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Seijst 1998. - Dl.28 Seijst_ 1998-1 DE SOCIALE WERKVOORZIENING, HERMAN UIT DE BOSCH de gemeenteraad van Zeist in zijn verga-dering van 2 januari 1956 akkoord metde voorgestelde uitbreiding van de werk-plaats aan het haventerrein. Beidemaatregelen gaven echter niet voldoendesoelaas, vanwaar de plannen werden be-raamd voor de bouw van een nieuwewerkplaats. Met het realiseren van deze plannenwas evenwel geruime tijd gemoeid. In deeerste plaats oefende het gebrek aanbouwgrond een remmende invloed uitterwijl vervolgens de bestedings-beperkende maatregelen van de regeringhet bestuur parten speelden. Voorlopig werd dan ook volstaan metde verbouwing van het perceel aan deIe Dorpsstraat, waarin de afdelingboekbinderij was gevestigd. Het uit gedeeltelijk hout en steen be-staande gebouw aan het haven besloegeen ruimte van 42x 8 meter. Hierin wa-ren ca. 60 mensen werkzaam. Er werden in die tijd onder andereinvalidewagens gerepareerd en er werdenelementen samengesteld voor Inventum. Nieuwe Zeister Courant van vrijdag 30januari 1959. Een korte maar lievige brand heeft het hou-ten gebouw van &quot;de Zeister WerkplaaLs&quot; ophet gemeentelijk haventerrein voor driekwartverwoest. Van het gebouw waarin een zestigtal minder-valide arbeidskrachten hun dagelijks broodverdienden, staat nu nog slechts een stukjemagazijn en een simpel montage halletje over-eind. Maar het juist

belangrijkste en kost-baarste gedeelte van fiet gebouw, de fabrieks-hal, waarin een aantal dure machines ston-den opgesteld is door de brand verloren ge-gaan. De totale schade beloopt in de tiendui-zenden guldens, doch wordt door de verzeke-ring gedekt. De brand brak gisterenmorgen om even overhalf negen uit in de fabriekshal vermoedelijkdoordat een vonk van het lasapparaat eenbak met olie bij de boormachine in brandj:ette. Er was geen redden meer aan. Evenlater ontplofte met een ontzagwekkende knaleen vat met petroleum, waarna het vuurnieuw voedsel kreeg en het houten gebouw inminder dan geen tijd als een fakkel brandde.Een gelukkige omstandigheid is het feit, dat De Zeister Werkplaats voor minder in-validen (1956), waar 26 mensen zijnondergebracht. Op bovenstaande uit-snede de afdeling houtbewerking. Dewerkplaats stond op het haventerreinvan de gemeente. FOTOARCHIEF GEMEENTE ZEIST Er werd ook snoep verpakt voor defirma Goedhart Op donderdag 29 januari 1959 vatteeen lekbak onder een olievat vlam, waar-door brand ontstond. Door deze brandwerd de werkplaats grotendeels ver-woest. Er decien zich geen persoonlijke on-gelukken voor. Hieronder volgt een stukje uit de





Seijst 1998. - Dl.28 Seijst 1998-1 JAARVERSLAG 1997, VAN DE ARCHIEF- EN REDACTIECOMMISSIE Met verwondering en weemoed tussen 14.00 en 16.00 uur in hetZeister Slot. Extra vermeld dient te worden onzedeelname aan de antiquarischeboekenmarkt op het Slotplein, jaarlijksin september. Aanvulling en verster-king is zeer gewenst.Een woord van dank gaat uit naar de-genen die onze Collectie hebben ver-rijkt in de vorm van giften, nieuweaanwinsten e/o bruikleen. C.W. van den Berg- waardevol historisch (archief-) materi-aal, waaronder de aanschaf van di-verse boeken, zoals de geschiedenisvan de Provincie Utreclit onder redac- tie van prof. Dr. C. Dekker, oud-rijks-archivaris in de provincie Utrecht. Ookons 'knipsel'-archief verdient alle aan-dacht. Immers, wat vandaag gebeurtis morgen reeds geschiedenis. De velebezoekers aan ons Documentatiecen-trum kunnen te allen tijde een beroepdoen op het zogenaamde 'Zeister Ge-heugen' en kloppen zelden tevergeefsaan. In dit verband verwijzen wij nogeens naar onze middagopenstellingelke eerste zaterdag van de maand et verwondering en wee-moed kijken wij terug op hetafgelopen jaar. Zo snel voor-bij, maar toch heel veel gebeurd.Vanaf deze plaats een laatste groetaan Lydia Heyning en RaymondTijtgat, die ieder op eigen wijze eengrote bijdrage hebben geleverd aanhet vele werk dat in de Van de Poll-kamer wordt verzet.Zo blijven wij ons met enthousiasmebezig

