
Seijst 1999. - Dl.29 Seijst 1999-111 OPENBAAR LAGERONDERWIJS IN ZEIST (4), LEO VISSER de dupe werden van door de wetopgelegde dwang en stelde voorhet bedrag te handhaven op debegroting. Zijn voorstel werd met7 stemmen voor en 4 tegen aange-nomen. Kruse heeft in de jaren 1897 tot1921 een enorme groei van deschool meegemaakt. Hij zag hetaantal leerlingen van 321 in 1897groeien tot boven de 600 in 1905en het aantal klassen van 6 tot 12.Na de opening van de school aande Bergweg kwam er wat meerruimte maar leerlingaantallen vanboven de 450 waren daarna tochgeen uitzondering. Op 17 februari1921 behandelde de gemeente-raad het verzoek van G.F. Kruseom ontslag op grond van gezond-heidsredenen als hoofd van deopenbare lagere school aan de IeHogeweg en als hoofd en onder-wijzer van het herhalings-onderwijs. De voorzitter achtte het zijnplicht daarbij woorden te spreken van grote waardering voor alleswat de heer Kruse in het belangvan het onderwijs had gedaan.Het deed hem leed, dat hij op59-jarige leeftijd zijn ambt moestneerleggen. Nadat de raad metapplaus instemming had betuigdmet de woorden van de voorzitterwerd het gevraagde ontslag op demeest eervolle wijze verleend metingang van 1 april 1921 . Na zijnpensionering verhuisde hij naarNijmegen, waar hij op nog geendrie jaar later, op 3 maart 1924overleed. Daarmee is de einddatum vande periode 1810 - 1921

inmiddelsoverschreden en het moment aan-gebroken voor de behandeling vande 2e openbare lagere school inZeist, t.w. de school te Austerlitz.Leo Visser De twee Vanaf het volgende bulletin, Seijst De onlangs gerestaureerde portretten van FrederikHarmen van de Poll (1823-1909) en... 1999'W, verhaalt Leo Visser over Austerlitz-



Seijst 1999. - Dl.29 beijst 1999-111 DE TWEE MODELLEN VAN JAN VETH, NELLERIEKE BOUCHER modellen van Jan Veth Met behulp van gemeentelijke subsidiewerden onlangs de portretten, die janVeth in 1904 schilderde van de oudersvan Van de Poll gerestaureerd. Naar aan-leiding van deze restauratie werd zowelin het archief van het Zeister HistorischQenootschap, als in het QemeentearchiefDordrecht, onderzoek gedaan naar hetontstaan van deze portretten. Dit leverdeonverwacht aardige gegevens op, dieNellerieke Boucher u niet wilde onthou-den. Hoe zullen geschiedschrij-vers over een eeuw ooitnog zulke directe infor-matie krijgen over het ontstaanvan een schilderij als wij dat kun-nen over deze werken, die toch al «^^IhD| bijnalOO jaar geleden zijn geschil-derd? Wie schrijft er nog zo regel-matig en uitgebreid aan zijn fami-lie als onze voorouders dat deden?Henriette van de Poll ontving re-gelmatig brieven van haar moederen haar zusters. Uit hun brievenkrijgen wij direct inzicht in hetposeren van de beide ouders Vande Poll, en hun vriendschap metde schilder. Maar ook Jan Veth schreef hon-derden brieven. Wanneer hij voorzijn werk op reis was ging er elkedag een brief naar zijn vrouwAnna in Bussum. Zo is er over zijndrukke schildersbestaan en overzijn vele geportretteerden eenschat aan gegevens beschikbaar.Aan de van de Pollportrettenheeft Veth veel tijd en moeite be-steed. .... Henriette Wilhelmine van

de Poll-van dePoll.( 1829- 1909), door Jan Veth (1864-1925)



Seijst 1999. - Dl.29 Seijst DE TWEE MODELLEN VAN JAN VETH, NELLERIEKE BOUCHER 1999-III Laten we de briefschrijvers nu vreselijk heen en weer gesjouwd paar uur geposeerd voor mijn zelf aan het woord laten. Dan met schutten etc. om Papa's schilderij en dat is vermoeiender ontrolt zich vanzelf de gehele ge- kamer in een atelier te verande- als men wel zou denken zoodat schiedenis van die maandenlange ren. Hij vond er het licht heel ik voor het verdere van de dag inspanning voor onze ogen. goed, en de kamer met dat bij- eigenlijk niets meer uitvoer De kamertje heel pleizierig. Het persoonlijkheid van Jan Veth Van Louise aan Henriette eenige waar we nu nog mee bevalt mij uitstekend, als de 14 OKTOBER 1903 tobben, is Mama's toilet. De portretten nu maar naar wensch .. .Nu kom ik je nog iets vragen japon van de gouden bruiloft is uitvallen dat is het voornaamste; dat je misschien minder aange- afgekeurd. Veth vindt al dat wit er is nu nog weinig over te oorde- naam zult vinden, nl. om je niet mooi bij Mama's witte len, toch zijn de kinderen tevre- palatine, want a.s. Zaterdag mutsje, en hij houdt ook niet van den; Papa minder, die wil mij. begint Veth aan de portretten. gitten; nu zal ik zien om met de geloof ik, mooier hebben en ziet Verleden Maandagavond kreeg hulp van Zus wat anders te mij in zijn idee jeugdiger, maar Frits een brief van hem, om te fabriceren. Papa wordt in de pels dat is nu eenmaal niet meer zoo

