, vermaard geworden, sedert dat de Broe-dergemeente der zoogenaamde Hernhutterszighier, in hetjaar (746, heeftgevestigd.' vormde dan ook niet de zichtas, maar dekavelindeling de bepalende factor. Slot Zeist vormde destijds de enige bui-tenplaats in het Kromme Rijngebied, diemet huis en al naar een concept tot standis gekomen. Het ontstaan van landhirizen en bui-tenplaatsen kan niet los worden gezienvan het laatmiddeleeuwse kasteel; zo ookSlot Zeist. Voor

de omgrachting werd deGrift vergraven en het voorptein herin-nert aan een voorburcht. In 1686 was de bouw van het Slotvoltooid. Wellicht is de gravure van HendrickHulsberg naar een tekening van Dirck Tolde oudste van Slot Zeist. Op deze gravurekomt echter geen enkele aanduiding vantuin- of pleinaanleg voor. Op de NieuweKaart van den Lande van Utrecht van delandmeter Bernard de Roy uit 1696, dezekaart heeft tot halverwege de 19e eeuwals de standaardkaart van de provincieUtrecht gegolden, wordt ook geen plat-tegrond gegeven van de tuinen en bossen



Seijst 2004. - Dl.34 HET LANDSCHAP RONDOM SLOT ZEIST - R.P.M. RHOEN het Broederhuis trokken veel bezoekers.In het Zusterhuis was een wasserij en eenatelier voor handschoenen gevestigd In 1834 richtte L. Schutz een metaalgie-terij op naast de tabaks- en sigarenfabriekvan C.P. Hellstrom op het Zusterplein.Het jaar daarop werd daarnaast eenaardewerkfabriek opgericht door E.L.Norgaard. Later waren deze inrichtingengenummerd aan de Lageweg. Aan de in1774 door G. van Wees opgerichte apo-theek, werd door C.E Kraeplien en W.C.Holm in 1864 een farmaceutische fabriekgelegen aan de Karpervijver toegevoegd. De aan de Waterigeweg gelegen Schip-perssloot behoort vanouds tot het Slot-complex. Tot 1930 bevonden zich daarde gemeentelijke loswallen. De losplaatswas meer dan 300 meter lang. De schip-perij achtte men van economisch belangvoor Zeist. De parallel aan de Waterigeweglopende Thielselaan is in tegenstelling totzijn pendant de Karpervijver, een wandel-pad gebleven. De leden van de Broedergemeenteverloochenden hun herkomst ait doops-gezinde en collegiantenkringen niet. Zijtoonden de

neiging rich af te zonderenvan het wereldse, belichaamd in hetlandsbestuur en de rechtspraak. Zijbekommerden zich om het geestelijkewelzijn; de zorg voor het aardse bestaanoverlatend aan anderen. Dat verhinderdede Broedergemeenteleden niet zich in telaten met handel en nijverheid. De ongehuwde mannelijke leden van deBroedergemeente woonden in het Broe-derhuis op het Broederplein. De meestevan deze broeders waren ambachtslieden.Veel ondernemingen zijn door de onge-huwde broeders opgezet. In de tweedehelft van de 18e eeuw was in het Broeder-huis een groot aantal bedrijven gevestigdin de vorm van huisindustrie. Er werdenook een kaarsenfabriek, een zeepziederijen een zijdefabriek opgericht. Deze warengelegen achter de huizen van het Broe-derplein langs c.q. aan de Karpervijver.Verder was er een zadelmakerij en eenfabriekje van speelgoed. De winkels van Volgens een enquete van het Staats-bestuur in 1816 had Zeist in het gebiedvan de Utrechtse Heuvelrug de meesteIndustrie. Het was voornamelijk deBroedergemeente, die in belangrijke mateheeft bijgedragen tot de totstandkomingvan deze

nijverheid. Verkaveling vanhet Slotcomplex Tussen 1767 en 1830 wisselde het Slotmeerdere malen van eigenaar. JonkheerJan Elias Huydecoper kocht in 1830 hetSlot, dat hij in tegenstelling tot vorigeeigenaren, ook ging bewonen. Hij liet in1831 door de tuinarchitect J.D. Zocherjr. het formele park achter het Slot ver-anderen in de landschapsstijl. Het zuid-westelijk deel van het park bleef bos, hetReigersbos. De gronden waarop het Broeder- enZusterplein, de Karpervijver en debegraafplaats van de Broedergemeentelagen, behoorden toen niet meer tot hetSlot. Zij waren in 1818 aan de Broederge-meente verkocht.







Seijst 2004. - Dl.34 HET SPROOKJE VAN 'DE GOEDE OUDE TUD&quot; - C.B. LABOUCHERE Het sprookje van 'de goede oude tijd' 99 ii MR C.B. LABOUCHERE Mr Charles Bernard Labou^chere (19024988) heeft opverzoek van zijn nicht A.J.A.Labouchere in 1982 enkelejeugdherinneringen opgeschre-ven. De twee hoofdstukkenhebben betrekking op Zeist,waar zijn beide grootoudershebben gewoond. Het ene echtpaar, Lahouchere-Voom-bergh, bewoonden Het Slot, waar zijngrootmoeder in 1908 is overleden. Tentijde van de &quot;jeugdherinneringen&quot; woon-den er hun zoon Rene en hun dtichterAgnes Henriette, getrouwd met jhr Leen-dert Schuurbeque Boeye. Zijn andere grootouders (van moedersleant), het echtpaar Blanckenhagen-deBruyn, huurden van 1893 tot 1907 de De buitenplaats Kersbergen circa 1900. In het raam Amelie J.E.M. Labouchere-Blanc-kenhagen. Voor de voordeur haar ouders Mr. O.M. Blanckenhagen en J.M. Blanckenha-gen-de Bruyn met haar zoontje George Labouchere.              collectie gemeentearchiefzeist 13



Seijst 2004. - Dl.34 Het Slot Zeist Dat we tijdens het leven van GrootmamaLabouchere ook wel eens op het Slothebben gelogeerd, weet ik alleen uit eenaantal los van elkaar staande herin-ner ingen. Ik heb herinneringen aan Grootmama'sslaapkamer waar ze ons een gouden hor-loge demonstreerde dat, na het indrukkenvan een knop, het uur en de kwartierensloeg waardoor je ook in het donker konweten hoe laat het was.Indruk op mij maakte ook de muurschibderingen in het trappenhuis die doorde overheersende rode kleur mij aanrookvlees deden denken. Ook weet iknog goed hoe door het open raam eenvleermuis even in de /earner kwam toende kinderjuffrouw, Liza Crouwel, menaar bed bracht en hoe Liza toen eenschort over haar hoofd gooide, omdat zcmeende re weten dat vleermuizen in jehaar verward kunnen raken. En dan dewandelingen, al of niet in de kinderwagen,om de grote we' achter het Slot met alseinddoel de overdekte zandbak waarin we buitenplaats Kersbergen en verhuisdendaarna naar Lommerlust. Zij dooptenhet huis om in Livland. Labouchere slootzijn &quot;jeugdherinneringen&quot; af met een

ver-standig vvoord, dat typerend is en om diereden de titel draagt van het artikel. Het genoegen om oude her inner ingen opte halen, kan men zien als een nostaigischverlangen naar &quot;de goede oude tijd&quot;. Strictgenomen beseffen we evenwel dat die tijdheus niet beter was en minder problemenopleverde dan de tijd waarin we nu (even,alleen waren het grotendeels problemenwaarvoor inmiddels een oplossing isgevonden. Ik getoof daarom dat die nos-taigische gevoelens mede hun oorsprongvinden in een wens die oude tijd opnieuwte beleven, maar dan met de kennis ende ervaring die we sedertdien hebbenopgedaan en, uiteraard, zander de huidigeproblemen. Op die manier kan de oude tijd wel heelgunstig voor den dag komen, maar hetbetekent wel het verlangen naar eensprookjeswereld. dan mochten spelen. Het zijn slechts flitsen van herinneringen,die ik niet in een geordend verband kanbrengen en waarvan ik niet eens weet ofze zich in hetzelfde jaar afspeelden. Ik kantoen hoogstens 4 jaar oud zijn geweest,waarschijnlijk zelfs jonger, want toenGrootmama sderfwas ik pas 5 jaar.Ook '$ Winters hebben we wel op

hetSlot gelogeerd en wel met Kerstmis. Wijwaren dan ondergebracht in de vleugel diebewoond werd door oom Leen en tanteFoe/ Schuurbeque Boeye. Kerstmis werdnamelijk met alle kleinkinderen op het Slotgevierd. In de ruime biljartkamer stonddan een grote kerstboom en in presentievan de ouderen kregen de kinderen diversecadeaux. Om te beginnen Icregen ze alieneen linnen zakje of een mandje waarophun naam was geborduurd of geschilderdom hun geschenken in op te bergen.In aansluiting daarop kregen de kinderenen hun gouvernantes hun Christmasdinner in een aangrenzende kamer, deouderen kregen dat elders. Toen ik, nazon kerstviering, naar bed werd gebracht,



Seijst 2004. - Dl.34 HET keek ik eerst nog even uit het raam enzag tocn voor het eerst in mijn leven eenheldere nachtelijke kernel en vroeg aanonze nurse, miss Bean, wat dat voorwitte puntjes in de lucht waren. Toen zemij onthulde dat dat sterren waren, wasik diep teleurgesteld. Mede vanwege deversieringen in de kerstboom, had ik mijdie heel anders voorgesteld.Voordat ze gingen slapen, kregen mijnzusters papillotten (curl rags) in hun haaren om de een of andere reden maakte mijdat jaloers. Om aan mijn gezeur een eindte maken besloot miss Bean mij ex ook eenpaar te geven. Of ze die expres wat te strakhad aangetrokken weet ik niet, maar toenik in bed lag deden ze me pijn. Toen missBean mij vroeg waarom ik huilde, durfdeik niet te bekennen dat het de curl-ragswaren en zei ik: &quot;my tears trickle so&quot;.Ik werd toen wel uitgelachen maar ookbevrijd van mijn papillotten.Toen de jongste kinderen groot genoegwaren om wat langer op te blijven redenwe na de Kerstviering per rijtuig naarUtrecht terug. begonnen de scholen weer begin Septem-ber, maar voor die maand kregen we eenschoolabonnement op de tram, die

sinds1909 electrisch was en dus voor een snelleverbinding zorgde. De schooltram vertrokom 8 uur uit Zeist. Achter Livlands grote tuin en dito moes-tuin, lag een stukje bos met loof en naald-hout en tussen een paar lage heuvels waseen vijver, die echter zo zuurstofarm was,dat alleen een paar ongelukkige goudvis-sen kans zctgen daar een kort leven te lei-den. Achter in de tuin, tegen het bos aan,lag een glad cementen tennisbaan die inonze recreatie een belangrijke rol speelde,aanvankelijk voor rolschaatsen en vlie-gende hollander maar weldra ook voortennis. In het spreekkamertje op Livlandlagen nog wat oeroude tennisrackets vanvreemd model maar successievelijk kreegiedereen zijn eigen tenmsracket. Wij waren ook geregeld te vinden in demoestum. Voorin, het dichtst bij de straat-weg, stond de tuinmanswoning waarde tuinbaas van Eck (voor ons &quot;baas&quot;) Mijn eerste pogingen om op schaatsenvooruit te komen hadden plaats op deSlotvijver. Mijn voornaamste herin-neringen daaraan zijn koude voeten eneen pijnlijke vol. Moeder kwam juist metanderen voorbijrijden en ik riep haartoe:&quot;Yve broken my

arm&quot;. Toen Moedervroeg: &quot;which one?&quot;, stak ik mijn rechterarm omhoog en riep: &quot;this one&quot;. Ik oogsttegeen medelijden maar veroorzaakte welhilarkeit. Vacanties Vele jaren betekende de grote vacantievoor ons een verblijf op Livland bij onzegrootouders Blanckenhagen in Zeist.Voordien ontvingen onze grootouders onsop Kersbergen, dat tegenover Livland lag,maar daaraan heb ik geen herinneringen.We vertrokken uit Utrecht zodra devacanties waren aangebroken, in de eersteweek van juli. Ik zie nog de grote geslotenpaardewagen waarmee onze omvangrijkebagage werd opgehaald. Een respectabelaantal koffers, want we hleven steedsin Zeist tot begin Oktober. Weliswaar



Seijst 2004. - Dl.34 HET SPROOKJE VAN DE GOEDE OUDE TUD' - C.B. LABOUCHERE en zijn vrouw (voor ons &quot;tuinvTomu&quot;) woonden met hun drie Heine kinderen,Jan Arnold, Arnold Jan en Bertha.Halverwege de moestuin, links, standeen oranjerie met daarvoor een broeikaswaarin druiven en ook wel tomatenwerden gekweekt. Aan de andere langezijde van de moestuin, door begroeiingmin ofmeer afgesloten, stond een schuur-tje annex varkensstal met twee varkens.Op dit terrein was ook een vuilnishoopvoor huisvuil en een mesthoop. We moch-ten ons vrijelijk bewegen tussen de bessen-en kruisbessenstruiken am ons dan aande vruchten te goed te doen maar werdenniet verondersteld hetzelfde te doen in deaardbeibedden. Van wat vroeger tuin, moestuin en boswas is niets meer terug te vinden. Metterrein is geheel volgebouwd en de nieuwebuurt die daar is ontstaan heet Lommer-lust, de vroegere naam van het huis voor-dot Grootpapa het omdoopte tot Livland.Vroeger stond langs de straatweg opongevcer 10 meter afstand van het grotehuis het z-gn. kleine huis en daarin waren wij, kinderen met onze

kinderjuffrouwenondergebracht. Met een eerste verdiepingen een zolderverdieping was het nogallogeabel maar wel piepklein. We kregener ook onze maaltijden die werden overge-bracht uit de keuken van het grote huis.De groten onder ons mochten beurtelingsZondags de lunch op het grote huis mee-maken, waar dan altijd kip, rijst en sla ophet menu stond. Alle groenten kwamenuit de moestuin evenals de vruchten:lessen, aardbeien, frambozen, kruisbes-sen, perziken, meloenen en zelfs vijgen.Als de fruithandelaar Warmoltz met z'nwagen langskwam werden er alleen maarpruimen gckocht, Reine Victoria en ReineClaude. Veelal logeerden s vomers oom Frank entante Sis van Lennep met (hun linderen)Sylvia en Eric bij tante Agnes van Loonop Hoog Beek en Royen. In de regelkwamen oom Frank en Eric 's ochtendsnaar Livland, vooral Eric, want die wasevenals wij een verwoed tennisspeler. Wegingen dan meteen naar de tennisbaan, tenzij we eerst onze bijdrage moestenleveren voor het huishouden. Het kwamnogal eens voor dat baas van Eck een paargrote manden met eru>ten, tuinbonen of sperciebonen in de veranda had

gezet voordirecte consumptie en de inmaak, en diemoesten eerst warden gedopt of afgehaaldwarden voordat er getennist kon warden.Deze werkzaamheden, waaraan ook oomFrank en Eric deelnamen, werden opge-luisterd door het zingen van liedjes dieoom Frank ons leerde zoals: Trijn troet varkenssnoet Trijn wat is je manMijn man is opperman,trekke z'n jas maar an. De kleinere kinderen moesten 's middagstot 3 uur rusten. Ik herinner mij goed hoeik daaraan de smoor had, maar ook hoeblij ik was als ik daarna mijn witte matro-zenpak moest aantrekken. Dat betekendenl. dat ik met Grootmama en Moedermeemocht om visites te rijden. Er was danbij de stalhouderij van Arkel een rijtuig



Seijst 2004. - Dl.34 HET SPROOKJE VAN 'DE GOEDE OUDE TIJD' - C.B. LABOUCHERE besteid - bij warm weer was dat een openVictoria - en er was bij gezegd dat Hoen-dervanger ais koetsier moest meekomen.Ik vond dat altijd een plezierig tochtje,laiigs verschillende buitens in Driebergenen Doom. Ik mocht naast Hoendervangerop de bok zitten en bij de huizen aanbeLlen om te vragen: &quot;ontvangt mevrouw!&quot;.Voor het geval dat niet zo was hield ik alostentatief de kaartjes in mijn hand. Somsgebeurde het wel een of twee keer op zo'nmiddag dat een mevrouw wel ontving endat betekende dan dat ik telkens 7 a Wminuten moest wachten. Langer dan datduurde een bezoek nooit. Ook gebeurde het wel dat oom Rene, dieop het Slot woonde, ons de hittewagenmet koetsier ter beschikking stelde om 'smiddags een ritje te maken. We vondenhet dan heel gewkhtig als we een tijdjeook zelf mochten mennen. Meestal gingzo'n rit in de richting Bunnik en Odijk. Debuitenwegen waren toen alle grindwegenmet alleen in het midden een smalle strookvan klinkers voor de hoefslag. Soms ging Vader golf spelen op deDoornsche

Golfclub in Driebergen enmeestal ging ik dan met hem mee. Mijn voornaamste taak was dan mee te helpenmet zoeken als de bal in de hoge hei wasterechtgekomen. Voordat ik zelf fietstestand ik dan achter op Waders fiets op destep hetgeen altijd pijn in mijn linker kuitveroorzaakte. De golflinks lagen op het terrein van Hei-destein dat aan de familie (de Wetstein)Pfister behoorde. Zij hadden ook een privezwembad waar we ook gebruik van moch-ten maken en waar dan de gehele familiete water ging. Eerst even langs het huts omde sleutel op te halen, en dan hadden wehet rijk alleen. Onze grootouders vonden we oudemensen en toch waren ze toen ze stierven,resp. in 1911 en 1913, pas 63 jaar oud.Grootpapa herinner ik mij alleen als eengrljsaard en Grootmama was op het eindvan haar leven zelfs spierwit. Grootmamaheb ik het beste gekend. Zij kon heel goedmet kinderen omgaan en we waren erg aan haar gchecht. Ik heriimer me dat ik, alleen met Lous,een paar dagen bij haar op Livland hebgelogeerd en dat we ons toen uitstekendhebben geamuseerd. Zij leerde ons allerleispelletjes en het leggen van patience enhad een,

ook voor kinderen van onzeleeftijd (9 a 10 jaar) zeer begrijpelijkesense of humour. Er was een zeer nauweband tussen haar en onze familie, nietalleen doordat wij 's vomers 3 maandenbij haar logeerden. Als Vader en Moedereen paar weken naar Zwitserland gingenvoor de wintersport, nam Grootmamahaar mtrek bij ons en bestuurde daar hethuishouden. Na onze avondmaaltijd in dekindereetkamer rende ik dan naar bovenom met Grootmama een partij Halma tespelen. Aan het einde van de bovengangstond Grootmama dan al vaak in degeopende deur van Moeders zitkamer opmij te wachten. Het Halmaspel lag dan alklaar op tafel. Eigenlijk kwamen er het gehele jaar doorwel dingen op tafel die wezen op onze bandmet Grootmama en Livland. Van de door