houden met de uitbreiding van Led en arch iefcommissie Mw. drs J.C. Mollen-Hengeveld, mw. A.C Metz en mw. A. Speet. Drs. M.M.A. Roeder, D.A. Albrecht en A . Niessen. Boeiende debutanten Leden retfactiecommissie J. Fluitman (voorzitter), J.A. vanden Dikkenberg (hoofdredacteur),F. Ruys (vormgever), mw. drs. A.Bal (secretariaat) en M. Roeder,N. Vlak en M. Wortmann. af van de hoeveelheid en de kwaliteitvan de aangeleverde kopij. Bij allekleinigheden die er mis zijn gegaan ishet wel eens goed om vast te stellendat we goed met elkaar kunnen sa-menwerken en veel met elkaar gela-chen hebben. In het najaar werd deredactiecommissie versterkt met N.Vlak en M. Wortmann. Op deze plaatswillen we iedereen die als auteur of konden we een aantal boeiende debu-tanten presenteren, waardoor de ver-nieuwing die de redactie voorstaatniet alleen in de vormgeving tot uit-drukking komt. Wie de afgelopen jaar-gang heeft bestudeerd, zal tot de con-clusie komen dat de redactie gepoogdheeft het zuiver historische perspec-tief iets te verbreden, maar waar hetallemaal toe moet leiden hangt mede nder verantwoording vandeze redactie verschenen viernummers van het vernieuwdeSEIJST. Niet alleen konden we werkpubliceren van mensen die al vele ja-ren in Seijst publiceerden - met hoog-achting noem ik in dit verband de heerL. Visser, wiens magnus opus over detollen langs de wegen van Zeist indeze jaargang een finale beleeft -

ook anderszins een bijdrage heeft geleverd(ik denk bijvoorbeeld aan de heerRhoen, die altijd bereid is mee te den-ken en enkele illustraties ter beschik-king heeft gesteld) hartelijk danken.J.A. van den Dikkenberg











Seijst 1998. - Dl.28 TOLLEN LANGS DE WEGEN VAN ZEIST (10), LEO VISSER De tol aan deOdijkerweg Het onderhoud van het gedeeltevan de Odijkerweg vanaf deDriebergseweg tot de brug inOdijk is tientallen jaren een twist-punt geweest tussen de gemeen-ten Zeist en Driebergen. Gedepu-teerde Staten van Utrecht moes-ten er verschillende malen aan tepas komen om de gemeentebestu-ren zover te krijgen, dat ieder dehelft van de onderhoudskostenbetaalde. Eind 1857 kwam er een oplossing in zicht. Op 2 novembervan dat jaar schreven jhr. J.E.Huydecoper van Zeijst, jhr. mr. O.d'Aumale van Romondt, mr. IJ.J.H. deKoch, burgemeester van Odijk en mr.W.D.F Schas, burgemeester van Zeistaan gedeputeerde staten, dat zij zichverenigd hadden tot een Commissievan Administratie met het doel deOdijkersteeg, zowel het Zeister- als hetOdijkergedeelte, als grindweg aan te Het witte liuisje van IVliJntje van Ettikhoven. Bij de grenswijziging is dit gedeeltevan Zeist bij de gemeente Bunnik gevoegd.















