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Straat
verlichting 3 
Een stroomstoring zoals deze 
zich op 25 en 26 november 2005 

in de regio Eibergen voordeed 
liet zien hoe moeilijk het is in 
het donker de weg te v inden. 
Amsterdam kreeg in 1505 al zijn 
straatverlichting, Zeist volgde 250 

jaar later ... 

Trouwzaal in 
het Raadhuis 12 
In de historische Trouwzaal 
wordt weer getrouwd. Na 35 jaar 
stond er weer een bru idspaar 
voor de ambtenaar van de bur
gerlijke stand. De eer kwam toe 
aan het echtpaar Van der Jagt
Janssen, dat elkaar op 20 januari 
het ja-woord gaf 

Uit de collectie 19 
gelicht 

De start van de bouw wordt 
vaak gememoreerd met een 'mo
numentale' steen. De eersteenleg
ging gebeurt meestal op fees te
lijke wijze. Het zijn bijzondere 
gevelstenen . Een 'eerste steen' u it 
onze collectie brengen wij onder 
uw aandacht. 



Van olielamp tot geautomatiseerde elektrische verlichting 

Straatverl ichti ng 
door de jaren heen 
We hebben de eerste straat
verlichting van Zeist te danken 
aan de vondst op 22 april 1748 
van een kannetje met gouden 
en zilveren munten in de grond 
aan de Dorpsstraat bij het slo
pen van een huis. 

Door L. Visser 

D e grond maakte deel 
uit van de grondheer
lijkheid van de Zeis

terstraat en was eigendom van 
de hoge heer van Zeist. 
De vinders waren begonnen 
met zich de goudstukken toe te 
eigenen, maar dat was aan het 
licht gekomen. Ze hadden enige 
van de goudstukken verkocht en 
daarvoor andere zaken aange
schaft. Toen dat was uitgekomen 
hadden ze op last van het gerecht 
tijdelijk in de gerechtskas moeten 
deponeren: 1. de munten welke 
nog aanwezig waren, 2. hetgeen 
gekocht was met het geld van de 
verkochte munten en 3. de nog 
overige gelden waarvoor nog 
niets was gekocht. 

Olielampen 
Op 31 mei 1748 was door de 
gerechtsbode een oproep afge
kondigd, waarbij ieder die recht 
meende te hebben op deze schat 
werd uitgenodigd zich binnen 
zes weken bij het gerecht te mel
den. 
Een van de vinders, Jan Gijsen 
de Rooij, had aanspraak gemaakt 
op zijn aandeel of bergloon. Die 
eis werd afgewezen omdat de 

vinders de schat niet hadden 
aangemeld, maar zich hiervan 
onrechtmatig hadden meester 
gemaakt. 

Gezicht op het Zuster

plein met een Jan van 

der Heijden-paal aan 
de Nassau-Odijklaan. 

Tekening door H. Spil

man, 1769. 
KONINKLIJK HUISARCHIEF 

Zelfde situatie in 2006 

met imitatie Jan van 

der Heijden-palen aan 

de Nassau-Odijklaan 

en oude gaslantaarns 

op het Zusterplein. 
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Imitatie Jan van der 

Heijden-palen bij Slot 

Zeist. 
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Het gerecht kende de schat toe 
aan de hoge heer van Zeist als 
grondeigenaar. 
Aan hem werden bij vonnis van 
31 maart 1751 de volgende ver
plichtingen opgelegd: 
1. hij moest de kosten van het ge

ding betalen; 
2. hij moest de schat gedurende 

één jaar en zes weken bewaren 
voor het geval de eigenaar zich 
alsnog zou melden en 

3. hij moest de schat zonodig te 
allen tijde restitueren. 

De kosten van het geding be
droegen J 85,40, terwijl de waar
de van de schat J 218,60 bedroeg, 

zodat er uiteindelijk J 133,20 over 
bleef 
De hoge heer van Zeist, Corne
lis Schellinger, ging met de voor
waarden akkoord en verklaarde: 
'niets daarvan te willen profite
ren, maar die ten nutte en tot 
welzijn van deze dorpe te willen 
employeren.' 
Hij wilde er mee betalen 'de 
dertien straatlantaarns met der
zelver paaIen en wat het stellen 
van dezelve heeft gekost. Heb
bende Zijn weled. het daaraan 
tekort komende uit zijn privé 
beurse gesupplementeerd.' 
De heer van Zeist had de lan
taarns weliswaar aan het gerecht 

geschonken, maar daarbij be
dongen dat de ingezetenen van 
Zeist daartoe jaarlijks de nodige 
kosten zouden betalen voor het 
onderhoud van dezelve, zoals de 
reparatie, olie, katoen, opsteken 
enz. 
In de vergadering van schout en 
schepenen van het gerecht van 7 
augustus 1754 werd besloten een 
lijst op te stellen van de voor
naamste personen van Zeist en 
hen mede te delen hoeveel zij 
jaarlijks daarvoor moesten beta
len, zulks met ingang van 1 ja
nuari 1754. 
Na 1759 was de lijst niet meer no
dig omdat toen de nachtwachten 
voor het aansteken en doven van 
de lantaarns zorgden. De kosten 
werden betaald uit de verplichte 
bijdragen voor de nachtwacht. 
De door Cornelis Schellinger 
beschikbaar gestelde straatlan
taarns zijn ongetwijfeld Jan van 
der Heijden-Iantaarns geweest. 
Deze omstreeks 1663 door Jan 
van der Heyden, bekend van de 
slangenbrandspuit, geconstru
eerde olielantaarns hadden voor 
een omwenteling gezorgd in de 
straatverlichting. 
Ze bleven veel langer branden 
dan de beste kaars en ze gaven 
aanmerkelijk meer licht. 
Zodra het stadsbestuur van 
Amsterdam van deze uitvin
ding had vernomen besloot het 
tot aanschaf van deze nieuwe 
straatverlichting. In de volgende 
jaren werd de gehele stad er van 
voorzien. 



In 1679 werden er driehonderd 
Jan van der Heijden-lantaarns in 
Den Haag geplaatst. 
Een dergelijke paal is te zien op 
een tekening uit 1769 van de kerk 
van de Evangelische Broederge
meente. 
Halverwege de 1ge eeuw waren 
ze niet meer in gebruik in Zeist. 
Op 15 augustus 1850 was er een 
openbare aanbesteding van de 
verlichting van het dorp Zeist 
voor de periode van 1 september 
1850 tot 15 april 1853. 
In één van de voorwaarden staat 
dat de verlichting zal behoren te 
geschieden door 35 reverbères 
(een lantaarn met reflectoren LV) 
met de daarbij behorende lam
pen, touwen en palen. 
De reverbères moesten op 1 sep
tember worden ophangen en op 
15 mei worden afgenomen. De 
touwen moesten elk jaar worden 
geteerd en de lantaarns in het ge-

meen tehuis worden opgeborgen. 
We hebben hier te maken met 
lampen die voor het aansteken 
op de grond stonden en vervol
gens met een katrol aan de paal 
werden opgehesen. 
In 1850 werd het werk gegund 
aan Gerrit Moen, schilder te 
Zeist, voor f 68J-per jaar. 
In 1853 werd het werk nog een 
keer voor drie jaar aanbesteed. 
In 1856, 1857 en 1858 was de aan
besteding telkens voor één jaar. 
Dat hield vermoedelijk verband 
met het feit dat de gasverlichting 
in aantocht was. 

Gaslampen 
Nadat in 1859 de particuliere gas
fabriek nabij de Brouwerij in ge
bruik was genomen kwamen er 
in Zeist 52 gaslantaarns met een 
vlam van 9 duim hoog en 5 duim 
breed. Dat was zowel kwalitatief 
als kwantitatief een hele verbete-

ring van de straatverlichting. 
De prijs van een lantaarn met 
1000 branduren kwam op f28 .
per jaar. 
Er waren heel wat onderhan
delingen aan voorafgegaan voor 
het zover was. Een van de voor
waarden was geweest dat de 
lampen uiterlijk 1 oktober 1859 
moesten branden. Dat is blijk
baar gelukt, want aan het eind 
van de raadsvergadering van 1 
oktober 1859 nodigde de burge
meester de raadsleden uit voor 
een kleine wandeling ter bezich
tiging van het voor het eerst ont
stoken gaslicht. 
En daar liepen burgemeester mr. 
W.D.F. Schas, secretaris Th. Lie
dermooy, de wethouders G.M. 
Liefrink en jhr.mr. D.G. (de) 
Pesters en de raadsleden T. van 
Wijk, JN. Lund, W.A. Weiss, 
jhr. L.M. Schuurbeque Boeye, jhr. 
mr. 0. d 'Aumale van Romondt, 
JF. Grothe en jhr. JL.RA Huy
decoper, waarschijnlijk op de 
voet gevolgd door andere op het 
licht afgekomen Zeistenaren. 
De lantaarns stonden aan de 
Nassau-Odijklaan, het Broeder
en Zusterplein, de Waterigeweg, 
de Dorpsstraat, de Montauban
straat, de Voorheuvel, de Don
kerelaan, Nooitgedacht en de 
Hogeweg. 

In de dertig jaar dat de concessie 
gold is het aantal keren dat de 
straatverlichting in de raadsver
gadering ter sprake kwam uiterst 
beperkt. 

DE AUTEUR 
L. Visser (1925), oud 

bestuurslid van het 

Zeister Historisch 

Genooschap Van de 

Poll-Stichting, heeft 

zeer veel publicaties 

over de geschiede

nis van Zeist op zijn 

naam staan en houdt 

lezingen met dia

presentatie. 

De SUGGlantaarn op 

het Rond, foto ca. 

1900. 
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Boven: In 2006 op de

zelfde plaats een oude 

lantaarnpaal met elek

trische verlichting. 
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Boven rechts: De 

monumentale lantaarn 

in het Wilhelminapark, 

foto ca. 1915. 

PARTICULIERE COLLECTIE 

Seijst 
2006 

1-6 

Het was meestal een verzoek 
om plaatsing van een lantaarn 
of vervanging van een olielamp 
door een gaslamp, maar daar 
bleef het dan ook bij . 
Tweemaal was er iets anders aan 
de orde. In de raadsvergadering 
van 20 december 1859 was er 
een verzoek van de ondernemers 
van de gasfabriek om ontheven 
te worden van een opgelegde 
boete. 
Ingevolge artikel 19 van het 
contract moesten zij vijftig cent 
boete betalen per lantaarn als die 
niet tijdig ontstoken of te vroeg 
gedoofd zou zijn. Wanneer de 

lantaarn de hele avond niet had 
gebrand kostte dat een gulden 
per lantaarn. 
Op 24 november 1859 was het 
blijkbaar helemaal misgegaan, 
want er was een boete opgelegd 
vanf53,-· 
De gemeenteraad was niet te ver
murwen en handhaafde de boe
te. Ook voor de op eigen kosten 
bij de fabriek geplaatste lantaarn. 
De ondernemers waren boos en 
verwijderden die éne lantaarn 
dan ook onmiddellijk tot groot 
verdriet van de bewoners van de 
Brouwerij. 
In de vergadering van 14 febru-

ari 1874 kwam er een heel ander 
probleem ter tafel. 
Het raadslid P.W Calker vroeg 
of de brandtijd niet zo gewijzigd 
kon worden dat de lantaarns ook 
zouden branden op avonden dat 
de maan moest schijnen, maar 
door zware wolken verborgen 
bleef Hij attendeerde daarbij op 
het gevaar dat bij avond door de 
stand van de schoren van de te
legraafpalen werd veroorzaakt. 
De voorzitter wees op het con
tract met de duizend branduren 
per jaar. Maandelijks werd re
kening houdend met de maan
stand de brandtijd vastgesteld. 



Vooraf rekening houden met de 
bewolking was daarbij uiteraard 
niet mogelijk. De telegraafpalen 
waren van rijkswege geplaatst en 
men kon toch verwachten dat bij 
donker weer iedereen bij voor
keur het midden van de weg zou 
bewandelen, aldus de voorzitter. 
En zo bleef het zoals het was. 
Geen straatverlichting in Zeist 
twee dagen vóór volle maan , op 
de dag van volle maan en twee 
dagen er na. 

1 Januari 188g werd aan de 
Steynlaan de gemeentelijke gas
fabriek in werking gesteld en dat 
had ook zijn uitwerking op de 
straatverlichting. Het aantal lan
taarns werd uitgebreid van ne
gentig naar 122 en op Het Rond 
kwam een pronkstuk, een Sugg
lantaarn, met maar liefst vijf 
lichten. 
Op 14 maart 188g besloot de ge
meenteraad dat de straatverlich
ting voortaan ook mocht bran
den op de twee dagen na volle 
maan . De twee dagen er voor en 
de dag van volle maan mochten 
de lampen nog niet aan . 
Na een wat haperend begin ging 
de exploitatie van de gasfabriek 
onder leiding van de in 18g6 
benoemde directeur Th. Mooy 
steeds beter. 
De straatverlichting deelde in de 
goede gang van zaken en vanaf 1 

januari 18g8 gingen de lantaarns 
een half uur later uit, veertien 
bleven er branden tot één uur 
voor zonsopgang en het aantal 

lantaarnopstekers ging van drie 
naar zes. 
In de Weekbode van 3 februari 
1900 staat het bericht dat in de 
gasverlichting in zoverre een 
wijziging is aangebracht dat 
voortaan de verlichting ook zal 
branden op twee dagen vóór en 
op de dag van volle maan. En zo 
had Zeist het hele jaar door elke 
avond straatverlichting. 

De Vereniging tot Verfraaiing van 
de gemeente Zeist en tot bevor
dering van het Vreemdelingen
verkeer schonk in 1900 aan de 
gemeente Zeist een monumentale 
lantaarn in het Wilhelminapark. 
De gemeente Zeist , die de exploi
tatiekosten moest betalen, liet de 
superlantaarn blijkbaar niet al
tijd op volle kracht branden. De 
Weekbode meldde namelijk op 16 
februari 1901 dat de volgende dag 
alle lampen van de monumentale 
lantaarn zouden worden ontsto
ken ter ere van het huwelijk van 
H .M. Koningin Wilhelmina met 
H ertog Hendrik van Mecklen
burg. 

Met de groei van de gemeente 
kwamen er ook steeds meer gas
lantaarns in Zeist. In het jaarver
slag van de gasfabriek van 1906 
staat dat in augustus van dat 
jaar besloten was er honderd bij 
te plaatsen, maar dat de uitvoe
ring was vertraagd door drukte 
bij de ijzergieterij. In 1907 waren 
de problemen blijkbaar opgelost, 
want in dat jaar was het aantal 

lantaarns gegroeid van 245 tot 

35°· 
Intussen werd ook gezocht naar 
middelen om het werk van de 
lantaarnopstekers te beperken. 
Uit het jaarverslag van 1913 blijkt 
dat er toen 3g1 lantaarns waren 
en dat er 161 waren voorzien van 
een uurwerk en 63 met automa
tische drukapparaten. De uur
werken moesten wel regelmatig 
worden opgewonden en onder
houden maar ze namen de lan 
taarnopstekers heel wat werk uit 
handen. 