Seijst 2004. - Dl.34 HISTORISCHE RAAMWERKEN ALS DRAGERS VAN DE BOUWGESCHIEDENIS VAN ZEIST - H. DEKKER Historische raamwerken als dtagersvan de bouwgeschiedenis van Zeist maar vaker tot verval van de raamwerkenhebben geleid. De draad werd opgepaktdoor de vooruitziende blik , die de Raadvan Zeist zo'n 25 jaar terug had om nietalleen de, historisch gezien, waardevolle'objecten' te laten inventariseren, maarevenzeer de waardevolle 'structuren'.Deze inventarisatie had o.a. tot doel tekomen tot een gemeentelijke monumen-tenlijst.1 Dertig kilometercultuurhistorie Deze inventarisatie leidde in 1984 totde verschijning van de zesdelige serie'Zeist Groei en Bouw'. AUeen al het aanhet licht brengen van meer dan duizendmonumentwaardige objecten was specta-ctilair, bijzonder was toch vooral de con-clusie dat het Zeister grondgebied meer dan zestig bestaande en voormalige bui-tenplaatsen herbergt. Deze buitenplaatsenzijn zonder uitzondering gelegen langs een\ran de vijf raamwerken, die samen eenlengte van wel dertig kilometer beslaan.Om de 500 meter kun je zo in Zeist eenplek vinden, waar een

buitenplaats staat,of heeft gestaan.2,3 De vijf raamwerkenvan Zeist In volgorde van hun ontstaan zijn devolgende raamwerken te onderscheiden: -    de Soestdijkerstraatweg (langs dePraamgracht of Pijnenburgergrift):vanaf circa 1200. -   de Amersfoortseweg: vanaf circa 1650 -   de Slot-as (Slotlaan/Koelaan): vanafcirca 1700 IR. H. DEKKER Motto &quot;Her gaat er met om werken te presenterenin samenhang met hun tijd> maar wel omze in de tijd, waarin ze zijn ontstaan, aande tijd die ze kent - de onze - le tonen.&quot;(Walter Benjamin. Literaturge-schichte u. Literal urwisseschaft,1931) Kwart eeuw inventarisatieen interventies De historische raamwerken van Zeist vormen de rode draad, door de bijna vijf-entwintig jaar dat de schrijver werlczaamis geweest, als hoofd Stedebouw, respec-tievelijk Ruimtelijke Ordening in Zeist.In die periode heeft hij de processen vannabij meegemaakt, die soms tot herstel, 20



Seijst 2004. - Dl.34 HiSTORISCHE RAAMWERKEN ALS DRAGERS VAN DE BOUWGESCHIEDENIS VAN ZEIST - H. DEKKER INVENTARISATIE -   de Stichtse Lustwarande (Utrechtse-/Driebergseweg: vanaf circa 1800 -    de trits: Dolderseweg/Krakelingweg/Woudenbergseweg: vanaf circa 1900 Elk raamwerk heeft zijn eigen ont-staans- en ontwikkelingsgeschiedenis. Zehebben allemaal gemeen, dat er zich in deafgelopen drie eeuwen buitenplaatsen aanhebben gevestigd. In zekere zin schrijvendeze raamweken de bouwgeschiedenisvan Zeist. Aantasting van deze raam-werken betekent het feitelijk onleesbaarmaken van de historie van Zeist.4A6 Acht aanstagen op de bui-tenplaats als voorbeeld Van geen van de meer dan zestig bui-tenplaatsen is nog een gaaf exemplaarvoorhanden, ook al vend het verval vaakgeleidelijk maar daarom niet minderonomkeerbaar plaats. Vaak gebeurde datvolgens een vast patroon: -   afsplitsing van de overplaats -   verkaveling van de overplaats -   afsplitsing van de achtertuin INTERVENTIE Prikkelherstei Bedreigende processenen dodelijke plannen Het hiervoor beschreven

sluipendeautonome proces blijkt uiteindelijk slo- -   verkaveling van de achtertuin -   aantasting van het profiel van de weg -   afbraak van het hoofdhuis c.a. -   verkaveling van de voortuin 7



Seijst 2004. - Dl.34 HISTORISCHE RAAMWERKEN ALS DRAGERS VAN DE BOUWGESCHIEDENIS VAN ZEIST - H. DEKKER OORSPRONKELIJKEBEBOUWING SLOTLAAN 40 meter r -. - - m, - - Slotlaan ------ Normals bebouwingwinkelstraat meter 40 met :er .?:;?? ??:                         - HUIDIGE BEBOUWING 22



Seijst 2004. - Dl.34 HISTORISCHE RAAMWERKEN ALS DRAGERS VAN DE BOUWGESCHIEDENIS VAN ZEIST - H. DEKKER -   de noodzaak om buiten de huidigebebouwde kommen op termijn plek tevinden voor zo'n 2000 woningen. -   het onzalige idee om de UtrechtseHeuvelrug van Huizen tot Rhenen totbiotoop te maken van het edelhert. 10, 11,12,13 Zet waardevollestructuren op de kaart Wil je op die nieuwe ontwikkelingenvoorsorteren, dan blijkt nu meer danooit de noodzaak van een systematischebeschrijving van de Cultuur HistorischeHoofdstructuur van het grondgebiedvan Zeist en dat van de aangrenzendegemeenten. De processen uit het ver-leden, als ook de zich aankondigendenieuwe ontwikkelingen maken het nodigde historic letterlijk op de kaart te zetten.Het operationeel maken van een betrek-kelijk nieuwe discipline als de historischegeografie zal helpen een brug te slaantussen inventarisatie(de kernactiviteitvan de van de Poll Stichting) en de teverwachten interventies (plannen en pro- cessen). De chs provincie Utrecht draagtbouwstenen aan.14 Periodiek systeem' alsredengevende beschrij-ving van

structuren Door de voor elk van voor de geschie-denis van Zeist kenmerkende 'perioden'stelselmatig de belangrijkste nederzet-tingsvormende 'systemen ' te 'kaarteren'is op eenvoudige wtjze een redengevendebeschrijving te verkrijgen van de in deaanhef genoemde waardevolle structu-ren. Dit 'kaarteren' is het scharnierpunttussen waarnemen en waarderen enerzijdsen waarschuwen, waarmerken, bewarenen waarmaken anderzijds; het kaarterenslaat de brug tussen inventarisatie eninterventies. 1S Ir. H. Dekker b.i., (1942), Wijkhi) Duurstede, was van 1980 tot2003 iverkzaam bij de gemeenteZeist onder andere ais hoofd Stede-bouw D.O.W., respectievelijk hoofdRiiimtelijke Ordering. Hier volgt pend te zijn . De gevolgen zijn meestaldraconischer wanneer er planmatigeopzet aan ten grondslag ligt. De lokaleoverheid zelf heeft zich, wat dat aan-gaat, niet onbetuigd gelaten, getuige deontwikkelingen ter weerszijden van deSlotlaan en die langs de Utrechtseweg endeels langs de Driebergseweg. 8,9,,° Drie ontwikkelingen:transformatie gok- instel-lingen, huizen en herten In de nabije en verdere toekomstzullen er een drietal

ontwikkelingen zijnte signaleren, die de draagktacht van devijf beeldbepalende raamwerken danig opde proef zullen stellen. Die drie ontwik-kelingen zijn: - de transformatie van de Gestichten,Oorden en Kampementen (de zgn.GOK-instellingen) , met name aande oostkant van de gemeente, nu devliegbasis lijkt te worden ontman-teld, de gestichten in razend temposocialiseren en de {herstellings- enconferentie) oorden commercialiseren. 2^





Seijst 2004. - Dl.34 DR. GUIDO VERBEEK (1830-1898), EEN IN JAPAN GEEERO 2EISTENAAR - R.P.M. RHOEN Dr. Guido Verbeek (1830-1898)Een in Japan geeerd Zeistenaat als een van de grootste zonen van Zeistworden beschouwd. Het is onterecht datzijn naam in Zeist onbekend is en in zijngeboortedorp niets aan hem herinnert. Guido Hermann Fridolin Verbeekwerd in Zeist geboren op 2.3 januari 183Cop de buitenplaats De grote Koppel. Zijngeboortehuis werd in 1866 afgebrokenen nu herinnert alleen de naam van hetwooncentrum Grote Koppel in De Clompnog aan dit huis. Zijn vader, C.H.W. Verbeek (1797-1864), was onder andere burgemeestervan Rijsenburg. Zijn moeder, M.J.A.Verbeek-Kellerman (1791-1852), was dedochter van de drost van Zeist en woondevoor haar trouwen in een zijvleugel van Slot Zeist. Het echtpaar Verbeek-Kelder-man had acht kinderen. In 1849 werd het volgende signalementvan Guido Verbeek gegeven: lengte1.74 m, ovaal gezicht, breed voorhoofd,gewone neus, gewone mond, spitse kin,blond haar, blonde wenkbrauwen. Alsjonge jongen bezocht hij de school vande Broedergemeente.

Na zijn schooltijdleerde hij het vak van ijzersmid. In 1852emigreerde hij naar Wisconsin in de Ver-enigde Staten van Amerika. In Amerikastudeerde hij van 1856 tot 1859 theologieaan het Auburn Theological Seminary'.Voor 1856 werd hij opgeleid als werktuig-kundig ingenieur. In 1859 trouwde hij inPhiladelphia (V.S.A.) met Maria Manion(18404911). Uit dit huwelijk werden elf R. P. M. RHOEN Dit jaar verscheen in japan van dehand van mw. Hisayo Murase het boek'Verbeek of Japan'. Het boek is eenvertaling in het Japans van de biografievan Guido Hermann Fridolin Verbeekgeschreven door W.E. Griffis uit 1901en voorzien van annotaties. Verbeek iseen verengelsing van de familienaamVerbeek. Als lezer zult u zich misschienafvragen waarom de aandacht wordtgevestigd op een in Japan verschenenboek. De reden is dat het over een Neder-lander gaat die een grote bijdrage geleverdheeft aan de ontwikkeling van Japan inde negentiende eeuw. Nog interessanter isdat hij afkomstig was uit Zeist. Hij magnaast Willem Pijper en Hendrik Marsman



Seijst 2004. - Dl.34 DR. GUIDO VERBEEK (1830-1898). EEN IN JAPAN GEEERD ZEISTENAAR - R.P.M. RHOEN stad werd van 15 tot 17 juli bezocht. Tot 1869 woonde hij voornamelijkin Nagasaki. Als zendeling was hij erggelukkig toen hij hier in 1866 twee broersmocht dopen. In 1869 vestigde hij zichin Tokio, sinds 1868 de hoofdstad vanJapan. In Nagasaki werkte hij in een tol-kenschool. Hij sprak Nederlands, Duits,Frans, Engels en Japans. Hij leverde eengrote bijdrage aan de vertaling van debijbel in het Japans. Hij vertaalde ook deCode Napoleon, het burgerlijk wetboek.In Tokio was hij een van de oprichters envoorzitter van de universiteit van Tokio,de latere Keizerlijke Universiteit. Ver-schillende van zijn studenten bekleeddenlater posten in de regering. Hij was ookadviseur van de Japanse keizerlijke rege-ring. Toen de regering een keuze moestmaken tussen de Engelse of de Duitsegeneeskunde, werd op zijn advies tweeDuitse artsen uitgenodigd om in Japangeneeskunde te onderrichten. Sindsdienhebben veel Japanse artsen een wereld-naam verworven. Voor zijn verdienstelijk werk werd kinderen geboren, waarvan zeker

drie opzeer jonge leeftijd zijn overleden. Enkele weken na zijn huwelijk vertrokhij als zendeling van de Dutch ReformedChurch of America naar Japan. In japanwerd de naam van Verbeek uitgesprokenals Furuhekki. Zijn vrouw volgde hem aanhet eind van dat jaar. In Nederland stondhij geregistreerd als Luthers. Hij was eenvan de eerste zendelingen die in Japanwerden toegelaten. Dat Verbeek naar Japan werd uitge-zonden had te maken met het feit dat hijNederlander was. Nederland onderhieldals enig Europees land vanaf 1640 tot1854 contacten met Japan. De Neder-landse factorij was gevestigd op het eilandDecima in de Baai van Nagasaki. In 1854werd japan gedwongen zijn grenzen voorbuitenlandse staten te openen. In Japanveroorzaakte het toelaten van vreemde-lingen veel onrust. In een poging uitstelte krijgen, maakte in 1862 een Japansgezantschap een Europese reis. Op die reiswerd een hezoek gebracht aan Nederlanden deed het daarbij ook Utrecht aan. Die 26





Seijst 2004. - Dl.34 JAARVERSLAG 2003 Jaarverslag 2003 Samenstelling van het bestuur per 31 december 2003 ALGEMEEN Het jaar 2003 stond in netteken van nieuwe huisvesting.De de Monte vertoren Stich-ting, een stichting die als doel-stelling heeft, voor passendehuisvesting voor het ZeisterHistorisch Genootschap Van dePoll Stichting (ZHG) te zorgen,heeft - in nauw overleg methet ZHG - van de gemeenteZeist een pand aan de Mid-deilaan 6 Zeist kunnen kopenen het word door het ZHGgehuurd. Hiermee komt eenlange discussie over mogelijkehuisvesting ten einde en zijnwe blij met dit ruime en mooiepand, waarin onze collectie opverantwoorde wijze kan wordenondergebracht. J.B.M.R van Grunsven*mw. Ft. de VrijerJ.H. Heimel In het onderstaande legt hetbestuur verantwoording atvan de werkzaamheden vanhet Zeister Historisch Genoot-schap (ZHG) Van de Poll Stich-ting in 2003. BESTUUR Per 1 September is mw. R.Efdee afgetreden als bestuurs-lid. Het bestuur heeft innovember 2003 afscheid vanhaar genomen. In decem-ber 2003 deelde voorzitter,J.B.M.R van Grunsven mee dathij zich voor een volgende

ter-mijn niet herkiesbaar stelde. Inonderling overleg heeft hijbegin januari 2004 het voor-zitterschap neergelegd. Hetbestuur spreekt zijn dank uit VoorzitterSecretarisPenningmeeste De commissievoorzitters:Audiovisuele collectiesArchief en collectieLezingen en excursiesPublic relations en sponsoringRedactie bulletin SeijstTentoonstellingen A. de GrootJ.R MolenaarA. SteensmaR.E. van GemerenJ.L. Verbeekmw. K. Veenland-Heineman * per 13 januari 2004 vacant voor de betrokkenheid en inzet ren, hoofd Commissie public relations en sponsoring, en J.RMolenaar, hoofd commissiearchief en collecties. De herenA. Steensma en A. de Grootzijn voor een volgende periode die beiden hebben getoond. Het bestuur is blij met debenoemingen van twee nieuwebestuursleden R.E. van Geme-





Seijst 2004. - Dl.34 bestond uit 22 foto's, gemaaktvanaf de St. Josephkerk in1967. De gratis toegankelijketentoonstelling is door ca. 700bezoekers bezocht. Vrijwilligersvan de drie deelnemendeorganisaties hebben gedu-rende de openstelting toe-zicht gehouden en informatiegegeven. De tentoonstellingwerd mede mogelijk gemaaktdankzij financiele steun vande gemeente Zeist (CultureelPiarform), de provincie Utrechten de Van Tellingen-Pul Stich-ting. Er wordt onderzocht of desamenwerking met De Toetsen De Essentie gecontinueerden uitgebouwd kan worden.Sinds 7 november zijn deluchtfoto's en het panoramate bezichtigen in de Publieks-hal van de gemeente Zeist. Zij zullen daar de eerste maandenvan 2004 bfijven hangen. LEZINGEN Het ZHG heeft ook in 2003weer twee lezingen georga-niseerd, die gemeten naarde opkomst zeer geslaagdgenoemd kunnen worden.Op 5 februari 2003 in hetOpenbaar Zeister Lyceum:herinneringen aan de Waters-noodramp van 50 jaar geledendoor Ria Efdee. Op 22 oktober 2003 even-eens in het Openbaar ZeisterLyceum: de betekenis vande historische raamwerkenvoor de

bouwgeschiedenisvan Zeist. Daarnaast was erde expositie 'Nooit gebouwd,Ooit gesloopt'.Het geheel werd opgeluisterd door jonge musicivan de Zeister Muziekschool. EXCURSIES Ook in 2003 zijn er weer tweeexcursies georganiseerd.Op 14 mei 2003 werd een(wandel-)excursie door histo-risch Austerlitz onder leidingvan Rutger Loenen gehoudenen op 27 September 2003 eenfortenexcursie naar Weesp.Mede dankzij de WeesperHistorische Kring was dit eenvoortreffelijk evenement. Debelangstelling voor de excur-sies was als altijd zeer groot. AUDIOVISUELECOMMISSIE De jaarlijkse voor- en najaarsfilm/dia voorstellingenonder het motto: een feestvan herkenning, werden ook in2003 weer in het Figi theatergehouden, de belangstellingdaarvoor blijft onverminderdgroot. In oktober konden meerdan 400 bezoekers welkomgeheten worden. Op 30 aprtlwerden er weer in samenwer-king met het Zeister Oranjeco-mite filmvoorstellingen in Figi,een doorlopende videopresen-tatie en een quiz in een kraamop de Oranjemarkt gehouden.Op verzoek van enkele verzor-gingshuizen en buurtvereni-gingen werd door Jan Willemvan

Scherpenzeel en PietGoedhart een zestal film- endiapresentaties gegeven. Opde opendag ter getegenheidvan het 125-jarig bestaan van 30





Seijst 2004. - Dl.34 JAARVERSLAG 2003 de Zeister Brandweer werdeneveneens diverse voorstellin-gen gegeven. De commissie is bezig met hetfoto/dia-archief te digitalise-ren. In de toekomst zal dit deelvan de ZHG coflectie dan ookbeter toegankelijk zijn. SEIJST Het bulletin is in 2003 vier-maal verschenen, waarvan hetlaatste nummer net in januari2004 bij de donateurs werdbezorgd. Twee speciale uitgaven trok-ken veel aandacht, Seijst2003-111, het speciale nummerin samenwerking met de Com-missie Open Monumentendagen helemaal gewijd aan deMonumentendag. Besloten isdit tot een jaarlijs terugkerendverschijnsel te maken.De andere uitgave was een Middellaan werd samen metde ontvangers van de deMonte verLoren Penning ende bestuursleden van de deMonte VerLoren Stichting vaneen heertijk buffet genoten. TEN SLOTTE Het bestuur is veel dankverschuldigd aan alfe mede-werkers die in het jaar 2003hun medewerking aan ailewerkzaamheden en activitei-ten weer belangeloos hebbenverricht. Het kan niet genoegbenadrukt worden dat eenvrijwiliigersorganisatie, zoalshet Zeister Histortsch Genoot-schap Van de

Poll Stichtingdat is, geheel afhankelijk isvan de inzet en betrokkenheidvan alien en daarom nogmaalsdank. Onze dank gaat ook uit naarde donateurs, de gemeente Zeist, voor de subsidie diehet ZHG jaarlijks ontvangt,de directies van Figi en hetOpenbaar Zeister Lyceum, ende plaatselijke media, die onsweer ondersteunden om onzedoelstelling: &quot;het bevorderenen verbreiden van de kennisomtrent de geschiedenisvan Zeist en wat daarmedeverband houdt, aismede hetaankweken van belangsteliingdaarvoor in ruime kring&quot;, tebereiken. speciale editie van Seijst engeheel gewijd aan het hon-derdjarig bestaan van hetChristelijk Sanatorium. Dezeuitgave werd mogelijk gemaaktdoor een financiele bijdragevan de Raad van Bestuur vanAltrecht. Aan het einde van 2003 hadde redactie een behoorlijkebuffer aan artikeien, maarbijdragen zijn en blijven altijdwelkom. BIJEENKOMST BESTUUR EN MEDEWERKERS De jaarlijkse vrijwilligersbij-eenkomst werd in november2003 in het restaurant van hetSanatorium gehouden. Na een(historische) rondleiding overhet terrein en interessantediapresentatie over het 'spoor'in Zeist en het pand

aan de Namens het bestuur,Flora de Vrijer, secretaris Zeist 30 januari 2004



Seijst 2004. - Dl.34 MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR Mededelingen van het bestuur Bestuur De voorzitter, J.B.M.P van Grunsven,heeft zich niet herkiesbaar gesteldvoor een nieuwe bestuursperiode.In onderling overleg heeft hij beginjanuari 2004 het voorzitterschap vanhet Zeister Historisch GenootschapVan de Poll Stichting neergelegd.Boudewijn van Grunsven is meerderejaren bestuurslid geweest en heeftruim drie en een half jaar aan onsGenootschap leiding gegeven. Gedu-rende deze periode heeft hij blijkgegeven van grote betrokkenheid eninzet. Hiervoor spreken wij onze dankaan hem uit. Mw. Fl. de Vrijer is door het bestuurals voorzitter a.i. benoemd. Verhuizlng Alle voorbereidingen voor de verhui-zing naar de Middellaan 6 verlopennaar wens. De de Monte verLoren Stichting heeftzich bereid verklaard alle verbou-wings- en inrichtingskosten voor haarrekening te nemen. Het pand wordtverbouwd en geschikt gemaakt voorhet opslaan van onze waardevollecollectie (o.a.een goede klimatiseringen beveiliging), een goede werkplekvoor de medewerkers, vergadermo-gelijkheden voor het bestuur maarvooral een goede

studiemogelijkheidvoor onze bezoekers.Op dit moment wordt de gehele col-lectie geinventariseerd en waar nodigschoongernaakt. Zoals het er nu naar uitziet is deverhuizing in februari/maart 2004.Wanneer de officiele opening is wordtnog nader bekend gemaakt. Website In het vorige nummer is u de intro-duce van de website: www.zeist- historie.nl gemeld. Het blijkt dat nuveel meer mensen dan voorheen onsweten te vinden met hun vragen en aldiverse nieuwe donateurs hebben weop deze manier mogen verwelkomen.Aan u alien de vraag, wilt u zoveelmogelijk mensen in uw omgeving oponze website wijzen. Wij zijn inmid-dels bezig om nog meer informatievia de website ter beschikking testellen. Wilhelmina met helm in Londen Het ZHG heeft van J.L. Westerhofeen zilveren &quot;Wilhelmina&quot; guldenmet het jaartal 1940 ontvangen. 53