Seijst 1998. - Dl.28 Seijst DE DOODGRAVERSWONINGEN AAN DE BERGWEG, R.P.M RHOEN De doodgravers In 1829 liet het gemeentebestuureen algemene begraafplaats aanleggen aan de Bergweg. Tegen-woordig wordt deze de Oude Begraaf-plaats genoemd. De eerste dode werder op 18 januari 1830 begraven. DeNieuwe Begraafplaats aan deWoudenbergseweg werd in 1917 ingebruik genomen.' . Voor het begraven van de dodenstelde het gemeentebestuur een dood-graver aan. Vijf personen hebben dezefunctie vervuld. De eerste die totdoodgraver werd benoemd was GerritMagerij (1761-1853). Hij moet metingang van 1 oktober 1830 zijn aange-steld, daar zijn traktement over datjaar 12,50 gulden bedroeg en over1831 en volgende jaren 50 gulden.^Voorheen was hij veldwachter in Zeistgeweest en deurwaarder. Zijn zoonHermanus (1791-1860) werd na zijnoverlijden door de gemeenteraad totzijn opvolger benoemd.^ In 1860 werdWillem Verweij (1806-1872) in die functie benoemd.&quot;* Na zijn dood be-noemde de gemeenteraad Teunis vanEek (1830-1897).' De doodgraver was niet alleen be-last met het delven van de graven,maar moest tevens zorgen voor hetonderhoud van de begraafplaats. Ver-schillende personen die in die functiebenoemd werden, waren tuinman of -knecht van beroep. Dat was een be-langrijke afweging toen in 1897 voor-zien moest worden in de vacature. Totopvolger van Van Eek werd

Teunisvan de Kamp (1864-1930) benoemd.*Naar zijn functioneren werd in 1923door een commissie uit de gemeente-raad een onderzoek ingesteld. De ge-meenteraad trok in zijn vergaderingop 27 maart naar aanleiding van ditrapport het raadsbesluit van 15 ja-nuari tot opheffing van de functie vandoodgraver van de Oude Begraaf-plaats en tot het verlenen van ontslagaan Van de Kamp weer in.' Bij doodgravers zal men zich afvra-gen waar zij begraven liggen. Gerrit Magerij vond zijn laatste rustplaats ineen ongenummerd huurgraf, zijn zoonHermanus komt wel voor in de lijstvan begraven lijken maar overige ge-gevens ontbreken! Willem Verweij werd begraven inhet huurgraf H48b, Teunis van Eekrust in het eigen graf N149 en Teunisvan de Kamp in het eigen graf J64. Alleen aan de begrafenis van VanEek werd in de krant aandacht be-steed. De Weekbode voor Zeist, Drie-bergen omstreken van 21 april 1897schrijft: 'Zaterdagmorgen werd het stoffelijkoverschot van den doodgraver van Eekter aarde besteld. Behalve Burgemeesteren Wethouders dezer gemeente, merktenvuij den gem. ontvanger en eenige anderebelangstellenden op. Nadat allen zich omde geopende groeve geschaard hadden,nam de burgemeester het vuoord en sprakals volgt: Na een tijdvak van van bijna 25jaren doorgebracht te hebben in dienst dergemeente als doodgraver heeft de onver-biddelijke dood ook den levensdraad vanvan Eek afgesneden. Het mocht

hem niet ^ R.RM. Rhoen, De oude begraafplaats aan de Bergweg. Seijst. Nr. 3 (1993) p. 49-58. ^ Archief der gemeente Zeist, 1599-1905, inv.nrs.348 en 349; Gemeentearchief Zeist. ^ Idem, inv.nr. 103; Gemeentearchief Zeist. &quot; Idem, inv.nr. 105, Gemeentearchief Zeist. = Idem, inv.nr.109, Gemeentearchief Zeist. '^ Idem, inv.nr. 114, Gemeentearchief Zeist. ^ Idem, inv.nrs. 65, 66 en 1590; Gemeentearchief Zeist.





Seijst 1998. - Dl.28 DE DOODGRAVERSWONINGEN AAN DE BERGWEG, R.P.M RHOEN 1998-11 kant boven de poort was een dakraamaangebracht. Op de schoorsteen stondeen windwijzer op vier pootjes envoorzien van een wimpel en eennoordpijl. Op een nota van F.N. Fries-uit 1858 staat een post voor het ver-gulden van de windwijzer.&quot; De boog boven de ingang was zelf-dragend en niet verbonden met dekap. De huidige steekkap die de poortmet de kap verbindt, moet pas laterzijn aangebracht. De boog was ge-maakt van klinkermoppen en in hetmidden zat een hardstenen sluitsteen.In het hoogveld kon eventueel eenbeeldhouwwerk worden aangebracht.Zoals hierna zal blijken, werd er eenbijbeltekst in geschilderd. Het plafondvan de doorgang werd in 1833 gepleis-terd.'^ Het jaar daarvoor was de door-gang bestraat.&quot; De ingang kon wor-den afgesloten met een ijzeren hek,dat in 1829 gekocht werd bij A.Meijer van IJsen & zoon in Amster-dam voor 75,80 gulden. Het smids-werk dat door CR Fries hieraan moestworden uitgevoerd, kostte nog eens 38,70 gulden.&quot;' Het oude hek sluit nogsteeds de ingang af In het woonver-trek, het linker gedeelte van het ge-bouw, zaten twee bedsteden. Hieron-der lag een kelder, die bereikbaar wasvia een gemetselde trap van klinker-moppen. Verder was dit vertrek voorzien vaneen stenen vloer In de berging aan derechterkant lagen klinkers. Beide ver-trekken waren

