
Seijst 2003. - Dl.33 BEELDEN UIT ZEIST - L. VISSER Beelden uit Zeist Drie berichten in de Week-bode voor Zeist, Driebergen enomstreken over producten vande terracottafabriek van E.C.Martin en de zinkfabriek vanL. W, Schutz aan de Lagewegin Zeist waren aanleiding vooreen zoektocht naar een water-geus in Brielle, een levensgrotemaagd in Amsterdam en godinFlora in Rotterdam. Terra-cotta fabriek van den heer E.C,Martin vervaardigde watergeus. Hetbeeld houdt in de linkerhand de Holland-sche vlag met de woorden Pro Patria er in,en in de rechter een enterbijl; daarbovenleest men de woorden: &quot;Geuzengesticht:Wilhelmus van Nassauen.&quot; En onderaan:&quot;l April 1572 A872.&quot; Het geheel is lang 3meter 20 centimeter en breed 1 meter 50centimeter. De bewerking er van wordt door allen diehet gezien hebben als uitstekend geroemd,een bewijs dus bij vernieuwing, dat de Geuzengesticht Het eerste bericht in de Week-bode van 30 augustus 1873 luidtals volgt;&quot;Verleden week werd van hier naar denBrielovergebracht en in den gevel van hetGeuzengesticht voor weezen van zeeliedenin het algemeen en voor niet-zeeliedenvan het eiland Voorne geplaatst de in de RA.W, BOHCr/fN 105



Seijst 2003. - Dl.33 BEELDEN UIT ZEIST ? L. VISSER Zeister Terra-cotta fabriek met alle inhet binnen en buitenland bestaandefabrieken van dien aard gerustelijk kanwedijveren.&quot; Een telefoontje met het HistorischMuseum Den Briel was voldoende om tehoren dat het Geuzengesticht niet meerbestaat, maar dat het beeld nog steeds involle glorie boven de deur van het pandVoorstraat 80 prijkt. Fotograaf F.A.W.Bohemen in Brielle maakte er spontaanbijgaande fraaie foto's van, waarvoor mijnhartelijke dank. Koning Willem III Het tweede bericht staat in de Week-bode van 9 mei 1874. Daarin lezen we:&quot;Wij waren in de gelegenheid om bij deheer Martin een beeld te bezichtigen, dattot versiering van een der AmsterdamsePleinen, op een voetstuk van 4 meterhoogte, dienst zal doen. In meer danlevengrootte stelt het een maagd voordie in de opgeheven hand een zilverenlauwerkrans houdt, boven een borstbeelddes Konings; vooral de omgeslagen kleding







Seijst 2003. - Dl.33 BEELDEN UIT ZEIST - L. VISSER doen denken. Onwillekeurig zeiden we:Waarom worden onze standbeelden enz-meestentijds in het buitenland vervaar-digd en waarom vergeet men zoo dikwijlsde inrichtingen te Zeist, bijna enig in haarsoort en zooals herhaalde proeven bewe-zen, zoo geheel in staat om aan de eischender kunst te voldoen?&quot; Een brief aan diergaarde Blijdorp inRotterdam leverde per ommegaande tweefoto's op. Een foto van godin Flora uit hetboek &quot;125 jaar diergaarde&quot; uit 1982 eneen afbeelding uit de &quot;Gids van de Rot-terdamse Diergaarde&quot; uit 1925 van de 32meter hoge Floraserre, waarop met enigemoeite het beeld bovenop de fraaie kasvalt te ontdekken. Op mijn vraag waar het beeld isgebleven schreef de redacteur van hetBlijdorp Blad: . &quot;Het lijkt er op, dat het beeld niet in de loop van 1940 naar de al in aanbouw zijnde nieuwe Diergaarde Blijdorp isverhuisd. Het ligt het meest voor de handdat het beeld bij het bombardement is ver-nietigd en/of in de roerige tijden daarna inandere handen is geraakt.&quot; Bleef voor mij de vraag hoe het mogelijkis dat we op de foto het beeld zien op eenvoetje in een of andere expositieruimte.Nadat diverse pogingen om hierop ant-woord te krijgen waren mislukt vroeg ikhet Historisch Museum in Rotterdam ofdaar iets bekend was over het beeld eneventuele verblijfplaats. Het antwoord was ook daar

negatief,maar wel verhelderend. De conservator schreef dat het beeld opde fotokopie z.i. een modello was, moge-lijk gemaakt voor het grotere beeldhouw-werk dat 2,5 hoog was. Dat betekendedat er twee Flora's waren geweest endaarmee werd het probleem niet eenvou-diger. Opnieuw naar de redactie van hetBlijdorp Blad geschreven met de vraagof de heer K. van Zwieten, auteur van het boek &quot;125 jaar diergaarde&quot; mogelijknadere gegevens zou kunnen verstrekkenHet antwoord was positief De heervan Zwieten, oud hoofd Voorlichting enPubliciteit van Blijdorp, vertelde mij dathet 2,5 m hoge beeld bij de sloop van deRotterdamse Diergaarde was vernietigd,omdat de architect van Blijdorp, ir. S.van Ravesteyn, van mening was dat daargeen onderdelen van de oude diergaardethuishoorden. Over het model van Floradat in het boek staat afgebeeld heeft detoenmalige hortulanus zich ontfermd enhet later aan zijnopvolger overgedragen. Het grote beeld is dan weliswaarverdwenen., maar dankzij het modellohebben we toch nog een plaatje van Floramet dank aan de heer Van Zwieten dat hijhet in het boek &quot;125 jaar diergaarde&quot;heeftopgenomen. Mocht men er ooit in Rotterdam op zijnuitgekeken, dan zalons historisch genoot-schap er ongetwijfeld belangstelling voorhebben.








