






Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1973. - Dl.3 - 46 - het verkeer door te laten ...... Voor een twee- wislig- en een vierwielig rijtuig zijn de paardenuitgespannen. Een dame tokkelt op een instrument,dat een luit of gitaar moet zijn. Ook op de kerk-heuvel zitten, aan weerskanten van de ingang,mensen aan tafeltjes. Het enige opvallende verschil met de toestand vanomstreeks 1750 is, dat de houten stal niet meerbestaat, maar is opgenomen in de brede voorgevelvan het logement, dat er overigens een verdiepingbij heeft gekregen. Er bestaat ook een achttiende-eeuwse prent, dieons de toegang tot de dorpskern toont vanuit deUtrechtseweg. Wij zien daarop dezelfde soortbomen, waarvan sommige vierkant of rechthoekiggeschoren , maar die bomen benemen ons het uitzichtzodanig, dat wij alleen de bocht in de weg en debovenkant van de kerktoren kunnen waarnemen. Dan komt het jaar 1841. De Oude Kerk wordt

ge-sloopt. Het is de tijd van de &quot;vernieuwing&quot; eneen neo-gotisch bouwsel verrijst. Het is ons ver-trouwd geworden en toch valt het te betreuren.De kerk is geheel verdwenen, de toren omgeven dooreen nieuwe mantel waar de oorspronkelijke spitsbovenuit steekt. Wat later moet het logement zijn verdwenen. Immers,in de Zeister Weekbode der zestiger jaren wordtnergens gesproken over het &quot;Hof van Holland&quot;.Ook in latere topografische kaarten is het silhou-et van dit logement niet meer aanwezig. Aan dezijde van de kerk vertoonde het logement een gro-te diepte. Kennelijk was dit de stal, die immerseen aanzienlijk aantal paarden kon herbergen.Heeft misschien het huidige muurtje, dat helemaaltot de Maurikstraat doorloopt, hiermee nog ietste maken ? Tegenwoordig staan op de plaats van het &quot;Hof vanHolland&quot; het huis van dr Van Loghem en het ge-









Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1973. - Dl.3 50 - Die open ruimte wordt tegenwoordig geflankeerddoor twee huizen van omstreeks 1900. Het huismet de vijf ramen als boven bedoeld heeft plaatsgemaakt voor een gebouw met zes ramen.Aan de andere kant staat het nog niet zo oudeperceel dat de garage van Broedelet afsluit.Hier stond vroeger een fors hoekhuis met tweeverdiepingen en vier grote schoorstenen op hetafgeplatte tentdak. En met venters die uitkeken op de open plaats.Op oude prentbriefkaarten ziet men nog geboomteuitsteken uitde huizenrij, als aanduiding dater een opening tussen die huizen is. Ik wil dit artikel besluiten met nog even terugte komen op de boom bij het huis van dr VanLoghem. Deze boom stond eertijds op de openbareweg, maar dichtbij de bocht, welke het hek vandit huis vertoonde om de hoek naar de EersteDorpsstraat als het ware &quot;te nemen&quot;.Deze boom vertoont

zich op oude foto's van deentree naar Zeist. Er bestaan echter ookfoto's waarop die boom ontbreekt, maar waaropnog wel het oude gebouw van de &quot;Kosmos&quot; voor-komt. Die moeten dus van later datum zijn. Hetis toch wel duidelijk, dat men zo'n oude, groteen eerbiedwaardige boom niet maar eventjes inde grond kan zetten. Er moet een groeiproces vanvele jaren aan vooraf zijn gegaan. Zo doet dezeboom ons een middel aan de hand om de ouderdom vande foto's te controleren. Naar mijn mening da-teren de foto's met boom uit de jaren zeventig.Hoe die opvallende reus is verdwenen zal weleen raadsel blijven. Misschien is hij een na-tuurlijke dood gestorven. Mogelijk stond hij hetverkeer in de weg. En hiermee ben ik- aan het einde gekomen van dezeterugblik in de letterlijke zin des woords. H. Emmer