gepleisterd. De buiten-gevels waren eveneens gepleisterd. In1833 werd het gebouw gewit. Eengrote post voor schilderwerk komt pasweer in de gemeenterekening van1849 voor'^ Het poortgebouw werd over eensloot gebouwd en daarom was hetnoodzakelijk dat voor de zijgevels ge-bouwd konden worden, eerst geheidwerd. De sloot wordt in het bestekgracht genoemd. Voor het heienmoest voor elke zijgevel 10 palen ge-bruikt worden van 2 meter lengte en20 cm breedte. Doordat het poort-gebouw boven een sloot stond , washet tamelijk vochtig. Zo moest metse- laar Blanken in 1833 het mos aan debuitenmuren verwijderen.&quot;* Uit tweerekeningen uit 1865 blijkt dat er eendrinkwaterput was, waarop een pompwas gezet.&quot;' Het kan zijn dat deze putaan de overzijde van de weg bij deschuur stond.''' De bouw werd aangenomen door J.Vermeulen uit Zeist. Hij had inge-schreven voor 3050 gulden. De hoog-ste inschrijving was 4075 gulden.'' Deaanbesteding had plaats op 20 juli enwerd op 27 juli door gedeputeerdestaten goedgekeurd. De aannemer wasverplicht het werk binnen drie maan-den op te leveren. De aanleg van debegraafplaats en de bouw van hetpoortgebouw moeten dus in 1829 zijnvoltooid. Het poortgebouw was eerst genum-merd 252 (1839), daarna wijzigde hetnummer in 431 (1850), D 136 (1859)en 214 (1869). In de nummering van1839 was huisnummer 252 het hoog-ste nummer Dat betekent dat

hetpoortgebouw het laatste huis op deBergweg was, gezien vanuit het dorp. &quot; Idem, inv.nr. 351; Gemeentearchief Zeist. ^^ Idem, inv.nr. 350; Gemeentearchief Zeist. ^'^ Idem, Inv.nrs. 150 (f. 112) en 347;Gemeentearchief Zeist. &quot; Idem, inv.nrs. 347, 351, 352 en 367; Gemeentearchief Zeist. &quot;^ Archief der gemeente Zeist, 1599-1905, inv.nr.351; Gemeentearchief Zeist. ^'^, Idem, inv.nr. 383; Gemeentearchief Zeist. '° Idem, inv.nr. 375; Gemeentearchief Zeist.



Seijst 1998. - Dl.28 DE DOODGRAVERSWONINGEN AAN DE BERGWEG, R.P.M RHOEN Op zich is dat niet vreemd daar hetsinds 1825 verboden was binnen debebouwde kom te begraven. Tegenwoordig is het genummerdBergweg 21-23. De weg die voorlangs de begraaf-plaats liep, was de weg van Zeist naarHuis ter Heide. Ter hoogte van debegraafplaats was deze enigszins ver-breed. Wanneer men gebruik maaktevan een lijkkoets en mogelijk ook vanvan volgkoetsen, moesten deze ergensgestald kunnen worden. Bij de begra-fenis van professor G. van Oordt in1836 werd de lijkstoet bijvoorbeeldgevormd door de lijkkoets en negenvolgkoetsen. ^- In 1838 kwam Jhr J.E. Huydecopervan Zeist met het plan deze zandwegte bestraten. Hierdoor zou Zeist en deomliggende dorpen een betere verbe-tering krijgen met Amersfoort, dehoofdplaats van het arrondissement,'en alzoo het nut en genoegen der ingeze-tenen van Zeijst en de naburige phatsenmet de verfraaiing der omstreekvereenigde f...J', aldus Huydecoper.&quot; Korenmolen 'De Vriendschap' afgebrol<en in 1981 3 doodgraverswoning Ct) a> 2 doodgravers^ woning CD cm Watertoren Bergplaa'Baarhui 1 doodgraverswoning -'(^r.o ^<? Oude begraafplaats De omgeving van de Bergweg anno 1998 met de loktaie van de woningen. INFOGRAPHIC H.DE

