


Seijst 1988. - Dl. 18 dus (Gradus) van de Haar, oom van de bekende gelijkna-mige paardenhandelaar van &quot;Groenoord&quot; uit later tijd?Oom Gradus had de boerderij &quot;Zeldzaam&quot; aan de Tiendweggebouwd en was gewend rechts te houden. Deed dat ook opde Driebergseweg, vanuit het dorp huiswaarts gaande.Hij moest dan wel tussen de tramrails op het zand lopenen werd daar dan ook te ongelegener tijd dood gereden. Op het buiten &quot;Heerewegen&quot; en ook op &quot;Sparrenheuvel&quot;woonden leden van de familie Van der Mersch. De zeisterstamvader van dit geslacht had mede de gasfabriek (ge-legen tussen de Brouwerij en de brug van de Blikkenbur-gerlaan aan de Zeister Vaart) opgericht en werd daaromde gaspit genoemd. Ook een van zijn zoons ontkwam nietaan een bijnaam. Hij had in de marine gediend, droegeen korte baard, weswege hem de erenaam Kapitein Nemo(de held uit Jules Verne's roman 20.000 mijlen

onderzee) werd toegekend. De merkwaardige gewoonte van eenandere zoon bestond uit het verzamelen van tabak. Hijdeed dit door in Dorpsstraten, Rond en omgeving siga-rettenpeuken op te rapen. Voor mijn ogen rijst nu het beeld van de oude heer DeBeaufort van het &quot;Molenbosch&quot;, een goed mens en ook al-weer een trouw bezoeker van de hervormde kerk in deDorpsstraat. Ik begrijp niet hoe ik hier associeer maarik zie hem met zo'n ouderwetse platte herenstrohoed ophet hoofd uit de kerk komen. Aan de overkant woonde op&quot;Schoonoord&quot; mevrouw Van Romondt Vis - barones Quarlesde Quarles, een zeer energieke niet al te gemakkelijkedame. Zeer betrokken bij sociaal werk, bestuurslid vande &quot;Union&quot; ter bescherming van jonge meisjes (de uit-gebreide franse naam is me werkelijk ontschoten) en- dichter bij huis - de Zeister Huishoudschool. Wij naderen nu de hoofdschotel van dit betoog: debewoners van &quot;Hoog

Beek en Royen&quot;. Sinds mijn vroegstekinderjaren heb ik daar niemand anders dan freule VanLoon gekend (jkvr. Agnes van Loon). Later woonde daargraaf en gravin Van Bylandt-van Loon, haar zuster enzwager bij in. Maar daar hoorden wij weinig van. FreuleVan Loon werd gekenmerkt door drie eigenschappen: zij





Seijst 1988. - Dl. 18 hij had zich een nieuwe, mooie winterjas aangeschaft,waarin (o, hoe deftig!) aan de binnenkant zijn &quot;mono-gram&quot;. Trots toonde hij dat dan ook, maar de belang-stellende Zeistenaar verwachtte heel wat anders, wan-neer hij hen uitnodigde de &quot;grammofoon&quot; in zijn jaseens te bezien. Freule Van Loon was altijd zeer meele-vend en liet bij ziektegevallen in haar omgeving steedsbelangstelling blijken. Stikker werd uitgezonden omnaar de gezondheid van mijn zieke oom te informeren,wilde zeggen dat deze de freule zeer interesseerde;maar kon het verzoek van de belangstellende freule opgeen andere wijze gestalte geven dan door te zeggen,dat de gezondheidstoestand van betrokkene de freule&quot;zeer amuseerde&quot;. Vele voorbeelden van een dergelijkprachtig woordgebruik deden destijds in Zeist de ronde! Zuinig was de freule ook op de bomen, die op de bui-tenplaats stonden, waarbij ook de bomen langs de

Laanvan Beek en Royen behoorden. Wanneer een boom er slechtaan toe was, liet zij hem met een staalkabel aan eengezonde boom vastmaken, wat uiteindelijk voor beidebomen castrofaal was. Wandelen op de buitenplaats werd door het bordje methet bekende &quot;Verboden toegang, artikel 461 Wetboek vanStrafrecht&quot; tegengegaan. Slechts enkele &quot;domineesdoch-ters&quot; hadden vrije toegang en waren daarop niet weinigtrots. Een ongehuwde zuster uit het Zusterhuis der Evangeli-sche Broedergemeente fungeerde als lectrice bij deouder wordende freule. Zij was bovendien een niet on-verdienstelijk schilderes (de &quot;zuster&quot;, niet de freule)en na haar overlijden nam freule Van Loon diverseschilderijen (ook van andere, meer bekende amsterdamseschilders) over. Ook hier was ongetwijfeld weer sprakevan een philanthropisch helpen. Over het algemeen waren er op deze buitenplaatsen endat geldt zeker voor &quot;Hoog Beek en

Royen&quot;, ook mensen,die zichzelf wisten te helpen. Hier staan veelal dezogenaamde tuinbazen centraal. Het betalen van smeer-gelden door leveranciers, metselaars en timmerliedenaan deze belangrijke en invloedrijke leden van het per- 11



Seijst 1988. - Dl. 18 soneel was - om het zacht te zeggen - niet ongebruike-lijk. En dit is dan een beetje triest einde aan de gemengdeberichten, die in mijn herinnering leven, wanneer deDriebergseweg ter sprake komt. J. Meerdink 12