Seijst 2004. - Dl.34 MEDEDEUNGEN VAN HET BESTUUR Het bijzondere van deze munt is datkoningin Wilhelmina voorzien is vaneen helm en dat de tekst is veran-derd in &quot;Wilhelmina in Londen&quot;. Degraveur van deze munt was J. Lam-merts van Bueren, schoonvader vande schenker. Het is een tijdens de Tweede Oorlogdoor het verzet uitgegeven guldens(en rijksdaalders). De guldenswerden door onderduikers bewerkt.De opbrengst van rond de vijfentwin-tig gulden per stuk kwam ten goedeaan het verzet. Er zijn veel imitatiesen een naslag in omloop, waaronderook guldens met het jaar 1939. Hetis niet bekend hoeveel exemplarenervan in omloop zijn gebracht. In demuntencatalogus komt de bijzonderemunt niet voor, omdat het geengangbare munt was voor het beta-lingsverkeer. Het bestuur is de gever zeer erkente-lijk voor deze schenking en hoopt nogvele schenkingen in de toekomst tekunnen melden. Nieuw Zeist 1988-2003 Met genoegen heeft het ZeisterHistorisch Genootschap het eersteexemplaar van een klein, maar mooiboekje aan de auteur ervan, de heerL Visser, aangeboden. De heerVisseris de autoriteit op

het gebied van dekennis*an de straatnamen in Zeist.Het boekje is een aanvulling op hetbekende boek van de heer Vissser:Straatnamen van Zeist, waarvan delaatste uitgave van 1988 was.Het nieuwe boekje is te koop voordonateurs voor 6,00 en voor deoverigen 7,50. Het boekje is vanafeind maart in het pand aan de Mid-dellaan 6 te koop. Over de Liefde Onder de titel &quot;Over de Liefde&quot; isrecent door de gemeente Zeist eenpublicatie uitgebracht: over kunst inde openbare ruimte in Zeist.Belangstellenden worden van harteuitgenodigd voor een lezing op basisvan de genoemde publicatie. Het wordt een virtuele wandeling langsbeelden, parken en monumentenin Zeist o.l.v. wethouder WJ.M. denHeijer, portefeuillehouder Ruimtelijkeordening, Kunst en cultuur.Deze avond wordt gehouden op don-derdag 18 maart in de gemeentezaalvan de Thomaskerk aan de OranjeNassaulaan in Zeist. Aanvang 20.00uur. De toegang is gratis. Nieuwe donateurs Mw. M.T. C. van Hal- van der Kleij Zeist Mw. M.T.C. Kroep-Helsdingen Zeist RE. van der Werf Zeist H.A.G. Kelder Zeist G.L Witteveen Zeist A.H.G. de Sain Houten W. Mekkes Zeist

G.H. Blijham Zeist M. van Witsen Zeist Ds. J.W.Th. Rapparlie Zeist W.R Vernoolj Zeist J.R Molenaar Zeist H. de Bree Zeist J. Prins Zeist M.J.G.M.G. Moulart Zeist Donateurstand Februari 2004 780 M mmm
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verwarring rond het Kamp van Zeist                                            Rhoen, R.P.M. De restauratie van de Pyramide van Austerlitz 2 VerenigingsnieuwsVerslag van het bestuur over 2002Mededelingen van het bestuurMededelingen van het bestuurMededelingen van het bestuurNieuwe donateursNieuwedonateursNieuwe donateurs b:z 1 22 1 25 2 37 2 57 2 5H 3 72 E 4 F 13 E 33 4 105 4 112 UE 119 4 126 ?1 '33 ' ^6 1 33 3 99 4 133 : 34 2 68 4 134 1 15 1 15 3 DiversenInhoudsopgave 2001Inhoudsopgave 2002





Seijst 2004. - Dl.34 Ifcift «i



Seijst 2004. - Dl.34 rm Inhoudsopgave Kalender van keizerlijke, koninklijke en vorstelijke bezoeken aan Zeist, R.P.M. Rhoen, mw. G.M. Servaas en L. Visser................... 39 Mededelingen van het bestuur.................................. 70 Seijst Bulletin ter bevordering van de kermisvan de geschiedenis i>an Zeist ISSN 1383-2867 Verschijnt 4x per jaar. Jaargang 34, nummer 2.Juni 2004. Drukwerk; Gregorius, Zeist. REDACTIECOMMISSIE Jl. Verbeek, voorzitter. H.J. Kater, R.P.M. Rhoen,mw. Ff. de Vrijer, redacteuren. F.Th.H. Ruys,vormgever. REDACTIEADRES VOOR KOPIJ Postadres: Postbus 342,3700 AH ZeistE-mail: info@zeist-historie.nlOe richtlijnen voor de auteurs zijn via de boven-vermelde adressen verkrijgbaar. POSTADRES Aanmeldingen van nieuwe donateurs en adres-wijzigingen kunnen schrifteiijk worden gemeldvia Postbus 342, 3700 AH Zeist en via net e-mailadres:info@zeist-historie.nl. Giro 384 03 83 WEBSITE www.zeist-historie.nl DEADLINE Bijdragen en mededelingen voor nummer 4 van2004:15 September 2004. Fotomateriaal E.J.J. Muijsert, Zeist: Bezoeken op 1juni 1987, 27 oktober 1987, 25 juni 1988,5mli 1992,

2juli 1993. L. Visser, Zeist: Bezoeken op 18 juliI860, 17 oktober 1909, 8 mei 193!, 12juli 1931. Hotel Figi, Zeist: 1937, 1970, juli 1979. Frederik Ruys, Zeist: 29 april 1999. HAViltschut, Rijksjeugdinrichting DenEngh, Den Dolder: 16 december 2003. Overige illustraties zijn afkomstig vanhet Gemeentearchief Zeist. De auteurs R.P.M. Rhoen (1951) is gemecnte-archivaris in Zeist en lid van de redac- tiecommissie van Seijst. Hij puhlicecrtregelmatig over de geschiedenis van Zeistin diverse tijdschriften. Mw. G. Servaas (1959) is werkzaamhij de afdeling archief van de gemeenteZeist. L. Visser (1925), oud-bestuurslid vanhet Zeister Historisch Genootschap Vande Poll Stichting, heeft zeer veel publica-ties over tie geschiedenis van Zeist opzijn naam staan en houdt lezingen metdiapresentatie.







Seijst 2004. - Dl.34 over De Monte ver Loren Stichting,de persoon De Monte ver Loren ende huisvesting van de collecties inde afgelopen 53 jaar laten zien enverteld. De Monte ver Loren Stichting heefthet het pand aan de Middellaangekocht en verhuurt dit aan het Zeis-ter Historisch Genootschap. De Middellaan was in de 18e eeuwgelegen in de noordelijke tuin vanhet Slot en nu midden in het huidigecentrum van Zeist. Kortom een idealeplek. Tenslotte nodigde de voorzit-ter alfe aanwezigen uit om methaar het glas te heffen en zijsprak daarbij de wens uit dat denteuwe huisvesting mag bijdragenaan een verdere uitbouw van hetZeister Historisch Genootschapvan de Poll Stichting. Een uitgebreide foto reportage op dewebsite www.zeist-historie.nl.





Seijst 2004. - Dl.34 MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR deld 170 bezoekers per maandhebben sinds de introductie onzewebsite bezocht. In toenemendemate fungeert deze site als infor-matiebron en vraagbaak. Hebt uiets te vragen, maak dan gebruikvan deze nieuwe mogelijkheid. anderhalve eeuw politieke partij-vorming in Nederland en Zeist. Website Nogmaals wijzen wij u op onzesite: www.zeist-historie.nl. Gemid- landgoed Schoonoord aan de Blik-kenburgerlaan, aanvang 20.00uur. De bekende Zeistenaar en oud-kamerlid Schutte zal spreken over&quot;van redding door bezuiniging totleefbaar Zeist', met als subtitel: Donateurs per 15 mei 2004 826 Mw. MJ.G.M.G. Moulaert Zeist H.J. Smith Zeist Mw. J.C.G. Burken-Lukkien Zeist Mw. E.M. Janssens Zeist A.J.M. Smorenburg Zeist F.J. Brust Zeist B.W.H. van Beest Zeist W. Breunesse Zeist J.W. Helsdingen Zeist H. Roemers Zeist C.AJ. van Liempde Zeist Op 8 mei 2004 heeft de heer W.J.M. den He.jer, wethouder RuJmtelijke Ordemng Kunst en Cultuur van Zeist, door middel van de projectie van deze tekst op een toen nog lege

muur het pand Middellaan 6 Namens het bestuur Flora deVrijer, tel. (030) 6956311, e-mail fl.devrijer@worldonline.nl ofinfo@zeist-historie.nl geopend als vestigmg vanhet Zeister Historisch Genootschap
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Seijst 2004. - Dl.34 VOORWOORD | OPEN MONUMENTENDAG 2004 THEMA OPEN MONUMENTENDAG 11 SEPTEMBER 2004 Merck toch hoe Sterck Het is het bestuur van het Zeister Historisch Genootschapeen genoegen ora dit speciale nummer van Seijst hij u teintroduceren. Voor het tweede jaar heeft de samenwerking metde Open Monumentencommissie geresulteerd in een speciaalthema nummer. In de provincie Utrecht zullen in het kader van het themaMerck toch hoe Sterck de drie grote waterlinies (de Limes, deNieuwe Hollandse Waterlinie en de Grebbelinie) specialeaandacht krijgen. Tot 1974 heeft Zeist deel uitgemaakt van deNieuwe Hollandse Waterlinie, via Fort Rhijnauwen, waarvande helft op het Zeister grondgebied lag. Fort Rhijnauwen is metzijn oppervlakte van ruim 31 ha het grootste verdedigingswerkvan ons land. Omdat door de snelle groei het Universiteitscentrum deUithof in vier gemeenten zou komen te liggen besloten deProvinciale Staten van Utrecht in 1972 dat de gebiedstrokenvan De Bilt, Bunnik en Zeist aan de gemeente Utrecht moestenworden toegevoegd. Het gebied van Rhijnauwen bleef nogbuiten die overdracht. Die

overdracht had echter tot gevolgdat het Zeister gebied van Rhijnauwen en enkele oeverstrokenvan de Kromme Rijn ge'isoleerd tussen de Bunnik en Utrecht kwamen te liggen. In verband met de natuurwetenschappelijkewaarde van de oevers van de Kromme Rijn en de passieverecreatie in dit gebied, voegde de minister van BinnenlandseZaken de geisoleerde Zeister gebieden in 1974 toe aan degemeente Bunnik en zo 'verloor' Zeist de helft van een fort metzijn omgeving. De militaire waarde van het fort was toen al lang grotendeelsverloren gegaan, maar heeft thans op botanische en zoologischgebied een zeer belangrijke functie. Omdat Zeist niet (meer) direct met deze linies te makenheeft, heeft de Open Monumentcommissie Zeist het landelijkthema vrij geinterpreteerd, zoals u in deze bijdragen kunt lezenen dit heeft geresulteerd in een tweetal prachtige wandelingen.Ik hoop dat u na afloop van uw wandeling dit met mij zultbe amen. Namens het Zeister Historisch Genootschap Flora de Vrijer Voorzitter 73



Seijst 2004. - Dl.34 MERCKTOCH HOE STERCK | OPEN MONUMENTENDAG 2004 zaterdag 11 September nog eens te lopen. De bossen bijAusterlitz zijn prachtig. Het doet mij genoegen dat voor Open Monumen-tendag 2004 door velen weer is samengewerkt, dezekeer op het grensvlak van cultuur en natuur. Bij hetlaatste element zijn de medewerkers van Staatsbosbe-heer betrokken. fk Voorwoord 'Monumenten van verdediging', het thema van Open Monumentendag op 11 September 2004, nodigt uit totwandelen in de bossen bij Austerlitz. U loopt door inde negentiende eeuw aangelegde bossen. Tussen Zeisten Amersfoort belemmerde vroeger niets het uitzicht.Op de hei ten oosten van Zeist kon men de toren van Amers-foort ontwaren. In dit gebied legde generaal Marmont met zijnNapoleontisch leger in 1804 een oefenkamp aan. Daar zijnmilitaire oefeningen gehouden en is als tijdverdrijf een piramidegebouwd, nu bekend als de Pyramide van Austerlitz. Uiteraardis het lastig door de bosaanplant zich een voorstelling te makenvan het militaire kamp. Gelukkig zijn in het bos de contourenvan het Franse kamp nog te ontwaren en het thema van

OpenMonumentendag biedt de gelegenheid op een bijzondere maniermet de plaatselijke geschiedenis in contact te komen. Uit hetvoormalige Franse kamp is het dorp Austerlitz ontstaan, dat ditjaar zijn 200&quot;to verjaardag viert. Voor u ligt de beschrijving van twee wandelingen, die u toteen kunt combineren afhankelijk van uw tijd en uw conditie. Deroute begint bij een voor Austerlitz bijzondere historische plek:het Beauforthuis aan de Woudenbergseweg. De wandelingen zijnvan ruime toelichting voorzien met interessante informatie overhet landschap. Niets hoeft u ervan te weerhouden de route na Nieuw in Zeist is dit jaar de Monumentennacht aansluitendaan de Open Monumentendag Er zijn op deze avond veel cul-turele verrassingen die Slot Zeist op een bijzondere manier in deschijnwerpers stellen. Het programma dat ik u van harte aanbe-veel treft u in dit bulletin aan. Doordat het Zeister Historisch Genootschap 'de Van de PollStichting' ook dit jaar weer de september-aflevering van zijn bul-letin 'Seijst' voor de routebeschrijving en de bijbehorende ach-tergrondinformatie aan de commissie Open Monumentendagbeschikbaar heeft gesteld is het

mogelijk de informatie in bredekring te verspreiden. Ik wens u een goede, leerzame Open Monumentendag enMonumentennacht toe. W.J.M. den Heijer, wethouder Ruimte, Kunst en Cultuur van de gemeente Zeist



Seijst 2004. - Dl.34 I' MERCK TOCH HOE STERCK i OPEN MONUMENTENDAG 2004 Monumenten van verdediging Open Monumentendag 2004 heeft als thema 'Merck tochhoe sterck', Monumenten van verdediging. Deze titel is ontleendaan het bekende lied uit Valerius' Gedenckklanck. Her liedvertelt over het verzet van de vesting Bergen op Zoom tegen hetSpaanse leger in de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648). Her is eenmuzikaal symbool geworden van her rechr op verdediging tegeneen aanvaller oftewel van de strijd voor de goede zaak. Waarom het thema verdediging? Het thema siuit aan op deherdenkmg van he! sterfjaar, '704. van de Nederlandse vesting-bouwkundige Menno van Coehoorn. Geboren in 1641, kreeghij zijn hekendheid als vestingbouwer in 1685 met het verster-kingsplan voor de stad Coevorden, gepubliceerd under de titel&quot;Nieuwe Vestingbouw op een natte of lage horisont&quot;. De Staten-Generaal stelden hem op 4 november 1695 aan als directeur-generaal der fortiheatien van de Vercnigde Nederlanden. In diehoedanigheid heeft Van Coehoorn de vestingen in Nederlandvcrhcterd en in

een groter verband gehracht voor de landsverde-diging. Zijn adviezen en ontwerpen bewezen in 1702 bij de oorlogtegen de Fransen hun waarde in de verdediging van Nijmegen.Veel van de vestingsbastions uit de tijd van Van Coehoorn zijnin de negentiende eeuw gesloopt. Zijn naam is verhonden aan de Stichting Menno van Coehoorn, opgericht in 1932, die zichinzet voor het behoud van de Nederlandse bistorische vesting-werken. In Europa verwierf Menno van Coehoorn als veldheerroem met zijn belegeringen van Kaiserswerth en Bonn in 1689,evenals door de herovering in 1695 van de vesting Namen. Van-wege zijn successen verhief de Spaanse koning hem in 1695 in deadelstand met de titel baron. Aangezien wij in de gemeente Zeist geen vestingwerken ofstadswallen bezitten, heett de commissie Open Monumenten-dag het thema vrij geinterpreteerd. Aansluitend op de aandachtvoor de Pyramide van Austerlitz is gekozen voor een tweetalwandelingen - welke overigens tot een wandeling gecombineerdkunnen worden - door de bossen bij Austerlitz. De korte routevan ongeveer zes kilometer volgt de contouren van

het Kamp bijAusterlitz uit 1804- De langere route, ongeveer zeven kilometer,loopt deels langs de Kamperlinie over het terrein van het voor-malig Herstel- en Oefencentrum van Defensie, nu het terreinwaar de Stichting Jeugdbuitenverblijven is gevestigd, en overWallenburg, waar een heideontginner woonde, via het WitteHuis en de schuur van Staatsbosbeheer. Beide wandelroutes



Seijst 2004. - Dl.34 MERCK TOCH HOE STERCK I OPEN MONUMENTENDAG 2004 heginnen en eindigen bij het Beauforthuis aan de Woudenbergse weg 70. De Open Monumentendag op 11 September 2004 wordt om10.00 uur in het Beauforthuis geopend door wethouder W.J.M.den Heijer. Vanuit het Beauforthuis kunt u vanaf 10.00 uuruw wandeling starten. Deelname aan de wandeling is gratis.Het Beauforthuis hlijfr tot 16.00 uur voor bezoekers van OpenMonumentendag open. In het Beauforthuis is een kleine exposi-tie te bezichtigen over de toekornstige verbouwing van het pand.De hele dag is het mogelijk aan de bar van het Beauforthuis eenconsumptie te nuttigen. Bij het Beauforthuis is parkeergelegen-heid. De commissie Open Monumentendag hoopt u met dezeaflevering van Seijst te voet mee te nemen op ontdekkingstochtlangs oude plekken en gebouwen in en om Austerhtz. Bent u nietin de gelegenheid op 11 September 2004 deel te nemen of wilt ude route nog eens afleggen, dan kan dit nummer ook later nogals leidraad fungeren. Voor het eerst dit jaar gaat Open Monumentendag in Zeistover in een

Monumentennacht die op Slot Zeist plaatsvindt. Hetthema van deze nacht is 'Hofcultuur'. Het programma vindt u opeen aparte pagina achterin dit bulletin. De commissie Open Monumentendag wenst u veel plezier. Zeist, augustus 2004 De commissie Open Monumentendag Zeist bestaat uit:Ria Efdee (historica), Wilma Jongerius (VVV Zeist), Mary Bier enCor Verboom (beiden Gilde Zeist), Ronald van Gemeren (ZHG),Fieke Laan (gemeente Zeist) en Pierre Rhoen (gemeentearchivaris) Biografie auteur Ria Efdee is sinds 1986 werkzaam als zelf-standig historica. Zij heeft diverse boeken enartikelen geschreven op het terrein van bedrijfs-geschiedenis en regionale geschiedenis. 76