L.M. 21 Idem, inv.nr. 432; Gemeentearchief Zeist. ^^ R.RM. Rhoen, De oude begraafplaats aan de Bergweg. Seijst. Nr. 3 (1993) p. 49-58. ^3Archief der gemeente Zeist, 1599-1905, inv.nr. 133 (akte nr. 9); Gemeentearchief Zeist. '-&quot; Idem, inv.nrs. 159 en 302; GemeentearchiefZeist. =^ Idem, inv.nr. 111; Gemeentearchief Zeist. ^^ Idem, inv.nrs. 108, 114, 194 (ag.nrs. 2560 en 2576) en 254 (ag.nr. 651);Pipmeentparchief Zpjst. De in Utrecht wonende architect Albert Niiland werd door de gemeenteraad van Zeist op 16 november 1870 met







Seijst 1998. - Dl.28 Seijst 1998-11 DE DOODGRAVERSWONINGEN AAN DE BERGWEG, R.P.M RHOEN constateren dat Nijland, die verant-woordelijk was voor de aanleg vandeze begraafplaats met het poort-gebouw, Zeist tot voorbeeld heeft ge-nomen. Zelfs de gekozen doods-symbolen zijn dezelfde.&quot;-' Tweede doodgraverswoning De gemeenteraad kocht in 1878voor driehonderd gulden van de we-duwe J.A. van Bern-van GoorHinloopen een stuk grond ter groottevan ruim 18 aren met het daaropstaande schuurtje gelegen aan deBergweg tegenover de begraafplaats.&quot;De gemeente had deze grond reeds inhuur als tuin voor de doodgraver. Blij-kens een post die voorkomt in degemeenterekening van 1832 was dehuur in 1831 ingegaan.'^ De gemeenteraad besloot op 7 april1898 op deze tuin een eenvoudige,solide woning voor de doodgraver tebouwen, omdat de oude onbewoon-baar was. De oude woning werd zoalsreeds vermeld bestemd tot wachtka-mer. De bouw van de nieuwedoodgraverswoning werd door het ge-meentebestuur op 11 mei van dat jaaraanbesteed. Hierbij was ook inbegre-pen het verplaatsen van de aanwezigeschuur en het uitvoeren van verschil-lende werkzaamheden aan de oudewoning. De laagste inschrijver wasRC. van Es uit Zeist voor 2100 gul-den.&quot; Van Es vroeg echter om niet inaanmerking te komen voor de gun-ning van dit werk, omdat hij zich bijde berekening vergist had. Het

werkwerd daarom gegund aan de firma deWed. EJ. Pijper voor 2499 gulden.^t De werkzaamheden aan de oudewoning werden in juli 1898 uitge-voerd. De nieuwe woning was inmaart 1899 gereed.'^ Mogelijk dat deoude houten schuur die vlakbij dewatertoren gestaan heeft en beginmaart 1998 gesloopt werd, de ge-noemde schuur uit de 19' eeuw was. Het bestek en de ontwerptekeningzijn niet bewaard gebleven, maardankzij een tekening uit 1908 is be-kend hoe het huis er heeft uitgezien. Deze tekening wordt bewaard bij hetGemeentearchief Zeist.&quot;' Het was eeneenvoudig huis met een zadeldak be-staande uit een begane grond en eenzolderverdieping. De plattegrond laateen voor- en een achterkamer zien,gescheiden door een hal met een trap.De voorgevel met een uitgemetseldctuit en afdekbanden gaf de woningeen zekere allure. Derde doodgraverswoning Bergweg 26 (oud 46) In 1896 was op de Bergweg eenwatertoren gebouwd. Voor de bouwhad de gemeente een stuk grond van 5aren verkocht aan de Utrechtse Wa-terleiding Maatschappij. Dit stukmaakte deel uit van het perceel tuin-grond dat de gemeente in 1878 ge-kocht had.&quot; De doodgraverswoning had veel telijden van het regenwater dat van hetdak van de watertoren tegen en op hethuis sloeg. Het huis stond maar op een12 meter van de watertoren. De toe-stand was in 1907 zodanig dat het 2^ Archief der gemeente Zeist, 1906-1945, inv.nr. 366;

