
"DE WITTE HULL" AAN DE KRAKELINGWEG 

Aanleiding tot het uitzoeken van de geschiedenis van "De Witte 
Hull" was de viering op 7 oktober 1989 van de zestigste verjaardag 
van de eerste steenlegging van dit gebouw. De speurtocht vond haar 
uitgangspunt in het gemeentearchief van Zeist. Hier bleken waarde
volle gegevens aanwezig te zijn; onder andere dat er een oudere 
buitenplaats "De Witte Hull" bestaan heeft. 

Nadat Wilco Pieter van Notten (Amsterdam 1874-Westminster, 
Oranje Vrijstaat, Zuid-Afrika 1952) in 1906 eigenaar was geworden 
van een ruim zeven hectaren groot dennenbos aan de Krakelingweg, 
liet hij op een honderdtien meter afstand van deze weg een villa 
bouwen naar ontwerp van architect George Reimeringer uit Amster
dam. De villa bevatte twintig vertrekken. De toegang moet hebben 
gelegen ter plaatse van het huidige perceel Krakelingweg 53. · In 
hetzelfde jaar liet Van Notten nog een tuinmanswoning bouwen en 
twee schuren, eveneens door architect Reimeringer. De schuur die 
bij zijn villa stond, liet hij in 1909 verbouwen tot koetshuis. In 1908 
gaf hij aan architect D.F. Slothouwer te 's-Gravenhage opdracht om 
een wooing te bouwen voor de pluimgraaf. Samen met J. de Bie 
Leuveling Tjeenk liet hij het jaar daarop een kuikenschuur met 
broed- en stookkelder bouwen voor hun Nederlandse Hoenderfokke
rij te Zeist. Architect C. Boeschoten uit Doorn was aangetrokken 
voor de bouw van de hoenderfokkerij. De laatstgenoemde twee ge
bouwen !agen ruim tweehonderd meter van de Krakelingweg af. De 
hoenderfokkerij was geen lang leven beschoren. Ze wordt aileen in 
de adresboeken van 1909 en 1910 vermeld. Ze is waarschijnlijk in 
1914 opgeheven. Als pluimgraaf, de toezichthouder op het gevogelte, 
was Michel Albert Annot (Middelburg 1881-De Bilt 1932) aange
steld. 

In 1832 trad de Dienst van het kadaster en de openbare registers, 
kortweg kadaster genoemd, in werking. Het voornaarnste doel was 
een billijker heffing op de grondbelasting. Voor het vastleggen van 
de gegevens van het kadaster werd de gemeente in secties inge
deeld. Elke sectie vormt een bepaaId gebied dat aangeduid wordt 
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Seijst 1991. - Dl.21 Kaart aan de hand van kadastrale gegevens van ca. 1925 vervaardigd door G.H.M. Koppens, 1991









Seijst 1991. - Dl.21 Verjaardagsfeestje van prinses Margriet op 19 januari 1955 op De Witte HuU (collectie gemeentearchief Zeist)







































Seijst 1991. - Dl.21 naar Zeist, onder de rook van de Nieuwe Kerk, zeker op zijn plaatszijn. L. Visser De haan van de Nieuwe Kerk, zoals deze in Voorthuizen is opgesteld, 1990 (foto H.Bardet/collectie Van de Poll-Stichting) f.m



Seijst 1991. - Dl.21 De oranjerie in het Walkartpark circa 1910 (collectie Gemeentearchief Zeist) De mogelijkheid bestond ook de oranjerieplanten tijdens de winter te bewaren bijparticuliere hoveniers, blijkens de onderstaande advertentie van Dirk Bleijerveld in deWeekbode voor Zeist, Driebergen en omstreken van 1884 I). Bleijerveld te Zeist, Oude Arnbemsche weg, is t^'elegenheid om gedurendeden winter Oranjerieplanten, Bloemenen Gewassen te beswaren. ?f2















Seijst 1991. - Dl.21 Aantekeningen 1 Met dank aan de gemeentearchivaris van Zeist, de heer R.P.M.Rhoen. De gegevens zijn ontleend aan: archief van de gemeente Zeist van1906-1945, inv.no 1622. De bouwvergunningen voor schuur enoranjerie aan de Choisyweg bevinden zich in het archief vanbouw- en woningtoezicht van de gemeente Zeist. 2 Roland BUjdenstein, Zeist, Groei en Bouw. Het Slot en Omgeving,Kerckebosch B.V., Zeist 1983, blz. 144-149 (Walkartpark). 3 Beschrijving van het Buitengoed Wulperhorst, Ridder-hofstad Blikkenburg, als ook onderscheidene Boeren-Hofsteden [.....] te Utrecht, Ter Stadsdrukkerij van de Wed. P. Muntendam en Zoon,in de Romerburgerstraat 1829 (exemplaar in het bezit van de Vande Poll-Stichting, Zeist). 4 J.E.A.L. Struick, &quot;Een vorstehjk stuk goet.&quot; Een vergeten diplo-maat, WUlem Adriaan, graaf van Nassau-Odijk, heer van Zeist enDriebergen en zijn landhuis,