Seijst 2004. - Dl.34 AUSTERUTZ - HET KAMP EN HET DORP I OPEN MONUMENTENDAG 2004 Austerlitz -Het kamp enhet dorp Het dorp Austerlitz viert in2004 zijn tweehonderdsteverjaardag. Uit dit feit volgtduidelijk dat er voor 1804 noggeen sprake was van bewo-ning. Er was nog niets, slechtswoeste heidegrond waar deboeren hun schapen lietenweiden. De wortels van Aus-terlitz liggen in het jaar 1803,toen Frankrijk en Engelandelkaar de oorlog verklaarden. DOOR RIA EFDEE In 1803 was het voor Napoleon nodigzijn troepen samen te trekken in de richting van Het Kanaal. Hij eiste van Kaart van het kampement te Seyst, 1805 TOPOGRAFISCH-HISTORISCHE ATLAS GEMEENTEARCHIEF ZEIST 77



Seijst 2004. - Dl.34 AUSTERLITZ - HET KAMP EN HET DORP | OPEN MONUMENTENDAG 2004 zijn bondgenoot, de Bataafse Republiek(1798-1806), een aandeel in de troe-penleverantie. Er moest aan zijn tvveedelegercorps onder bevel van generaalMarmont een groot aantal manschappenworden geleverd. Zijn hoofdkwartier lagin de stad Utrecht en daar trof Marmontzijn benodigde troepen in een erbarme-lijke omstandigheid aan, verspreid overmeerdere onderkomens zoals bijvoorbeeldkerken. Velen waren ziek, en alien slechtgevoed en gekleed. Hij stelde een nieuwen ruimer rantsoen voor het eten in enzorgde dat de soldaten een fatsoenlijkejas kregen. Verder deed hij pogingen detroepen te concentreren om ze voor destrijd goed te trainen. Hij wilde een grootkamp inrichten. Marmont inspecteerdede gebieden rond Utrecht en trof zo deuitgestrekte heidevelden ten oosten vanZeist aan. Die ptek vond hij geschikt.De Bataafse regering was tegen het ver-plaatsen van de troepen uit de stad naarhet platteland omdat deze vreesde voorde kosten van het inrichten van eendergelijk groot kampement. Er moesten op

haar kosten tenten worden gemaakt.Ook de voeding evenals de kleding en hetoefenmateriaal kwam voor haar rekening.Het aangedragen argument dat er geendrinkwater was, hield al snel geen stand.Marmont liet ongeveer dertig puttengraven die goed drinkwater opleverden. Op 20 juni 1804 verrezen de eerstetenten op een terrein van ongeveer driekilometer lang en vijfhonderd meterbreed. Het lag ten zuiden van de nogsteeds aanwezige Kamperlinie en liep vanhet Noordhout, het bosgebied ten oostenvan de Traay, tot aan de Odijkerweg inhet westen. Het was een immens ter-rein. Op 14 juli waren de troepen vrijwelcompleet. Ze hestonden uit infanterieen cavalerie. Enkele weken later, op 2augustus, was het overzichtelijke, in driedivisies ingedeelde, kamp compleet. Kortna de voltooiing regende het behoorlijk opde heide en hep veel water van de hogergelegen delen het kamp binnen. Ongeveervierhonderd man werd als gevolg daarvanziek. Zij werden naar de hospitalen in Utrecht overgebracht om te herstellen.Gelukkig knapten ze bijna net zo snel alshet weer op en keerden terug in het kamp. Als remedie tegen

wateroverlast werd hetkamp met een laag zand opgehoogd. Marmont stond op een goede verzor-ging van zijn leger, een onontbeerlijkevoorwaarde om, wanneer het nodig werd,slag te kunnen leveren tegen de vijand.De manschappen ontvingen op de heideelke dag 750 gram brood, 250 gram vlees,wat zout, azijn, een handje rijst en eenglas jenever. Om zijn troepen van alleste voorzien had Marmont op 29 juni 1804een oproep aan kooplieden en marketent-sters in de Utrechtse Courant gcplaatstom zich bij het kamp te vestigen. Dekooplieden en ambachtslui stonden onderbescherming van de troepen. Zij drevenhun handel vanuit houten en soms stenengebouwtjes. Vervolgens plande Marmontgrootschalige oefeningen. Iedere veertiendagen hield hij manoeuvres waarbij van's morgens tien uur tot 's avonds zes uurgeschoten werd. Het is niet verwonderlijkdat de oefeningen veel kijkers trokken uit



Seijst 2004. - Dl.34 AUSTERLITZ - HET KAMP EN HET DORP | OPEN MONUMENTENDAG 2004 de wijde omgeving. Ook kwamen er metenige regelmaat officiele bezoekers naarhet kamp. Voor de neringdoende hij hetkamp hood het talrijke puhliek een extrabron van inkomsten, er verrezen zelfs kot-fiehuizen. Zo ontwikkelde zich een soorttoerisme op de hei. Ook zorgde Marmontvoor vertier door komedianten en circus-artiesten te laten komen. Hij zou zelfs eenopenluchttheater hebben ingericht. Tegen de tijd dat zijn troepen vol-doende oefening hadden gehad en zijnog we! enige tijd op de heide kondenvertoeven voordat het winterweernaderde, kwam Marmont met het planeen piramide van zand te bouwen en dehellingen ervan met zoden te bedekken.Het zou een herinnering worden aan hunverblijf op de heide. Op 21 oktober 1804was het bouvvwerk klaar. Uiteraard was erter gelegenheid hiervan een groot feest.Nu de koude winterperiode in aantochrwas verlieten de troepen de heide enzochten hun onderkomens weer op inUtrecht, Amsterdam en enkele andere steden. In de volgende zomer betrokkenze het

kamp opnieuw, maar al snel vertrokeen deel in vcrband met nieuwe oorlogs-handelmgen. Wei bleef een aantal oudeof invalide militairen uit de drie divisiesachter, die inmiddels ook gehuwd warenmet meisjes uit de omgeving, om de pira-mide en het kamp te bewaken. Zij kregenieder een stenen huisje. Ook anderendie in de buurt van de piramide wildenblijven, anibachtslieden of koopliedenkregen een lapje grond ter beschikking.Marmont had namelijk van Jan Herm-sen van Ginkel grond hij de piramidegekocht. Het piepkleine gehucht gaf hij op2 december 1805 de naam Austerlitz terherinnering aan de door keizer Napoleongeleverde slag bij Austerlitz. Zo kwam ereen kleine nederzetting. Onder het in1806 ingestelde Koninkrijk Holland werddie nederzetting op 11 december van datjaar bij koninklijk decreet door LodewijkNapoleon tot 'stad'- in dezelfde akte ookdorp en gemeente genoemd - werd verhe-ven met als gouverneur E. de Pineda. Nade inlijving van het Koninkrijk Holland bij Frankrijk in 1810 werd Austerlitz bijkeizerlijk decreet van 21 oktober 1811 aande gemeente Zeist toegevoegd. Deze situ-atie ging 1

januari 1812 feitelijk in. Op datmoment had Austerlitz 231 inwoners. Dataantal daalde elk jaar doordat er weiniginkomsten verworven konden wordenen de schrale gronden zonder de paar-denmest uit het kamp weinig productenopleverden. In 1832 telde de bevolkingnog slechts 168 zielen. In dat jaar branddede pottenbakkerij van de gepensioneerdeFranse legerkapitein F.A. Hubert samenmet enkele omliggende woningen af. Hijhad de pottenbakkerij in 1828 gesticht.Het mes sneed aan twee kanten: F.A.Hubert wierf personeel onder de ver-armde bevolking waardoor deze weer eenbron van inkomsten had. Enkele jaren nadit debacle vertrok Hubert uit Austerlitzen verkocht in 1836 zijn grond aan deheer j.B. Stoop, die reeds meer terreinenbij Austerlitz bezat. Hij probeerde hetgebied tot ontwikkeling te brengen, eenstreven dat door zijn schoonzoon A.J. deBeaufort werd overgenomen. Toen geble-



Seijst 2004. - Dl.34 AUSTERLITZ - HET KAMP EM HET DORP | OPEN MONUMENTENDAG 2004 was de hedoeling de bleekneusjes uit destad met versterkende kost en gezondeboslucht wat gezondheid te geven. Eenverslag van de bekende Amsterdamseweldoener A. Kerdijk vermeldt over devacantiekolonie: 'Wie het uiterlijk, degelaatskleur, de gansche lichaamshoudingder meeste huiswaarts keerenden vergeleekmet hetgeen hij bij hun vertrek had gezien,moest den naam van gezondheidskohmiegeivettigd verklaren.' Velen herinneren zich de Pyramidemet uitspanning en speeltuin van school-reisjes. De toeristische gidsen van JanKraal prijzen de toerist in het begin vande twintigste eeuw wandelingen in debossen bij Austerlitz en naar de Pyramideaan. Na 1945 worden de bossen vaak metauto's doorkruist. Gelukkig verkennentegenwoordig talrijke toeristen per fietshet gebied. Lange afstandsvvandelaars dievan het station DriebergeivZeist langs hetTrekvogelpad door de bossen naar Maarnlopen passeren Austerlitz. Het gebied bij Austerlitz is dus al 200jaar aantrekkelijk. Het Beauforthuis aan de

Woudenbergseweg 70                      zeister historisch genootschap ken was dat de landbouw in deze strekengeen successen bracht is men op bosbouw overgegaan. Met de Beaufortweg heeft hetgemeentebestuur van Zeist hem geeerdvoor zijn weldaden voor Austerlitz. Uiteindelijk heeft Austerlitz zich doorde aanplant van hossen en de aanwezig- heid van de Pyramide tot een dorp in eenrecreatiegebied ontwikkeld, waarin dejeugd een eigen plaats verworven heeftop het terrein van de Stichting Jeugd-buitenverblijven. Reeds in 1884 was ereen vakantiekolonie van tachtig Amster-damse kinderen bij het logement aan devoet van de Pyramide van Austerlitz. Het



Seijst 2004. - Dl.34 AUSTERUTZ - HET KAMP EN HET DORP | OPEN MONUMENTENDAG 2004 Open monumentendag11 September 2004 Hieronder vindt u de volledige beschrij-ving van twee wandelroutes bij Austerlitz.U kunt de routes A en B tot een aaneen-sluitende wandeling combineren met eenlengte van ongeveer dertien kilometer. Dewandelroutes starten beide bij het Beau-forthuis aan de Woudenbergseweg 70.Voor route A hebt u 2 tot 2,5 uur nodig,route B is een wandeling van ongeveer1,5 uur. Wilt u beide wandelingen lopendan bent u ongeveer vier uren onderweg.Achter de beschrijving van beide routes isvan een aantal punten langs de route eenuitgebreide toelichting opgenomen. In deroutebeschrijvingen zijn deze toelichtin-gen met hun volgnummer opgenomen, Wandelroutes ?? Vanaf de parkeerplaats van het Beau-forthuis gaat u een Idem stukje links langshet fietspad tot aan de anwB-paddestoel20094. Hier steeht u de Woudenbergse-weg over. Kijk goed nit! Aan de overkantgaat u direct links een smal bospad in.(routebordje Open Monumentendag)U loopt nu op de noordelijke grensvan het

voormalige Franse Kamp Aus-terlitz. Aan uw rechterhand in het bosliggen de onderkomens van de StichtingJeugdbuitenverblijven.,M) De gebouwenmaakten oorspronkelijk deel uit van eenin 1939 aangelegd militair kamp dat na deTweede Wereldoorlog dienst deed als eenherstelcentrum voor geesteszieke militai-ren, het militaire Neurosehospitaal, laterhet Herstel- en Oefencentrum (hoc)genoemd. Na enige tijd krijgt u aan uw rechter-hand een groot gebouw met een deelshoge dakopbouw. Hier zetelden oorspron-kelijk de medische dienst en het magazijnvan het hoc. Onder de hoge dakopbouwwas de gymnastiekzaal van het complex. Later, na 1966, heeft Staatsbosbeheer dit gebouw gebruikt en de naam d'OudeKamp gegeven. Nu wordt het verhuurd. ?* V vervolgt het pad dat een kort stuk overasfalt gaat om vervolgens weer over bos-grond verder te gaan. Het pad eindigt opeen Tsplitsing met een asfaltweg. Dit puntis tevens ongeveer het westelijke einde vanhet voormalige Franse Kamp Austerlitz.Links voor u liggen de trainingsvelden vande knvb. (J gaat rechtsaf de asfaltweg open vervolgens direct links een

kiinJcerivegin. Nu passeert u een witte logiesbarak.Deze barak dateert uit 1955 en is opge-trokken uit prefab beton, betonnen ele-menten die ter plekke :ijn gemonteerd.Het fundament van de barak is ter plaatsegestort. De ramen zijn in stalen kozijnengezet. Voor de barak staan betonnen ping-pongtafels evenals betonnen bankjes. * Het bospad blijft u rechtuit vervolgentotdat u aan uw linkerhand een paaltjemet een witte kop ziet. V slaat nu rechts Start bij het Beauforthuis aande Woudenbergseweg 70.'&quot;



Seijst 2004. - Dl.34 AUSTERUTZ - HET KAMP EM HET DORP I OPEN MONUMENTENDAG 2004 af en volgt de wine paaltjes tot het derde pad aan uw rechterhand. (routebordje Open Monumentendag) Hiergaat u in en loopt lungs een slagboom. Rechts staat een houten barak, een voormalig verblijf van korporaals en nu het kantoor van de Stiehting Jeugd Bui- tenverblijven. Dit gebouw staat hier al vanaf het eerste begin van het militaire kamp in 1939. Dat geldt ook voor de andere houten harakken zoals de grote barak aan uw linkcrhand, die dienst deed als eetzaal voor de onderofhcieren. ?# Nu steekt u een asfahweg over en ziet aan uu- iinkerhand het kenkencomplex waar de mditairen han eten haalden. Daarvoor liepen zij langs het uitgiftelo- ket dat links van de entree ligt. De ramen van het loket konden worden opgeklapt tijdens het uitdelen van het eten en door de overkapping hleven eten en militairen droog. Nu is hier nog steeds de keuken van de Stiehting Jeugdbuitenverbltjven. Aan de overkant van de keuken ligt het in 1955 gebouwde kantotu van het hoc, Het in 1959 afgebrande houten officiersbarak

op het HOC-terrein. TOPOGRAFISCH-HISTORISCHE ATLAS GEMEENTEARCHIEF ZEIST door de huidige gehruikers Lipke ZijlstraHuis genoemd. Dit kantoor is in een U-vorm gebouwd en opgetrokken uit gelcbaksteen. Ook hier zien we weer dezelfdebetonnen bankjes als bij de eerste barakaan de wandelroute. * We vervulgen ons pad en krijgen aan onslinker hand de recreatiezaal, hetjac. Kou-wenhoven paviljoen.Ook dit paviljoen is in 1955 uit beton- elementen opgebouwd en heeft eveneens stalen kozijnen.



Seijst 2004. - Dl.34 AUSTERUTZ - HET KAMP EN HET DORP | OPEN MONUMENTENDAG 2004 ?* Op dit punt aartgekomen keen u in derichting waaruit u fovam. Rechts vooru, in een zijpad, staat een klein houtenhutje. Dit is een oud hutje van de bosbrand-weer waarin nog oud gereedschap staat,zoals scheppen om greppels mee te gravenals verdediging tegen de bij bosbrandsmeulende ondergrond. Zo is verdereuitbreiding van bosbrand te voorkomen.Tegenwoordig zijn er moderne bluswagensbeschikbaar, al heeft de oude methodenog niet afgedaan. ?? Het pad waaraan het hutje staat gaatu in en it volgt de groene paaltjes longshet bospad. U loopt met het pad mee eenbocht naar links (u verlaat hier de groeneroute) en ziet aan uw rechterhand weertwee uit prefab beton opgetrokken barak-ken achter elkaar staan. Zij dragen nu denamen De Mter en De Krekel. Hier gaatu rechtsaf het asfalt op en luopt in noor-delijke richting. In het voorbijlopen v.et uweer een betonnen pingpongtafelIn het gebouw De Krekel is een Natuur Educatief Centrum gevestigd dat acti-viteiten verzorgd voor de jeugd die hierverblijtt.

?* Na de slagboom vervolgt u het pad verdertotdat u op een kruising met de groeneroute komt. Links op de hoek ligt in degrand een oefenbom uit de mohilisatietijd.Deze bom is ooit door Staatshosheheer als een markeringspunt gebruikt. ?* U vervoigt uw pad in noordelijke richting tot aan de Oude Woudenbergse Zandweg waarlangs een verhard jietspad loopt. Nu gaat u linksaf een kort stukje langs deze oude weg tot aan het wielrijdersmonu- ment aan uw rechterhand. Dit monument is geplaatst ter herinne- ring aan vijftig jaar Rijwielpadvereniging Utrecht Met Omstreken (1918-1968). Op de betonnen obelisk zijn in 1972 door de Utrechtse beeldhouwer en beel- dend vormgever Theo van de Vathorst (Utrecht 1934) gemaakte bronzen plaquettes bevestigd. Ook is er een pla- quette van de Bostijgers (1984-1999) op bevestigd. Dat is gebeurd ter gelegenheidvan het vijftienjarige bestaan van de Bos-tijgers, een groep mannen die siuds 1984elke zaterdag een rondje hardloopt in debossen. Zij zijn een jongere groep dande uit 1961 stammende Boshijgers, wierBoshijgerslaan vanaf het monument inwestelijke richting

naar Zeist loopt. Eensinds kortere tijd bestaande groep hardlo- Een van de barakken op het terretn van deStichting Jeugdbuitenverblijven, het voor-malige HOC-terrein. Deze barak is een vande serie uit 1955 die in prefab beton isopgetrokken. ZEISTER HISTORISCH GENOOTSCHAP



Seijst 2004. - Dl.34 AUSTERLITZ - HET KAMP EN HET DORP ! OPEN MONUMENTENDAG 2004 pende vrouwen noemt zich 'Vlo' hetgeenstaat voor: Vrouwen lopen ook. ?* Bij het monument gaat u rechtsaf over hetvoetpad dat langs het f.etspad loopt. Uloopt door tot het vierde pad rechts. Hierziet u een weilandje met appelbomen eneen bank. Het herinnert aan de arbeiderswoningdie hier tussen 1850 en 1950 stond. Ophet terrein bevond rich een waterput.Deze put wordt de Smitsput genoemdnaar de laatste hewoner van de woning,de heer Smit. H> Bij het weilandje gaat u rechtsaf. Dit padheeft hier en daar een stukje verharding.Het staat bekend ah het Dambreeschespoor (een verbastering van d'Amble),een oude verbindingsweg van de OudeVi'oudenbergse Zandweg naar de Lens-derheide. Dit pad vervolgt u tot aan eengrote open plek met in het midden bomenen een beukenhaag.Deze geven de piaats van Wallen- burg aan, de woning van Jean Maurice d'Amble die hier in 1797 met landontgin-ning begon.&quot;&quot;' Ook hier is een put gevon-den, die in 1989 weer is opgemetseld. Inde jaren 1804 en

1805 leverde d'Amblehout aan de Franse militairen voor hunkamp en betrok hij mest uit het kampvoor zijn akkers. Rondom deze plek zietu opgeworpen walletjes. Deze van beplan-ting voorziene aarden wallen vormdeneen verdedtging tegen verstuiving vanzand en vraatzuchtig wild. ?* U steekt vanuit de riehting warn u kwam deopen plek recht over en vervolgt het Dam-breesche spoor Lings de witte paaltjes. Linksvan het pad ligt een naaldproductiebos.Dennen werden vroeger in de mijnengebruikt om de gangen tegen instortente stutten, een vorm van verdediging.Stortte er toch een gang in dan werden demijnwerkers gewaarschuwd door de kortvan tevoren krakende stammen. ?? Waar de witte paaltjes naar rechts gaan,gaat ook u naar rechts in zuidelijke rich-ting, Links en rechts van het pad ziet u zwartgeblakerde stammen, het trieste resultaatvan een van de laatste bosbranden. Tochhebben vele bomen voldoende bescher-ming van hun bast gehad, want huntakken zijn opnieuw uitgelopen. ?? U loopt het pad uit tot aan de Grensweg,een zandpad met verhard fietspad dat hierprecies op de grens van de

gemeente Zeistmet de gemeente Woudenberg loopt. Hierslaat u rechtsaf en blijft de witte paaltjesvolgen. V gaat nu over een klein gebiedvan de gemeente Woudenberg. Bij deheide gekomen volgt u de witte paaltjesnaar links en vervolgt het pad het bosin. Op de T-splitsing linksaf en na 50 mrechtsaf. De witte paaltjes zijn nu metgroen gecombineerd. U blijjt dit padvolgen ook als groen u weer verlaten heeften de paaltjes alleen nog maar wit zijn.Wanneer u bij een half verharde weg aan-komt, gaat u met de witte paaltjes linksafen komt uit op de Oude WuudenbcrgseZandweg met verhard fietspad.U gaat even links de Oude Wou-