Gemeentearchief Zeist. ^ Saskia van Ginkel-IVleester, Bunnik. Geschiedenis enarchitectuur, Zeist 1989, p. 201-204. ^^ Archief der gemeente Zeist, 1599-1905, inv.nrs. 110, 123, 133 (akte nr. IA) en 208 (ag.nr.417); Gemeentearchief Zeist. ^^ Idem, inv.nr. 350; Gemeentearchief Zeist.





Seijst 1998. - Dl.28 Seijst 1998-li DE SOCIALE WERKVOORZIENING (2), HERMAN UIT DE BOSCH De socialewerkvoorziening Gebouw 2 aan de Postlaan werd in het voorjaar van 1968 in gebruik genomen. Mil



Seijst 1998. - Dl.28 Seijst I 19f8-t! DE SOCIALE WERKVOORZIENING (2), HERMAN UIT DE BOSCH Het ontstaan van Gebouw 2 De brief van 4 juni 1960 aan hetcollege van B en W waarinwerd voorgesteld op een ter-rein in de onmiddelijke omgeving vande Joh. Postlaan een afzonderlijkewerkplaats op te richten voor geeste-lijk zwakbegaafden, was de eerste aan-zet tot de bouw van Gebouw 2. In datjaar bedroeg het aanbod van geestelijkgehandicapte werknemers, 117: 105mannen en 12 vrouwen, die in aan-merking kwamen voor beschutte ar-beid. Op de wachtlijst voor tewerkstellingin Gebouw 2 stonden in 1965 denamen van 14 moeilijk plaatsbarevrouwen, zeven licht-gehandicaptevrouwen, 23 geestelijk gehandicaptevrouwen en zes geestelijk gehandi-capte mannen. Bovendien was door de WillemArntz Hoeve plaatsing gevraagd van75 mannen en door de &quot;dokter Willemde Jong Stichting&quot; plaatsing van 18 a20 mannen en door het ChristelijkSanatorium plaatsing van vijf man-nen. daan om wasmachines te gaan monte-ren. Pas in april 1963 werd officieel metde plannen voor Gebouw 2 begonnen.Op 2 maart 1964 besloot de gemeen-teraad de bestaande werkplaats uit tebreiden met afdelingen voor vrouwenen zwakbegaafden. Dit beloofde eenenorme omschakeling te worden. Op de tekeningen van september1963 waarin de eerste opzet werd ge-maakt voor de nieuwbouw is duidelijkte zien hoe de gedachtengang

rond deSociale Werkvoorziening was. Er waren gescheiden afdelingenvoor mannen en vrouwen, maar erwerd tevens onderscheid gemaakt tus-sen geestelijk gehandicapte en lichtgehandicapte vrouwen. De kantine-ruimte werd van de arbeidsruimte ge-scheiden door een vouwwand. Gebouw 2 is mede ontstaan door deverwachting dat de afdelingen metaal,hout en montage zich zouden uitbrei-den, evenals de afdeling revisieinvalidewagens. Bovendien bleek erbehoefte aan een montageafdeling die In het eerste nummer van dit jaar (1998-1) publiceerde de stichting een artikel over het ontstaan van de sociale werkplaats in Zeist en de ontwikkeling ervan tot ongeveer 1960. In dit artikel schetsen wij achtereenvolgens de groei en de uitbouw van de socialewerkvoorziening vanaf de periode van 1960 tot heden. In het bijzonder wordt aandacht besteed aan de veranderde opvattingen over de aard van de te verrichten arbeid en de arbeids-organisatie. Enkele jaren daarvoor, in september1960 had de firma N.V. gebr. van deWetering uit Driebergen, die metgrote         problemen         in         de productiecapaciteit kampte, het ver-zoek aan &quot;de Zeister Werkplaats&quot; ge- h







