Elektrische 
verlichting 

H et besluit van de gemeenteraad 
van 8 december 19lO om bij de 
gasfabriek en onder dezelfde di
rectie een elektriciteitsfabriek te 
bouwen had geen directe gevol
gen voor de straatverlichting. 
De gasverlichting bleef branden 
tot in 1918 in verband met stren-

Donkerel •• n, Zeist 

De grote lantaarn op 

Het Rond is elektri sch 

geworden. Foto ca. 

1930. 
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Op de Oude Arnhem

seweg, hoek Johan 

de Meesterstraat is in 

1957 de modernise

ring van de straatver

lichting nog in volle 

gang. 
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ge rantsoeneringsbepalingen 13 
gaslantaarns op belangrijke pun
ten in Zeist werden vervangen 
door elektrische. 
Daarna nam het aantal elektri
sche lantaarns wel toe, maar de 
gaslantaarns bleven in de meer
derheid; in 1931 waren er b.v. 560 
gaslampen en 242 elektrische. 
Op 10 mei 1940 brandden er lGlO 

lantaarns, waarvan 745 gas en 
265 elektrisch. 
Dat was voorlopig de laatste 
dag, want met ingang van 11 mei 
moest iedereen er voor zorgen 
dat tussen zonsondergang en 
zonsopgang elke buitenverlich
ting gedoofd werd en bleef In 
plaats van de straatverlichting 
kwamen er een aantal richt- en 
bakenlampen om op gevaarlijke 
plaatsen nog enig zicht te heb
ben. 
Op 5 mei 1945 mochten de lan
taarns weer gaan branden, maar 
dat lukte nog niet zo snel. 
Uit een brief van de directeur van 
het gasbedrijf aan burgemeester 

en wethouders van 11 november 
1947 blijkt, dat de straatverlich
ting toen nog steeds streng ge
rantsoeneerd was. Bovendien 
was het wegens materiaalgebrek 
niet eens mogelijk de helft van 
de gaslantaarns in dienst te stel
len. 
De oplossing van het probleem 
werd gevonden door een aantal 
wijken van elektrische lantaarns 
te voorzien en het vrijgekomen 
materiaal te gebruiken om daar
mee de defecte lantaarns in het 
overige de van de gemeente te 
herstellen. 
De gemeenteraad stelde op 15 
december 1947 een krediet be
schikbaar van J 58.270.- en zet
te daarmee een belangrijke stap 
naar volledige elektrische straat
verlichting. 
De volgende stap was het raads
besluit van 24 oktober 1955 waar
bij een krediet van J 202.200.
beschikbaar werd gesteld voor 
de modernisering van de straat
verlichting. Voor dat bedrag 

werden in de jaren 1956 en 1957 
vierhonderd nieuwe elektrische 
lantaarns aangeschaft, terwijl 
honderd gaslantaarns werden 
omgebouwd tot elektrische. Om
gebouwde gaslantaarns staan er 
nog steeds op het Broeder- en 
Zusterplein, in het Wilhelmina
park en in de Slottuin. 
In de loop der jaren zijn er in 
Zeist tientallen oude gaslantaarns 
aan particulieren verkocht. U 
kunt ze in veel voor- en achter
tuinen in Zeist aantreffen. 

Verlichting van 
de buurtschappen 

AUSTERLITZ 
Terwijl het centrum sinds 1 ok
tober 1859 met 53 gaslantaarns 
behoorlijk was verlicht bleef het 
in andere delen van Zeist nog 
jarenlang donker of moest men 
zich behelpen met olielampen. 

Op 3 december 1881 stond er in 
de Weekbode dat op 12 december 
1882 de aanbesteding zou plaats
vinden van de verlichting met 4 
petroleumlantaarns in de buurt
schap Austerlitz gedurende het 
jaar 1882. 
Het werk werd gegund aan aan
nemer Gerrit van Ginkel voor 
J 65,-· Tot aan zijn overlijden op 
19 januari 1902 was hij vrijwel 
steeds de laagste inschrijver. 
Zijn weduwe Antonia van Gin
kel-van Woerdekom nam in 
1902 het werk van hem over en 
daarna was zij tot 1920 bijna on-



afgebroken de lantaarnopsteker 
van Austerlitz. 
Toen er in 1917 bij gebrek aan 
petroleum soms helemaal geen 
straatverlichting was vroegen ds. 
M. Barendrecht en andere inwo
ners aan de gemeenteraad van 
Zeist Austerlitz aan te sluiten op 
het gasbuizen net. Dat verzoek 
werd afgewezen omdat de beno
digde gasbuizen niet verkrijgbaar 
waren. Op een in 1918 herhaald 
verzoek werd afwijzend beschikt 
vanwege de buitengewoon hoge 
prijs van de buizen. Op 8 juli 
1920 was de aansluiting van Aus
terlitz op het gasbuizen net op
nieuw in de gemeenteraadsver
gadering aan de orde. Toen ging 
het niet meer over de prijs van 
het ijzer, maar over de vraag of 
het nadelig saldo ten laste moest 
komen van het gas- en elektrici
teitsbedrijf of van de gemeente. 

Na een lange opsomming van 
alle problemen komt aan het 
eind van het raadsvoorstel van 17 
juni 1920 plotseling de volgende 
oplossing in beeld: 
"Een bijzondere omstandigheid 
is aanleiding geweest dat wij op 
dit punt toch nog tot overeen
stemming zijn gekomen met de 
bedrijfscommissie. De heer mr. 
J.P. de Beaufort, die steeds veel 
belang stelde in het wel en wee 
der buurtschap Austerlitz en van 
zijn inwoners, heeft, nadat onze 
voorzitter hem met een en ander 
op de hoogte had gesteld, zich 
bereid verklaard in de aanlegkos-

ten ener gasleiding naar Auster
litz een bijdrage te schenken van 
J 5.000,-. Aangezien de gemeente 
in verband met de aanwezigheid 
van een openbare lagere school 
te Austerlitz en met het oog op 
de straatverlichting aldaar ook 
wel belang heeft bij een aanslui
ting dier buurtschap, zijn wij in 
dit bijzondere geval van oordeel 
dat het te verdedigen is ook van 
gemeentewege een bedrag van 
J 5.000.- beschikbaar te stellen. 
Het nadelig saldo zal door deze 
beide bedragen tot een totaal be
drag van J 10.000.- belangrijk 
lager kunnen zijn dan aanvanke
lijk geraamd werd.' 

Vervolgens besloot de gemeente
raad: 
1. tot uitbreiding van het buizen

net der gasfabriek met een lei
ding naar de buurtschap Aus
terlitz; 

2. voor die uitbreiding een kre
diet verlenen van J 23-500,-, 
waarvan J 10.000.- ten laste 
der gemeente zal komen en het 
overige ten laste van het gas
en elektriciteitsbedrijf; 

3- van de heer mr. J.P. de Beau
fort te aanvaarden een schen
king groot J 5.000.-ten behoe
ve van het sub Ie genoemde 
werk; 

4. te bepalen dat de prijs waar-

Een oude gaslantaarn 

siert deze tuin aan de 

Jan Willem Frisolaan. 
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De modernste straat

verlichting van Zeist 

op Het Rond in 2006. 

FOTO L. VISSER 

voor gas in de buurtschap 
Austerlitz geleverd zal worden 
1 cent per mJ hoger zal zijn dan 
de gasprijs te Zeist bedraagt. 

En daarmee kwam een eind aan 
de straatverlichting met olielam
pen in Austerlitz. 

HUIS TER HEIDE 
In januari 1884 kwamen er 4 
petroleumlantaarns langs de 
Amersfoortseweg in Huis ter 
Heide. 
Aan de schaarse verlichting van 

Huis ter Heide kwam op 1 mei 
1906 een eind toen tegenover ho
tel Het Huis ter Heide een Ke
roslamp werd geplaatst. 
De Weekbode was laaiend enthou
siast en sprak van een grote ver
betering in de straatverlichting. 
Het was een lamp, waarbij pe
troleum, onder druk vermengd 
met lucht, een gloeikousje ver
hitte dat licht uitstraalde. Het 
was een korte vreugd. Het on
derhoud was buitensporig duur 
en op 31 december 1906 brandde 
de lamp voor het laatst. 
Maar er waren andere perspec
tieven. Na 1901 was Huis ter 
Heide gegroeid en er was ook 
belangstelling voor gasaansluitin
gen. Toen de gasbuizen waren 
gelegd was de weg gebaand voor 
nieuwe straatverlichting. 
Op 30 mei 1907 besloot de ge
meenteraad Huis ter Heide te 
voorzien van gasverlichting ter 
vervanging van de olielantaarns. 

BOSCH EN DUIN 
Bosch en Duin heeft het langst 
zonder straatverlichting moeten 
doen. 
Op 29 november 1920 schreef de 
heer A. Enthoven van Nieuw
Mariendal aan burgemeester en 
wethouders dat te Bosch en Duin 
verlichting der wegen geheel ont
brak, terwijl de bewoners van 
die buurtschap geen onbelang
rijk aandeel in de gemeentelijke 
belastingen bijdroegen, waarom 
zij hun verzoek om in deze on
houdbare toestand verandering 

te brengen zeker niet ongemoti
veerd achtten. Burgemeester en 
wethouders waren het daar wel 
mee eens, maar antwoordden, 
dat de gemeente geen verlichting 
op particuliere wegen aanbracht 
en dat zij dus niet aan zijn ver
zoek konden voldoen. 
Het gebrek aan straatverlichting 
was ongetwijfeld één van de re
denen tot oprichting van de ver
eniging 'Bosch en Duin en Om
streken' op 31 augustus 1923-
In het in 1933 uitgegeven jubile
umboekje staat het volgende ver
meld over de straatverlichting: 
"Was Bosch en Duin tot nu toe 
's- avonds nog steeds in stikdon
ker gehuld, de besprekingen van 
ons bestuur met den Burgemees
ter van Zeist leidden ertoe, dat 
twee maanden later een volledige 
verlichting der wegen ter hand 
genomen werd; Bosch en Duin 
werd losgewerkt uit den oer-toe
stand van nachtelijke duisternis 
en spoedig gaven 75 lichtpunten, 
waarvan 7 op kruispunten gedu
rende den geheele nacht door
brandden, eene zeer voldoende 
verlichting'. 
Inmiddels had de PUEM bijna 
geheel Bosch en Duin van elek
trisch licht voorzien en er lagen 
dan ook in alle wegen al kabels. 
Toen de gemeenteraad op 25 ok
tober 1923 een overeenkomst sloot 
met de PUEM waarbij zij de lan
taarns in Bosch en Duin zouden 
voeden, bedienen en onderhou
den was de onhoudbare toestand 
definitief opgelost. 



DEN DOLDER 
Ook in Den Dolder kwam de 
olielamp en de gaslamp er niet 
aan te pas. 
In het jaarverslag van de ge~ 
meente Zeist van 1915 staat on~ 
der meer: 
'Op 1 november 1915 werden bij 
de halte Den Dolder voor reke~ 
ning van de gemeente vier elek
trische lampen ter verlichting van 
de Dolderseweg aangebracht. 
Voor deze verlichting wordt 
aan de electriciteits Mij De Bilt 
f 80.- per jaar betaald.' 
De buurtschap Den Dolder werd 
toen nog steeds als 'halte Den 
Dolder' aangeduid. 
In 1923 is de elektriciteits Mij De 
Bilt overgenomen door de PUEM. 

Toen de gemeenteraad op 25 ok
tober 1923 met de PUEM een over~ 
eenkomst sloot over de straat~ 
verlichting in Bosch en Duin is 
daarin tegelijkertijd de verlich~ 
ting van Den Dolder geregeld. 

Bij de modernisering van de 
straatverlichting in 1956 en 1957 
zijn ook de gaslantaarns in Aus~ 
terlitz en Huis ter Heide vervan~ 
gen door elektrische. 111 
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I n het programma van eisen 
was bepaald dat het nieu
we gebouw op de begane 

grond een trouwzaal die tevens 
als stemlokaal dienst zou doen, 
moest bevatten met een groot
te van circa 88 m 2 De eerste 
steenlegging vond op 6 juli 1907 
plaats. Op vrijdag 13 november 
1908 werd het Raadhuis feestelijk 
in gebruik genomen. 
Daarop vooruitlopend werd in 
de Weekbode van 11 november 
1908 een uitgebreide beschrijving 
van het nieuwe gebouw gege
ven. Het is zonde om gelet op 

het bloemrijke taalgebruik van 
de journalist de tekst te parafra
seren. Als hij in de benedenhal 
staat, schrijft deze: 'In de halle 
ter linkerzijde dus: de trouwzaal. 
Dubbelopenslaande eikenhouten 
deuren sluiten deze zaal af. In 
een fronton boven deze deuren 
bevindt zich keurig houtsnij
werk, voorstellend een paar en
geltjes-figuurtjes, een catouche 
vasthoudend, waarop met gou
den letters: 

Het Beste Stuk Van 't Huis Bedl)f 
Dat is een Een Goud, Een Hant
saem Wijf Cats 

Wie daar met huwelijksplannen 
binnentreedt, zal die opwekking 
zeker niet meer behoeven, als 
hij tenminste van de 'Goetheyt' 
en 'Handsaemheyt' van zijn 'Wyf' 
overtuigd is . En echter doet zoo 
eene toepasselijke spreuke een 
mensch een hart onder den riem 
steeken! Als de deuren geopend 
zijn, ligt de groote langwerpige
vierkante trouwzaal voor u. Ik 
ben verzekerd, dat de plechtige 
stemming, die deze zaal op den 
bezoeker maakt een glimlach 
tooveren zal om zijn lippen of 
een verrast "ei" eraan doen ont-



snappen. Niet de groote weelde 
of de veelheid van arabesken en 
ornament; of w ilt ge "ja", er is 
weelde, als voor de eerste klas 
trouw het kostbare Smyrnaasch 
tapijt, met in de vier hoeken de 
wapens van Zeist, uitgespreid 
ligt op de eikenhouten par
ketvloer onder den tafel en de 
Smyrnasche looper, die tusschen 
de stoelenrijen voert naar de ca
napé voor het bruidspaar. Maar 
dat is al. Toch er zijn, versierse
len, al moet ge er naar zoeken; 't 
ligt er niet "dik op", zooals men 
dat wel smalend noemt. Versier
selen noem ik dan de geschilder
de ruitjes in de groote loodge
vatte ramen. Kleine toepasselijke 
allegorische voorstellingen, van 
links naar rechts: geloof, trouw, 
liefde, fortuin, welvaart, vrede. 
De pilasters ter weerszijde der 
zaal met bovenaan consoles van 
zandsteen, waarin uitgehouwen 
zijn dwergfiguurtjes, alle in ver
schillende gekromde houding als 
torsende het plafond. Maar dan 
is al ornament genoemd. Het 
plafond is een prachtstuk van 
ouderwetsche eenvoud, zooals 
men ze in Statenkamers en Unie
zalen vindt, bestaande uit eiken
houten moerbalken met kinder
beentjes. De donkere houtkleur, 
ook van de lambriseering doet 
het keurig, maakt stemming. Een 
tweetal zwaar koperen kronen, 
geheel in stijl (men ziet in 't nog 
in onze oudere stadkerken) han
gen van boven neer. Elke kroon 
heeft 6 armen met gaskaarsen. 