Seijst 2004. - Dl.34 j----------------------------__------------_ denbergse Zandweg op en ziet aan uwrechterhand het Witte Huis, het in 1827gebouwde jachthuis en boswachterswo-ning van de familie De Beaufort.,n&quot; ?» Direct na het Witte Huis gaat u rechtsaf door het bos en komt u at snel uit op een T-splitsing. Deze naar links weglopende weg wordt de Baggelweg genoemd en komt uit op de provinciate weg van Zeist naar Woudenberg. Als u 100 m naar links loopt ziet u een wit bordje staan met de uitleg van de naam Baggelweg. Deze uitleg spreekt van grof grind - zgn. biggel- waarvan de naam van de weg is afgeleid. Wat hier niet staat is dat in 1939 militairen in Het Witte Huis waren ineekwartierd. E6n van hen was Barend Baggel die zich ergerde dat elke dag het eten te laat uit de militaire keuken bij de Pyramide van Austerlitz arriveerde. Hij kreeg al snel door dat hij via het naar de Woudenbergse weg buigende bospad met een vrachtwagen bij de militaire keuken kon komen en het eten sneller kon halen zodat het ook beter warm bleef. Zijn AUSTERLITZ - r KAMP EN HET DORP ! OPEN

MONUMENTENDAG 2004 M © O* ?» Vervolgens passeert u links een weilandje en krijgt u aan uw rechterhand de enige boerderij van Austerlitz- In het weiland ziet u een groepje bomenstaan dat bekend staat als het 'bosje vanStoop'. Volgens overlevering zou de voor-malig grondbezitter Stoop de gewoontegehad hebben hier en daar op de heidegroepjes bomen te laten planten. ?* V bereikt nu een asfaltweg met rechts vooru ANWB-paddestoel 2008/001. V gaatnu links in de richting van de provinciateweg, steekt deze weer over en bent terugbij het Beauforthuis. commandant gat hem toestemming metzijn kitpwagen naar de keuken heen enweer te rijden. Zijn collega's plaatsen eenbordje hij het desbetreffende bospad methet opschrift Baggelweg. ?? U loopt weer in de richting van het WitteHuis en ziet u aan uw linkerhand eenhouten schuur. Dit is de in 1939 geplaatste Bosschuurvan Staatsbosbeheer. De schuur wordt bijde door de boswachterij georganiseerdewandelingen gebruikt. Ook hier ligt weereen oefenbom. ?* By de Bosschuur gaat u direct linksafdoor een fraaie beukenlaan waarlangsgele paaltjes

staan die overgaan in groenepaaltjes. V blijft dit pad vervolgen. Kortnadat het pad naar rechts is gebogen, kuntu tussen de bomen door het Beauforthuislien liggen.Vroeger moet de zichtas tussen het Beauforthuis en het Witte Huis vrij geweest zijn. 85



Seijst 2004. - Dl.34 AUSTERLITZ - HET KAMP EN HET DORP I OPEN MONUMENTENDAG 2004 Start bij het Beauforthuis aande Woudenbergseweg 70. (l) ?? Vanaf de parkeerplaats van het Beaufort-huis gaat u even links tot aan de anwb-paddestoel 20094- V gaat nu meteenscherp links achter de parkeerplaats vanhet Beauforthuis langs en passeert enkelewoningen. U loopt nu over de Kamperlinie, denoordgrens van het voormalige FranseKamp bij Austerlitz.|V) AIs u wandelrouteA reeds heeft gelopen hebt n ook hetnoordelijkste stukje langs het oude kampgelopen. Het pad waarop u loopt, met blauvvepaaltjes, heeft vrij rechte contouren enmet een beetje fantasie ziet u rectus, inplaats van bomen, tenten staan en hoortu het geroezemoes van de manschappen. ?*? V blijft de blauwe paahjes-route volgen,steekt een asfaltweg ( de Oude Postweg)over en loopt verder het bospad af. Bij Het Witte Huis, voormalig jachthuis van de familie De Beaufort aan de Oude Wouden-bergse Zandweg (Gem een te Woudenberg). TOPOGRAFISCH-HISTORISCHE ATLAS GEMEENTEARCHIEF ZEIST 86



Seijst 2004. - Dl.34 AUSTERLITZ - HET KAMP EN HET DORP | OPEN MONUMENTENDAG 2004 een vork in het pad - doordat er nu eenruiterpad bijkamt - kunt u kiezen wat hetprettigste loopt. Het belangrijkste is dat una de kruising met de Oude Postweg hetvijfde pad aan uw linkerhand ingaat.(bordje Open Monumentendag) Dit isvlak voor de manege. Als u linksaf bentgegaan neemt u het eerste pad rechts, eenruiterpad. Na ongeveer 30 meter ligt aande linkerkant van het pad een kleine halfronde begroeide verhoging.Dit is een zogenaamde redoute, een plek waar men ter verdediging van het Franse Kamp een kanon kon opstellen. Zulke redoutes lagen op meerJere plaat- sen langs het kamp. ?? U vervolgt het ruiterpad en neemt, naongeveer 150 m, het eerste pad rechts.Bij de manege uitgekomen vervolgt ulinks weer de Kamperlinie en blijft dit padvervolgen tot aan de Traay. Hier gaat urechtsaf over het fietspad. Het voormaligekamp lag nog een klein stukje aan de over-kant van deze verkeersiveg.Als u op het fietspad de ANWB-paddestoei 22137 bent gepasseerd neemt u het tweedebospad rechts.

(routebordje Open Monu-mentendag) U betreedt nu het zogenaamde Bat-terijenbos. Links en techts van het padontwaart u aarden walletjes waar in deFranse tijd kanonnen stonden ter verde-diging van het kamp. ?* U vervolgt het pad waarop u loopt rechtuiten komt uit op de Waterlooweg. Deze weggaat u op. Ter hoogte van de Marmontu'eggaat u het bospad links in en u neemt hetbospad direct rechts dat evenwijdig looptaan de Waterlooweg.Mocht u menen dat u nu aan de zuid-rand van het Franse Kamp loopt, danheht u het mis. Deze ligt iets noordelijkerof net iets zuidelijker dan de Water-looweg. Het is moeilijk de zuidgrens vanhet kamp te herkennen. Daarvoor zijn ertwee opties waarvan wij een gedeeltelijklopen, namelijk de grens die ongeveer500 m van de noordgrens ligt. Op 300 mmeer, dus 800 m van de noordgrens,ligt nog een mogelijke grenslijn. Argu- ment voor deze tweede lijn zou zijn datdaarmee enkele opslagplaatsen binnenhet kamp zouden hebben gelegen. Nu is het de vraag wat er opgeslagen werd.Wanneer het om munitie ging, en dat isbij een legerkamp wel aannemelijk, danis het

logischer de opslagplaatsen buitenhet kamp te hebben. In dat geval is hetmeeste te zeggen voor de lijn op 500 mafstand van de noorgrens van het kamp,zodat er bij een ontploffmg geen schade inhet kamp zou zijn. ?? V volgt het bospad totdat dit weer terhoogte van nr. 37 op de Waterlooweguitkomt. U vervolgt de Waterlooweg engaat rechtsaf de D.J. Nieuwenhuizenwegin. Tegenover huisnummer 22 gaat u Imksaf. Dit pad zou de zuidgrens van het kampgeweest kunnen zijn. Bij de kruising methet ruiterpad gaat u kort links en zietaan uw rechterhtmd een bordje staan bijeen plek waar een voormalige opslag vankarnpementsgocderen geweest zou zijn.De contouren zijn met kleine houten piketpaaltjes aangegeven.







Seijst 2004. - Dl.34 AUSTERLITZ - HET KAMP EN HET DORP | OPEN MONUMENTENDAG 2004 ?* Nu keen u weer lerug naar het bospad envervolgt dat in de richting waarin u liep.Na enige tijd bereikt u de Grensweg, eenasfaltweg die op de grens van de gemeen-ten Zeist en Driebergen loopt. U steektdeze weg over en vervolgt het bospad.Wanneer dit pad uitkomt op een fietspadgaat u rechts. Dit fietspad komt uit opde Austerlitzeweg. Deze steekt u over enu neemt het tegenoverliggende bospaddai uitkomt bij de parkeerplaats van hetBeauforthuis. I. Het BeauforthuisWoudenbergseweg 70 Het Beauforthuis, gelegen aan deWoudenbergseweg, dateert uit 1861. Degrootgrondhezitter A.J. de Beaufort Hettoen een kerkje voor de bevolking vanAusterlitz bouwen op het terrein vanHeideoord. Het huis Heideoord was eenboerderij, in 1832 op de linkerbovenhoekvan het voormalige Franse legerkamp bijAusterlitz gebouwd. Dit huis is in 1844door J.B. Stoop gekocht. Deze Amster-damse koopman was sinds 1826 eigenaar al bereid verklaard tot het beschikbaarstellen van een kavel, maar toen was degemeente Zeist nog

niet zover die schen-king te aanvaarden. De school begon op 1augustus 1844 onder leiding van meesterI.J. Gramser. Om beter uitvoering te kunnen gevenaan het met behulp van schapenmest ont-ginnen van de heide tot een akkerbouw-gebied, besloot Stoop in 1844 van zijnboerderij Heideoord een landbouwschoolte maken. Bovendien verstrekte de pro-vincie een subsidie voor de school. Stooptrok de landbouwonderwijzer Enklaar uitGroningen aan die had deelgenomen aaneen prijsvraag over het in cultuur brengenvan heidegronden. Op de boerderij Hei-deoord kon hij met zijn leerlingen expe-rimenteren en proefterreinen aanleggen.Aan de school gaf ook J.R.E. van Laer{Zeist 1818-Utrecht 1891) les in natuur-,schei-, plant- en dierkunde. Hij was van1 oktober 1840 tot 21 juli 1847 aan deschool verbonden. Van Laer promoveerdein 1850 aan de universiteit van Utrechttot doctor in de wis- en natuurkunde. van heidegronden bij Austerlitz. De armegronden liet hij ontginnen en beplanten.Werkheden waren er in de buurt vol-doende. Immers was in 1810 het FranseKamp definitief verlaten. De ambachtslie-den en

neringdoenden die zich in de buurtvan het legerkamp hadden gevestigd ver-wierven sindsdien geringe inkomsten enleefden in armoede. Stoop verschafte henwerk. Met de aankoop in november 1836van de overige gronden in Austerlitz, totdan toe eigendom van de oude Franselegerkapitein F.A. Hubert, werden deperspectieven nog beter. De heer Stoop was een sociaal bewo-gen man. Behalve dat hij de bevolkingwerk verschafte, had hij ook oog voorandere sociale noden. Hij werkte door hetgratis afstaan van grond en het om nietbeschikbaar stellen van bouwmaterialenin 1844 mee aan de bouw van een schoolin de buurtschap. Tot dan toe moestende kinderen uit Austerlitz in Driebergennaar school of gingen ze helemaal nieten bleven analfabeet. Ook de vorigeeigenaar van de grond, Hubert, had zich



Seijst 2004. - Dl.34 AUSTERLITZ - HET KAMP EN HET DORP | OPEN MONUMENTENDAG 2004 Het gangbare verhaal over het verloopvan de landhouwschool is dat Enklaarniet in staat was zich in de eenzaamheidvan Austerlitz te handhaven en daardooraan de alcohol verslaafd raakte. Hetbetekende na een paar jaren het eindevan de landbouwschool. Daarnaast zalde crisis in de wereldwolhande! in die tijdook een rol hebben gespeeld in de misluk-king. Doordat het niet meer lucratiefwasom schapen te houden kwam er minderschapenmest voor de ontginningen'beschikbaar. J.B. Stoop was vader van een dochterAnna Aleida. Zij trouwde in 1841 metAernout Jean de Beaufort. Na het overlij-den van Stoop in 1856 erfde dit echtpaarhet grondbezit in Austerlitz en dus ookHeideoord. De Beaufort verpachtte deboerderij, maar dat leverde hem nietveel op aangezien de pachter de door zijndieren geproduceerde mest op de pacht-som in mindering mocht brengen. Denieuwe eigenaren gingen daarom geheelover tot bosbouw. Inmiddels was het bevolkingsaantal,van 235 in 1812 naar 168 in 1832 gedaald,weer

opgeklommen naar 259 in 1845.Deze inwoners vielen voor hun geestelijkeverzorging onder de kerkenraad van Zeist.Voor het bijwonen van een kerkdienstmoesten zij een afstand van ongeveer 6kilometer afleggen, andersom was hetmoeilijk voor de kerkenraadsleden inAusterlitz op huisbezoek te gaan. Daaromdienden enkele inwoners van Austerlitzin 1847 een verzoek hij de Synode vande Nederlands Hervormde Kerk in omeen hijdrage van 400 gulden te mogenontvangen voor een hulppredikant. Ditverzoek werd gesteund door de Zeisterpredikanten. Men dacht de godsdienstoe-teningen in het schoolgebouw te houden.Het verzoek werd echter afgewezen. Tienjaar later, in 1857, is er een groep nota-belen die opnieuw een poging doet in deleemte te voorzien. Twee jaar later wordteen evangelist benoemd. Als deze alspredikant naar 's Hertogenbosch wordtberoepen onderneemt de kerkenraad vanZeist actie. De kerkenraad wendt zich tot de heer A.], de Beaufort die in 1858 aleens een aanhod deed de boerderij Hei-deoord af te staan voor de bouw van eenpredikantswoning en kerk. Toen had dekerkenraad het

aanbod afgeslagen, maarnu kwam ze er op terug. De Beaufort her-haalde zijn aanhod en stelde ook nog, vooreen periode van zes jaar, 200 gulden perjaar beschikbaar voor een predikantstrak-tement. Opnieuw vroeg de kerkenraadtoestemming voor het aanstellen van eenhulpprediker. Begin 1861 werd die toe-stemming verkregen. In april van dat jaarkon I.J. Dermout als hulpprediker voor debuurtschap Austerlitz worden aangesteld.Ondertussen was door De Beaufort Hei-deoord afgebroken en op die plaats eenpastorie met een kerkzaal gebouwd. Hetbouwwerk hleef zijn eigendom. Pastorie en kerk zijn geheel in baksteenin classicistische stijl opgetrokken. Desmalle pastorie heeft een zadeldak datevenwijdig aan de weg is. De deur zitin het midden en heeft aan weerszijdentwee ramen met zes ruiten waarvan de



Seijst 2004. - Dl.34 AUSTERLITZ - HET KAMP EN HET DORP | OPEN MONUMENTENDAG 2004 luiken onthreken. De ecrsto verdiepingheeft vijf ramen van elk vier ruiten. Dezeramen zijn schuiframen evenals die vande begane grond. Ook de kerk die haaksaan de pastorie is gebouwd heeft eenzadeldak met klokkentoren. De kerk heeftspitsboogvensters en een in 1943 ver-hoogd voorportaal met een classicistischerondboognis. De kerk is tip 29 September 1861 ingebruikgenomen. Ongeveer een jaar laterbespreekt de kerkenraad met de heer DeBeaufort de mogelijkheid een zelfstandigehervormde gemeente in Austerlitz testichten. Er zijn dan ongeveer vijfhonderdleden. Hij is bereid om het eigendom vankerk en pastorie af te staan als er eenzelfstandige gemeente komt. Het belang*rijkste om de wens te realiseren was hetbijeenbrengen van een kapitaal om hetpredikantstraktement uit te betalen. Doorhet ijveren van een speciale commissie totstichting van een hervormde gemeente inAusterlitz is een bedrag van 17.500 guldenbijeen gebracht. Bijna twee derdedeeldaarvan heeft de heer De Beaufort voor zijn

rekening genomen. Van de rente vanhet bedrag kan een predikantstraktementworden betaald. Op 30 juli 1864 komt hetKoninklijk Ix^luit at dai Austerlitz eenzelfstandige hervormde gemeente magvormen. Van de nieuw te vormen ker-kenraad wordt A.j. de Beaufort voorzitter,meester I.J. Gramser bezet de post vansecretaris-penningmeester. Aan hen is J.Wolfswinkel toegevoegd. Als eerste regelsde kerkenraad de schenking van pastorieen kerkzaal door de heer A.J. de Beaufort.Vervolgens wordt de reeds vertrokkenhulpprediker I.j. Dermout beroepen totpredikant. Het gebouw aan de Woudenbergsewegfunctioneerde tot 1984 als kerk. Reeds in1970 ontstond een plan voor een nieuwekerk. De ligging van het complex aande Woudenbergseweg ten opzichte vanhet dorp was excentrisch. Bovendienwas het door houtworm aangetaste dakvan de kerk evenals de pastorie aan eenopknapbeurt toe. Door de slechte toe-stand waarin het pand verkeerde begon het moeilijk te worden een predikantaan te trekken. Inmiddels was bekenddat de oude hervormde bewaarschool inhet centrum van het dorp zou

wordenafgebroken. Men vond dit een geschikteplek voor een nieuwe kerk. De financie-ring voor de bouw moest uit de verkoopvan het perceel aan de Woudenbergsewegkomen. De hervormde gemeente wilde degrond graag als bouwgrond voor wonin-gen verkopen. De gemeente Zeist gingdaarmee niet akkoord. Zij wilde het vrij-komende perceel als bosgebied bestem-men. Er moest dus een andere manierworden gevonden om de financier! voornieuwbouw bijeen te krijgen. Die kwamdoor verschillende activiteiten binnende kerkelijke gemeente. De eigen ledenbrachten 120.000 gulden bijeen. Dit wasnog lang niet genoeg Vervolgens beslootde kerkenraad contact te leggen met degereformeerde gemeente in het dorp omsamen een nieuw gebouw op te richten.Het zaad viel in vruchtbare aarde en eind1983 kon met de bouw worden begonnen.Op 6 oktober 1984 werd de nieuwe kerk



Seijst 2004. - Dl.34 AUSTERUTZ - HET KAMP EN HET DORP I OPEN MONUMENTENDAG 2004 er kleine aanpassingen aan het complexgedaan om het voor zijn nieuwe functiegeschikt te maken. In 2005 start eenrigoureuze verbouwing om Het Beaufort-huis nog beter te doen functioneren voorartiesten en publiek. II. Het terrein van deStichting Jeugdbuitenver-blijven geopend. De oude kerk zou uiteindelijkniet worden afgebroken maar in zijngeheel met de grond worden verkocht orazo een historische pick voor Austerlitzte bewaren. De Zeister gemeenteraadstemde hiermee in. Na een tussenfasewaarin de Vrije Muziekacademie hetkerkje in eigendom had, is het sinds 1987een ruimte voor verschillende culturelemanifestaties met het accent op muziek. De Stichting hcheer pand Woudenbergse- weg 68/70 heeft de kerk in 1987 gekochten verhuurd aan de Stichting de Beaufortwelke in 1999 de Stichting beheer pandWoudenbergseweg 68/70 overnam endaarmee eigenaar van het pand werd. Hetkerkje is toen omgedoopt in Het Beau-forthuis, als herinnering aan de man dieveel voor Austerlitz heett hetekend: A.J.