Seijst 1998. - Dl.28 Seijst 1998-111 DE INHULDIGING VAN KONINGIN WILHELMINA, NELLERIEK BOUCHER













Seijst 1998. - Dl.28 Seijst 1998-111 HOE KOMEN WE AAN ZEIST?, HANS KILIAN Hoe komen we aan Zeist? &quot;Er waren eens een reus en een reuzin die elkaar kwijt waren. Dereus doolde door de bossen en hij riep daarbij zo hard mogelijk om zijnvrouw terug te vinden. Eindelijk hoorde hij van de overkant van derivier schreeuwen: &quot;Hier bun ik!&quot; .Opgelucht haalde hij adem enverzuchtte: &quot;Ze is 't!&quot; De plaatsen waar de twee reuzen toen stondennoemt men sindsdien Bunnik en Zeist.&quot; D niet zo vreemd is als men bedenkt datde Bataven en de Kanninefatenwaarschijnlijk Kelten waren, evenalswellicht de oorspronkelijke Friezen.De Bataven en de met hen verwanteKanninefaten zijn mogelijk gevluchtuit Hessen - en niet in holle boom-stammen! - terwijld e vroegere Frie-zen misschien uit Drenthe afkomstigwaren. Plaatsnamen als Nijmegen(Noviomagus) en Loosduinen in DenHaag (het woord 'duin' is eenKeltisch leenwoord) en archeologi-sche resten (zoals het koningsgraf te it fraaie staaltje van volksetymologie hoorde ik vroeg op school school en ik noteerdehet in &quot;Olyck&quot;, de schoolkrant vanhet Openbaar Lyceum &quot;Schoonoord&quot;.Het is echter niet direct wetenschap-pelijk te noemen. De plaatsnaam &quot;Zeist&quot; is volgens denaamkundige Prof dr. D. E Blok (vanhet EJ. Meertens Instituut Amster-dam) afgeleid van het Keltische ofXatijnse segesta, wat 'plaats op drogegrond'

betekent. Van oorsprong Ger-maans is de naam dus niet, hetgeen













Seijst 1998. - Dl.28 EEN MOORD - TWEE LIEDEREN, JACKY VAN DEN DIKKENBERG klaarde hij dat hij dit op verzoek vanVan Vaalen enige tijd eerder al bij deapotheek had gehaald om diens hondom te brengen. Vermoedelijk probeer'den ze Hendrik eerst te bedwelmendoor zijn pet tebesprenkelenmet chloroformen dit in zijn ge-zicht te duwen.Toen dit onvol-doende resultaathad,         wurgde Van Ee hem, ter-wijl Van Vaalen(portret rechts) de handen van de jongen vasthield.Tijdens de misdaad liet men de gram-mofoon spelen, opdat het geschreeuwvan het slachtoffer buiten niet ge-hoord zou worden. Het lijk werd inde kelder onder het grammofoon-tafeltje verborgen en bij de verdelingvan de buit kreeg Joh. Overhorst (por-tret rechts) honderd gulden, omdathij de komst van de jongen had aan-gekondigd en daarmee het brein ach-ter de misdaad was. Toen 8 uur 's avonds de jongenzich nog niet bij Prince had gemeld,vervoegde deze zich bij de ouders.Een heer stelde een auto ter beschik-king en een zoektocht werd inge-steld. Vergeefs. Het was de melkboerKors - hij zal een geschikte karhebben gehad - die midden in denacht het lijk naar de sloot vlak bijhet nabij gelegen kerkhof bracht,waar het de volgende morgen werdgevonden. Nog diezelfde middagwerd Van Vaalen gearresteerd, 'sAvonds werd Van Ee in hechtenisgenomen en de volgende dag volg-den de arrestaties van Kors en Over-horst. De begrafenis donderdag

werddruk bezocht. Onder de sprekers be-vonden zich deburgemeestersvan Driebergenen Zeist. Het politie-onderzoekrichtte zich in-tussen op het te-rugvinden van het geld, dat Kors en Van Ee bijfamilie in resp. Amsterdam enUtrecht in bewaring hadden gege-ven. Het geld en de fiets vanHendrik kwamen terecht. De pet isnooit meer teruggevonden. Op de rechtszaak die in mei 1908volgde, wil ik niet te diep ingaan. Erwerden 85 getuigen gehoord, waar-onder de geneesheer-directeur vanhet        krankzinnigengesticht        in Utrecht, die verklaarde dat Van Eeaan hysterisch delirium lijdde. Derechter ging echter aan deze verkla-ring voorbij en veroordeelde VanVaalen tot 20 jaar. Van Ee tot levens-lang, Kors tot 6 jaar en Overhorst tot 8jaar gevangenisstraf In hoger beroepwerden de straffen van de laatstetwee teruggebracht tot 3 resp. 5 jaargevangenisstraf Van Ee giiig in cassa-tie, maar de bezwaren werden onge-grond verklaard. De straffen blevenzoals ze waren. Bezongen rood De tekst van het eerste lied is af-komstig uit een brief van iemand uit