zeggen dat hij gaarne in deze gedaan, en hij zou het heel mooi op 74 jarigen leeftijd. Veth heeft week 't zij Woensdag of Vrijdag vinden voor Mama ook iets met het grootste geduld en verlangt zou komen om kennis te maken. bont te maken. Je zoudt ons dus dat ieder ronduit zijn aanmerkin- Frits was vreselijk blij dat hij hem een groot pleizier doen je palatine gen zegt. De man is mij zeer niet gevraagd had wanneer hij nu te sturen... ik zou zo graag sympathiek, dat maakt ook het kwam, maar dat hij uit zichzelf hebben dat de portretten mooi poseren minder vervelend... schreef Nu hebben we hem worden. , Morgenochtend om W uur vandaag aan het dejeuner gehad; begint de zitting weet Ik zit op Mama zag er vreselijk tegenop. Van Mama aan Henriette. een soort van troon gemaakt van maar vond hem gelukkig bij 30 OKTOBER 1903 een omgekeerde kist, net alsof ik kennismaking heel aangenaam. ...De gehele week heb ik 's poffertjes ga bakken. Frits pre- m Na het dejeuner hebben we morgens en ook 's middags een tendeert, dat indien het schilde-



Seijst 1999. - Dl.29 DE TWEE MODELLEN VAN JAN VETH, NELLERIEKE BOUGHER 1999-111 houdt zelfs van hem. Mama'sgezicht begint al goed te worden,en de uitdrukking is lief maarmet de japon tobben we nogsteeds. Vanmorgen heb ik juf-frouw van Zanten laten komendie gaat de mouwen nu watveranderen... Papa heeft na dieeerste keer niet meer gezeten, enhij is blij dat hij er tot nu toe zoovanaf komt. Het spijt mij vrese-lijk dat jij nu juist niet in het landbent. (...) Veth heeft zoo graagdat we precies zeggen wat we ervan vinden, en is steeds bereidalles te veranderen, daar zijngroote wensch is, dat wij het inalle opzichten goed zullen vindenen het ons veel plezier zal doen.(...) De volgende week komt hijvier dagen achter elkaar en blijftdan hier logeren,..dit is wel eencorvee'. (...) Nu lieve beste Jetmoet ik eindigen, want ik moeteropuit voor een mutsebal tezoeken, want als Mama's mutsgemaakt wordt, behoeft Mama er niet onder te zitten. Ik vreesechter dat ik zo'n ding niet zalkunnen krijgen!(...) ren nu onverwacht gestaaktmoest worden, hij nu al heel blijzou wezen met de schets... Van Louise aan Henriette 5 NOVEMBER 1903 ...Ik zit den gehelen dag bijMama in Papa's kamer die geheelin atelier veranderd is, en diezittingen zijn ontzettend ver-moeiend; ik begrijp zelf niet hoehet komt, maar na zo'n dag metVeth ben ik altijd dood op en hebdan geen courage meer oms'avonds te gaan schrijven.Gelukkig maakt het Mama

nietzo vreselijk moe, maar toch, alshij er twee dagen achter elkaargeweest is, is Mama altijd heelblij als hij weer een paar dagenweg blijft. Hij is er nu acht maalgeweest, en in die acht keer heeftMama 23 uur en een kwartiergeposeerd, meestal 's morgens 2uur en s'middags zoowat ander-half a 2 uur Mama kan gelukkigheel goed met hem opschieten, en Van Veth aan zijn vrouw 12 NOVEMBERI903 (...) Het was vandaag gruwelijkdonker, maar ik schoot toch welop. (...) Ik wil proberen den kopdezer dagen zoo goed als af tekrijgen. Dan is de hoofdzaakalvast verzekerd. Van Mama aan Henriette 19 NOVEMBERI903 (...) Morgen en Zaterdag komtVeth weer, gelukkig is het een eenvoudige, makkelijke man die metde huisgenoten nogal opschiet,want hij logeert dan hier op hetkleine kamertje. (...) Wat verlangje dat ik doe met de palatine, hijis niet gebruikt en ik hoop zeerdat je hem niet te veel gemisthebt. Ik denk dat Marie Pauwdol blij is dat zij haar mouw weerterug krijgt...