Ter weerszijde van de deur zijn 
een paar nissen, waarin staan 
een paar gipsbeelden, voorstel
lende Adam en Eva, die de heer 
L.WR. Schütz aan de gemeente 
ten geschenke geeft. De stoelen 
en de canapé zijn van zeer een
voudige renaissance model van 
eikenhout met zittingen en rug
gen van bruinleer-doek.' 
Over de beelden wordt in de 
volgende uitgave van de Week
bode nog gezegd: 'Vermeldden 
wij toen, dat de heer Schütz een 
paar beelden had aangeboden, 
nu bij de opening stonden ze op 
de bestemde plaatsen. Het zijn 
een paar keurige beelden, die 
tegen den donkeren achtergrond 
der nissen uitstekend uitkomen 
en een waar sieraad zijn voor de 
trouwzaal.' Men was blijkbaar 
toch niet zo preuts om aanstoot 
te nemen aan de schaarst geklede 
beelden. 
Annex aan de Trouwzaal is een 

kleine kamer gesitueerd, die 
oorspronkelijk bedoeld was als 
werkkamer voor de ambtenaar 
van de burgerlijke stand. 

Wie naar boven kijkt, ziet een 
donkergroen en rood geschilderd 
fries met stichtelijke teksten ge
schreven in Romeinse kapitalen 
die omgeven zijn door Jugendstil
achtige motieven met een bood
schap aan het jonge bruidspaar. 
Deze teksten luiden: 'Draagt 
elkanders lasten', 'Weest eens
gezind onder elkander', 'Maakt 
uw huis een tehuis' en 'Hebt el
kander hartelijk lief'. Men heeft 
het gevoel dat dit fries hier altijd 
heeft gezeten. Niets is minder 
waar. De architect was hiervan 
helemaal niet gecharmeerd en 
schreef in 1920 boos aan burge
meester en wethouders: '[...l het 
is my daarby tot myn grooten 
spyt opgevallen met hoe weinig 
piëteit het gebouw behandeld en 
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onderhouden wordt. Onder meer 
is indertyd in de trouwzaal door 
leerlingen van de ambachtsschool 
een bepaald ontsierend fries aan
gebracht [.].' Het vermaledijde 
fries hoort er tegenwoordig he
lemaal bij en de teksten worden 
bij gelegenheid graag geciteerd. 

De portretten aan de wanden in 
de Trouwzaal geven aan de zaal 
een zeker cachet. Ze zijn er pas 
in de jaren vijftig van de vorige 
eeuw opgehangen. De geportret
teerde personen hebben echter 
niets met de historie van Zeist 
van doen. 

Het Oudnederlands uit de tijd 
van Cats werd een paar eeuwen 
later niet meer begrepen. Tijdens 
de 'Vrouwen stakingsdag' op 30 
maart 1981 kwam een aantal 

Zeister stakende vrouwen naar 
het Raadhuis. Deze vrouwen 
ergerden zich aan de versregels 
van Cats boven de deur van de 
(toen voormalige) Trouwkamer 
en boden een eigen spreuk aan. 
De alternatieve tekst luidde: 'Een 
stakend wijf is baas in eigen lijf'. 
Daarmee protesteerden zij tegen 
de abortuswet. De alternatieve 
spreuk is helaas voor de staken
de vrouwen niet beklijfd. 

Uiteraard dringt zich de vraag 
op welk bruidspaar het eerst 
was dat in de nieuwe Trouwzaal 
in de echt werd verbonden. Ook 
nu is het weer de onvolprezen 
Weekbode die antwoord geeft. Op 
21 november 1908 schrijft deze: 
Ter gelegenheid van het eerste 
huwelijk, tusschen L. Lensink en 
J. Smorenburg, dat l.l. Donder-

dag in het nieuwe gemeentehuis 
gesloten werd, wees de ambte
naar van den burgerlijken stand, 
de heer H.M. van der Mersch, in 
zijn toespraak op dit feit, waarbij 
door hem aan de bruid een fraai 



bouquet werd aageboden. Deze 
verrassing viel natuurlijk zeer in 
den smaak van het bruidspaar 
en verdere familieleden.' 
De bruidegom was Lodewijk 
Lensink (Zeist 1872-Zeist 1947) 

en de bruid Jacoba Smorenburg 
(Soest 188s-Amersfoort 1971). Het 
echtpaar heeft jarenlang aan de 
Zwitsersekade 1 gewoond. 

De Trouwzaal werd ook voor 
andere doeleinden gebruikt, 
zoals stemlokaal en voor ont
vangsten. Een heel bijzondere 
ontvangst had op 2 september 
1909 plaats. Van 25 augustus tot 
en met 16 september 1909 werd 
op de buitenplaats Schoonoord 
aan de Driebergseweg een grote 
tuinbouwtentoonstelling gehou
den. Deze tentoonstelling kreeg 
ook koninklijke aandacht. Ko
ningin Emma bezocht de ten
toonstelling twee keer en prins 
Hendrik bracht op 2 september 
een bezoek. De prins werd door 
de gemeenteraad een lunch, toen 
nog noenmaal genoemd, aange-

boden in de Trouwzaal. En weer 
deed de Weel?bode verslag. Bij het 
lezen van de beschrijving ziet 
men de zaal als een foto voor 
zich. 'We zijn toen de trappen 
van het gemeentehuis opgestapt 
om de aangerichte disch eens in 
oogenschouw te nemen.'t Zag er 
in de trouwzaal echt smakelijk 
uit. De hoefijzer-vormige tafel 
was gedekt voor 56 couverts. 
Het mooie tafelzilver en het kris
tal der glazen fonkelde je tegen 
en daartusschen was door den 
heer Meeuwenberg de tafelver
siering aangebracht. Deze was 
uiterst fijn en in stemmige har
monie met heel het interieur van 
de trouwzaal. Zij bestond uit fijn 
varengroen met lichtroze lathy
rus en rose, bijna zalmkleurige 
rozen. De heer Dunselman lever
de dit noenmaal. Het menu was 
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r 
de Trouwzaal was vertrokken, 
kwamen de ambtenaren van 
de Burgerlijke Stand een beetje 
weemoedig bijeen in hun 'werk
ruimte' om na te praten over de 
vele belevenissen in deze zaal. 

Op de genoemde regel dat alleen 
in het huis van de gemeente ge
trouwd mag worden, is één keer 
afgeweken. In verband met de 
voorbereiding van de verkiezing 
van een nieuwe gemeenteraad 
werd op 2 oktober 1945 een colle
ge van kiesmannen geïnstalleerd. 
Omdat in het gemeentehuis 
geen ruimte meer overbleef en 
geen behoorlijke stoel beschik
baar was, werd het huwelijk van 
Willem de Goede, predikant, 
met mw. CH. de la Fette in Slot 
Zeist voltrokken. De vraag is al 
eens opgeworpen of dit huwelijk 
toen wel rechtsgeldig is voltrok
ken, want het Slot was toen niet 
als zodanig aangewezen Als 
de bruidegom-predikant al iets 
wist van deze juridische vraag
stelling, zal hij gedacht hebben: 
'Wat God heeft verbonden schei
de geen mens.' 

Vermeldenswaardig is het vier
dubbel Hongaarse huwelijk in 
de Trouwzaal op 1 december 
1956. Op 4 november was het le
ger van de Sovjet-Unie Hongarije 
binnengevallen om de opstand 
tegen het Stalinistische regime, 
die op 23 oktober begonnen was, 
neer te slaan. Meer dan 150.000 
Hongaren ontvluchtten hun land. 



Op 17 november werd in Zeist de 
eerste groep van 6S uit Hongarije 
gevluchte academici en studen
ten op het conferentiecentrum 
'Heerewegen' ondergebracht. 
Onder de Hongaarse studenten 
bevonden zich vier verloofde 
stellen, die zo spoedig mogelijk 
wilden gaan trouwen. Omdat zij 
de vereiste papieren niet konden 

overleggen, moesten zij onder 
ede verklaringen afleggen en de 
officier van justitie bij de arron
dissementsrechtbank te Utrecht 
verleende dispensatie van de 
wachttijd na de huwelijksafkon
diging. Kálmán Boross trouwde 
met Márta Szalay, Tibor Csengö 
met Éva Laczi, Imre Csikós met 
Hedvig Vargha en József Toth 

met Erzsébet Molnár. Om 9 uur 
werd het burgerlijk huwelijk (Ie 
klas) voltrokken. De burgemees
ter trad op als ambtenaar van de 
burgerlijke stand , terwijl Mr. WJ. 
Geertsema en Ds. AG. van Gilse 
als getuigen fungeerden van alle 
vier de bruidsparen. 

Na 3S jaar kunnen vanaf 1 janu
ari 2006 de bruidsparen elkaar 
weer het ja-woord geven in de 
Trouwzaal aan Het Rond als Links: Vier Hongaarse 

zij de voorkeur geven aan deze 
trouwlocatie boven de zeven an
dere locaties binnen de gemeente 
Zeist. Een plek in Zeist waar veel 
oudere Zeistenaren een dierbare 
herinnering aan hebben. ~ 
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Uit de collectie gelicht 

Gevelstenen in Zeist 
Door JanHein Heimei 

I n 1961 heeft de Van de Poll 
Stichting een inventarisatie 
gehouden van gevelstenen 

in Zeist. Naast enkele gevelste
nen, van afgebroken panden, die 
de stichting zelf had verworven 
bleken er nog ruim honderd ge
velstenen in Zeister huizen en 
overige gebouwen aanwezig. 

Thans bezit het Zeister Histo
risch Genootschap een zestiental 
gevelstenen. 
Bij elke steen hoort een verhaal. 
Neem bijvoorbeeld de gevelsteen 
op de hierbij afgedrukte foto. 

Hierop is een steen te zien die 
in 1902 is ingemetseld in een 
toen nieuwe woning voor de 
molenaar van de korenmolen 'de 
Vriendschap" aan de Bergweg. De 
afmetingen zijn 44 x 33 x 5,'/2cm. 
De tekst luidt als volgt: 

Deze Steen Gesteld 
Door Johan Philip De Monté Ver 
Loren Oud 13 Maanden 24 Juli 
1902. 

Deze Johan Philip was de zoon 
van de eigenaar van de molen, 
de heer ].WD.E.L. de Monté 
VerLoren. De familie de Monté 

VerLoren woonde aan de Krul
lenlaan. 
Ook de zilveren troffel, met in
scriptie, die bij de eerste steen
legging is gebruikt, is bewaard 
gebleven . Deze troffel is te vin
den in het Westfries Museum in 
Hoorn waar veel van het fami
liebezit van de familie de Monté 
ver Loren aanwezig is. 

In 1922 werd de molen ver
kocht aan de molenaar Hendrik 
SchuUfman; in 1960 gingen de 
gebouwen over naar zijn zoon 
Evert. De molen en de molenaars-

woning zijn in 1981 verkocht en 
afgebroken. De gevelsteen is toen 
aan de collectie van het Zeister 
Historisch Genootschap toege
voegd. 

Prof. mr dr ]. Ph de Monté Ver
Loren heeft zijn hele leven in 
Zeist gewoond en is in 1974 in 
zijn geboortehuis overleden. 
Hij is o.a. vele jaren vice-voorzit
ter van de Van de Poll-Stichting 
geweest en dankzij een legaat 
van hem is de stichting thans ge
huisvest in het pand aan de Mid
dellaan 6. IESII 
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Zeister Historisch Genootschap 
Jaarverslag 2005 

Algemeen 
Met veel genoegen kan geconsta
teerd worden dat de huisvesting aan 
de Middellaan voldoet. De collectie 
en het archief zijn zorgvuldig op
geslagen. Er is een begin gemaakt 
met verdere beschrijving, er is een 
collectieplan opgesteld en goedge
keurd. Dit is besproken en toege
licht op 10 november,waarvoor alle 
medewerkers zijn uitgenodigd. De 
vele vrijwilligers zu llen zich in het 
komende jaar gaan inzetten om 
de beschrijving van de collectie te 
gaan digitaliseren. 
Met andere woorden het compu
tertijdperk heeft zich inmiddels 
een plek verworven in een genoot
schap dat zich inzet om de historie 
van Zeist te beschrijven, en waar 
nodig, te bewaren. 
Dit bl ijkt verder uit de vernieuwing 
van de website, waarmee een be
gin is gemaakt en dat blijkt uit het 
uitbrengen van dvd 's. Het nieuwe 
audio-visuele medium van de toe
komst. 
Het genootschap is dankbaar dat 
zovelen zich inzetten. Dit blijkt uit 
de gestadige groei van het knip
selarchief, iedere dinsdag morgen 
wordt er geknipt, maar ook aan de 
andere diensten en producties die 
geleverd worden aan donateurs en 
belangstellenden. 

Bestuur 
In het bestuur hebben zich in het 
jaar 2005 geen grote veranderingen 
voorgedaan. Met veel betrokken
heid worden de zaken besproken 
en , indien nodig, uitgevoerd. De 
aanstelling van Mevr. K. Veen man -
Heineman als conservator in 2004 
heeft stimulerend gewerkt. Helaas 
heeft het bestuur afscheid moeten 
nemen van de voorzitter van de 
publiciteitcommissie dhr. R. van 
Gemeren. Het bestuur hoopt in het 
voorjaar van 2006 in de vacature te 
kunnen voorzien. 

De contacten met de zuster ver
enigingen in de provincie heeft een 
nieuwe stimulans gekregen. Het 
initiatief hiervoor is genomen door 
het Erfgoedhuis in Utrecht. Over en 
weer brengt men een bezoek aan 
elkaar en worden ervaringen uit
gewisseld. Het betreft het contact 
met de verenigingen in Ijsselstein, 
Vleuten - de Meern en Breukelen. 
Met de andere verenigingen zoals 
die van Driebergen - Rijssenburg, 
Austerlitz, Den Dolder en Wouden
berg is er ook contact, maar minder 
structureel. 
De Stichting Hernhutterhuis in Zeist 
zou graag een museum willen reali
seren om de uitgebreide historische 
collectie van het Zeister Zendings 
Genootschap onder te brengen 
en toegankelijk te maken voor een 

breed publiek. Op de achtergrond 
speelt dan mee dat de Evangeli
sche Broedergemeente wereldwijd 
hun bijzondere vestigingen, zoals 
die in Zeist, Zuid- Afrika en Dene
marken op de Wereld Erfgoedlijst 
geplaatst zou willen zien. 
Om een dergelijk museum te kun
nen realiseren is men van mening 
dat werkzaamheden gebundeld 
zouden moeten worden. Daarom 
zijn het Zeister Historisch Genoot
schap en de Stiching Zilverkamer 
-Zeist uitgenodigd mee te denken. 
Ook zijn er inmiddels contacten ge
legd met de burgerlijke gemeente. 
Het geheel verkeert nog in een ver
kennend stadium, maar kan voor 
het eigen genootschap een stimu
lans betekenen. 