de Beaufort. In de loop der jaren zijn Tegenover het Beauforthuis aan de Woudenbergseweg ligt de ingang van hetterrein van de Stichting Jeugdbuitenver-blijven. Dir bosgebied was oorspronkelijkeigendom van de tamilie De Beaufort.Toen zij een groot deel van htm bezitin 1939 verkocht aan Staatsbosbeheerviel ook dit terrein in handen van dezeinstantie. De opstallen dateren deelsuit 1939 en deels uit 1955. Voordat deStichting Jeugdbuitenverblijven zich ervestigde waren de harakken in gebruik hijhet Ministerie van Defensie. De eerste harakken zijn in 1939 illegaal Het gebouw van de medische dienst op het HOC-terrein, waar ook arbeidstherapie werdgegeven. Een foto uit 1960.                      topografisch-historische atlas gemeentearchief zeist



Seijst 2004. - Dl.34 AUSTERLITZ - MET KAMP EN HET DORP | OPEN MONUMENTENDAG 2004 AUSTERLITZ - HET KAMP EM HET DORP | OPEN MONUMENTEMDAG 2004 gebouwd door hec toenmalige ministerievan Oorlog. Dat gebeurde in het kadervan de mobilisatie van het Nederlandseleger in verband met de dreiging vande Tweede Wereldoorlog. Ze zijn uit hetruim voorhanden zijnde hout geconstru-eerd. Voor de bouw is hij de gemeenteZeist nooit vergunning aangevraagd. Degemeente heeft echter ook geen bezwaargemaakt en daarmee in de bouw toege-stemd. Tijdens de Tweede Wereldoorlogzijn de gebouwtjes door het Duitse legergehruikt als N.S.K.K-Lager en werden erenkele bijgebouwd. Bij de bevrijding in1945 zijn ze haastig verlaten. Vervolgenshebben de Binnenlandse Strijdkrachtende barakken in korte tijd letterlijk uitge-mest toen ze tijdelijk onderdak moestenbieden aan, naar verwacht werd, 2000gerepatrieerde Nederlandse krijgsgevan-genen. In 1946/47 heeft het ministerievan Defensie op het terrein het NeuroseHospitaal gevestigd en werd vooraan ophet terrein het gebouw van de MilitaireGeneeskundige Dienst opgetrokken.Hierbij hoorde ook een grote gymnas- tiekzaal. Nadat in 1966 de militairenvertrokken waren heeft Staatsbosbeheer dit gebouw lange tijd gehruikt als kantooren opslagmimte. Tegenwoordig wordt hetverhuurd aan een computer fir ma. In 1955is het aantal gebouwen verder uitgebreid. Het Neurose Hospitaal was bedoeldvoor Nederlandse militairen die geestelijkziek waren ten gevolge van hun beleve-nissen in de strijd om Nederlands-Indie(1946-1949), en later, Korea (1950-1953)en Nieuw-Guinea (1961-1963). Zij kondenonder medische begeleiding in de bossenvan Austerlitz herstellen. Als genees-heer-directeur was de zenuwarts W.L.Meijering aangesteld. Uiteraard verliepalles volgens militair patroon en haddenofficieren, onderoffkieren en soldatenhun eigen verblijven en eetzaal. Behalvede barakken met slaapplaatsen en hetgebouw van de medische dienst waren ercentraal op het terrein een administratie-gebouw en een keukengebouw tegenoverelkaar gelegen. Het u-vormige uit gelebaksteen opgetrokken administratiege- houw, dat nu de naam Lipke Zijlstra

Huisdraagt, is nu ingericht als verblijf voor dejeugd. De centrale keuken functioneertnog steeds voor de Stichting Jeugdbui-tenverblijven. Het uitgifteloket is in deinspringende gevel links van de entree.Het heeft opklapbare ramen zodat demilitairen droog stonden als ze hun etenopgeschept kregen. Toen tegen het midden van de jarenvijftig het Neurose Hospitaal langza-merhand zijn functie vertoor doordat deaard van de klachten veranderde - degeesteszieke militairen uit Nederlands-Indie waren niet meer in het hospitaal- wijzigde het ministerie van Defensiein 1958 de naam in Herstel- en OefenCentrum (hoc). Vanaf toen hood het ookplaats aan dienstplichtige militairen diebij hun keuring in de stabiliteitsklasse S4oi SS vielen. Zij waren niet direct gesehikrvoor een functie bij de landmacht, maarmen hoopte hen, onder andere middelsarbeidstherapie. in het hoc beter geschiktte maken. Tegenwoordig wordt het terrein college van burgemeester en wethouderswaren hier fel tegen gekant. De gemeentezocht zelfs steun bij de provincie om deplannen van het ministerie tegen te gaan,terwijl 41 bewoners van Austerlitz op 1Cjuli 1964 een rekwest aan de koninginstuurden. Uiteindelijk Het het ministe-rie van Justitie in voorjaar 1966 wetenhelemaal niet in het voormalige hoc-terrein gemteresseerd te zijn, omdat heteen heel geschikt terrein in Zeeland hadgevonden. Direct daarna heeft het Zeistercollege van B en W gereageerd op eenverzoek van de Stichting Kampeervreugddie samen met de Stichting Vakantiever-blijven voor de Lagere Schooljeugd werk-weken in Austerlitz wilde organiseren. Inde Stichting Kampeervreugd waren deanwb, de Nederlandse Reisvereniging,de Nederlandse Jeugdgemeenschap ende Nederlandse Jeugdherbergcentralevertegenwoordigd. Uit deze initiatieine-mers is in 1952 samen met het voormaligministerie van Onderwijs, Kunsten enWetenschap in 1952 de Stichting Jeugd-buitenverblijven opgericht welke vanaf opgetrokken uit prefab hetonplaten eneen recreatiezaa! is aan het geheel toe-gevoegd. De ramen van deze gebouwenhebben stalen kozijnen. Tevens is eenin 1956 afgebrande houten barak vande onderoffkieren door een betonnenbouwwerk vervangen. Voor de uit betongebouwde

barakken staan ook uit betongemaakte pingpongtafels en bankjes.Dergelijke betonnen bankjes treffen weook aan bij het uit haksteen opgetrokkenLipke Zijlstra Huis, het voormalige admi-n is t r at ie kantoor. Op 1 juli 1964, kort na het einde vande strijd om Nieuw-Guinea, heeft hetministerie van Defensie het hoc beein-digd. Staatsbosbeheer en de bewoners vanAusterlitz gingen ervan uit dat het ter-rein, zoals de bedoeling in 1939 reeds was,weer geheel in gebruik zou komen voor derecreatie. Maar het pakte eerst anders uit.Het ministerie van Justitie wendde zichnamelijk bij het vertrek van Defensie totde gemeente Zeist met het verzoek er eenjeugd detentie-inrichting te mogen vesti-gen. De bewoners van Austerlitz en het De boerderij Wallenberg. ZEISTER HISTORISCH GENOOTSCHAP nog vaak aangeduid als het voormaligeHoc-terrein. In 1955 werd op verzoekvan het ministerie in het bestemmings-plan opgenomen dat het terrein bestemdzou zijn voor ziekenhuizen en sanatoria.Toen is het aantal bouwwerken uitgebreidtot twaalf. De nieuwste barakken zijn



Seijst 2004. - Dl.34 AUSTERLITZ - MET KAMP EM HET DORP | OPEN MONUMENTENDAG 2004 AUSTERLITZ ? HET KAMP EN HET DORP | OPEN MONUMENTENDAG 2004 gebouwd door het toenmalige ministerievan Oorlog. Dat gebeurde in het leadervan de mobilisatie van het Nederlandseleger in verband met de dreiging vande Tweede Wereldoorlog. Ze zijn uit hetmini voorhanden zijnde hout geconstru-eerd. Voor de bouw is bij de gemeenteZeist nooit vergunning aangevraagd. Degemeente heeft echter ook geen bezwaargemaakt en daarmee in de bouw toege-stemd. Tijdens de Tweede Wereldoorlogzijn de gebouw tjes door het Duitse legergebruikt als N.s.K.K-Lager en werden erenkele bijgebouwd. Bij de bevrijding in1945 zijn ze haastig verlaten. Vervolgenshebben de Binnenlandse Strijdkrachtende barakken in korte tijd letterlijk uitge-mest toen ze tijdelijk onderdak moestenbieden aan, naar verwacht werd, 2000gerepatrieerde Nederlandse krijgsgevan-genen. In 1946/47 heeft het ministerievan Dcfensie op het terrein het NeuroseHospitaal gevestigd en werd vooraan ophet terrein het gebouw van de MilitaireGeneeskundige Dienst opgetrokken.Hierbij hoorde ook een grote gymnas- tiekzaal. Nadat in 1966 de militairenvertrokken waren heeft Staatsbosbeheerdit gebouw lange tijd gebruikt als kantooren opslagruimte. Tegenwoordig wordt hetverhuurd aan een computerfirma. In 1955is het aantal gebouwen verder uitgebreid. Het Neurose Hospitaal was bedoeldvoor Nederlandse militairen die geestelijkziek waren ten gevolge van hun beleve-nissen in de strijd om Nederlands-Indie(1946-1949), en later, Korea (1950-1955)en Nieuw-Guinea (1961-1963). Zij kondenonder medische begeleiding in de bossenvan Austerlitz herstellen. Als genees-heer-directeur was de zenuwarts W.L.Meijering aangesteld. Uiteraard verliepalles volgens militair patroon en haddenofficieren, onderofficieren en soldatenhun eigen verblijven en eetzaal. Behalvede barakken met slaapplaatsen en hetgebouw van de medische dienst waren ercentraal op het terrein een administratie-gebouw en een keukengebouw tegenoverelkaar gelegen. Het u-vormige uit gelebaksteen opgetrokken administ rat lege - bouw, dat nu de naam Lipke Zijlstra

Huisdraagt, is nu ingericht als verblijf voor dejeugd. De centrale ken ken functioneertnog steeds voor de Stichting Jeugdbui-tenverblijven. Het uitgifteloket is in deinspringende gevel links van de entree,Het heeft opklapbare ramen zodat demilitairen droog stonden als ze hun etenopgeschept kregen. Toen tegen het midden van de jarenvijftig het Neurose Hospitaal langza-merhand zijn functie verloor doordat deaard van de klachten veranderde - degeesteszieke militairen uit Nederlands-Indie waren niet meer in het hospitaal- wijzigde het ministerie van Defensiein 1958 de naam in Herstel- en OefenCentrum (hoc). Vanaf toen hood het ookplaats aan dienstplichtige militairen diebij hun keuring in de stabiliteitsklasse S4of S5 vielen. Zij waren niet direct geschiktvoor een functie bij de landmacht, maarmen hoopte hen, onder andere middelsarbeidstherapie, in het hoc heter geschiktte maken. Tegenwoordig wordt het terrein college van burgemeester en wethouderswaren hier fel tegen gekant. De gemeentezocht zelfs steun bij de provincie om deplannen van het ministerie tegen te gaan,terwijl 41 bewoners van Austerlitz op 10juli 1964 een rekwest aan de koninginstuurden. Uiteindelijk liet het ministe-rie van Justitie in voorjaar 1966 wetenhelemaal niet in het voormalige hoc-terrein gei'nteresseerd te zijn, omdat heteen heel geschikt terrein in Zeeland hadgevonden. Direct daarna heeft het Zeistercollege van Ben W gereageerd op eenverzoek van de Stichting Kampeervreugddie samen met de Stichting Vakantiever-blijven voor de Lagere Schooljeugd werk-weken in Austerlitz wilde organiseren. Inde Stichting Kampeervreugd waren deanwb, de Nederlandse Reisvereniging,de Nederlandse Jeugdgemeenschap ende Nederlandse Jeugdherbergcentralevertegenwoordigd. Uit deze initiatiefne-mers is in 1952 samen met het voormaligministerie van Onderwijs, Kunsten enWetenschap in 1952 de Stichting Jeugd-buitenverblijven opgericht welke vanaf opgetrokken uit prefab betonplaten eneen recreatiezaal is aan het geheel toe-gevoegd. De ramen van deze gebouwenhebben stalen kozijnen. Tevens is eenin 1956 afgehrande houten barak vande onderofficieren door een betonnenhouwwerk vervangen. Voor de uit betongebouwde barakken

staan ook uit betongemaakte pingpongtafels en bankjes.Dergelijke betonnen bankjes treffen weook aan bij het uit baksteen opgetrokkenLipke Zijlstra Huis, het voormalige admi-nistratiekantoor. Op 1 juli 1964, kort na het etnde vande strijd om Nieuw-Guinea, heeft hetministerie van Defensie het hoc beein-digd. Staatsbosbeheer en de bewoners vanAusterlitz gingen ervan uit dat het ter-rein, zoals de bedoeling in 1939 reeds was,weer geheel in gebruik zou komen voor derecreatie. Maar het pakte eerst anders uit.Het ministerie van Justitie wendde zichnamelijk bij het vertrek van Defensie totde gemeente Zeist met het verzoek er eenjeugd detentie-inrichting te mogen vesti-gen. De bewoners van Austerlitz en het De boerderij Wallenberg. ZEISTER HIST0RISCH GEN00TSCHAP nog vaak aangeduid als het voormaligeHoc-terrein. In 1955 werd op verzoekvan het ministerie in het hestemmings-plan opgenomen dat het terrein bestemdzou zijn voor ziekenhuizen en sanatoria.Toen is het aantal bouwwerken uitgebreidtot twaalf. De nieuwste barakken zijn



Seijst 2004. - Dl.34 AUSTERLITZ - HET KAMP EN HET DORP | OPEN MONUMENTENDAG 2004 \if.-' '-rf.i-^faB^ ? >^fi^gaC^i KIT BP ' 5* ? *i 1967 de barakken van Staatsbosbeheerhuurt en op het terrein actief is. Ook brengt de Stichting direct haar hoofdkan-toor vanuir Den Haag over naar Ausrer-lit:. De stichting was bedoeld om jeugduit de steden de gelegenheid te biedende natuur in te gaan. Ten zuiden van destad Utrecht zijn sindsdien negen plaatsenvvaar een dergelijk bmtenverblijt is. Ze zijnbehalve in de provincie Utrecht gelegenin Zuid-Holland, Brabant, Gelderland enLimburg. In de barakken van Austerlit: isplaats voor vijfhonderd personen. Sinds1988 is achter op het terrein een natuur-en milieueducatief centrum gevestigd inde barakken De Krekel en De Mier. Wallenberg vlak voor de afbraak in 1944 TOPOGRAFISCH-HISTORISCHE ATLAS GEMEENTEARCHIEF ZEIST



Seijst 2004. - Dl.34 AUSTERUTZ - HET KAMP EN HET DORP [ OPEN MONUMENTENDAG 2004 III. Wallenberg Met Wallenberg, ook Wallenburggenoemd, wordt vandaag de dag een openplek in het bos aangegeven waar tot 1944de gelijknamige boerderij heef't gestaan.De akkers rond de boerderij warenomgeven met wallen om verstuiving vande grond op de toenmalige heidevlaktetegen te gaan. Misschien dat ze ook eenfunctie hadden om vraatzuchtig wild vande akkers te weren, alhoewel ze dan vaneen speciale dichte beplanting voorzienmoeten zijn. Deze wallen zijn nog steedsaanwezig, evenals de put die voor bet huislag. Met beplanting zijn Je contouren vande oude woning aangegeven. Daarvoorstaan leibomen die vroeger voor het huisdienst deden als zonwering. Wallenberg is omstreeks 1800 ont-staan. Tegen het einde van de achttiendeeeuw kwam het in Nederland in zwangom woeste gronden te ontginnen totlandbouwgrond. Zo zetelde in Utrechthet Comite van Algemeen Welzijn waarbelangstellenden een aanvraag voor ont- van de Franse legers, bijna 18.000 solda-ten. Damble, wiens naam

ook geschrevenwordt als d'Amble, leverde aan de legersvan generaal Marmont onder meer houtom in het kamp te stoken. Daarvoorkreeg hij betaald met paardenmest. Diemest gebruikte hij op zijn akkers. In dezejaren van voorspoed trouwde hij een jongmeisje uit de buurt die voor nageslachtzorgde. Na het vertrek van de Fransen, in1807, waren er korte tijd nog slechtsdrieduizend militairen in het kamp enging het bergafwaarts met de eigenaarvan Wallenberg. Na het overlijden vanzijn vrouw in 1815 probeerde hij de grondte verpachten. Zijn eisen ten opzichtevan een mogelijke pachter, onder meerom begraven te worden op Wallenberg,waren kenneiijk zo hoog dat niemand erzin in had. Uiteindelijk overleed d'Amblein 1821. De laatste bewoner, voordat hetpand in 1944 werd gesloopt, was J. Hels-dingen. De in de buurt staande arbeiders-woning aan het Dambreesche spoor is in1958 door Staatsbosbeheer gesloopt. ginningsgronden in bruikleen kondenaanvragen. De reeds enkele jaren inNederland vertoevende Fransman JeanMaurice Damble vroeg aan dit comite1600 roeden heidegrond ter beschikkingte

stellen om een methode te ontwikkelenwaarmee arme lieden de heidevelden opeen goedkope manier konden bebouwenom zo in hun onderhoud te voorzien. Inde zomer van 1797 werd hem een heide-vak toegezegd eerst voor de periode vaneen jaar: van 1 mei 1798 tot 1 mei 1799.Damble gaf een arbeider opdracht deheide af te plaggen en de plaggen vervol-gens te verbranden. De as van die plaggendiende als bemesting van de voor land-bouw zo arme gronden. Het eerste jaarwas het kommer en kwel door slecht weeren een arbeider die nog ervaring moestopdoen. Toch werd het gebruik van degrond verlengd en kocht Damble er nogeen stuk bij. In de volgende jaren verrezentwee stenen huizen, een voor Damble zelfen een voor de knecht. Zijn landbouwme-thode had succes en bovendien kwamener vanaf 1804 goede jaren met de komst



Seijst 2004. - Dl.34 OPEN MONUMENTENDAG 2004 IV. Het Witte Huis Aan de Oude Woudenbergse Zand- weg Hgt het Witte Huis. Het is het in1827 gebouwde voormalig jachthuis enboswachterswoning van de familie DeBeaufort. In vroeger tijdcn moet eenzichtas door het bos hebben gelopentussen het jachthuis en het Beauforthuis.Het jachthuis is in 1886 verbouwd enheeft toen een etage gekregen. Benedenwoonde de jachtopziencr. Op de eersteetage was een jachtkamer ingericht waarde heren na de jacht een borrel dronken.Vlak voordat de bossen van De Beauforten het Witte Huis in 1939 in handen vanStaatsbosbeheer kwamen, werd het jacht-huis bewoond door dienstpersoneel vande familie, Direct na de verandering vaneigenaar is het Witte Huis inge:et voorde mobiiisatie. Een groep militairen vande achtste compagnie pioniers werd ergelegerd, Een ander deel van de compag-nie kvvam terecht in hotel-restaurant DePyramide. In het Witte Huis en de bijge-bouwen ervan, ja zelfs in het kippenhok, waren totaal 83 genie-militairen en tweeleden van de geneeskundige troepen gele-gerd. Hun leeftijd

varieerde van 21 tot 36jaar. De militairen werkten overdag aande verdedigingslinie bij de Grebheberg,maar 's avonds vonden velen gezeiligheidbij inwoners van Austerlitz. Na de capitu-latie van Nederland keerden de militairenterug naar huis. Na 1945 heeft Staatsbosbeheer hetWitte Huis in gcbruik genomen. Het huisheeft een opzet als van een landhuis. Debegane grond heeft hoge ramen op lagevensterbanken en openslaande deuren inhet vooruitspringende deel. De ramen zijnvan groene luiken voorzien. De ramen opde etage hebben geen luiken. Het interi-eur is na 1939 danig gewijzigd en in1969 is een verbinding gemaakt tussenhet vvoonhuis en het koetshuis. Van hetoorspronkelijke interieur is vveinig terugte vinden. DE VOLTOOIDE CONCENTRATIE OP 3 SEPTEMBER 1939(zondcr Iuchtverdediging) De verdedigingslinies van Nederland vlakvoor de Tweede Wereldoorlog.





