
















Seijst 1994. - Dl. 24 Jezus bij Martha en Maria. Schilderij In de Wlllemszaal van Slot Zeist.Uit 'Utrecht In beeld' door mr. A. Loosjes, Amsterdam z.j. (1930). Maar ook Amsterdam en Den Haag kregen gelegenheid de kunst-werken te bewonderen. De Kruisdraging, het enige schilderij waar-van de verblij^laats bekend is, werd door de kritiek destijds positiefbeoordeeld. De Amsterdamsche Courant zwaait de schilder lof toe:'wegens de fraaye en tevens moeilijke conceptie. Nergens heerststijfheid - overal golving in de lijnen - geene leegte bij veel ruimte(...). Overigens zijn ook de hartstogten en gevoelens op de wezens- 61





Seijst 1994. - Dl. 24 Het blijft te betreuren dat veel schilderijen van Kruseman totaalverloren of zoekgeraakt zijn. Ook te Zeist zijn wij daarvan hetslachtoffer geworden. Dankbaar mogen wij intussen Wiepke Looszijn, dat zij aan CorneUs Kruseman een zo uitvoerige en gedegenbeschouwdng heeft gewijd. Misschien vindt zij, zo hopen wij, nogeen gelegenheid haar studie voort te zetten en ons dan ook metnieuws over de andere drie Zeister Kjusemanschilderijen te verras-sen. Wij kuimen ons troosten met het portret dat Kruseman maaktevan jhr.mr. Fredrik van de Poll (1780-1853), dat in de Zilverzaalvan Slot Zeist hangt. J. Meerdink Noten 1.  Zie R.P.M. Rhoen, De 2Leister wandschilderingen van CharlesEyck en zijn verbHjf te Zeist. Van de Poll-Stichting, 1991 2.  Jhr. F.J.E. van Lennep, Late Regenten. Haarlem 1962, blz. 26 3.  Uitgebreide informatie over de Huydecopers en hun buitenplaat-sen te Zeist geeft VA.M. van der Burg in het

Bulletin van deVan de Poll-Stichtmg 1985/1, blz. 22. Verder is het NederiandsAdelsboek geraadpleegd 4.  R. Blijdenstein, TLeist, Groei en Bouw. Het Slot en omgeving,Zeist 1983, blz. 168 5.  Voor het volgende is gebruik gemaakt van Wiepke Loos, CornelisKruseman, predikend in de woestijn, in het Bulletin van hetRijksmuseum, jrg. 1991, no. 4, blz. 465-484 6.  Drs. L Visser, Het Slot te Zeist, Amsterdam 1986, blz. 133 ALBERTDME ENKELAAR Wist u dat de eerste en voorlopig ook enige 2feister jonge dochter,die Hd werd van de Broedergemeente, Albertine Enkelaar was, ge-naamd Aalbertje, en dat die stap heel wat stof heeft doen op-waaien?Ze was een eenvoudig meisje, wat mystiek van aanleg, die lang te 63