Donateurs 

Het jaar 2005 kan met recht een 
'oogstjaar' worden genoemd. Er 
hebben zich 79 nieuwe dona
teurs aangemeld, dit mede door 
de inspanningen van de commis
sie audiovisuele collecties. Helaas 
worden er ook een groot aantal 
donateurschappen opgezegd per 
jaar af, o.a. door overlijden, leeftijd , 
verhuizing etc. Maar het aantal do
nateurs is voor het eerst sinds jaren 
weer op 800 gekomen. Met recht 
een reden om trots op te zijn. 



Financiën 

Het jaar 2005 kenmerkt zich door 
stabilisering. Er zijn geen grote uit
gaven gedaan. Wel is er geld ge
reserveerd om software te kunnen 
aanschaffen voor de registratie van 
de collectie. Hiervoor is bij diverse 
instanties advies ingewonnen. Het 
ziet er naar uit dat er overgegaan 
zal worden op het systeem Adlib. 
Dit systeem is betrouwbaar geble
ken en in veel musea beproefd. 
Voor ons genootschap kan vol
staan worden met een aangepaste 
versie. 

Public relations en 
fondsenwerving 

Het meest opvallend is wel dat er 
voor het eerst een nieuwsbrief is 
uitgebracht; één in het voorjaar en 
één in het najaar. In deze nieuws
brief worden de donateurs op de 
hoogte gebracht van de nieuwste 
ontwikkelingen en worden de nieu
we uitgaven aangekondigd. Daarbij 
wordt de uitnodiging ingesloten 
voor de lezing en excursies. Ook 
vinden er de diverse aanbiedingen 
een plaats. AI met al is dit een goed 
initiatief gebleken dat door de do
nateurs zeer op prijs wordt gesteld. 
Geconstateerd kan worden dat de 
website regelmatig wordt bezocht. 
Er zijn ook pieken, deze blijken dan 
samen te hangen met de activitei
ten die ontwikkeld worden, zoals 
het vertonen van de nieuwe films 
op dvd. 

Archief en 
Collecties 

Deze commissie heeft ook in het 
jaar 2004 veel werk kunnen verzet
ten. Op dinsdag morgen is men al
lemaal aanwezig om het nodige te 
kunnen doen: er worden zo'n 1800 
krantenartikelen geknipt en gear
chiveerd. Daarnaast is er een ver
dere voortgang gemaakt met het 
beschrijven van de collectie, dit om 
het zoeken voor bezoekers te kun
nen vergemakkelijken. De prent
briefkaarten collectie is beschreven 
en er is een begin gemaakt met het 
digitaliseren hiervan. Ook de bibli
otheek heeft de nodige aandacht. 
Er worden nieuwe uitgaven over 
de geschiedenis van Zeist aange
schaft. Belangrijk is ook het ontvan
gen van bezoekers en het helpen 
bij de vele vragen die er leven. Ook 
nu weer ontvangt de commissie re
gelmatig materiaal. Na beoordeling 
kan dit dan in de collectie worden 
opgenomen. Daarvoor is de com
missie zeer dankbaar. 

Tentoonstellings
commissie 

Deze commissie heeft verschillen
de activiteiten ontwikkeld. 

Oude Begraafplaats 
Andy Smith continueerde in 2005 
zijn bestuurslidmaatschap van het 
bestuur van de Stichting Algemene 
Oude Begraafplaats. Hij vertegen
woordigt samen met Flora de Vrijer 

~t~;~~~n~. Zo~ ~ ~ ~~' ;<~. :: ::: ~::: ~::: 

HetSlot Zeist 

Je ESSl':nLic 

TENTOONSTELLING 

Mens & Zeist 
18 september - 2 oktober 2005 

het genootschap in deze in 2002 
opgerichte sticht ing. De tentoon
stellingscommissie heeft een con
ceptplan opgesteld voor een vaste 
expositie in het poortgebouw. Op 
basis van dit plan is verder ge
werkt aan dit project. Het vinden 
van geschikt materiaal voor deze 
expositie is een tijdrovende, maar 
interessante opdracht. In het najaar 
is een eerste contact gelegd met 
een vormgever om de commissie 
te helpen met een plan voor de pre
sentatie. Met de heer Cor Verboom 
is overleg geweest over de inhoud 
van de tentoonstelling en de Gi lde
rondleidingen. Aan het einde van 
het jaar is begonnen met de res-
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tauratie van het poortgebouw. De 
inrichting zal plaats kunnen vinden 
in de loop van 2006. 

Openbare Bibliotheek 
Samenwerking met de bibliotheek 
heeft geresulteerd in een fototen
toonstelling met de titel Geschie
denis Dichtbij Foto's van de Voor
heuvel uit 1950 in de vitrines aan de 
Voorheuvel van 7 tot 29 maart. De 
basis van de tentoonstelling vorm
de een fotoalbum dat familieleden, 
kennissen en collega-winkeliers 
van mevrouw Van de Broek-van 
Eck samenstelden bij haar vertrek 
naar Amerika in 1950. Het album 
behoort tot de collectie van het 
Zeister Historisch Genootschap. 

Mens en Zeist in Het Slot en 
de Publiekshal 
Onder de titel Mens en Zeist expo
seerde het Zeister Historisch Ge
nootschap samen met de fotogroep 
De Essentie en de schilder- en te
kenclub de Toets in Slot Zeist van 
18 september tlm 2 oktober. Onze 
bijdrage aan het thema Mens en 
Zeist bestond uit afbeeldingen en 
objecten met betrekking tot de bur
gemeesters van Zeist. Het afscheid 
van burgemeester R. Boekhoven 
- de twaalfde burgemeester sinds 
1811 - vormde de aanleiding voor 
onze interpretatie van het thema. 
Met uitzondering van een prachtig 
bruikleen van het Gemeentearchief 
Zeist (zilveren dienblad met ge
meentewapen uit 1850 en enkele 
foto's) was de tentoonstelling sa
mengesteld uit materiaal afkomstig 

van onze eigen collectie. Ruim 700 
mensen hebben de tentoonstelling 
bezocht. 
De expositie (alleen de lijsten met 
afbeeldingen in kopie) was in de 
maanden oktober en november te 
bezichtigen in de publiekshal aan 
de Slotlaan. 
Onze vormgever Frédérik Ruijs ont
wierp een mooi affiche voor deze 
tentoonstelling. 

Zeist Zilver Werken 
Het bruikleen voor de tentoonstel
ling Zeist Zilver Werken is te zien 
geweest op de tentoonstelling in 
het Westfries Museum van Hoorn 
van 14 maart tlm 10 juni 2005 en 
daarna weer opgeborgen in het de
pot. 

Middel/aan 
Eind 2005 is een ophangsysteem 
gemonteerd op de oostwand van 
de Middellaan, waar de tentoon
stellingscommissie wisselende 
'tentoonstellingen' gaat verzorgen. 
De foto's van Kraal, die vanaf de 
opening beneden hangen, zijn ver
vangen door andere foto's uit deze 
serie en enkele vergrotingen van 
ansichtkaarten. Een van de vitrines 
bij de ingang van de parkeergara
ge is door JanHein Heimei ingericht 
met historische straatnaamborden 
uit eigen collectie. 

Commissie 
Lezingen en 
Excursies 

Op 25 april is er een lezing gehou
den in het Militaire Luchtvaart Mu
seum in Soesterberg. Tevens is de 
fototentoonstelling bezocht. Het 
geheel droeg te titel: 'Het kamp 
van Zeist schrijft Geschiedenis'. De 
ontvangst en de leiding waren uit
stekend. Er waren 60 deelnemers. 

Op 2 november is de Van de Poli
lezing gehouden in de kantine van 
het Openbaar Lyceum Schoon
oord. De lezing droeg als titel 'Zeist 
bij gaslicht'. De inleider was de 
heer Leo Visser. De goede presen
tatie bestond, ondersteund door 
dia's uit drie periodes: 1. Zeist voor 
het gas; 2. Zeist tijdens het gas; 3. 
Zeist na het gas. Het aantal belang
stellenden was 60. 

Moest de voorjaarsexcursie naar 
de Oostvaardersplassen worden 
geannuleerd wegens een te ge
ringe respons, op 5 oktober kan 
deze doorgaan. Het was een groot 
succes. Een groep van een 40-tal 
deelnemers heeft genoten van een 
uitstekende door het Staatsbos
beheer georganiseerde en door de 
zon overgoten, dag. 



Commissie 
Audiovisuele 
Collecties 

Het jaar 2005 is een zeer succesvol 
jaar geworden. De film-/diaverto
ning van maart, is op verzoek van 
een aantal donateurs, op de maan
dagmiddag gehouden. In Figi kwa
men 200 bezoekers genieten van 
deze voorstelling. 

Op 5 mei is onze nieuwe bevrij
dingsfilm 60 jaar bevrijd, Zeist en 

de Tweede Wereldoorlog in Figi 
in wereldpremière gegaan. De twee 
voorstellingen in de grote zaal wa
ren twee keer met 500 bezoekers 
totaal uitverkocht. 
Deze film kwam als primeur voor 
het Zeister Historisch Genoot
schap op DVD uit. De verkoop van 
deze DVD brak alle verwachtingen, 

zoveel werden er verkocht. 
Deze dvd is in samenwerking 
met het 4/5 mei comitè is aan 
alle basisscholen en de scho
len van het voortgezet onderwijs 
aangeboden. Dit werd zeer op prijs 
gesteld . 
De film is ingezonden naar een Eu
ropese Erfgoedwedstrijd : Con ser
vare 2005 te Kortrijk in België. De 
uitslag wordt in de eerste helft van 
2006 bekend gemaakt 

Er is een stevige bijdrage gele
verd aan het tot stand komen van 
de Erfgoed Utrecht Online Portal, 
dit is de website van het Erfgoed
huis Utrecht voor de regionale 
erfgoedinstellingen. Hiervoor zijn 
enkele collectie-indexen (ook met 
digitale foto's) geconverteerd en ter 
beschikking gesteld. 

De goede samenwerking van alle 
AV commissieleden tijdens de pro
ductie van de twee nieuwe films 
in 2005, resu lteerde in kwalitatief 
hoogstaande producties. 

Na jaren van voorbereiding (begon
nen in 1997) is, in een gezamen
lijke krachtsinspanning van alle AV 
commissieleden, de film Van wer
ken naar wonen, de historie van het 
Boulevardterrein , in oktober in Figi 
in première gegaan. Ook deze film 
in de grote zaal was met ruim 500 

voor provinciale cUltuur~e:l:chlodeni_, ____________ -, 

watkomopl'l.l .. f~t<lo'Jlv .... dep<OYI~tl.Uu"cnt.[ollo.dUtrKllt.""_t~lw~e":lueL'lak ... ~t"H'ito"lMd,watdeVtredl~ 
" 'ro-dOftlll'll,,,O,, tI bledt!ft I'IfllboI!\ • ." w_ uh" boftl "'ndw!. ZI, 001. _ derlt "I~ eg!ofoll". m'!!'IW"Whi 

17 ( .. brwrl 1006 
~mAr>wmW! l!'!!<tl tHU. 

p.,.t""""" JOO6u..dtlt".c..r. Ul .. H f' ...... 'ols 
dlrKt ... r .... ~ Stldltlnl "..,~'" AlNOfO<lrt. 
~r~I."ws 

Pl.1>I,""'l" (oHJ...t~!"tl~ 
In/ooud GM2 ~nl ... 100';· ro.p<>o<u .. _, V_he 

IIItn; """'u .... n'opn_ y ....... IIII'I~'" 8 ....... ; Go'lb 
" ... 'IJ .. ' ...... o. I~X_~I~"" .... , J""" ltl~. 
'''''''IU .. II. !l1I.I'~U.; l!<t t U".c~., .o\1.IIlel, 
1I ..... ,..''-'' .. . ... U .. r.G.t_I.UU .. cht.lnl .... w. 

.5_11911 
V:l!ld!M,.htl~ 

C.nklll"9de~aaom~bll de8iltutl. 
Gnrltnh.t(irlt\pMk I.lJtr.dlt,utlh.llut~. 

(rot(ld."U GAU) 
H .. ' VI'fl:~U ,M.<tl,u 

_ .... "!'/Vt'tIl_ .. ~_~'!!_~,.~~~.~'!!'..I!~~ ..... ')"..:. 
,. ".II>II"' ...... ~ .. (ul!uu,hhIO<l. 

Seijst 
2006 
1-23 



Seijst 
2006 
1-24 

De oorlog. nwnumen[l!T1 ft 

,van 'Zeist 

2005 

, " 

bezoekers totaal uitverkocht. Er is 
nog een tweede voorstelling ge
geven voor 100 bezoekers, in het 
't Lichtpunt aan de Boulevard. Ook 
deze film is op DVD uitgebracht. 

In totaal zijn er 500 DVD's van beide 
films in 2005 verkocht. Mede door 
de succesvolle 
filmvoorstellingen zijn er ca. 65 
nieuwe donateurs bijgekomen. 
Door Chris Beauveser zijn er weer 
diverse foto 's gemaakt van sloop
panden, maar ook van 
nieuwbouwprojecten. Deze zijn op
geslagen op een DVD. Jan Willem 
van Scherpenzeel en Piet Goedhart 
verzorgden weer een voorstelling in 
een zorginstelling . 
Henk Wels tenslotte heeft als nes
tor het hele jaar alle AV activiteiten 
met raad en daad kunnen bijstaan 
en van historisch advies voorzien. 

Seijst 

In 2005 is veel aandacht gegeven 
aan de herinnering aan de Tweede 
Wereldoorlog. De eerste uitgave 
van ons blad is dan ook een dubbel 
nummer geworden en geheel be
steed aan De oorlogsmonumenten 
van Zeist. Het is geschreven door 
het redactielid R.P.M. Rhoen, die 
tevens gemeente archivaris is, een 
gelukkige combinatie. Het derde 
nummer was weer gericht op de 
monumenten dag in september. 
Het thema van die dag is gericht op 
de religie. 

Er is voor gekozen om zoveel mo
gelijk kerkgebouwen en gebouwen 
voor geloofssamenkomsten open 
te stellen. In het blad worden de 
deelnemende gebouwen beschre
ven. In het vierde nummer wordt 

een rondgang beschreven door het 
dorp Zeist, 1805 -1 850 en wordt 
aandacht gegeven aan het interne
ringskamp. 

Werkgroep Scholen 

De geschiedenis van Zeist is boei
end voor jong en oud. Daarom is er 
een werkgroep scholen opgericht. 
Er zijn verschillende activiteiten 
ontwikkeld. Er is een gesprek ge
voerd met de docenten geschiede
nis van de scholengemeenschap 
De Breul. Dit zal resulteren in het 
bezoeken van leerlingen aan ons 
pand om onderzoek te doen. Met 
de basisschool De Hoeksteen zijn 
er plannen gemaakt om lesmate
riaal uit te brengen, uitmondend in 
een buitenles, een wandeling door 
het centrum van Zeist . 



Bijzonder is wel dat alle scholen 
een DVD hebben ontvangen over 
de bevrijding van Zeist. 