Seijst 2004. - Dl.34 OPEN MONUMENTENDAG 2004 het kamp te hebben. In dat geval kunnenwe de grens op vijfhonderd meter afstandaanhouden. Namenlijst Verklaring van de namen van enkelewegen die u tijdens de wandeling pas-seen. Dambreesche Spoor Deze weg door het bos, die van deOude Woudenbergse Zandweg naar deLeusderheide loopt, ontleent zijn naamaan de ontginner Jean Maurice Damble(dAmblee) die zich in 1797 op de heidebij Austerlitz vestigde en daar een ontgin-ning begon. Zijn ontginningsboerderijWallenburg lag aan de:e bosweg. Menneemt aan dat hij gehruik heeft gemaaktvan een oude Hessenweg. Marmontweg Genoemd naar Auguste Frederic LouisViesse de Marmont, (1774-1852), generaalin het leger van Napoleon. Hij was met delegers van Napoleon in Italic en Egypte. Gedurende de jaren 1804 en 1805 had hijde leiding van de Bataafse troepen op deheide ten oosten van Zeist. In 1807 kreeghij van Napoleon de titel Hertog van Rayusa. D.J. van Nieuwenhuizenweg In 1959 is deze straat genoemd naareen bekende inwoner van Austerlitz, DirkJan van Nieuwenhuizen (1873-1941). Hijheeft veel voor de

Austerlitze gemeen-schap yedaan. \ lij riehtte het fanfarekorps'Erica' op en de plaatselijke Floraliaver-eniging. Van heide was hij voorzitter totaan zijn overlijden. Oude Postweg De Oude Postweg maakte vroeger deeluit van de postweg tussen Amsterdam enAnihein. Oude WoudenbergseZandweg Dit is de oude middeleeuwse weg tussenUtrecht en Woudenberg. Een groot deelvan deze weg is 'opgelost' met de bouw van de Verzetswijk en Vollenhove. In dezeventiende eeuw duidde men deze wegaan met 'Woudtweg' en in de negentiendeeeuw met 'Utrechtseweg'. Een deel vande oorspronkelijke weg is nog aanwezigtussen de Oude Arnhemseweg en de P.J.Oudlaan. Traay of Traayweg De oude weg van Driebergen naarde Woudenbergseweg bij de Pyramidevan Austerlitz. Het begrip 'traay' komtwaarschijnlijk van tra o( trade wat in deMiddeleeuwen de betekenis van spoor ofvoetpad had. Waterlooweg Genoemd naar de gemeente Waterloowaar Napoleon in 1815 werd verslagendoor de Engelsen, de Pruisen en deNederlanders.



Seijst 2004. - Dl.34 MONUMENTENNACHT IN SLOT ZEIST Votstelijke avond in de Gouden Eeuw D ~? Dit jaar is er voor het eerst een Monumentennacht in degemeente Zeist. Bij zo'n eerste keer spreekt het vanzelfdat Slot Zeist centraal staat. Het thema van deze bijzon- dere nacht 'Vorstelijke avond in de Gouden Eeuw*, is ingegeven door het leven van de bouwheer van het Slot, Willem Adriaan Rijksgraaf van Nassau, heer van Odijk, Kortgene, Zeist en Driebergen.



Seijst 2004. - Dl.34 OPEN MONUMENTENDAG 2004 gedekte tafel valt in de Grote Zaalvan Het Slot te bewonderen. Hierbijwordt tekst en uitleg gegeven over deeetgewoonten en tafelgehruiken van degegoede burgerij uit die tijd. In de W'illemszaal van Het Slot hrengteen meesterverteller van de StichtingLiteraire Aktiviteitcn Zeist verhalen uitde geschiedenis van Het Slot ten gehore. Om 20.30, 21.30 en 22.30 uur zijn erin de Blauwe Zaal van Het Slot uitvoerin-gen van 17e eeuwse hofdansen met oudemuziek. Op de eerste verdieping van Het Slot isde tentoonstelling 'Oneindige landschap-pen' te bezichtigen. Van 21.00 tot 22.00 geeft een valkeniereen demonstrate van de valkenjacht inhet Slotpark. Vanaf 22.00 uur branden de vuurkor-ven en kan het publiek zich begeven inde richting van de theekoepel waar menkennismaakt met een echtpaar in kledinguit de \T eeuw. Rond 23.30 uur begint het afsluitendeprogramma van de Monumentennacht in Slot Zeist. Als de grote klok twaalf keerheeft geslagen is de magie verbroken.Terug in de 21>,e eeuw keert iedereenhuiswaarts. Alle activiteiten in en om Slot Zeistzijn tijdens

Monumentennacht gratistoegankelijk. Slot Zeist De geschiedenis van Skit Zeist begintin 1677- In dat jaar vraagt de nieuwe eige-naar van het slot, Willem Adriaan vanNassau-Odijk aan de Staten van Utrechttoestemming een geheel nieuw gehouwneer te zetten. Het is onduidelijk of hethuidige Slot op de fundamenten van deru'ine van Huis van Zeyst staat of dat dieelders liggen. De toestemming voor debouw wordt hem verleend en hij laat debouwlieden snel beginnen. In 1686 is hethoofdgebouw met zijn zijvleugels klaar.Het Slot wordt waarschijnlijk ingerichtdoor de bekende architect Daniel Marotdie ook op Het Loo werkte. Het hoofd-gebouw onderging in latere jaren weinig Trots op zijn huis en tuin ontvingWillem Adriaan Rijksgraaf van Nassau,heer van Odijk, Kortgene, Zeist enDriebergen graag gasten. Hij toonde hethuis in voile glorie. De sfeer van zo'nvorstelijke avond staat centraal in deMonumentennacht op Het Slot tijdensde schemering van de avond en het vallenvan de nacht. De opening vindt plaats om 19.45 uuren de poorten sluiten om 24-00 uur. Doorhet gevarieerde programma is het geenprohleem zich de hele

avond rond en inHet Slot Zeist te vermaken. Huis, voor-plein, Slottuintheater, park en theekoepelzijn het decor voor een avond vol dans,toneel, verhalen en oude muziek. U kuntdwalen door de stijlzalen, door het Slot-park en hier en daar uw oor te luisterenleggen en een hijzondere sfeer proeven. In het Slottuintheater spelen toneelver-enigingen West End en Evanee 'Zomer-nacht' van William Shakespeare in eenbewerking van Hugo Claus. Een in de stijl van de Gouden Eeuw 102



Seijst 2004. - Dl.34 OPEN MONUMENTENDAG 2004 -    P.J. Frederiks, De Piramide van Austertitz, Amers-foort 1895. ' A. Kerdijk. 'Gezondheids- en vacantie-kolonies', in: Eigen Haard, 1884. knipsel in archief ZHG Van de Poll Stichtingnr. 3.14.1.' Mondelinge mededeling van J.A. Kartman d.d. 24-5-2004,'? Nieuwe leister Courant. d.d. 13-4-1979. knipsel in archief ZHG Van de Poll Stichting nr. 3.14.14.' R. Blijdenstein, Zeist. Groei en Bouw. Huis xer Heide, Lyceumkwartier en Austertitz. Zeist 1984. -    W. Grapendaal, De buurtschap Austertitz in hetlicht der historie, Zeist 1954. R. Loenen, Van Heidenoord tot Hoeksteen,Geschiedenis van de Ned. Herv. Kerk te Austertitzvanaf 1861, Zeist 1993. De zelfstandigwording van Aijsterlitz'. met gepubli-ceerd anoniem artikel in archief ZHG Van de PollStichtingnr. 3.14.1. -    Diverse knipsels uit De Zeister Nieuwsbode 1971-2003, in archief ZHG Van de Poll Stichting nr.3.14.10. ' Archief van de gemeente Zeist. 1946-1965, inv.nr.1651; Gemeentearchief Zeist.Topografisch-histonsche documentalieverzamelingGemeentearchief Zeist. -    Knipsel uit De Zeister Nieuwsbode d.d.

11-3-1988en een knipsel uit het Utrechts Mieuwsblad d.d. 17-7-1993 berustend in het archief van ZHG Van dePoll Stichting te Zeist onder nr. 3.14.2. ' N.S.K.K. staat voor National Sozialistisch Kraftfanr Korps.*? L. Visser, Het Dorp Zeist, Zeist 1980. p. 110-113.' Austerlitz 175 Jaar. Mobilisatie en Oorlog in: Ni'euweZeister Courant 13 april 1979 berustend in hetarchief van ZHG Van de Poll Stichting te Zeistonder nr. 3.14.14.' L. Visser, De straatnamen van Zeist, Zeist 1988. van Nassau-Odijk verkoeht het complexin 1745 aan de Amsterdamse koopmanCornelis Schellinger. De:e stelde hetheschikhaar aan de Hernhuttergemeentein Nederland. Zij betrok de zijvleugels.Korte tijd daarna, in 1748, werd hetcomplex uitgebreid met de gebomvenaan het Broeder- en Zusterplein. In 1767kwam het Slut in eigendom van MariaAgnes gravin van Zinzendorf. Van 1784tot 1818 was het Slot in handen van detamilie Van Laer. Daarna kocht WillemWijborgh het Slot in 1818 en in 1822werd de Evangelisch-Lutherse gemeentete Berbice (Guyana) eigenaresse. Vervol-gens verwierf Jan Elias Huydecoper hetSlot in 1830 in eigendom. In 1867

kochthet echtpaar Labouchere-Vroomberg hetSlot. Hun familic bewoonde het Slot tor1924, daarna kwam het in handen vande gemeente Zeist die het complex eenpublieke tunctie heett gegeven. Literatuurlijst ' Roland Blijdenstijn. De Pyramide van Austertitz/LaPyramide d'Austerlitz. Erkenning voor een FransGedenkteken/Un memorial commemoratif francaisremis a i'honneur aux Pays-Bas, Utrecht 2000. FOTO HET SLOT ZEIST veranderingen in tegenstelling tot de zij-vleugels. Het complex is aan de voorzijdevoorzien van een brug over een slotgrachtdie overgaat in waterpartijen van de tuinaan de achterzijde. Deze hrug en grachthebben nooit, zoais bij middeleeuwse kas-telen, een verdedigingsfunctie gehad. Zewaren wel een vereiste bij de aanleg vaneen ridderhofstad. De kleinzoon van Willem Adriaan



Seijst 2004. - Dl.34 MEDEDEUNGEN VAN HET BESTUUR kunst in de openbare ruimte in Zeist.Belangstellenden worden van harteuitgenodigd voor een lezing op basisvan de genoemde publicatie. Hetwordt een virtuele wandeling langsbeelden, parken en monumenteno.t.v. wethouder W.J.M. den Heijer,portefeuillehouder Ruimtelijke orde-ning, Kunst en Cultuur. Deze avondwordt gehouden op woensdag 29September in de gemeentezaal vande Thomaskerk aan de Oranje Nas-saulaan. Aanvang 20.00 uur. Detoegang is gratis. Lezing woensdag 3 novemberLandgoed Schoonoord Wij wijzen u ook op de jaarlijkse 'Vande Poll-lezing' die gehouden wordt opwoensdag 3 november in de kantinevan het Openbaar Zeister Lyceumop het landgoed Schoonoord aande Blikkenburgerlaan, aanvang20.00 uur. De toegang is gratis. Debekende Zeistenaar Gert Schutte{oud-Tweedekamerlid) zal spreken over Van redding door bezuinigingtot leefbaar Zeist', met als subtitel:anderhalve eeuw politieke partijvor- ming in Nederland en Zeist. Website Nogmaals wijzen wij u op onze web-site: www.zeist-historie.nl. Gemiddeld170 bezoekers per

maand hebbensinds de introductie onze websitebezocht. In toenemende mate fun-geert deze website als informatiebronen vraagbaak. Hebt u iets te vragen,maak dan gebruik van deze nieuwemogelijkheid. Donateurs Aantal per 15 mei 2004826 Nieuwe donateurs W.E. Engelkes                         Zeist C.T.J. Wreesmann                  Zeist Mededelingen Middellaan 6 Het bestuur nodigt u alien nogmaalsuit om eens een kijkje te komennemen in ons prachtige nieuwe pand.We zijn geopend ledere dinsdagmor-gen van 10 tot 12 uur en ieder zater-dagmorgen van 12 tot 14 uur, Subsidie We zijn erg blij met subsidies ont-vangen van het Prins Bernhard Cul-tuurfonds en de Veenendaal - BotStichting. Eerder konden we al eensubsidie van de Rabobank melden.Al met al zeer welkome (en nood-zakelijke) bijdragen aan onze nieuwehuisvestingen automatisering. Lezing woensdag 29 SeptemberThomaskerk Onder de titel &quot;Over de Liefde&quot; isrecent door de gemeente Zeist eenprachtige publicatie uitgebracht:







Seijst 2004. - Dl.34 80 JAAR ADO - HERMAN UIT DE BOSCH. WILLEM VAN DEN BROEKE 80 Jaat ADO, speelgoed met een doel Een trekker met kiepbakken uit ca. 1930 (nr. 965). HERMAN UIT DE BOSCH svvz WILLEM VAN DEN BROEKE Sanatorium Berg enBosch in Apeldoorn ado kende twee periodes: te weten van1922 tot 1962 en 1962 tot 2002 (heden).ado stond in de eerste periode voor Arbeid Door Onvolwaardigen. Eenwoord wat toen stond voor iemand diedoor ziekte zijn werk niet kon uitvoeren.In dit geval praten we over de periodedat tuberculose oftewel t.b.c, waaraan in Nederland in 1915 200 mensen per100.000 inwoners stierven, een volks-ziekte was. T.b.c. werd wel de 'witte pest'of 'witte dood' genoemd. Met steun vanhet toenmalige departement van Arbeid, 107



Seijst 2004. - Dl.34 80 JAAR ADO - HERMAN UIT DE BOSCH, WILLEM VAN DEN BROEKE ervaring die daarmee inApeldoorn werd opge-daan, zou later bij debouw van stenen onder-komens in Bilthovengoed van pas komen. Na verloop van tijdvond Bronkhorst (ziefotorechtsboven) de ligging van Apeldoornte excentriek ten opzichte van medischecentra, zoals de Universiteit Utrecht ende grote ziekenhuizen. Bovendien rezener moeilijkheden met de gemeente Apel-doorn, die aan de hinderwetvergunningenstrenge voorwaarden verbond en de huurvan het terrein, dat eigendom was van degemeente, drastisch verhoogde. Om het doel van via werk en bege-leiding rei'ntegratie te bereiken werdenarbeidslocaties in het leven geroepen dieals zelfstandige bedrijfjes opereerden en Unks: Omslag brochure over Berg enBosch. Geheer boven: Willem Bronkhorstomstreeks 1948                                      swz in die jaren onder leidingvan minister Aalberse, verrees in Apel-doorn een houten noodsanatorium met225 bedden.                              _________ medische wereld internationaal naammet zijn zorgvuldig vastgelegde waarne-mingen van het

genezingsproces van zijnpatienten. SANATORIUM Op 28 juli 1920 werd hetSanatorium Berg en Boschofficieel door minister Aal-berse geopend. Geneesheer-directeurBronkhorst maakte in de Volgens latere inzichten was «5Bg het sanatorium primitief, maar de houten gebouwen haddenhet voordeel dat er met deinrichting geexperimenteerdkon worden. De kennis en





Seijst 2004. - Dl.34 80 JAAR ADO - HERMAN UIT DE BOSCH, WILLEM VAN DEN BROEKE Een catalogus van 1939 vermelddeexpliciet de export naar het toenmaligeNederlands-Indie, Zuid-Afrika, Belgieen Engeland. De lijst met afnemers teldein 1953 meer dan 135 verkooppunten.De ADO-productie was uitgegroeid toteen volwaardig bedrijf van hoogwaardigspeelgoed. Naarmate het ontwerptalent van KoVerzuu zich eind jaren twintig verderontwikkelde, kregen de ontwerpen meerkleur en vorm. Zij deden denken aanDe Stijl en voedden het vermoeden, datVerzuu zelfs goed hekend was met demeubelen van Rietveld. Enkele ontwer-pen hadden zo uit de koker van Rietveldkunnen komen, Bronkhorst werd in 1948 aan de Uni-versiteit van Utrecht tot buitengewoonhoogleraar in longziekten benoemd. In1950 werd hij als geneesheer-directeuropgevolgd door de heer Hirdes. Verzuutnoest nu de steun van Bronkhorst metwie hij dit alles had opgebouwd, ontberen.Voor Hirdes hadden de ado werkplaatsenniet dezelfde betekenis en bovendien Kinderen spelen met ADO-speelgoed KLIB/KDC NIJMEGEN bleken ze in de vijftiger jaren meer

verlies-lijdend. Hirdes wilde er een commercieelbedrijf van maken. Verzuu wenste echtergeen vergaande concessies te doen aan de eisen van de markt en nam in 1955afscheid van Berg en Bosch. De ado werkplaatsen in Bilthovenwerden op 14 juli 1962 officieel opgehe-



Seijst 2004. - Dl.34 80 JAAR ADO - HERMAN UIT DE BOSCH, WILLEM VAN DEN BROEKE In deze periode werd de afkortingado veranderd in Apart Doelmatig enOnverwoestbaar. ado was in deze periodeduidelijk op zijn retour en de toenmaligedirecteur, de heer C. van Nieuwenhoven,vond dat er een nieuwe wind moest gaanwaaien. Samen met Maaswinkel trokhij erop uit om leveranciers te zoekenvoor beukenhout en beukentriplex. In1967 werd Bas Kamp aangetrokken alswerkleider hout. Zijn taak bestond uit het ontwikkelen van nieuwe producten,zoals meubilair voor zusterskamers vandc Willem Arntzhoeve en het verbeterend.i. commercieel aantrekkelijk maken vanado producten. Uitcindelijk resulteerdedat proces in productie van artikelen voorde markt van schoolleermiddelen. Ondanks het feit dat de productie vanado speelgoed niet voldoende opleverde,werden er in de houtlijn enkele innovatiesgerealiseerd: de aanschaf van een cirkel- Het hele ado pakket met alle rechtenen materialen werd op 1 oktober 1962van Berg en Bosch overgenomen door deStichting Sociale Werkvoorziening Zeisten omstreken toen nog de Zeister

Werk-plaats geheten, voor het symholischebedrag van 1 gulden, De werkmeester,de heer van Leeuwen, verhuisde meenaar Zeist, Van ADO naar ADO De Zeister Werkplaats was reeds in1954 begonnen met de werksoort hout-bewerken. In de houten barakken aan deHaven' werden de eerste werkzaamhedenverricht, zoals het slopen van oud school-meubilair en het repareren van fruitkis-ten. In 1962 heeft men nog een kleineperiode restanten van Berg en Boschafgemaakt en verkocht. Tevens warende blokkenbakken en blokkenzakken nogpopulair in de verkoop. Zelfbouwpakketten samenstellen. swz



Seijst 2004. - Dl.34 80 JAAR ADO - HERMAN UIT DE BOSCH. WILLEM VAN DEN BROEKE qQC DEGELIJKHOUTENSPEELGOED, VOOR VEEL rcrN&iRPiizii*



Seijst 2004. - Dl.34 80 JAAR ADO - HERMAM UIT DE BOSCH, WILLEM VAN DEN BROEKE Links: Timmerlui aan het werk in de werkplaats Berg en Bosch in Apel-doorn.                                                                                                               swz