Jaarboekje Oud-Utrecht 1969, blz.142. 5 &quot;Memorie of gedetaiQeerde omschrijving eener vrijwillige en aan-zienlijke veiling van Vaste Goederen, gelegen onder de gemeentevan Zeijst, Provincie Utrecht [....]&quot; (exemplaar in het bezit van deVan de Poll-Stichtmg, Zeist). 6 R.E. de Bruin, Burgers op het kussen, Stichtse Historische Reeks12, Zutphen 1986, blz. 358, 359, 361. 7 H.L.Ph. Leeuwenberg, De Bataafse Omwenteling te Zeist, NHB 3,Amsterdam 1983, blz. 175-176; noot 60 vermeldt slechts dat zijzich in 1792 te Rijsenburg vestigde. 8 H.J. van Eekeren, De Oude Kerk te Zeist, deel 4, uitgave van deVan de Poll-Stichting Zeist, 1978, blz. 470.



Seijst 1991. - Dl.21 Gerrit van Schaik (1918-1988) (particuliere collectie) m













Seijst 1991. - Dl.21 zoals nu hoor, ben je mal, gewoon in de slaolie, vaak waren ze zo vet als spek, maar 't was toch lekker'. Zo beleefde AusterHtz dus de primeur van de eerste televisie, die door een groot aantal mensen bekeken kon worden. Geen fraai meubel, nee, gewoon een buis met een olielaag ervoor. Maar velen in AusterHtz herinneren zich dit wereldwonder nog als de dag van gisteren! R. LoenenBronnen: -   Interview mewouw J.B. van Schaik-Hartjes d.d. 9 juH 1990. -  Persoordijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden in Woord enBeeld, Amsterdam 1938 -  Zeister Nieuwsblad -  De Zeister Courant -  Nieuwe Zeister Courant AGENDA 1992 9 januarivoorjaar : vergadering redactiecommissie 'Seijst': lezing van drs. H.L.P. Leeuwenberg, adjunct-rijksarchivaris Utrecht, over de EvangelischeBroedergemeente: lezing van C.E.G. ten Houte de Lange overheraldiek najaar )e redactie wenst U prettige kerstdagenen een voorspoedig 1992. m



Seijst 1991. - Dl.21 ZEISTER NIEUWS- EN WEEKBLADEN VAN ALGEMENEINHOUD VERSCHENEN TUSSEN 1869 EN 1940 De pershistoricus M. Schneider verdeelt in zijn boek De Nederlandsekrant 1618-1978. Van 'nieuwstydinghe' tot dagblad (Baarn 1979) deNederlemdse pers in zeven perioden met de cesuren 1780, 1798,1813, 1869, 1940 en 1945. Hij laat het vijfde tijdvak in de ontwikke-ling van de Nederlandse pers beginnen in 1869. Voorheen moestvolgens een wet van 1821 belasting (zegelrecht) betaald worden voorgedrukte stukken met inbegrip van kranten. Op 1 juli van dat jaarwerd het dagbladzegel afgeschaft, waardoor het karakter van depers veranderde. Er ontstond een betaalbare pers, bereikbaar voorvelen en uiterst geschakeerd, zowel naar richting, kwaliteit alsinvloed. Met het begin van de Duitse bezetting in 1940, eindigdevolgens Schneider deze periode. Het is interessant om eens tebezien hoe het met

de pers in Zeist stond in deze periode. Opge-merkt moet worden dat Zeist nooit een dagblad heeft bezeten. Weldiverse nieuws- en weekbladen. Een nieuwsblad verschijnt twee ofmeer keer per week, maar minder dan zes keer en een weekblad iseen wekelijks verschijnend tijdschrift. Het Gemeentearchief Zeist bezit een grote collectie Zeister kranten.Tot deze collectie behoort onder andere de oudste plaatseHjkekrant, de Weekbode voor Zeist, Driebergen en omstreken. Het eerstenummer verscheen op 2 januari 1864. De uitgever was J.W. Eversz.Twee andere namen die verbonden waren aan de oprichting vandeze krant, zijn Van Rossem en Creutzberg. Het hebben van eeneigen plaatselijke krant was wel wennen. Toen het verslag van eenvergadering van de gemeenteraad van Zeist voor de eerste keer inde Weekbode was gepubUceerd, informeerde het raadslid J.H. vanLennep in de volgende vergadering op 31 juli 1865 of

dat voortaanaltijd zou gebeuren. Hetgeen door de voorzitter bevestigend werdbeantwoord. De Weekbode bestond dus al voor de afschaffing vanhet dagbladzegel. De afschaffing van dit zegelrecht had tot gevolgdat met onmiddellijke ingang de abonnementsprijs verlaagd werd endat de krant in 1870 in een groter formaat werd uitgegeven. DeWeekbode was de eerste dertig jaar een weekblad en werd toen 87
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