








Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1974. - Dl.4 - 65 - gen, de ene met het wapen van Zeist en de anderemet het devies &quot;Hulde aan de burgemeester vanZeist&quot;. De voorzitter van de feestcommissie, deheer L.P. van den BroeK, spraK een &quot;gepast woord&quot;en men begaf zich, &quot;verrast door eene prachtigeBengaalsche verlichting, in statige optocht, on-der het liefelijk spelen van de muziek, begeleiddoor brandende fakkels en gevolgd door een groo-te menigte volks, door de Dorpsstraat&quot; naar dewoning van de burgemeester, het buitengoed &quot;DenBrink&quot;. Daar stond de burgemeester met zijn echtgenote enin gezelschap van verscheidene autoriteiten inde vestibule gereed om de huldeblijken van de bur-gerij in ontvangst te nemen. De familie van deburgemeester vertoonde zich voor de opengeschovenramen. &quot;Dp het heerlijk gelegen buiten van Z.E.A.aangekomen, trad de

regelingscommissie met de ba-nierdragers voorwaarts en werd door den Heer L.P.van den Broek eene hartelijke en kernachtige toe-spraak &quot; tot de burgemeester gericht, welke toe-spraak door Z.E.A. &quot;op minzame wijze werd beant-woord&quot;. Daarna begaf Jhr Huydecoper zich onder de Zeisterburgerij en dankte in gevoelvolle bewoordingen debevolking voor de betoonde hulde. Nog lange tijdbleef men gezellig op het terrein van het land-goed bijeen, terwijl de muziek speelde, nu en danBengaals vuur werd ontstoken en verversingen rond-gingen. Eindelijk trok de stoet, nog steeds ge-volgd door een grote mensenmenigte, &quot;in genoegeli)-ke stemming af, maakte door Montaubansteeg, over ?Voor- en Achterheuvel, Hoogen weg. Nooit Gedacht,Jufferstraat, Broeder- en Zusterplein nog eenaangename toer en ging, na halt te hebben gehou- _den in het Rond voor het Logement van den heerSchneider, alwaar door den president

der kommis-sie nog woorden van hulde en dank gesproken wer-den, hoogst bevredigd uiteen. Alles is in de bes-



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1974. - Dl.4 - 66 - te orde en zoncfer ongelukken afgeloopen&quot;. In hetzelfde nummer van de Weekbode treffen wijeen verslag aan over de zojuist opgerichte schut-terij . Maandag om 6 uur in de namiddag werd eenbezoek gebracht aan de schietbaan, waar de compag-nie door het gemeentebestuur &quot;in oogenschouw werdgenomen en na de inspektie tweemaal defileerde&quot;.De burgemeester gaf aan de commandant &quot;zijne inge-nomenheid over de houding en reeds verkregen oefe-ning der schutters te kennen. De kompanjie zag erzeer net uit. Ten half 8 ure was men in de komder'gemeente teruggekeerd&quot;. Dit was een impressie uit het Zeist van 1869. Ikheb het verslag over de feestelijkheden groten-deels in eigen woorden weergegeven en slechts ge-deelten letterlijk geciteerd. Dit verklaart ookhet verschil in spelling. De Weekbode is namelijkbij de

beschrijving van het feest dermate uitvoe-rig, waar het details betreft, dat ik het voor deleesbaarheid beter vond niet alles over te nemen. Voor de niet-kenners van het oude Zeist volgt hiernog een korte toelichting bij de route der feest-gangers. Het dorp was toen nog maar klein. De hele gemeentetelde ruim 5000 zielen. Austerlitz was feitelijkde enige buurtschap. Een gedeelte van de bevolkingwoonde verspreid over de buitens en boerderijen.Zeist zelf lag enigszins ingedrukt tussen hetmachtige complex van Slot en Broedergemeente enaan de andere kant de zwaar beboste Slotlaan.Het Rond met zijn beide Dorpsstraten was toen noghet centrum van het dorp. Het valt op, dat defeestgangers vooral die. straten aandeden, waar demeeste mensen, woonden. Zo nam men de vrij eenzameMontaubansteeg om de enige straat te bereiken, diein bevolkingsdichtheid met de oude Zeister dorps-