Seijst 2004. - Dl.34 JAAR ADO - HERMAN UIT DE BOSCH, WILLEM VAN DEN BROEKE zaag, een lintzaag en werkbanken voormeube 1 makers. Het oude ado was immerserg arbeidsintensief met als uitschieter deproductie van de achtdelige kubus. Vande blokkenbakken en kubussen werden erin die periode jaarlijks 250 tot 500 stuksgeproduceerd, In de jaren zeventig verdrong plasticspeelgoed in snel tempo het houten speel-goed. Bovendien had de alleen verkopervan het ado speelgoed weinig belangstel-ling meer voor het product. Vadeka hadde Marklintreinen ontdekt en voor datartikel 90% van de ruimte op zijn standde Utrechtse jaarbeurs ingeruimd. Voorhet ado speelgoed was slechts een plankbeschikbaar. In diezelfde periode werdechter wel de eerste aanzet gegeven voornieuwe ontwikkelingen. Er werden contacten gelegd met speel-goedproducenten en deze kvvamen tot deconclusie dat naast hun eigen productie-lijn er werk uitbesteed kon worden aan deswz. Het aantal producenten wat de wegnaar Zeist vond, groeide gestaag. Inmid-dels waren de eigen ontwerpen welke onder de naam ado op de markt

kwamenook al toegenomen. De afhemers van deswz hadden interesse om haar productenin hun assortiment op te nemen. De series moesten groter worden omcommercieel verantwoord te werken. Deswz speelde hier goed op in door grotereseries te maken met afroep en afnameaf-spraken met de klanten. De scharenhlokken, verfblokken, mate-riaalblokken, prikpenblokken en potlood-bakjes, die tot het assortiment behoorden,werden in grote series blank gelakt. Despeelgoedblokken werden in blank houtuitgevoerd. Die blokken, in hun diverseuitvoeringen, bleven bewust ongelakt,omdat de ervaring hadgeleerd dat met onge- &quot; *c%*.^^ 0lakte blokken hogeren groter gebouwd kon il^*Wworden. De gelakteblokken die de concur- fi9 rent produceerde, gleden bij grote bouw-sels weg. Later werd het assortiment uitgehreidmet de buggy, waarvan er meer dan tien-duizend verkocht werden. Tevens werdende strijkplank met strijkboutje, het win-kelwagentje en de serveerwagen ontwor-pen. Naast de ado producten werden erin die tijd ook andere activiteiten in dehoutafdeling ontplooid. Via een firma inAmsterdam werd multiplex vanuit

Fin-land rechtstreeks naar een Nederlandsehaven verscheept en van daaruit op afroepnaar Zeist getransporteerd. Een nieuwe stijl De jaren tachtig vormen een:doorbraak van ADO-nieuwestijl. Sinds 1983 wordt debuggy op grote schaal afge-zet. Het sw journaal melddein 1988, dat er in vijf jaar tijd10.000 buggy's waren ver-kocht. Het assortiment werduitgebreid met een telefoon, Het spelWoudlopertje. ... \fo*





Seijst 2004. - Dl.34 80 JAAR ADO - HERMAN UIT DE BOSCH, WILLEM VAN DEN BROEKE stoelen en tafels in diverse uitvoeringen,een commode, een opbergkist/bank, eenbezemstandaard, een garage voor minia-tuurauto's, poppenwagen, Apollo-meube-len en een loopbakfiets. De houten speelgoedproducten vanado onderscheidden zich van anderespeelgoedmerken, zoals sio, Nooitgedachten okwa. Dit uitte zich in kwaliteit, depedagogische waarde en eerlijk hout. De opvolger van de heer Van Nieuwen-hoven, de heer Blind, had bij zijn vorigewerkgever Philips de nodige ervaring opge- daan om een vernieuwende bedrijfsstijl inte voeren. Onder zijn leidtng werden naeen representatief marktonderzoek veelnieuwe producten geintroduceerd o.a.het zogenaamde 'Woudlopertje', het spel'3 =2 + V en het kegelspelletje. Het opere-ren op deze nieuwe deelmarkt werd geengroot succes. De sociale werkvoorziening werd indie tijd meer gevraagd kostendekkend tewerken en daarin paste wel een innova-tieve bedrijfsvoering met bij tijd en wijlensicovol ondernemersschap, In de negentiger jaren werden de adoproducten vooral

verkocht aan scholen en peuterspeelzalen. De omzet bedroegin die periode een half miljoen gulden.Inmiddels worden de ado producten ookvia internet aan de man gebracht viaadospeelgoed.nl Sinds de jaren tachtig manifesteert deswz zich op beurzen zoals de bedrijven-contactdagen, een eenmalige presentatieop de Spielwarenmesse in Neurenberg, deTrademarkt in Utrecht, de 50+ beurs ende Kindvakbeurs. Om de omzet te vergroten kwam dealgemeen directeur, de heer Roelofs,met het plan de ADO-lijn te vernieuwendoor studenten van de Hogeschool voorde Kunsten te Utrecht hiervoor een Een 7-delige set &quot;oude&quot;blokken uit 1953. swz Groenten- enfruitauto, model uit1932, uitgevoerdin 1952.





Seijst 2004. - Dl.34 SO JAAR ADO - HERMAN UIT DE BOSCH. WILLEM VAN DEN BROEKE opdracht te geven. swz wilde de oorspron-kelijke kleuren en vorm weer terugzien inde nieuwe producten. Vijftien studenten van de afdeling 3d- design maakten in samenwerking metswz verschillende producten, waarbij zijvoortborduurden op de oorspronkelijkeado stijl nit de jaren twintig, het bekendehouten speelgoed en kindermeubilair inde sfeer van De Stijl, Rietveld en Mondri-aan. Kubusachtige producten in de kleu-ren geel, blauw en rood. Bij het streven naar de realisatie van een eigentijds pro-duct moest bovendien rekening gehoudenworden met de maakbaarheid, de prijs deoriginaliteit en de verkoopbaarheid vanhet product. De een en twintigsteeeuw, 'back to the roots' Het ado assortiment werd in de loopder jaren aangepast aan de nieuweontwikkelingen in het basis- en kleu-teronderwijs. Er kwam meer aandacht voor kindermeubilair dat praktisch enstevig is. Oude bekenden zoals de autoen truckmodellen werden al verscheidenejaren niet meer gemaakt. Maar juist dezemodellen zijn nu weer heel gewild. Hetzijn echte

collectors items, Het begon met een kubus spaarpotjeuit de jaren vijftig. Uitgevoerd in de kleurblauw met een geel schuifje wat met eenkoperen schroefje was vastgezet. Met eennostalgische knipoog naar de invoeringvan de euro diende dit object in december Paard en wagen uit 1925. SW7



Seijst 2004. - Dl.34 80 JAAR ADO - HERMAN UIT DE BOSCH, WILLEM VAIN DEN BROEKE 1997 als een origineel eindejaar geschenkvoor alle relaties van Je swz. Ook depresident-directeur van de NederlandseBank kreeg een exemplaar toegezonden. Omdat ado zich een plaats had wetente verwerven binnen het veld van indu-striele vormgeving werd de swz gevraagddeel te nemen aan een tentoonstelling inhet museum Boijmans van Beuningen inRotterdam. Speciaal voor deze tentoon- stelling werd een boekje uitgegeven, dattijdens de tentoonstelling verkrijgbaarwas. In een beperkte oplage werd eenreplica vervaardigd van de besteldienst-auto die op de omslag van de catalogusstond, Naar aanleiding van deze ten-toonstelling bereikten de swz - via demedia - uiteenlopende vragen over hetoude ado. Daarna gebeurde er nog meer. In juni 2000 werd er in het Singer Museum teLaren een tentoonstelling ingericht metals thema Leven in een verzameling'.Daar werden ook weer de ado objectententoongesteld. ado bleef boeien; in 2001werd in het avro programma Tussenkunst en Kitch' een autootje aangebo-den uit het

ADo-assortiment waarvan dewaarde op /850,- gulden werd geschat.Deze brede belangstelling moest wel eenvervolg hebben. Een vroeger plan om twee replica's inproductie te nemen werd opgepakt. Beidemet certiflcaat en in gelimiteerde oplage.Nadat het plan door de directie was goed-gekeurd, werd een keuze gemaakt voor dekever van Volkswagen en de besteldienst-auto. Eerder had het Haagse Gemeen- Flessenwagen, 1953.



Seijst 2004. - Dl.34 80 JAAR ADO - HERMAN UIT DE BOSCH. WILLEM VAN DEN BROEKE temuseum al interesse getoond en nauitvoerig overleg werd de besteldienstautomet hun logo in een gele versie in eenoplage van vijftig stuks in productie geno-men. Voordat die gereed was, waren alleexemplaren al uitverkocht. Begin 2002 zijn de replica's, de bestel-dienstauto en de kever op de marktgebracht. Bovendien was 2002 een belang-rijk jubileumjaar. Toen produceerde swznamelijk al 40 jaar ADoproducten. Ter ere van dit jubileum is het boekje '80 jaarado' samengesteld. Er is ook een groeiende belangstellingvan de museumwereld voor de nieuweado objecten. In het speelgoedmuseum(Toygallery ) te Brummen, voorheen inTer Schuur, was van eind mei tot einddecember 2003 een ado tentoonstel-ling ingericht. Overigens is er niet alleenbelangstelling vanuit Nederland, wantna de presentatie van de website www. adospeelgoed.nl kwamen er ook reactiesuit het buitenland, Samenvattend kunnen we concluderendat lerend werken c.q. 'begeleid' werkeneen wezenlijk onderdeel vormt van deidee arbeidsgehandicapten te

re'integrerenin het productieproces, zo was de pro-ductie van het Aoospeelgoed van meet afaan ingebed in de filosone van de terug-keer van de tuberculosepatient inhet arbeidsproces. De ver-lichte ideeen van WillemBronkhorst         werden hem niet overal in dankafgenomen. Pas toen naverloop van tijd bleek, dathet proces van re'integratie vanpatienten die de nazorgbehandelinghadden ondergaan veel probleemlo-zer verliep dan dat van patienten die eendergelijke behandeling hadden moetenmissen, raakten de tegenstanders over-tuigd. Volgens Bronkhorst was - naast deinteresse voor beloning in stukloon c:. Replica van deADO-tax uit 1953 Winkeltje, 1936-1938. swz





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



Seijst 2004. - Dl.34 LOU BANDY OP NIEUW BEERSCHOTEN - R.P.M. RHOEN Lou Bandy op Nieuw Beerschoten Een van de grootste vooroor-logse artiesten was Lou Bandy(18904959). Zijn eigenlijkenaam was Lodewijk FerdinandDieben. Hij was vooral revue-artiest. Zijn liedje lZoe/t dezon op' uit 1936 is nog steedsbekend. carriere vaker in Zeist zijn opgetreden,maar dit optreden wil ik vermeldenomdat naast de advertentie voor zijn showin de Zeister Post een advertentie staat diebegint met 'Zoekt de zon op\ zijn grote hit.Het was een advertentie van een zonne-studie of zoals men toe zei: een instituutvoor hoogtezon, De burgemeester, Mr. A.P. KorthalsAltes, deelde in de vergadering van bur-gemeester en wethouders van 21 januari1952 mee dat hij samen met de gemeen-tesecretaris, A.P. Timmer, Lou Bandy opbezoek had gehad. Deze had het plan omde buitenplaats Nieuw Beerschoten aante kopen. Nieuw Beerschoten, adres Drie-bergseweg 14, was in 1952 eigendom vande nv Internationale Vleeswaren en Con-servenfabrieken Gevato te Driebergen.Bandy wilde het herenhuis inrichten alshotel-restaurant met bar

en gelegenheidvoor het geven van muziek- en toneel-uitvoerineen. Nieuw Beerschoten zou R.P.M. RHOEN De oorlogsjaren waren voor hem alsartiest maar ook als prive persoon moei-lijke jaren. Na de oorlog was de revue nietmeer populair. Lou Bandy trad nog wel opin een revue, maar hij zag zich gedwongenom andere vormen van amusement tegaan heoefenen. Het grote succes vanvoor de oorlog was voor hem voorbij. In zijn pogen om zakeiijk iets nieuwsop te zetten, liet Bandy zijn oog op Zeistvallen. Deze omgeving was hem niet vreemd, want sinds 1942 woonde hijin Doom. In Zeist stond hij ook op deplanken. Op 17 februari 1946 trad hij meteen varieteprogramma op in het theaterBoschlust. Hij zal waarschijnlijk in zijn



Seijst 2004. - Dl.34 LOU BANDY OP NIEUW BEERSCHOTEN - R.P.M. RHOEN een cultured centrum worden. Hij wasbezig een drankwetvergunning op zijnnaam overgeschreven te krijgen. Voor detien bewoners zou volgens Bandy anderehuisvesting gevonden kunnen wordenzonder dat dit de huisvestingsproble-men van de gemeente zou vergroten. Inhet naoorlogse Zeist heerste een groothuisvestingsprobleem. Bandy was bij deburgemeester op bezoek om medewerkingvan het gemeentebestuur te krijgen voorzijn plan. Van de kant van het gemeentebestuurwerd Lou Bandy erop gewezen dat deeisen die golden voor een inrichting voormaatschappelijk verkeer, volgens Bandymoest Nieuw Beerschoten zo wordenaangemerkt, van dien aard waren dat hijwaarschijnlijk er niet in zou slagen eenvergunning te krijgen. Voor informatieen aanvraag werd hij nar de drankwet-inspectie verwezen. Met betrekking tothet vrijgeven van woonruimte in NieuwBeerschoten werd hem geen enkele toe-zegging gedaan. In de B&W-vergadering verklaarde de burgemeester dat het plan van LouBandy niet zijn sympathie had. Hierinwerd de

burgemeester bijgevallen door dewethouders. Het is Bandy inderdaad niet gelukt omNieuw Beerschoten aan te kopen om ereen cultured centrum te maken waarartiesten konden optreden, waaronderhijzelf. Voor het uitvoeren van zijn plankwam hij in Haarlem terecht, waar hijhet hotel Lion d'Or kocht. Helaas had hijdaar geen succes en in 1958 heeft hij hethotel verkocht. Waarom de burgemeester en de wet-houders geen sympathie voor het planvan Bandy hadden, wordt niet genoemd.Het is dus gissen. Lag de reden daar-voor misschien in de levenswandel vanBandy.7 Bandy was iemand die het metde huwelijkstrouw niet nauw nam. Nahet overlijden van zijn eerste vrouw in1944 hertrouwde hij in 1948 met een 35jaar jongere vrouw, waar hij in 1949 weervan scheidde. In 1952 trouwde hij voorde derde keer. Deze keer met een vrouw die 43 jaar jonger was. Dit huwelijk hieldstand tot 1958. Het kan zijn dat B&W van Zeistbeducht was dat het culturele centrum,zoals Bandy dat wilde opzetten, een eta-bltssement zou worden waar het met degoede seden niet zo nauw genomen zouworden. Zeker als men daarbij let op dewat

afgelegen locatie van Nieuw Beer-schoten. Dit is een veronderstelling dieniet hard te maken valt. In 1955 werd Nieuw Beerschoten ver-bouwd tot drie appartementen en wordttegenwoordig bewoond door bejaarden.Wie weet, misschien draaien de bewonersaf en toe muziek uit hun jeugd en dwalenzij met hun gedachten af naar de revuesdie zij voor de oorlog hebben gezien enwaarin Lou Bandy straalde. Bronnen 1   Archief der gemeente Zeist, 1946-1965, inv.nr.15; Gemeentearchief Zeist. 2   Biografisch woordenboek van Nederland, vijfdedeel, Den Haag2001, p. 86-88.





Seijst 2004. - Dl.34 MARTHA VAN ZEUST - R.P.M. RHOEN CMJsMMMS h i. k n ?» De Indische Martha vanZeijst alias Passie dezelfde dienst waarin zij werd gedoopt,zijn aangenomen, Verdere gegevens sijn er van haar nietbekend. In het bevolkingsregister vanZeist komt zij niet voor onder de naam'Martha van Zeijst' en in het lidma-tenboek wordt zij verder ook niet meergenoemd. Dat laatste is jammer, wantvaak staat in dat register vermeld waar-vandaan iemand komt of waarheen hijmet attestatie vertrokken is. Het is een curieuze inschrijving, dieniet onvermeld mocht blijven. Bron - Archief van de Hervormde Gemeente van Zeist,inv.nrs. A3 en A10; Gemeentearchief Zeist. R.P.M. RHOEN In het doopboek van de HervormdeGemeente van Zeist staat op 2 juni 1854ingeschreven: &quot;Alhier te Zeijst gedooptonder den naam van Martha van Zeijsteene bejaarde vrouw naar gissing 56jaren oud tevoren genaamd Passie zijndegeboortig van het eiland Celebes inOost-Indie na aflegging van hare geloofs-belijdenis. Getuigen de kerkeraad derHervormde Gemeente.&quot; In het lidmatenboek staat over haar:&quot;Martha van Zeijst

naar gissing 56 jarenoud, geboortig van Celebes in Oost-Indiezijnde na beiijdenis des geloofs doorden H. Doop der Gemeente ingelijfd enalhier tot lidmaat aangenomen. Hareheidensche naam was Passie&quot;. Zij zal in ss~ = v&quot;^- ;r .... Het eiland Celebes (huidig Sulawesi).Kaart uit 1935.



Seijst 2004. - Dl.34 MEDEDEUNGEN VAN HET BESTUUR Ingezonden mededeling Expositie Zeist Zilver Werken T/m 13 maart 2005 in Het Slot ZeistDi. t/m vr.: 11-17 uurZa. en Zo.: 13-17 uur Maandag gesloten In 2004 is het honderd jaar geledendat de Amsterdamse zilverfabrikantGerritsen in Zeist startte met produc-tie van zilver. In de jaren die volgden,ontstonden de fabrieken Gerritsen& van Kempen, Gero en Sola. Dezeproducenten zagen direct het grotebelang van goede vormgeving in ennamen beroemde ontwerpers alsGeorg Nilsson, Theodorus Hooft enGustav Beran in dienst. Zo heeft hon-derd jaar zilverindustrie vele uniekestukken opgeleverd. Maar het heeftook zijn uitwerking op de Zeistersamenleving gehad. Hieraan wordtsinds 12 december de tentoonstel- Historisch beeldmateriaal De bezoeker krijgt op de tentoonstel-ling ook een goed en uitgebreid beeldvan hoe het er honderd jaar geledendagelijks aan toe ging in de zilverfa-brieken. Met behulp van histohschefoto's en originele bedrijfsfilms wordtgetoond hoe de Zeister zilvervakmanleefde en vooral werkte. Want werk-weken van meer dan 60 uur warentoen heel

gewoon. Als blijvende herinnering zal aan detentoonstelling een boek wordenuitgegeven door uitgeverij Waanders te Zwolle. Meer informatie over de tentoon-stelling 'Zeist Zilver Werken' is tevinden op www.zeistzilverwerken.nl ofwww.slotzeist.nl. Mokkaservies Gerritsen en Van Kempen ling 'Zeist Zilver Werken' in Het SlotZeist gewijd. Naast het tonen van vele bijzonderestukken is er ook veel aandachtvoor de maatschappelijke rol van dezilverindustrie. Bovendien worden errond de tentoonstelling vele activi-teiten georganiseerd: demonstra-ties van zilversmeden, workshops,taxatiedagen, ontwerpwedstrijden,tweedehands beursdagen en eenpromodorp. 135



Seijst 2004. - Dl.34 MEDEDELINGEN VAN HEX BESTUUR Mededelingen van het bestuur Slotstad radio Op 6 oktober 2004 was er een recht-streekse uitzendingvan 2 uurvan hetculturele programma Kamuze vanSlotstad radio. Het was een leven-dige interactieve uitzending, hetgeenzeker voor herhaling vatbaar is. Zomogelijk zullen wij dan de tijd vroeg-tijdig publiceren. (zie foto's rechts) Secretaris Het bestuur is verheugd te kunnenmelden clat de heer H.A. (Arie)Moolenaar is benoemd tot secretarisvan het bestuur. Conservator Het bestuur heeft mw. K. Veenland-Heineman benoemd tot conservator.Karen Veenland blijft tevens hoofdvan de commissie Tentoonstellingenen als zodanig lid van het bestuur. Lezingen In het volgende nummer van Seijsttreft u een kort verslag van de lezin-gen van de heer den Heijer op 29September 2004 over &quot;De Liefde&quot;en die van de heer G. Schutte op 3november 2004 over &quot;Van reddingdoor bezuiniging tot leefbaar Zeist&quot;. Website De website van het Zeister HistorischGenootschap heeft in zijn eerste jaar2500 bezoekers mogen verwelko-men. Graag nodigen wij u uit vandeze

website gebruik te maken vooruw vragen en/of opmerkingen overons genootschap. E-mail: info@zeist-historie.nl
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