Tenslotte 

Het jaar 2006 is een bijzonder jaar. 
Dan bestaat het genootschap 55 
jaar. Daarom is besloten aandacht 
te schenken aan Zeist in de jaren 
vijftig. Iedere commissie zal hier
voor activiteiten ontwikkelen. Het is 
de bedoeling dat in september en 
oktober 2006 volop aandacht ge
geven zal worden aan dit jubileum. 

Het bestuur kan haar werk niet doen 
zonder de grote betrokkenheid van 
vele vrijwilligers. Er wordt veel werk 
verzet, een blad wordt uitgegeven, 
een archief op orde gebracht en 
beschreven , kranten geknipt, be
zoekers ontvangen en wegwijs ge-

maakt, een website geactualiseerd 
en vernieuwd, donateurs betrokken 
bij de geschiedenis door de lezin
gen en excursies, tentoonstellingen 
georganiseerd. Het is heel veel. Op 
14 april hebben de vrijwilligers el
kaar ontmoet in De Mirtehof. 
Het bestuur wil hier haar bijzondere 
dank uitspreken naar alle betrok
kenen. 

De dank gaat ook uit naar de dona
teurs, de gemeente Zeist, voor de 
jaarlijkse subsidie, de directies van 
Figi en het Openbaar Zeister Lyce
um en de plaatselijke media. 
Alle genoemde betrokkenen ma
ken het mogelijk dat het bestuur de 
doelstelling 'het bevorderen en ver
breiden van de kennis omtrent de 
geschiedenis van Zeist' handen en 
voeten kan geven. !mi 

Arie Mooienaar 

Samenstelling bestuur 
per 31 december 2005 

Voorzitter ..................... Mevr. FI. de Vrijer 
Secretaris . .................... HA Mooienaar 
Penningmeester . ............... J.H. Heimei 

COMMISSIEVOORZITTERS 
Archief en Collecties . ... .. ...... J.P. Molenaar 
Audiovisuele collecties . ......... A.J. de Groot 
Lezingen en Excursies .......... A. Steensma 
Public Rela~ons en Sponsoring . .. vacature 
Redactie Bulletin Seyst . ......... J.L. Verbeek 
Tentoonstelling en conservator . .. Mevr. K. Veenland - Heineman 

Seijst 
2006 
1-25 



Seijst 
2006 
1-26 

Welkom 

bij het 

Zeister Historisch Genootschap 
Van de Poll Stichting 

Het Zeister Historisch Genootschap (ZHG) heeft tot doel het bevorderen en 
verbreiden van de geschiedenis van Zeist. Iedere belangstellende kan een 
beroep doen op het ZHG, het geheugen van Zeist. Geïnteresseerden zijn 
welkom voor onderzoek, voor inzage van het archief of voor raadplegen van 
de verschillende collecties. 

Het ZHG is gevestigd aan de Middellaan. De openingstijden zijn: elke dinsdag 
van 10 uur tot 12 uur en de derde dinsdag van de maand van 19 tot 21 uur; 
de eerste zaterdag van de maand van 12 tot 14 uur. 
In de maanden juli en augustus zijn wij alleen op dinsdag geopend en in 
december vervalt de zaterdagopenstelling. 

Bezoekadres : 
Middellaan 6 
Telefoon (030) 691 63 88 (tijdens openingstijden) 

Per 1-1-2006 nieuwe openings tijden Middellaan 6: 
Elke dinsdag van 10 tot 12 uur en de 3e dinsdag vd maand van 19 tot 21 uur 
Ie Zaterdag vd maand van 12 tot 14 uur 

Donateur worden van het ZHG kan ook. De minimumbijdrage is € 16,50 per jaar. Een donateur ontvangt elk kwartaal 
het tijdschrift Seijst. Stuur een brief naar: 

Zeister Historisch Genootschap 
Van de Poll Stichting 
Postbus 342, 3700 AH Zeist 

Aanmelden per e-mail: info@zeist-historie.nl. Er volgt dan zo spoedig mogel~k bericht. Telefonisch aanmelden kan 
ook via het secretariaat: (030) 695 63 11. 



MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR 

Een nieuwe lente, 
een nieuwe ... 

\ joor u ziet u het vertrouwde blad 
V Seijst in een nieuw jasje. 
Vertrouwd omdat de inhoud niet zal 
veranderen. 
Onze vormgever Frédérik Ruijs 
heeft in dit vierkante model nog 
meer mogelijkheden voor een nog 
aantrekkelijker opmaak, met name 
voor de foto's en illustraties. 
We stellen het op prijs wanneer u 
ons uw bevindingen wi lt laten we
ten (info@zeist-historie.nl) 

1951-2006 

Het Zeister Historisch Genoot
schap hoopt in september van 

dit jaar haar 55-jarig bestaan 
te vieren. Dit lustrum zal staan in 
het teken van de jaren vijftig (van 
de vorige eeuw) . Het vol ledige pro
gramma melden we u op een later 
t ijdstip, maar wel alvast dit: een 
project met scholen, een nieuwe 
film (wanneer u nog opnamen heeft 
uit die vijftiger jaren en wij een ko
pie mogen maken, heel graag), een 
publicatie, een tentoonstelling , een 
lezing, excursie , kortom alle com
missies leveren hun eigen bijdrage 
aan dit lustrum. 

Donateurs 

In 2005 hebben we een record aan 
nieuwe donateurs mogen verwel

komen. Het aantal (betalende) do-

nateurs is nu 800, een aantal Zeis
ter instellingen ontvangen ons blad 
gratis en met historische veren igin
gen in de provincie hebben we een 
ruilabonnement. 

Het is fantastisch zoveel donateurs 
te hebben. We doen ons best om 
u telkens weer een gevarieerd aan
bod aan te bieden. 
Wanneer er nog meer donateurs 
zij n, dan kunnen we onze activitei
ten uitbreiden! 

Achthonderd donateurs is slechts 
1.5% van de Zeister bevolking We 
hopen dat u in d it lustrumjaar uw 
familie, kennissen en/of collega's, 
die nog geen donateur zijn, op ons 
Genootschap wilt wijzen en hen op 
te roepen ook donateur te worden 
(www.zeist-h istorie.nl). 

Filmvoorstelling 

Een bericht over de voorjaars
fi lmvoorstelling wordt in De 

Nieuwsbode gepubliceerd, op dit 
moment is er helaas nog geen da
tum bekend . 

De DVD's over de 60 jaar bevrijding 
in Zeist en Van Werken naar Wonen 
zijn een groot succes. Heeft u nog 
geen exemplaar? Op de Middellaan 
6 zijn zij te koop en wel op. 
d insdag van 10.00 - 12.00 uur en 
de 3e dinsdag van de maand van 
19.00 - 21.00 uur 
en op de 1 e zaterdag van de maand 
van 12.00 - 14.00 uur. 

Excursie 

We maken u vast attent op de 
excursie op 19 mei 2006. 

In samenwerking met de Histori
sche Vereniging Den Dolder, wordt 
er een lezing gevolgd door een 
wandeling naar de WAHoeve in 
Den Dolder georganiseerd. 
De excursie duurt van 10.30 uur tot 
14.30 uur (incl. lunch). 
Eigen vervoer, maximaal 50 perso
nen en kosten EUR 10. 
Nadere berichtgeving volgt. 

Namens het bestuur 
Flora de Vrijer, voorzi tter 

Boven: Bolderkartocht 

door flevoland. 

FOTO'S F. STEENSMA 
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VAN DE COMMISSIES 

Bolderkartocht 

OP woensdag 5 oktober vertrok
ken we met een bus vol en

thousiaste donateurs vanaf de par
keerplaats aan' de Zinzendorflaan 
naar Lelystad . Daar aangekomen 
werden we gastvrij onthaald in het 
bezoekerscentrum van Staatsbos
beheer met koffie en een heerlijke 
Flevoschelp. Aansluitend een inlei
ding over de historie van dit unieke 
natuurgebied door de boswachter 
met prachtig beeldmateriaal. Voor
afgegaan door een prima verzorgde 
lunch werd er kennis gemaakt met 
het gebied en de daar aanwezige 
fauna en genoten de deelnemers 
van de ruim twee uur durende (ge
motoriseerde) bolderkartocht. Het 
was in alle opzichten, ook door het 
prachtige weer, een zeer geslaagde 
dag. 

Lezing 'bij gaslicht' 

Oe ongeveer zestig aanwezigen 
hebben in de kantine van het 

Openbaar Zeister Lyceum op het 
landgoed Schoon oord ongetwij
feld genoten van de voortreffel ijke 
lezing door onze plaatsgenoot en 
Zeister-historie-deskundige bij uit
stek, de heer Leo Visser. 
Het thema van deze avond 'Zeist 
bij gaslicht' werd ons in drie his
torische perioden aan- gereikt in 
woord en prachtige dia's: Zeist 
vóór de aanwezigheid van gas, in 
het tweede deel maakten we ken
nis met de komst van het gas en 

tenslotte werd het beeld geschetst 
van Zeist na het gas. Een zeer ge
slaagde bijeenkomst, die werd af
gesloten met een cadeau en dank
woord door de voorzitter van het 
Zeister Historisch Genootschap. 

Zie ook het artikel in dit blad op de 
pagina's 3 t/m 11. 
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Exclusieve 31 
onderscheiding 

Eremedailles zijn van alle tijden. 
Zelfs in de Tweede Wereldoor
log werden er kostbare kleinoden 
uitgereikt. Daags na Dolle Dins
dag schonk de gemeente Zeist 
een zilveren medaille als prijs op 
de tentoonstelling van Floralia. 

Austerlitz tot 46 
stad verheven 

Lodewijk Napoleon benoemde 
de 417 zielende tellende gehuch
ten Petitville, Marmontville en 
Bois-en-Ville in 1806 tot stad 
Austerlitz. Hetgeen nogal wat 
gevolgen met zich meebracht. 

12 burger
meesters 51 
Naar aanleiding van het afscheid 
van burgemeester Boekhoven 
verzorgde de tentoonstellings
commissie twaalf portretten van 
Zeister burgemeesters met hun 
belangrijkste wapenfeiten. 



De geschiedenis van de erepenningen van de gemeente Zeist 

Van eremedaille tot 
exclusieve onderscheiding 
Penningen zijn kleine gedenk
tekens van metaal en meestal 
rond. De 'Dikke van Dale' om
schrijft een penning als: ge
slagen, gegraveerd, gedreven 
of in reliëf gegoten, tweezijdig 
versierd metalen plaatje. Oor
spronkelijk was een penning 
een zilveren geldstuk. 

Door R.P.M. Rhoen 

R ond 1600 noemde men 
in Nederland een ko
peren munt pennmg. 

Tegenwoordig is er een groot 
verschil tussen de termen 'munt' 
en 'penning'. Men kent allerlei 
soorten penningen , bijvoorbeeld 
historiepenningen, inhuldigings
penningen en familiepenningen . 
Zij worden bij speciale gelegen
heden uitgegeven. Dit zijn voor
beelden van gedenkpenningen. 
Grote gedenkpenningen zonder 
oogje en bestemd om in een 
etui te liggen worden legpen
ning genoemd. Een gedenkpen
ning w ordt ook wel eremedaille 
genoemd. Ze w orden uitgereikt 

als prijs of beloning; bijvoorbeeld 
als prijs op een tentoonstelling 
of als beloning voor bijzondere 
verdiensten. 
De bekendste eremedailles In 

ons land zijn waarschijnlijk de 
eremedailles verbonden aan de 
O rde van Oranje-Nassau . Sinds 
de herziening in 1994 van het 
decoratiestelsel w orden ze niet 
meer uitgereikt. De onderschei
ding w erd verleend bij een door 
de koningin getekend Koninklijk 
Besluit. 
In Zeist heeft zich uit het be
schikbaarstellen van eremedailles 
voor evenementen een decora
tiestelsel ontw ikkelt voor perso
nen en rechtspersonen, die zich 
meer dan gewoon voor Zeist 
verdienstelijk hebben gemaakt. 
Dit proces heeft 65 jaar geduurd. 
Het begon in 1914 met een eigen 
gemeentestempel en w erd vol
tooid met de vaststelling van een 
verordening op de erepenning in 

1979· 

In het in augustus 2001 versche
nen boekje "Eere-medaille der 

gemeente Zeist ter herinnering 
aan de Indische militaire dienst" 
schrijf ik op bladzijde u /12 dat 
het niet bekend is wanneer door 
het gemeentebestuur opdracht 
verleend werd aan Gerritsen &: 
Van Kempen tot het ontwerpen 
en vervaardigen van die erepen
ning. Verder spreek ik in dit 
boekje het vermoeden uit dat 
de penning zou zijn ontw orpen 
door J.e. Wienecke. Uit nader 

Eremedaille der 

Gemeente Zeist. 

GEMEENTE ZEIST 
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archief onderzoek is gebleken dat 
de penning in 1914 is ontworpen 
en uit recent verkregen informa' 
tie blijkt dat de penning een ont-
werp is van de Duitse graveur' 
beeldhouwer Hermann Thierer 
(Stuttgart, 1882'?), Hoe het een en 
ander is gebeurd, wordt hier uit 
de doeken gedaan. 

