
UIT DE COLLECTIE GELICHT 111 - N. BOUCHER Uit de collectie gelicht (1) Schilderij landhuis Pavia In deze nieuwe rubriek wordentwee bijzondere object uit derijke, veelzijdige collectie vanhet Zeister Historisch Genoot*schap besproken.Nelleriek Boucher, lid vande tentoonstellingscommis'sie, schrijft over het grootsteschilderij in ons depot en FredSteensma over de voorzitters-hamer van de OranjeverenigingZeist. NELLERIEK BOUCHER Onlangs kreeg onze stichting weer deheschikking over ten schilderij, dat ooitin bruikleen is gegeven aan de vorige eige-naars van her huis Pavia. Nu her schilderijweer 'thuis' is, is een korte toelichting opzijn plaats. Het schilderij toont de buitenplaats Landhuis Pavia, olieverf op doek, r.o. gesigneerd J.Schwartze en gedateerd 1869. Niet zicht-baar op de foto is de fraaie, vergulde schilderijlijst. 58



UIT DE COLLECTIE GELICHT (1) - N. BOUCHER Pavia - de enige buitenplaats aan deLaan van Beek en Royen - gebouvvd &quot;inde achtertuin&quot; van het huis Hoog Beek enRoyen aan de Driebergseweg. Pavia werdrond i860 gebouwd voor het echtpaarPauw van Wield re cht-Voombergh. Aletta Cornelia Anna (1828-1913) wasde middelste dochter van Albert Voom-bergh en Agnes van Loon, die kort na1825 de buitenplaats Hoog Beek en Royenhadden gesticht. Vanaf 1830 bracht defamilie Voombergh met hun drie doch-ters de zomers in Zeist door. Toen Anna 23 jaar was, in 1851, stierfbaar vader. In 1855 trouwde ze met Mr.Mattieu Christiaan Hendrik ridder Pauwvan Wieldrecht (1816-1895). In i860 of1861 vond de afsplitsing plaats van hetterrein van Hoog Beek en Royen tenbehoeve van de aanleg van een nieuwebuitenplaats. Het jonge paar woonde opSparrenheuvel naast Hoog Beek en Royentot Pavia rond 1863 was voltooid. Rondhet huis werd een fraai park in Engelselandschapsstijl aangelegd door J. Copijn.Op ons schitderij is de toestand zes jaar na de aanleg weergegeven. In 1868 lieten Anna en haar man

zichportretteren door J. G. Schwartze. Hetis bijzonder dat zij hem daarna 00k deopdracht gaven voor een portret van hunnieuwe, prachtige buitenplaats. Johann Georg Schwartze (1814-1874)was in Amsterdam geboren. Als kindwoonde hij in de VS., in Philadelphia. Zijnopleidingstijd bracht hij dan 00k door inBoston, daarna in Dusseldorf, waarna hijzich in 1846 in Amsterdam vestigde. Zijnvaatdigheid in het portretschilderen gafhem in zijn tijd een redelijke bekendheid:in vele Nederlandse musea kan men werkvan zijn hand aantreffen. Ook toen al washij geen onbekende van de familie, wantter gelegenheid van het 25-jarig huwelijkvan het echtpaar Voombergh-Van Loonportretteerde hij de drie dochters Anna,Constance en Henriette in 1846 tenvoeten uit. Johann Georg was de vaderen de leraar van de nu veel bekendereTherese van Duyl- Schwartze. johann G. Schwartze schilderde Paviavan de zuidkant, zoals het over de slin-gervijvergezien, stralend afstak tegen hetgroen van het nieuwe park. Opvallend isde kleur van het gepleisterde pand: eenlichte oranjeroze gevel met bruin raam-hout (kozijnen en roeden). Duidelijk isde veranda

te onderscheiden (de huidigeserre is pas in 1913 toegevoegd). Hetdak van de driekantige uitbouw wordtbekroond met een z.g. piron. De huidige,kleinere bekroning met windwijzet ver-vangt het origineel. Op de hoeken zietmen sierschaien staan, die nu verdwenenzijn. Na de dood van haar man bleef Annatot haar overlijden in.1913 op Pavia wonen.Omdat zij haar deel van de Zeister bossenhad opengesteld voor het publiek werd erin 1916 ter harer nagedachtenis een bankgeplaatst bij de hertenkamp. De terreinen rond Pavia zijn sinds 1984eigendom van de stichting Het UtrechtsLandschap. Het huis met het park, waarinde duiventil en de brug karakteristieke






