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 verhaalt:  

is een concept van  

ar-gitect / Albert Retel 

In de grootste zaal van Slot Zeist bevindt zich een exacte kopie van de schouw in de Witte  

Kamer in Doornburgh. In Zeist is de boezem, het deel boven de schouw, uitgevoerd in barok 

stucwerk, in Maarssen sieren een spiegel en een schilderij met een afbeelding van Rebecca aan 

de waterput de boezem. Het plafond in de Witte kamer toont de Godin Flora. Vreemd is de 

scheur om het centrum van het schilderij. 
 

Toen in 1911 het voormalige woonhuis van de familie Van Voorst van Beest opnieuw te koop werd 

aangeboden, ditmaal door de eigenaar de Koninklijke Nederlandsche Stoommeubelfabriek der firma 

Allan & Co, kocht Cornelis Wernard Eduard van Voorst van Beest een aantal antieke bouwelementen 

uit het huis. Zijn zoon Jan Pieter van Voorst van Beest liet rond 1920 een aantal van die elementen in 

zijn woonhuis, Doornburgh te Maarssen aanbrengen. 

Het plafondstuk met Flora vond hij te klein voor de Witte Kamer en hij gaf opdracht de wolkenlucht en 

de klimopranken ‘door te schilderen’. De tijd heeft de naad en daarmee het geheim weer zichtbaar  

gemaakt. Ook de afmeting van de nieuwe schouw voldeden niet. Tezamen met de nieuwe boezem was 

hij te hoog. Er werd besloten de oude boezem te laten zitten en de nieuwe schouw er onder te  

plaatsen. Vijfenveertig jaar later werd Slot Zeist gerestaureerd. Op een veilig werd een barokke schouw

-boezem gekocht. Om een compleet beeld te krijgen werd de bijbehorende schouw in Maarssen, exact 

gekopieerd. 
 

Vanaf medio 2016 sluit Doornburgh, gastenhuis van Priorij, door verkoop. Het huis en het gehele  

landgoed krijgen nieuwe bestemmingen. 
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Doornburgh te Maarssen 

  Vuur en Flora in de Witte Kamer 



lagen 
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1. Zocherpark: van pronken naar natuur met  

vader en zoon 

2. Feestdagen. Ontdek de betekenis van o.a. 

Pasen en Driekoningen  

3. Uniek in Nederland: barokhek met open  

hoekpijlers. De symbolen vertellen verhalen 

4. Zwammen over paddenstoelen 

5. Maria in en rond de Priorij 

6. Een stripverhaal in tegels. 18e eeuwse tegels 

met bijbelse verhalen in Huis Doornburgh 

7. Herkomst en betekenis van het dubbelkruis 

 

 

 

 

 

8. Stinsen planten. Verwonderen over            

verwildering in de Engelse tuin 

9. Onzichtbaar door het huis over verborgen 

diensttrappen. Leven in de Gouden Eeuw 

10.Waarom heet het hekje omhoog gevallen?   

11.De bewoners: Kannunikanessen van het    

Heilig Graf; Getijdengebed 

12.Augustinus van Hippo 

13.Het mysterie van Pasen. Elke dag weer 

14.Planten en hun verhaal. Een vastgelopen  

15.wagen door een wonder uit de modder ge-

haald! 

15.Gedichten van een vrijwilliger van Doorburgh 

16.Bijzondere architectuur: De Bossche School-

stijl en het plastisch getal 

17.Vogels, ik zie ze vliegen 
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verbinding 

 

Locaties interieurstukken  

en familie Van Voorst van Beest 
 

Maarssen (M)   

 Doornburgh. Diependaalsedijk 17  

Maarssen Witte Kamer in Huis  

Doornburgh. Vanaf juli 2016 is dit  

gastenhuis van Priorij Emmaus gesloten. 

Utrecht (U) 

 Janskerkhof 12 Uit dit huis komen de 

schouw en de plafondschildering in de Wit-

te Kamer in Doornburgh. Woonhuis Van 

Voorst in de 18e eeuw en later van Van 

Voorst van Beest in de 19e eeuw. 

 Janskerkhof 1 Woonhuis fam. Van Voorst 

van Beest 19e eeuw. 

 Janskerkhof 10 Woonhuis juffrouw Moor, 

schoonzus van Van Voost, 18e eeuw. Later 

woonhuis van Anna Catharina van Royen, 

erfgename van Vrouwe van Voorst, 1785. 

 Jansdam14 Stalgebouw van Janskerkhof 3 

 Drift. Zijgevel Mogelijk vroegere voorgevel 

Janskerkhof. 

Zeist (Z) 

 Slot Zeist. In de feestzaal bevindt zich de 

origineel boezem van de schouw in de  

Witte Kamer van Doornburgh en een kopie 

van deze marmeren schouw. 

Door houden van, ontstaat de behoefte te behouden. Om ergens van te houden moet je het weten te 

vinden en het kennen. Daarom vindt Utrecht verhaalt het belangrijk verhalen van en over bijzondere 

plekken te blijven vertellen.  

Hieronder een aantal lagen die verhalen vertellen op Doornburgh. De nummering correspondeert met 

die in de foto’s. Voor informatie over lagen: www.utrechtverhaalt.nl. 

anders 

maar nabij 
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Verhaalt-

suggesties? 

Suggesties voor 

verhalen, locaties, 

monumenten,  

onderwerpen,  

tentoonstellingen, 

activiteiten etc.? 

Meld het aan  

Verhaalt.  

ontvangen of 

niet? 

Wil je Utrecht  

Verhaalt per e-mail 

ontvangen of juist 

niet meer  

ontvangen, meldt 

dat dan a.u.b. per  

e-mail. Noteer in de 

onderwerpregel: 

Utrecht verhaalt 

ontvangen of 

Utrecht verhaalt 

afmelden. 

www. 

utrechtverhaalt.nl / 

albertretel@ 

utrechtverhaalt.nl 

labyrint Nyenrode Breukelen 

trekschuit op de Vecht 

Joodse begraafplaats Maarssen 