1914 'Eeremedaille 
der gemeente Zeist' 
Organisatoren van evenementen 
stelden het - en stellen het nog 
steeds - op prijs om prijzen uit 
te loven die door het gemeente' 
bestuur en particulieren beschik
baar waren c.q. zijn gesteld. Een 
zekere vorm van sponsoring. 
Met de groei van de bevolking 
van Zeist aan het eind van de 19° 
en begin 20' eeuw (aantal inwo' 
ners 189°: 7004; 19°0: 8939; 1910: 
13076) namen ook de evenemen' 
ten en verenigingen in aantal toe. 
Steeds vaker werden belangrijke 
sportwedstrijden en tentoonstel, 
lingen georganiseerd. De verzoe
ken aan het gemeentebestuur om 
een medaille als prijs beschikbaar 
te stellen namen daarmee toe. 
Tussen 19°0 en 194 bereikten de 
gemeenteraad de hierna volgende 
verzoeken, waarop ook positief 
werd beschikt. Het gemeentebe' 
stuur wilde de organisatoren van 
belangrijke evenementen op deze 
wijze ondersteunen. 
In zijn vergadering van 4 mei 
19°0 stelde de gemeenteraad vijf, 
tig gulden beschikbaar aan de 
commissie tot regeling van een 

concours voor harmonie' en fan' 
farekorpsen dat op 15 en 16 au' 
gustus in Zeist werd gehouden 
voor de aanschaf van twee ver' 
guld zilveren medailles. 
In 1908 organiseerde de 'Vereeni, 
ging tot verfraaiing der gemeente 
Zeist en tot bevordering van het 
vreemdelingenverkeer', de hui' 
dige VVv, van 16 tot 25 juli een 
nationale fotografiewedstrijd. De 
gemeenteraad stelde f25 beschik
baar voor de aanschaf van een 
gouden medaille. Dit besluit nam 
de gemeenteraad in zijn vergade' 
ring van 25 juni. In zijn volgende 
vergadering op 23 juli stelde de 
gemeenteraad weer f25 beschik
baar voor de aanschaf van een 
gouden medaille. Nu aan het be, 
stuur van de in 1907 opgerichte 
vereniging tot bevordering van 
de paardensport in Zeist voor 
een op 31 augustus te houden 
concours hippique. 
Het jaar daarna stelde de ge' 
meenteraad weer twee keer tien 
gulden beschikbaar om daarmee 
een medaille aan te schaffen. Een 
medaille was bestemd voor een 
huisvlijttentoonstelling en de an' 
dere voor het concours hippique 
en springconcours op 29 juli ge' 
organiseerd door vereniging tot 
bevordering van de paardensport 
in Zeist. 
Twee jaar later, in 1911, werd drie 
keer een subsidie verleend voor 
de aanschaf van medailles. Het 
Genootschap voor landbouw en 
kruidkunde organiseerde ter ge' 
legenheid van het zeventigjarig 

bestaan van het genootschap van 
25 tot 31 juli een grote landbouw' 
tentoonstelling in Amersfoort op 
Birkhoven. De raad stelde dertig 
gulden beschikbaar voor twee 
verguld zilveren medailles. Aan 
de afdeling Zeist van de Volks, 
bond werd voor het houden van 
een huisvlijttentoonstelling in 
juni van dat jaar vijftien gulden 
toegekend voor de aanschaf van 
een verguld zilveren medaille. 
De vereniging tot bevordering 
van de paardensport in Zeist 
ontving alweer een subsidie. Nu 
voor het concours hippique dat 
op 10 augustus gehouden werd. 
Voor het beschikbaar stellen van 
twee verguld zilveren medailles 
kreeg zij f25' 
In 194 hield de muziekvereni' 
ging Oefening Baart Kunst op 21 
mei een muziekconcours en de 
vereniging tot bevordering van 
de paardensport in Zeist hield 
op 1 juni een concours hippique. 
Voor het beschikbaar stellen van 
medailles verleende de gemeen' 
teraad twee keer een krediet van 

f 25' 

Een eigen 
gemeentestempel 
Het raadslid Jhr. Mr. Dr. F. van 
de Poll merkte in de vergadering 
van de gemeenteraad van 25 juni 
1908 op dat de waarde van de 
door de gemeente beschikbaar 
gestelde medailles zou worden 
verhoogd als deze op een eigen 
stempel van de gemeente werden 
geslagen. Hij verzocht het college 



van burgemeester en wethouders 
te onderzoeken in hoeverre het 
aanbeveling verdiende voor reke
ning van de gemeente een stem
pel te laten vervaardigen. In de 
vergadering van 23 juli daarop 
reageerde burgemeester Clot
terbooke Patijn van Kloetinge 
(1894-1919) op de opmerking van 
het raadslid Van de Poll. Burge
meester en wethouders hadden 
bij de NV. 'Nederlandsche Fa
briek van Gouden en Zilveren 
Werken voorheen JA.A. Gerrit
sen' in Zeist geïnformeerd naar 
de prijs van een stempel voor het 
slaan van medailles. De kosten 
voor het maken van een stempel 
zouden 135 tot f80 bedragen. Het 
slaan van medailles op een eigen 
stempel zou slechts een besparing 
geven van vijftien cent per stuk. 
De enige reden om een stem
pel aan te schaffen zou zijn dat 
de waarde van de uit te reiken 
medailles daardoor zou worden 
verhoogd. De aanzienlijke kos
ten weerhielden burgemeester en 
wethouders om met een voorstel 
aan de raad te komen. 
Tijdens de begrotingsbehande
ling in de vergadering van de 
gemeenteraad op 26 oktober 
1911 kwam Van de Poll terug op 
zijn opmerking uit 1908, omdat 
steeds meer een medaille werd 
uitgeloofd. Hij was nog steeds 
van mening dat een medaille 
meer waarde had wanneer zij op 
een speciaal daarvoor vervaar
digde stempel werd geslagen. Hij 
kreeg hierbij steun van wethou-

der Guldensteeden Egeling. 
Het college van burgemeester en 
wethouders kwam in de verga
dering van de gemeenteraad van 
27 maart 1914 met het voorstel om 
door de firma Gerritsen ('Neder
landsche Fabriek van Gouden en 
Zilveren Werken voorheen JA.A. 
Gerritsen') een eigen stempel te 
laten maken voor het slaan van 
medailles. De voorzitter wees 
erop dat de raad in het verleden 
die wens meerdere malen had 
uitgesproken. Verder voerde hij 
aan dat steeds vaker gevraagd 
werd van gemeentewege medail
les beschikbaar te stellen voor 
wedstrijden. Het college was 
ook de mening toegedaan dat de 
medailles daardoor voor de be
trokken verenigingen en belang
hebbenden meer waarde zou
den krijgen. Het raadlid Pleines 
vroeg of één model voldoende 
zou zijn, of men geen medailles 
van verschillende grootte moest 
kunnen maken. Het antwoord 
van de voorzitter was dat het 
verschil kon worden gevonden 
door bronzen, zilveren of gou
den medailles uit te loven. De 
gemeenteraad ging met het voor
stel akkoord en verleende een 
krediet van tachtig gulden. In 
de bcStw-vergadering van 7 april 
moest de burgemeester meedelen 
dat tachtig gulden niet voldoen
de was voor een eigen stempel. 
In de vergadering van dit college 
van 23 april kwam aan de orde 
de aanbieding van de 'Neder
landsche Fabriek van Gouden 

en Zilveren Werken voorheen 
JA.A. Gerritsen' om voor tachtig 
gulden een stalen stempel voor 
het slaan van medailles te leve
ren. Een ontwerp werd daarbij 
overgelegd. 
De gemeenteraad was niet en
thousiast over het ontwerp en 
het onderwerp kwam in drie 
vergaderingen aan de orde. In 
zijn vergadering op 7 mei gaf het 
raadslid Van den Brink te ken
nen van mening te zijn dat de af
beelding van het raadhuis op een 
medaille met een doorsnede van 
50 millimeter niet goed zichtbaar 
zal zijn. Hij werd daarin ge
steund door het raadslid Schütz. 
Blijkbaar lag er nog een ontwerp 
op tafel, want hij sprak ook over 
een eenvoudig ontwerp van veer
tig gulden. Het voorstel werd tot 
de volgende vergadering aange
houden om een nader onderzoek 
te kunnen instellen. In de vol
gende vergadering, op 22 mei, 
nam het raadslid Van de Poll het 
woord. Hij zei dat hij altijd een 
groot voorstander was geweest 
van het aanschaffen van een ei
gen stempel, al was deze ook nog 
zo eenvoudig. Het voorstel dat er 
nu lag betrof een stempel tot het 
slaan van meer bewerkte medail
les, die duurder zal worden. Op 
zich had hij daar geen bezwaar 
tegen - omdat het model hem 
wel aardig voorkwam - maar de 
stempel was niet origineel. De 
ontwerper had bij het model een 
door hem voor Amsterdam ver
vaardigde medaille overgelegd en 
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de stempel die Zeist zou krijgen 
was daar een nabootsing van. 
In het ontwerp was het paleis 
in Amsterdam vervangen door 
het raadhuis van Zeist, maar de 
vrouwenfiguur was in dezelfde 
houding overgenomen, zij het 
dan zonder keizerskroon en met 
een ander wapen. Van de Poll 
wilde liever iets origineels zien. 
Omdat hij geen penningkundige 
was wilde hij over het ontwerp 
geen oordeel geven. Hij stelde 
voor om Wienecke1 te raadple
gen. Het raadslid Pleines deelde 
de kritiek van Van de Poll. De 
opmerking van beide raadsleden 
is geen recommandatie voor de 
ontwerper van de firma Ger
ritsen. Toch stond dit bedrijf op 
het gebied van vervaardigen van 
medailles hoog aangeschreven. 
In 1902 werd JA.A. Gerritsen 
(1841-1925) in een advies van de 
commissaris van de koningin 
van Noord-Holland aan de ko
ningin beschreven als een zeer 
kundige medaillemaker, met de 
toevoeging 'in welk opzicht hij bo
ven anderen uitmunt'. En in de Gids 
voor de Stichtsche Lustwarande Zeist 
(Zeist, circa 1907) staat over zijn 
fabriek: 'De inrichting voor de ver
vaardiging van Penningen, Medailles, 
Kruisen, Distinctives, Lauwerkransen 
enz., behoort tot de meest modernen 
op dit gebied: De voorzitter ant
woordde dat hij het ontwerp 
'niet zoo lelijk' vond. Wethouder 
Guldensteeden Egeling reageer
de met de opmerking dat men 
moeilijk aan een ander een op-

dracht voor het vervaardigen 
van een ontwerp kon geven en 
gaf in overweging de zaak nog 
eens met Gerritsen te bespreken. 
Het voorstel werd aangehouden 
tot de volgende vergadering op 1 

juli. De burgemeester deed ver
slag van de bespreking met Ger
ritsen. Gerritsen had erop gewe
zen dat een vrouwenfiguur, zoals 
op het ontwerp voorkwam, op 
de meeste medailles werd aange
troffen en dat het Amsterdamse 
model als zodanig ook volstrekt 
niet origineel was. Voor een ori
gineel ontwerp zou dan zeker 
tweehonderd gulden betaald 
moeten worden. In het ontwerp 
dat besproken werd, waren wel 
enkele wijzigingen aangebracht. 
De palmtak was vervangen door 
een lauwerkrans en er was een 
inscriptie toegevoegd met de 
tekst: 'Eeremedaille der gemeente 
Zeist'. Na deze toelichting werd 
het voorstel met algemene stem
men aangenomen. Op 5 decem
ber stuurde de 'Nederlandsche 
Fabriek van Gouden en Zilveren 
Werken voorheen JA.A. Gerrit
sen' enkele afslagen van de nieu
we stempel ter beoordeling toe. 
Het college van burgemeester en 
wethouders keurde de stempel 
in zijn vergadering van 10 de
cember goed. 

Als ontwerper van de penning 
wordt door een kleinzoon van 
Gerritsen genoemd de Duitser 
Hermann Thierer (Stuttgart, Dl., 
20 februari 1882-7). Deze wordt 

in het bevolkingsregister vermeld 
als graveur en als beeldhouwer. 
Hij vestigde zich op 27 april 1914 
in Zeist en op 12 juli 1934 vertrok 
hij weer naar Keulen, zijn vo
rige woonplaats. Op 23 april 1914 
werd in de b&w-vergadering 
een ontwerp getoond. Dat zou 
betekenen dat Thierer al in Zeist 
werkzaam was vóór 27 april of 
dat deze penning toch niet door 
Thierer is ontworpen. 

Ondanks dat sinds 1914 meer 
dan honderd eremedailles be
schikbaar zijn gesteld, is slechts 
van drie eremedailles de verblijf
plaats bekend. Een hangt aan 
een vaandelkroon die zich in de 
collectie van het Zeister Histo
risch Genootschap Van de Poll 
Stichting bevindt. Deze zilveren 
eremedaille dateert uit 1935. De 
tweede eremedaille, eveneens 
een zilveren exemplaar, werd op 
2 maart 1948 uitgereikt aan JH. 
Steenbeek als voorzitter van de 
jubilerende Bond van Lichame
lijke Opvoeding Zeist (B.L.O.Z.) 
en bevindt zich in bezit van de 
familie. De derde eremedaille, 
ook van zilver, dateert uit 1953 
en bevindt zich in de collectie 
van het Gemeentearchief Zeist 
(hierover leest u later in dit ar
tikel). 

Het is een penning van 50 mil
limeter in diameter en 5,5 mil
limeter dikte. De voorzijde 
vertoont in reliëf een zittende 
vrouwenfiguur gekleed in een 



Romeins gewaad, voorstellend 
de stedenmaagd, die met haar 
de linkerhand een wapenschild 
met daarop het wapen van de 
gemeente Zeist vasthoudt en in 
rechterhand een laurierkrans 
heeft die zij boven het raadhuis 
houdt; achter de torenspits een 
stralenkrans van de zon of corona 
en het opschrift "EEREMEDAILLE 

DER GEMEENTE ZEIST". Zij is als 
legpenning en als draagpenning 
vervaardigd en werd verleend in 
verguld zilver, zilver of brons. 
Het gewicht van de bronzen 
penning is 63 gram. 
De keerzijde 
Het is gissen hoe de keerzijde 
van de eremedaille er uitzag. In 
de raadsvergaderingen in 1914 
werden er geen opmerkingen 
overgemaakt. De keerzijde van 
de eremedaille uit 1935 vertoont 
een gekroond, blanco schild om~ 
geven door een stralenkrans. In 
een circa 1935 door Gerritsen Ot 
Van Kempen2 uitgegeven cata~ 

logus van haar penningen staat 
deze keerzijde afgebeeld (num~ 
mer 514). Vermoedelijk is dit toch 
niet de afbeelding die oorspron~ 
kelijk op de keerzijde stond. 
Bij de ontvangst van burgemees~ 
ter Van Tuyll van Serooskerken 
in 1919 werden medailles uitge~ 
geven die identiek waren aan de 
gemeentelijke eremedaille, maar 
zonder het opschrift "EEREME~ 
DAILLE DER GEMEENTE ZEIST" op de 
voorzijde. Deze medaille werd 
uitgereikt aan de heren die de 
erewacht hadden gevormd. Op 

de keerzijde staat de inscriptie 
Eerewacht / 28~8~1919. De afbeel~ 
ding op de keerzijde van deze 
medaille staat in een folder van 
Gerritsen Ot Van Kempen uit 
circa 1935 met het nummer 71. 
Vreemd genoeg is dit ontwerp 
niet opgenomen in de 83 pagina's 
tellende catalogus uit circa 1935. 
Deze afbeelding vertoont een 
ster met een stralenkrans en een 
lauriertak met ruimte voor een 
inscriptie. Het is aannemelijk dat 
dit de oorspronkelijke afbeelding 
op de keerzijde van de gemeen~ 
telijke eremedaille is geweest, 
aangezien voor de voorzijde van 
deze gelegenheidsmedaille ge~ 
bruik werd gemaakt van de ge~ 
meentestempel. 
De medailles die in 1919 de leden 
van de erewacht hebben ontvan~ 
gen, zijn hoewel ze op de ge~ 
meentestempel geslagen zijn, niet 
in opdracht van het gemeente~ 
bestuur vervaardigd. De stempel 
van de gemeente werd blijkbaar 
niet altijd in overeenstemming 
met het doel gebruikt. In dit ge~ 
val geeft het oneigenlijke gebruik 
van de stempel ons wel een aan~ 
wijzing betreffende de afbeelding 
op de keerzijde. 