Seijst 1998. - Dl.28 ^Seijst 1998-IV INLEIDING OPENBAAR LAGERONDERWIJS IN ZEIST (1), LEO VISSER Openbaar lageronderwijsin Zeist van 1801 - 1921 Met ingang van het eerste num-mer van het volgend jaar belichtLeo Visser in Seijst elk trimestereen lagere school uit Zeist. In ditnummer een inleiding waarin deauteur de totstandkoming vande lageronderwijsvuet behandelt. Hoewel de geschiedenis van hetlager onderwijs in Zeist verderterug gaat dan 1801 heb ik ditjaar als begin gekozen, omdat toen deeerste lageronderwijswet tot standkwam. De nationale aanpak van het lager























Seijst 1998. - Dl.28 Seijst REFLECTIES BIJ EEN SCHOOLFOTO, ARTHUR LEHNING i998-IV men ook wat geluk hebben, ofschoonhet dikwijls gaat als met de AspernPapers. Maar het toeval was mij gun-stig gezind en ik bracht van mijnspeurtocht in Zeist inderdaad de be-wuste foto van 45 jaar geleden als eenkostbare trophee mee naar huis.Toen Marsman zijn stuk schreef, hadhij deze foto niet in zijn bezit en zijnherinnering blijkt achteraf niet zofeilloos als de beschrijving wel sugge-reert. Ik sta namelijk niet links op debovenste rij, maar een rij lager, on-middellijk naast het hoofd en derechterhand, die de ijzeren leuningvasthoudt - het blijkt overigens eenhouten te zijn - alsof het een roer wasof een gevest van een degen, behoortbij een andere knaap. De indruk overhemzelf is volkomen juist. Marsmans vader was gereformeerden zijn moeder hervormd, en de driezoons, waarvan Marsman de oudstewas, werden in die gezindte opge-voed. Waarom hij naar de school vande Hernhutters werd gestuurd weetik niet, maar waarschijnlijk vanwege De Ie en 2e klas met Arthur Lehning (staand middelste rij links) en HendrikMarsman (zittend middelste rij rechts) in 1907. FOTO UIT 'EEN SCHOOL MET TRADITIE' ringen aan Marsman, ben ik op zoek euze beschrijving, vooral van mezelf,gegaan naar deze schoolfoto.                     intrigeerde mij en ik besloot een po- ging te doen, zonder veel hoop opIk had aan zulk een foto absoluut succes, dit

historische document tegeen herinnering, maar de minuti- bemachtigen. In zulke gevallen moet

















Seijst 1998. - Dl.28 Seijst VAN KLINKENBERG, EEN JEUGDVRIEND VAN MARSMAN, JACKY VAN DEN DIKKENBERG 1998-IV riode daartussen vrijwel alleencritisch proza van diens hand wordtgeplaatst. Het blad zelf zit op een dood spooren als in het eerste nummer van 1931Menno ter Braak de zogenaamdePRlSMA-discussie aanzwengelt, leidtdit uiteindelijk tot het einde van DeVrije Bladen, de oprichting van Fo-rum een jaar later onder leiding vanTer Braak en Du Perron en, naar ikaanneem, het einde van de vriend-schap tussen Marsman en VanKlinkenberg. Prisma en de vloekvan het epigonisme Het is hier niet de plaats om dePrisma-discussie in al haar facettenuit de doeken te doen. Men lezehiervoor de voortreffelijke studie vanOversteegen. Het gaat mij om de rol die VanKlinkenberg en Marsman ongetwij-feld tegen hun wil hebben gespeeld.Wat was er gebeurd? In 1924 had Dirk Coster eenbloemlezing samengesteld van Neder- pf; Slauerhoff en Marsman op de keien van Dam 20 op Vlieland, foto g.a. van klinkenberg
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