Seijst 1999. - Dl.29 Seijst 1999-III DE TWEE MODELLEN VAN JAN VETH, NELLERIEKE BOUCHER [Schwarze] dan een ding wat ikin den laatsten tijd maakte.Maar het is fris en vlot en daar-mee pakt men de menschen tochmaar eer dan met iets werkelijkverdiepts. Ik hoor alles dan aan,overweeg de opmerkingen kalm,probeer wat ik er mee doen kan,en vergeet niet dat ik toch inhoogste instantie de schilderijenschilder voor mezelf, omdat ikalleen door iets voor mezelf naarmijn lust te doen me van mijneigenlijke opdracht naar plicht eneer kan kwijten. Van Veth aan zijn vrouw 2 MAART 1904 (...) Het werk gaat goed, maarhet is een koorts om het te krijgenzoals ik wou. Van Zus aan Henriette 4 MAART 1904 (...) en tot mijn grote vreugdvond ik de beide schilderijenoneindig verbeterd; zoeven is heeft er door de hand erg bijgewonnen en zs zijn er nu ookbizonder tevreden overNu heb ik Vrijdag en Zaterdagnog over, die ik aan het verfijnenvan de twee schilderijen denk tewijden. Misschien schilder ik deachtergrond van Mevrouw nogeens even vlot over. 'sAvonds benik niks waard. Het werkenoverdag is zoo intensief dat ikhet liefst 's avonds niets zou doenals zoo maar wat zitten kijken.En toch liggen er hoopenwerk... .Men zou van me kunnenzeggen dat ik lui ben op alledingen, maar gelukkig niet op hetnodigste : op mijn werk zdf. Van Veth aan Mama 2 FEBRUARI 1905 (...) Toen ik V in den verledennazomer mocht bezoeken, waartu

zo vriendelijk, mij Uwe reedsvroeger gedane toezegging omnog eens voor mij te poseren, tebevestigen. Zoals U bekend is. Veth vertrokken. Zijn vrouw isvanmiddag nog komen kijken[Mevrouw Veth had een oplei-ding aan de kunstacademiegehad, en Veth hechtte aanhaar oordeel] en heeft toen nogenige goede wenken gegeven...Hij komt a.s. Woensdag enDonderdag, zodat ik in elk gevalde volgende week nog niet in DenHaag arriveer Van Mama aan Henriette 9  MAART 1904 Vandaag is Veth gearriveerd voortwee dagen. Ik hoop dat het danafgelopen zal zijn. Ik geloof dathoe lang men ook blijft kijken eraltijd wel iets zal zijn dat menanders zou wensen. Ook hierbestaat de volmaaktheid niet. Van Veth aan zijn vrouw 10  MAART 1904 (...) Deze twee dagen heb ik metsucces aan het portret van Me-neer van de Poll gewerkt. Het



Seijst 1999. - Dl.29 beijst _ 1999-111 DE TWEE MODELLEN VAN JAN VETH, NELLERIEKE BOUCHER om weer een nieuwen frischenindruk te krijgen. Zoo duurde hetlang voordat hij ermee klaar was.Voor buitenstaanders was degelijkenis minder goed, maar voorons kinderen was het een psycho-logisch prachtige uiting van haarinnerlijke [zie de ogen] enuiterlijke [houding] persoonlijk-heid. Mijn vader verveelde hetposeren. De gelijkenis is perfect,maar Veth becritiseerde ditportret als oppervlakkig werk. Met al deze woorden van hetgezin van de Poll in onze oren, zienwij thans de portretten in de Vande Poll kamer met andere ogen.Voorlopig zijn ze weer in perfectestaat, en staat, ook in het volgendmillennium, het echtpaar van dePoll zoals Veth het ooit zag, onslevendig voor ogen. Nellerieke Boucher BRONNEN Gemeentearchief Zeist, archief Van de Poll,I 765- i 970 / Dordrecht, archief Jan Veth. ZOU het mij bizonder lief zijn, Unog eens op een andere wijze dande eerste maal te mogen portret-teren... Door zijn drukke werkziet Veth daar helaas geen kanstoe..: Ik begin hoe langer hoemeer te beseffen, dat dit onver-mijdelijk tot mijn werkkringbehoort, maar dat' geleefd wor-den' is er niet altijd deaangenaamste kant van.Dit is dan de laatste bewaardgebleven brief over de portrettenvan de ouders van de Poll,. Deverhouding met de familie wasechter dusdanig goed, dat Veth,toen de echtelieden in het beginvan het jaar 1909 kort na

elkaarkwamen te overlijden, op verzoekvan de kinderen, van beide eendoodsportret heeft gemaakt. Tenslotte is er nog een aanteke-ning uit 1952 bewaard van dejongste dochter Jo, die ons hetvolgende naliet:Toen in 1902 [deze dateringberust op een vergissing] Jan Veth de portretten van mijnouders schilderde, had hij opge-merkt, dat mijn moeder bijernstig gesjnek aanhoudend metde rechterhand zat te spelen meteen goud tweedeelig ringetje aanden vierden vinger van haarlinker hand.. Hij vond dit zulkeen typische houding, dat hij, dieaanvankelijk de portretten zon-der handen had willen maken,besloot het doek, dat gelukkiglang genoeg was, grooter temaken en die houding te vereeu-wigen. Zoo moest het portret vanmijn vader natuurlijk ook ver-groot worden. Er ontstond onderhet poseren een groote bandtusschen mijn moeder en JanVeth. Hij, een diep denkendmensch, begon langzamerhandhaar zeer gereserveerde houdingte doorbreken en haar persoon-lijkheid te doorgronden. Ditboeide hem zoo, dat hij de pose -uren verminderde, maar telkensna enkele dagen weer terugkwam