Dat het ontwerp van de keerzij~ 
de niet alleen was voorbehouden 
voor de gemeentelijke erepen~ 

ning toont de medaille van de 
"Vereeniging tot verfraaiing der 
gemeente Zeist en tot bevorde~ 
ring van het vreemdelingenver~ 
keer", de huidige VVv. Deze 

veremgIng heeft circa 1925 een 
eigen medaille aangeschaft. Voor 
de keerzijde had men het - ver~ 
moedelijke - ontwerp van de ge~ 
meentelijke eremedaille uit 1914 
genomen. Later staat dit ontwerp 
in de folder van Gerritsen Ot Van 
Kempen onder nummer 71. Deze 
medaille is van brons en heeft 
een diameter van 50 millimeter. 
Op de voorzijde een staande 
vrouwenfiguur in klassiek ge~ 
waad die met haar linkerhand 
het wapen van Zeist vasthoudt 
en in haar rechterhand een palm~ 
tak, die zij boven Slot Zeist (in 
1924 door de gemeente Zeist aan~ 
gekocht) houdt, een gedeelte van 
de zon met stralenkrans of corona 
en de tekst 'Vereen. tot verfr. der 
gem. Zeist en tot bevordering 
van het vreemdelingenverkeer'. 
Voorts de initialen B.Z. Het is 
niet bekend wiens initialen dit 
zijn. 
Ter gelegenheid van zijn 25~jarig 
dienstjubileum als gemeenteop~ 
zichter (1900) / gemeentearchitect 
(1904) mocht Johan Meerdink in 
1925 van de VVV een medaille 
met inscriptie ontvangen. Ook 
deze medaille bevindt zich in de 
collectie van het Zeister Histo~ 
risch Genootschap Van de Poll 
Stichting. 

Verleningsgronden 
De gemeente Zeist heeft sinds 
1914 zijn eerste eremedaille. Over 
verleningsgronden werd niets 
bepaald. In de raadsvergade~ 
ring van 27 maart 1914 opperde 
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de voorzitter het idee van gra' 
daties door bronzen, zilveren of 
gouden medailles uit te loven. 
Dit werd niet uitgewerkt. Het 
beleid van het op verzoek be' 
schikbaar stellen van medailles 
voor wedstrijden en tentoonstel, 
lingen werd voortgezet. In de 
bótw,vergadering van 10 decem' 
ber 1914 werd opdracht verleend 
voor twee medailles met het 
nieuwe gemeentestempel. Voor 
een muziekconcours en voor een 
concours hippique werden vier 
verguld zilveren medailles aan' 
geschaft; kosten f28,50. In 1916 
werd aan de Zeister Zwemver' 
eniging voor een zwemwedstrijd 
en aan de 'Stichtschen Verzen' 
dings' en Concoursbond' voor 
een liefdadigheidsduivenvlucht 
ten bate van het 'centraal genoot' 
schap van de kindervakantie en 
gezondheidskolonies' een verguld 
zilveren en zilveren medaille be' 
schikbaar gesteld. In 1919 werd 
gunstig beschikt op de verzoeken 
voor medailles van de voetbal, 
vereniging Zeist, van de voetbal, 
vereniging Zeistenaren en van de 
regelingscommissie voor keuring 
en najaarstentoonstelling van de 
Nederlandse Maatschappij voor 
Tuinbouw en Plantkunde. 
'Geen kunst een feest in elkan' 
der te zetten' 
In 1919 werd burgemeester Mr. 
J.J. Clotterbooke Patijn van Kloe' 
tinge opgevolgd door Mr. CJ. 
Baron van Tuyll van Seroosker' 
ken (1919'1934). Op 28 augustus 
werd hij feestelijk ingehaald. 

De ontvangst was groots opge' 
zet met een defilé van de ver' 
enigingen, een rondgang van de 
nieuwe burgemeester gezeten 
in een open landauer door het 
dorp en daarbij begeleid door 
meer dan dertig verenigingen, 
een bloemencorso, een receptie 
in het raadhuis, een matinee, dat 
gegeven werd door het Konink
lijk Zeister Harmonie Muziek
gezelschap in de tuin van hotel 
Hermitage en een lichtstoet. De 
feestelijkheden namen een aan' 
vang om 12-45 uur bij het station 
Driebergen'Zeist, waar de bur' 
gemeester werd opgewacht door 
een 25 man tellende erewacht, en 
duurde tot 's avonds 22.00 uur. 
De 'Commissie tot Ontvangst 
van den nieuwen Burgemeester' 
diende bij de gemeente een ver' 
zoek in om voor de wedstrijden 
een aantal medailles beschikbaar 
te stellen. Burgemeester en wet
houders stelden aan de raad voor 
om een krediet vanf217,70 te ver' 
lenen, zodat tien verguld zilve' 
ren, tien zilveren en tien bron' 
zen medailles ter beschikking 
gesteld konden worden. Hetgeen 
ook verleend werd. De medail, 
les werden geleverd door J.WN. 
Gerritsen, een juwelier op de 
Slotlaan (enkele jaren later staan 
alle notàs op zijn naam), en niet 
door de 'Nederlandsche Fabriek 
van Gouden en Zilveren Wer' 
ken voorheen J.A.A. Gerritsen'. 
Ze waren bestemd als prijs voor 
de winnende deelnemers aan het 
bloemencorso en de lichtstoet. 

Het voorstel van bótw kwam 
aan de orde in de raadsvergade' 
ring van 14 augustus. De soci, 
alistische raadsleden Van Nieu' 
wenhuizen en Van den Brink 
stonden kritisch tegenover het 
voorstel. Van Nieuwenhuizen 
maakte bezwaar tegen het grote 
aantal medailles en zei: "Het lijkt 
wel of de medailles alleen van de ge' 
meente afo.omstig zijn. Op deze wijze 
is het geen kunst een feest in elkander 
te zetten." Hij vond dat niet voor 
alle mogelijke en onmogelijke 
feesten en wedstrijden medail, 
les gegeven mochten worden. 
Van den Brink toonde zich kri' 
tischer. Hij merkte op dat men 
niet wist wat voor een man de 
nieuwe burgemeester was. Daar' 
om vond hij dat er geen aanlei' 
ding bestond tot het houden van 
feestelijkheden. Hij stemde niet 
tegen het voorstel - hij wilde de 
mensen een onschuldig genoegen 
niet onthouden - maar hij was 
wel tegen van het geven van me' 
dailles regel te maken. Dit was 
de eerste keer dat de raad zich 
kritisch uitliet. 

In zijn vergadering van 29 decem' 
ber 1921 delegeerde de gemeente' 
raad, zonder discussie over het 
voorstel, de bevoegdheid tot het 
beschikbaar stellen van medailles 
aan het college van burgemeester 
en wethouders. Burgemeester en 
wethouders zegden toe van de 
bevoegdheid een bescheiden ge' 
bruik te maken en dat alleen, zo' 
als het tot dan toe gebruik was, 



ter gelegenheid van belangrijke 
tentoonstellingen, wedstrijden, 
volksfeesten en dergelijke een of 
meer medailles, geslagen op de 
gemeentestempel, beschikbaar 
te zullen stellen. In 1922 deden 
zich blijkbaar vijf belangrijke ge~ 
beurtenissen voor. Aan de gym~ 
nastiekvereniging Bato, de voet
balvereniging De Zeistenaren, 
de voetbalvereniging N.AS., de 
pluimveetentoonstelling Zeist en 
aan het Koninklijk Zeister Har~ 
monie Muziekgezelschap werden 
medailles beschikbaar gesteld. 
Dat betekent niet dat altijd gun~ 
stig beschikt werd op een ver~ 
zoek om een medaille. In 1947 
verzocht de Kappersvereniging 
Zeist om beschikbaarstelling van 
medailles voor een te houden 
concours. Dit verzoek werd zon~ 
der nader motivatie door burge~ 
meester en wethouders op 14 juni 
1947 afgewezen. Dit is slechts een 
voorbeeld. 

Niet op zondag 
De zondagsrust ging bij het gere~ 
formeerde volksdeel boven alles. 
Het gereformeerde raadslid Bal~ 
huizen (A.R.P.) stemde in 1919 te~ 
gen het voorstel tot beschikbaar 
stelling van twee medailles aan 
de voetbalvereniging Zeist, om~ 
dat de wedstrijden voor een deel 
op zondag werden gespeeld. 
Het beleid betreffende het be~ 
schikbaar stellen van medailles 
voor evenementen die op zondag 
plaats vonden, stond ter discus~ 
sie tijdens de begrotingsbehande~ 

ling in 1923 en in 1924. Het lid 
Van Hunnik, hij zat namens de 
S.G.P. in de raad, vroeg of b&w 
de toezegging wilden doen geen 
medailles te verstrekken aan ver~ 
enigingen die op zondag actief 
waren. De burgemeester ant~ 
woordde persoonlijk geen be~ 
zwaar te hebben aan dergelijke 
verenigingen wel medailles te ge~ 
ven. Hij kon namens b&w geen 
vaste toezegging doen. Het raads~ 
lid Van den Brink (S.D.AP.), van 
de kritische opmerkingen in 1919, 
hoopte dat het niet die richting 
uit zou gaan. Dan vond hij het 
nog beter in het geheel geen me~ 
dailles meer te geven. Alle ver~ 
enigingen moesten gelijk worden 
behandeld. Wethouder Adri~ 
aanse (A R.P.), een gereformeer~ 
de dominee, zei dat hij in het 
verleden vaak tegen was, omdat 
hij van oordeel was dat de over~ 
heid door het geven van medail~ 
les voor wedstrijden op zondag, 
daarmee die wedstrijden sanctio~ 
neerde, wat naar zijn oordeel de 
overheid niet mocht doen. Van 
den Brink antwoordde dat hij 
niet bang was dat b&w aan de 
wens van Van Hunnik zou vol~ 
doen. Het was hem bekend dat 
wethouder s' Jacob (e.H.u.) op 
zondag wel eens een voetbal uit~ 
trapte. 
Het jaar daarop noemde een 
raadslid het tijdens de behan~ 
deling van de gemeentebegro~ 
ting in een afdelingsvergadering 
van de gemeenteraad (het was 
niet gebruikelijk om in een af-

delingsverslag de namen van de 
raadsleden op te nemen) het een 
eigenaardige toestand dat door 
de opvolgende colleges van b&w 
geen vaste lijn werd getrokken 
bij het beschikbaar stellen van 
medailles als het wedstrijden be~ 
trof, die op zondag plaats von~ 
den. Hij achtte het gewenst dat 
dienaangaande een vaste regeling 
werd getroffen. Het college van 
b&w antwoordde dat het bij de 
grote variatie van de aanvragen 
onmogelijk van tevoren een re~ 
geling kon vaststellen in welke 
gevallen wel en in welke geval~ 
len geen medailles beschikbaar 
zouden worden gesteld. 

Burgemeesters
penningen 
Bij bepaalde gelegenheden stelde 
ook de burgemeester een me~ 
daille beschikbaar. Burgemeester 
Van Tuyll van Serooskerken liet 
in 1921 een eigen penning ont~ 
werpen. Deze burgemeesterspen~ 
ning werd ontworpen door J.e. 
Wienecke. Hij bood onder an~ 
dere een medaille aan als Ie prijs 
voor een zangwedstrijd, die op 
29 en 30 juli 1931 in Zeist werd 
gehouden. Zijn opvolger burge~ 
meester Jhr. Dr. M.L. van Hol~ 
the tot Echten (1934~1939) bood 
ter gelegenheid van het huwelijk 
van prinses Juliana met prins 
Bernhard op 7· januari 1937 een 
medaille aan. De kosten werden 
door hen zelf gedragen. 
Beide medailles bevinden zich 
eveneens in de collectie van het 
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Zeister Historisch Genootschap 
Van de Poll Stichting. 

1940-1945 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog 
ging het leven in Zeist zo goed 
als mogelijk zijn gewone gang. 
Ook nog in het voorlaatste oor~ 
logsjaar, al waren de geallieerde 
troepen de Nederlandse grens 
vanuit het zuiden al dicht ge~ 
naderd. Door de gebeurtenissen 
op 5 september 1944 staat deze 
dag bekend als Dolle Dinsdag. 
Zo werden er in september 1944 
sportwedstrijden gehouden. Het 
circus van Toni Boltini gaf voor~ 
stellingen op een terrein aan de 
Slotlaan. En de afdeling Zeist 
van de Nederlandse Natuurhis~ 
torische Vereniging organiseerde 
wandelingen. 
De Floralia Vereniging hield op 6 
september een tentoonstelling in 
de tuin van het café Buitenlust 
aan de Montaubanstraat. De ge~ 
meente schonk een zilveren me~ 
daille als prijs. De kosten voor 
dit kleinood van edel metaal 
bedroegen f22,sO. Zo blijkt dat 
in allerlei tijdsomstandigheden 
- ook in zeer moeilijke - ereme~ 
dailles beschikbaar zijn gesteld. 

Ter herinnering aan 
de Indische militaire 
dienst 
Van 1946 tot 1949 werd in Indo~ 
nesië een onafhankelijkheidsoor~ 
log gevoerd. Voor de handhaving 
van het Nederlandse gezag heb~ 
ben 537 dienstplichtigen en oor~ 

logsvrijwilligers uit Zeist in In~ 
donesië gediend. Tussen 1948 en 
1951 had hen repatriëring plaats. 
Burgemeester Korthals Altes 
(194r1968) vroeg in de vergade~ 
ring van het college van bótw 
van 14 februari 1948 een krediet 
van vijfhonderd gulden voor de 
ontvangst van de gedemobili~ 
seerde militairen. Het geld was 
bedoeld voor een traktatie en 
een medaille. De gemeenteraad 
stelde in zijn vergadering van 8 
september 1948 een begrotings~ 
wijziging vast, waarbij het beno~ 
digde krediet werd verleend. 

Uit de b&w~notulen blijkt niet 
dat het in de bedoeling lag een 
aparte gemeentelijke onderschei~ 
ding in te stellen. Uit de tekst 
'ter herinnering aan indo miL 
dienst' op de keerzijde van de 
medaille zou mogen worden ge~ 
concludeerd dat toch wel van 
een aparte onderscheiding mag 
worden gesproken, in die zin dat 
die alleen bedoeld was voor een 
bepaalde groep. 
In de uitnodiging aan de gede~ 
mobiliseerden staat: i\ls blijk 
van waardering voor Uw werk 
in de tropen, zal U in tegen~ 
woordigheid van het Zeister de~ 
mobilisatiecomité tijdens een bij~ 
eenkomst ten gemeentehuize een 
blijvende herinnering worden 
aangeboden.' Met die blijvende 
herinnering werd de eremedaille 
van de gemeente Zeist bedoeld, 
zoals blijkt uit de brief aan de le~ 
den van het Demobilisatiecomité 

Zeist en aan de plaatselijke pers. 

Het plaatselijke bestuur van de 
Band Nederland~Indië schreef op 
23 februari 1948 naar aanleiding 
van het bericht over de uitrei~ 
king: 'Een Huldeblijk van grotere 
waarde is niet denkbaar.' Toen 
de burgemeester de eremedaille 
de eerste keer uitreikte, noemde 
hij de eremedaille een kostbaar 
geschenk. Niet kostbaar in de be~ 
tekenis van geld, maar door het 
feit dat die medailles slechts bij 
uitzondering werden uitgereikt. 
Die laatste woorden van de bur~ 
gemeester onderstrepen de waar~ 
de van de onderscheiding. 
Niet aan iedere dienstplichtige 
en OVW'er die uit Indonesië te~ 
rugkeerde werd de gemeentelijke 
eremedaille uitgereikt. Goed ge~ 
drag was ook een vereiste voor 
het in ontvangst mogen nemen 
van een eremedaille. Een OVW~ 
er kwam niet in aanmerking 
voor de onderscheiding omdat 
hij in 1943 wegens diefstal tot 
gevangenisstraf was veroordeeld 
en ook tijdens zijn dienst in In~ 
donesië in de gevangenis gezeten 
had. 

