Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1975. - Dl.5 - 62 - topografische kaart van 1872. Op het meertje kwa-men verschillende paden uit, zij het niet helemaalstervormig. Toch heette dit gebied destijds in devolksmond het &quot;Sterrenbosch&quot;. Op alle andere kaar-ten wordt het park alleen maar bebost weergegevenzonder verdere aanduidingen, uitgezonderd de kaartvan Van Giessen-Huys uit 1861, waarop het rondemeertje staat aangetekend. Deze kaart is in het be-zit van onze Stichting. Zij bestaat uit zes grotebladen en is een belangrijk hulpmiddel voor de re-constructie van oude toestanden. Behalve de omtrek-ken der huizen staan ook de buitens erop met ter-reinafscheidingen en overplaatsen. Duidelijk is tezien, dat in de richting van het Wilhelminaparkhet dorp eindigde met vier gebouwen: huize Choisyen het Weeshuis aan de Donkerelaan, en aan de Wou-denbergse Straatweg met villa Lacta en

huize Bosch-oord. Villa Lacta lag volgens de kaart van 1861 aan heteinde van de huidige Choisyweg en deed lange tijddienst als melksalon voor de bezoekers van hetZeister Bosch op weg naar de tram. Huize Boschoordlag tussen de Krullelaan en de Prof. Lorentzlaan,toenmaals Mooie Laantje geheten. Het was het enigegebouw aan de noordkant van de Woudenbergseweg endestijds postaal de verre buurman van het Jagers-huis. De periode 1881 tot 1883 Toen kwam er plotseling verandering in de situatievan het Sterrenbosch. Het werd Zeister Rij-en Wan-delpark, althans gedeeltelijk, en dat park werddoor drie heren aan de gemeente ten geschenke aan-geboden. Het waren de heren W. van Oosterwijk Bruyn, zaak-waarnemer te Zeist, mr P.A. van Oosterwijk Bruyn,commissionair in effecten te Amsterdam, en

Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1975. - Dl.5 8. Slotlaan 9. Woudenbergseweg 10. Krullelaan 11. niet-gerealiseerde verbinding vantweede park met Slotlaan 12. Stationslaan p bestemd tot park V bestemd voor villa's o tussen 1881 en 1885 gebouwde villa's Het park in 1881 ~ : (vrij en vereenvoudigd naar H. Copijn) Legenda: 1. Prins Hendriklaan (eerste gedeelte) 2. WiIheIminalaan 3. Huydecoperweg 4. Vijverlaan 5. parkvijver 6. niet-gerealiseerde tweede vijver 7. het chalet

Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1975. - Dl.5 - 66 - kening van het park met in blauw en rood aangege-ven rijwegen, en verder wandelpaden en alleen-staande villa's met grote tuinen. Ook het beginvan de huidige Prins Hendriklaan staat er zeerbreed op met vier rijen bomen. Op het kruispuntmet de Wilhelminalaan begint een tweede park, noggroter en mooier dan het eerste, met als middel-punt ongeveer de (latere) bloemenvaas aan de Bos-laan. De vijver van dit park heeft zelfs twee ei-landjes en is ook voorzien van een theehuis ofchalet. Dat tweede park is nooit gerealiseerd enwas ook niet begrepen in de schenking. Wel werderop gezinspeeld, dat,eventueel later, als daar-aan behoefte zou komen, nog een tweede park aande gemeente geschonken zou kunnen worden. De aanbieding aan en de reactie van de gemeente Op 17 oktober 1881 boden de drie genoemde herenin een brief officieel aan de

gemeente Zeist eenRij- en Wandelpark ten geschenke aan, ter groottevan 1 hectare en 87 aren en op te leveren in mei1882, met bomen, waterpartij, gazons en rijwegen;de rijwegen geheel gereed en verhard, de voetpa-den gladgemaakt. Een der voorwaarden was dat degemeente de bestemming van het geschonken parkzou handhaven. Verder moest de gemeente het parkonderhouden met dezelfde zorg als haar overigeeigendommen en de rijwegen, waaraan, zoals te ver-wachten was, spoedig woonhuizen zouden verrijzen,in bruikbare en verharde staat brengen.Men kan bepaald niet zeggen, dat de gemeente ditaanbod met dankbaarheid en vreugde aanvaardde.Eerder was de ontvangst koel. De Raad vroeg adviesaan B. en W., dat op 12 december werd uitgebracht.Het gemeentebestuur adviseerde het aanbod in prin-cipe te aanvaarden. Er werd op gewezen, dat veleandere plaatsen hun uitbreiding blijkbaar zozeer

Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1975. - Dl.5 - 69 - zijnde gedeelten van de Slotlaan ter breedte van5| meter en ter lengte van 37 respectievelijk 38meter. Zo kreeg de gemeente ongeveer 450 meter Slotlaanter beschikking, dat wil zeggen ongeveer het helestuk tussen de Woudenbergseweg en de Stations-laan. De bebouwing van het villapark Uiteraard lag het in de bedoeling van de aanbie-ders, dat er op korte termijn woonhuizen rondhet aangeboden park zouden ontstaan. Dat blijktuit de gewisselde schriftelijke stukken, uit deberichten van de Weekbode en ook uit de tekeningvan de heer H. Copijn, die een dertigtal grotereen kleinere alleenstaande villa's laat zien metterreinen van minstens 1000 m2. Op 18 maart 1882 meldde de Weekbode, dat de &quot;vrien-delijke villa's meer en meer hun voltooiing na- ,derde;n, terwijl zij gedeeltelijk weerspiegelden rin het heldere water van de vijver (waar ze dus dichtbij moesten

staan.......) en een uitlokkend aanzien hadden&quot;. De stichting der woonhuizen liep echter bepaaldniet zo vlot van stapel als de bedoeling derschenkers was geweest en als uit de berichten inde Zeister Weekbode zou kunnen worden afgeleid.En toen het park tenslotte omstreeks 1900 werdvolgebouwd stonden de huizen aanmerkelijk dich-ter bijeen dan in Copijn's tekening, terwijl erook veel dubbele villa's bij waren.De topografische kaart van 1885 toont ons maareen negental huizen in het hele park. Die moetendus in de periode tussen 1881 en 1885 zijn ont-staan. Daarvan liggen er vier in de onmiddellijkeomgeving van de vijver.In de eerste plaats het huis Gurnigel aan de knik

Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1975. - Dl.5 - 71 - in 1884 is gebouwd door de WoningbouwverenigingZeister Park. De aanvankelijke eigenaar was W,van Oosterwijk Bruyn, een der promotors van hetpark. Misschien heeft hij er zelf gewoond.De topografische kaart van 1902 vertoont op hetparkgebied een zeventigtal huizen, een fiksestijging dus, maar er is reden aan te nemen, datdeze explosie, afgezien van de Slotlaan-bebouwing,eerst omstreeks 1900 begonnen is. Dit blijkt ookuit de types der oudere huizen, waarop de heerVisser en ik enkele steekproeven genomen hebben.Van de weinige omstreeks 1900 aan de Prins Hen-driklaan staande huizen dateert nummer 6 uit 1897,nummer 8 waarschijnlijk ook, de nummers 28 en 30.alsmede de verwante types Stationslaan 22 en 24,van kort na 1900. De Wilhelminalaan was toen kennelijk de voornaam-ste straat en die is ook het eerst volgebouwd.Op de kaart van 1902

staan al aardig wat huizen,maar nummer 26 bevat het jaartal 1898 en de ande-re huizen zullen ook wel van die tijd of iets la-ter zijn. Ik wil hiermee natuurlijk niet zeggen, dat er tus-sen 1885 en 1897 geen enkel huis in het park isgebouwd. Zo kan men twijfels hebben over een huisals Pauw van Wieldrechtlaan 1, waarvan de wittesiersteen zou kunnen wijzen in de richting van detachtiger jaren, maar dat zou dan een uitzonderingzijn, die de regel bevestigt. De topografische kaarten van 1906, 1913 en 1916bewijzen, dat in die periode het hele Wilhelmina-park in snel tempo is volgebouwd. De bevolkings-groei en de. spoorverbinding van 1901 zullen hier-bij ongetwijfeld factoren zijn geweest. Gesol met namen Volgens de verordening.ter verdeling der gemeente

Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1975. - Dl.5 - 73 - sterdam, &quot;smaakvol, doch zonder pretentie, juistiets dus, zoals Zeist past&quot;. Dit monument werd 31augustus ingewijd. De volgende dag werd de boomop de markt geplant. Weinigen van u zullen weten (ik wist het ook niet) ,dat de naam Pauw van Wieldrechtlaan uit 1925 stamten van jonger datum is dan de Fransen van de Putte-laan. Aanvankelijk heette het stuk Pauw van Wiel-drechtlaan met de oude huizen ook Boschlaan, waar hetfeitelijk een verlengstuk van was. Maar in 1925werd de verbinding doorgetrokken naar het toenontstane villapark, waarvan de Fransen van de Put-telaan deel uitmaakte. B. en W. stelden voor het rechte stuk tussen dielaan en de Stationslaan de naam Verlengde Bosch-laan te geven. Het raadslid G.H. Figi kwam echtermet de suggestie de laan te vernoemen naar mevrouwPauw van Wieldrecht, die op haar bezittingen al-tijd vrije

wandeling had toegestaan en zoveel totde bloei der gemeente had bijgedragen. Zo ontstondde'laatste straatnaam in het Wilhelminapark. Ik meen met dit artikel de merkwaardige ontstaans-geschiedenis van deze wijk voldoende te hebben be-licht en zou gaarne willen besluiten met mijn wel-gemeende dank te betuigen aan onze penningmeester,de heer L. Visser, voor zijn waardevolle hulp bijhet verzamelen van de gegevens. H. Emmer Geraadpleegde bronnen Weekbode voor Zeist, Driebergen en Omstreken,jaargangen 1881, 1882 en 1898 Zeister Raadsverslagen, 1898, 1901 en 1925 Kadastrale legger der gemeente Zeist W. Grapendaal: Zeist groeide in halve eeuw van ge-hucht tot villadorp; in: Utrechts Nieuwsblad van27 juli 1954