In totaal werden aan 543 (zes 
hadden in West-Indië gediend) 
gedemobiliseerden een ereme~ 
daille toegekend, waarvan negen 
postuum. Uitgereikt werden 527 
medailles, aangezien een klein 
aantal blijkbaar geen prijs stelde 
op deze gemeentelijke onder~ 
scheiding. 



De voorzijde van deze bronzen 
medaille is geslagen op de ge
meentestempel van 1914. Toch 
bestaat er een onderling verschil 
tussen de medailles die in de ja
ren 1948-1951 werden uitgereikt. 
Dit als gevolg van de invoering 
van de Eerste Nederlandse Spel
lingswet van 1947, waardoor het 
woord 'ere' niet meer met twee 
e's werd geschreven. Voor de 
keerzijde werd in 1948 een nieuw 
ontwerp gebruikt. Op de keer
zijde staat centraal rechtlijnig het 
opschrift: 'ter herinnering aan 
indo mil. dienst aan' met ruimte 
voor een inscriptie voor de naam 
en de rang van de demobilisant. 
Deels wordt de tekst omkranst 
door twee lauriertakken, die in 
het midden boven samenkomen. 
Het ontwerp van de keerzijde 
staat in de catalogus uit circa 
1935 van Gerritsen &: Van Kem
pen onder nummer 626. 
Opvallend is dat voor die tijd 
maar weinig bronzen medailles 
werden uitgereikt. Waarschijn
lijk moet de reden hiervan ge
zocht worden in de tijdsom
standigheden en het grote aantal 
decorandi. 

In 1954 waren nog tien exempla
ren van deze eremedaille voor
radig. Omdat ze niet meer nodig 
waren, werd de inscriptie op de 
keerzijde verwijderd en daarna 
werden ze verzilverd. Ze wer
den door de afdeling Militaire 
Zaken overgedragen aan afdeling 

Algemene Zaken. Zo had het 
gemeentebestuur op een zuinige 
manier voor enkele jaren vol
doende medailles in huis om bij 
evenementen uit te reiken. 

Een groet uit Zeist 
De eremedaille werd door de ge
meente ook gebruikt voor de be
vordering van de internationale 
gemeenschapszin. In het naoor
logse Europa was de wil aan
wezig tot meer samenwerking 
tussen de verschillende staten. 
Voorbeelden van het Europese 
integratieproces zijn de Bene
lux (1948), de Raad van Europa 
(1949) en de Europese Gemeen
schap voor Kolen en Staal (1951). 
In dit licht moet ook de fiets
tocht worden gezien, die een 
groep van zestien padvinders 
van de Zeister groep De Woud
lopers in 1953 maakte De padvin
ders varieerden in leeftijd van 14 
tot 18 jaar. De tocht vond plaats 
onder leiding van hun hopman 
J. de Wit. De jongens onderna
men deze tocht met het doel de 
vriendschap tussen de jeugd van 
de andere Europese landen te 
versterken. Op deze wijze wil
den zij ook de andere landen be
danken voor de verleende hulp 
bij de watersnoodramp in dat 
jaar. 
Op 24 juli vertrokken de padvin
ders en op 9 augustus 1953 waren 
ze weer terug in Zeist. Voor ze 
vertrokken werden zij eerst nog 
toegesproken door burgemeester 
Korthals Altes. Die gaf hen een 

brief mee voor de burgemeesters 
van Gochenée (Belgiê), van de 
stad Luxemburg (Groothertog
dom Luxemburg), van Qyier
schied in het Saargebied (thans 
Duitsland), van Straatsburg 
(Frankrijk) en van de gemeen
te Titisee in het Zwartewoud 
(Duitsland). Aan Qyierschied 
bewaarde burgemeester Korthals 
Altes een bijzondere herinnering. 
In 1935 was hij in die plaats na
mens de Volkenbond waarnemer 
bij de volksstemming over aan
sluiting bij Duitsland.3 De bur
gemeester gaf hen voor de bur
gemeesters van deze plaatsen vijf 
zilveren eremedailles mee als een 
groet uit Zeist. In de eerste vier 
genoemde plaatsen werden de 
padvinders door of namens de 
burgemeesters op het stadhuis 
ontvangen. Overal was men zeer 
erkentelijke voor de geste van het 
gemeentebestuur van Zeist. 
De padvinders hebben wel Titi
see bezocht, maar alleen de hop
man bracht een bezoek aan de 
burgemeester van die plaats. De 
gemeente Titisee heeft de erepen
ning van de gemeente Zeist niet 
mogen ontvangen en de penning 
bevond zich lang in particulier 
bezit. In 2004 werd hij aan het 
Gemeentearchief Zeist geschon
ken. 
Op de keerzijde van deze pen
ning staat als inscriptie 'Zeist 
- Titisee' en '3 August 1953. Aan
genomen mag worden dat op de 
vier andere penningen een soort
gelijke inscriptie stond, maar 
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GEMEE NTE ZEIST 

dan met de vermelding van een 
andere plaatsnaam en datum en 
deze dan in het Frans. 

1958 'Erepenning 
der gemeente Zeist' 
De 'Eere-medaille der gemeente 
Zeist ter herinnering aan de 
Indische militaire dienst' voor 
dienstplichtigen en oorlogsvrij
willigers uit Zeist was een stap 
in de ontwikkeling van een de
coratiebeleid van het gemeente
bestuur voor zijn eigen burgers. 
Burgemeester en wethouders be
sloten in hun vergadering op 8 
juli 19S8 aan Dr. Snelleman ter 
gelegenheid van diens afscheid 
als rector van het Christelijk 
Lyceum een legpenning aan te 
bieden. Tot 19S8 spraken de ge
meenteraad en burgemeester en 
wethouders over medailles. Van
af 19S8 wordt het woord penning 
gebruikt. H et was burgemeester 
Korthals Altes die zich met de 
uitvoering van dit besluit be
lastte. Door de NV. Koninklijke 
Nederlandse Fabriek van gouden 

en zilveren werken Gerritsen en 
Van Kempen te Zeist werd een 
nieuwe erepenning ontworpen. 
Het bestuur maakte een keuze 
uit drie ontwerpen. In het ont
werp waarop de keuze was ge
vallen (tekening A 4744), moesten 
wel enkele wijzigingen worden 
aangebracht. H et tandrad op de 
voorzijde vond men te gepro
nonceerd. In de b&'w-vergade
ring van 7 oktober werd het de
finitieve ontwerp goedgekeurd. 
Op 16 december werd de nieuwe 
erepenning uitgereikt. 
De kosten voor de nieuwe ge
meentestempel plus een verzil
verde en een bronzen modelpen
ning bedroegen h90. Aan Dr. 
W. Snelleman werd een zilveren 
handgegraveerde erepenning uit
gereikt; kosten J1S0.4 

Over de oude gemeentes tempel 
werd met geen woord gerept. 
De toekenning aan Snelleman 
moet niet gezien worden als een 
gelegenheidstoekenning, maar 
- zonder dat dit als zodanig is 
vastgelegd - als nieuw beleid 

om personen te eren, die zich 
bijzonder verdienstelijk hebben 
gemaakt voor de gemeente. 

Nu ook weer werden geen ver
leningsgronden geformuleerd. 
Uit de reden die bij de toeken
ning wordt opgegeven ziet men 
dat als criterium gold de grote 
verdiensten voor de plaatselijke 
gemeenschap of de uitnemende 
diensten aan de gemeente Zeist 
bewezen. Deze onderscheiding 
kende officieel ook geen grada
ties. Toch werden tussen 19S8-
1978 gouden, verguld zilveren en 
zilveren erepenningen verleend. 
Dat was uitsluitend een criteri
um op financiële gronden. 
In een notitie uit 1976 aan de 
wethouders schreef burgemees
ter Stolk (1968-1979) dat tot dan 
slechts bij wijze van hoge uit
zondering de uitermate kostbare 
gouden erepenning was toege
kend 0<osten in 1965 J67S; in 1968 
J1S8S; in 1973J2888,32, Rh.) . Indien 
de penning niet van goud, maar 
bijvoorbeeld van verguld zilver 
werd vervaardigd, zou veel vaker 
de erepenning kunnen worden 
toegekend. Hij verwees naar veel 
andere gemeenten waar een der
gelijke werkwijze heel gebruike
lijk was. 'De gemeentelijke waar
dering is dan tastbaar gemaakt; 
voor de betrokkene is het een 
fraaie en duurzame herinnering 
aan het gemeentelijk werk, waar 
hij of zij zich voor heeft ingezet.', 
aldus de burgemeester. Hij vond 
het spijtig dat daar vroeger niet 



toe was besloten. Er zouden zon~ 
der twijfel meer personen voor 
in aanmerking zijn gebracht. Hij 
hoopte dat in de toekomst meer 
personen gedecoreerd zouden 
worden. Uit deze notitie van 
burgemeester Stolk blijkt dat hij 
niet wist dat de erepenning die 
in 1958 was uitgereikt van zilver 
was. 
Hij had wel gelijk toen hij schreef 
dat het een kostbare aangelegen~ 
heid was. In 1973 nam gemeente~ 
secretaris A.F. Timmer (1951~1973) 
afscheid. Bij die gelegenheid ont~ 
ving hij een gouden erepenning 
van de gemeente Zeist. In zijn 
afscheidsspeech zei hij hierover 
het volgende: 'Ik ben erg blij met 
deze erepenning, die uit een edel 
metaal bestaat en derhalve blij~ 
vende waarde heeft. Ik heb een 
beetje medelijden met de heer 
Van Mastrigt. (wethouder met 
de portefeuille financiën) Ik zou 
hem dit hebben afgeraden. Ik heb 
me ook nog wel eens een beetje 
met de financiën bemoeid. Alles 
tegenover elkaar afWegend zou 
ik hebben gezegd, dat dit nu echt 
te duur is. Wij hebben een be~ 
groting, die er heel slecht uitziet 
en de volgende begroting wordt 
nog slechter. Het is echt niet ver~ 
antwoord om aan een man bij 
zijn afscheid zo'n duur cadeau 
te geven. Ik heb zo'n beetje een 
idee, wat dit kost en ik ben er~ 
van overtuigd, dat de begrotings~ 
post, waaruit dit wordt betaald 
straks er behoorlijk gehavend zal 
uitzien.' 

De penning die in 1958 werd 
ontworpen, is een legpenning 
van 60 millimeter in diameter. 
De voorzijde vertoont gecen~ 
treerd het gemeentewapen van 
de gemeente Zeist in een bloe~ 
menkrans van zestien bloemen, 
geplaatst in een tandrad en daar~ 
omheen een krans van zestien 
bomen. 
Op de keerzijde staat in een 
krans van laurierbladeren het 
omschrift "erepenning gemeente 
zeist en is er ruimte voor een 
inscriptie. Het gemeentewapen 
- een schild van zilver met aan 
de onderzijde gekanteeld schild~ 
hoofd van zwart - is op de pen~ 
ning niet correct weergegeven. 
Het college had niet bepaald 
van welk edelmetaal de penning 
was. In 1958, 1977 en 1978 wer~ 
den zilveren exemplaren uitge~ 

reikt, in 1965 een gouden en in 
1976 een verguld zilveren. Nadat 
in 1976 was besloten verguld zil~ 
veren penningen uit te reiken, 
werden in 1977 en 1978 toch 
zilveren pe~ningen uitgereikt. 
In 1977 niet, maar in 1978 werd 
deze beslissing wel gemotiveerd. 
Het college van b&w wenste na~ 
melijk de raad een voorstel voor 
te leggen tot vaststelling van een 
verordening op de gemeentelijke 
onderscheidingen en daarin was 
sprake van een zilveren ere~ 
penning. Vooruitlopend op het 
raadsbesluit besloot men tot een 
zilveren penning. 
De ontwerper van deze penning 
is niet bekend. 

Voor de scheidende 
burgemeester 
In 1968 bereikte burgemeester 
Korthals Altes de pensioenge~ 
rechtigde leeftijd. Het was bij~ 
zonder om tijdens het onderzoek 
voor dit artikel te ontdekken dat 
het gemeentebestuur om de ver~ 
trekkende burgemeester te eren 
een nieuwe penning liet ont-
werpen. Er is geen schriftelijke 
neerslag van dit besluit gevon~ 
den. Niet in de notulen van de 
b&w~vergaderingen en evenmin 
in de (geheime) raadsnotulen. De 
beslissing is mogelijk in het se~ 
niorenconvent, een vergadering 
van de fractievoorzitters, geno~ 
men, maar vóór augustus 1968 
werden deze vergaderingen niet 
genotuleerd. In het archief be~ 
vindt zich alleen een brief van 
18 april 1968 van N.V. Konink
lijke Begeer Voorschoten aan het 
hoofd van de secretarieafdeling 
Interne Zaken, waarin gespro~ 
ken wordt over een onderhoud 
met de directeur van Begeer en 
waarbij de schetsen van de voor~ 
en keerzijde van de penning 
worden toegezonden. Er is wel 
snel gewerkt, want tien dagen 
later was de penning gereed. 
De penning werd door loco~bur~ 
gemeester Scheps tijdens de bui~ 
tengewone raadsvergadering op 
29 april 1968 aan de scheidende 
burgemeester uitgereikt. Bij de 
uitreiking zei Scheps: 'Dan komt 
vanzelf de vraag, hoe men een 
woord blijvend gestalte kan ge~ 
ven. Want het woord van een 
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mens vervliegt en het is zeer 
vluchtig. En u zoekt toch altijd 
weer een woord vast te houden. 
Daarom hebben wij gezegd dat 
wij burgemeester Korthals Altes 
iets moesten geven, waardoor 
iets van de woorden, die ik na' 
mens de raad spreken mocht, 
vastgehouden blijft. En wat kon' 
den wij beter doen dan al uw 
arbeid in twee gebouwen sym' 
boliseren, in het Slot, en ik heb 
een poging gedaan iets van de 
betekenis daarvan in het kort 
te schetsen, en in het gebouw, 
waarin wij steeds vergaderen, 
het gemeentehuis van Zeist. Wij 
hebben gepoogd iets te vinden, 
dat uitdrukking gaf op een wat 
officiële wijze, en daarom wordt 
mijn woord daarmee vergezeld.' 
Hier legt hij de symboliek uit 
van de symbolen die op de voor' 
en keerzijde van de penning 
staan. Hij besloot zijn speech 
in voor hem zo karakteristieke 
bewoordingen: 'Mogen de jaren, 
die u nog gegeven zijn, dit be' 
vestigen en moge dat licht voor 
u schijnen, gans uw tijd. Met dit 
woord moge ik, burgemeester, 
u namens de raad dit geschenk 
overhandigen, opdat u daarin 
moge vinden een verklaring van 
mijn woord, dat te kort schoot 
om het zuiver te kunnen zeggen; 
de glans hiervan moge het voor 
mij doen.' Het moge duidelijk 
zijn dat hij hier doelt op de glans 
van het goud. In zijn dankwoord 
zei burgemeester Korthals Altes: 
'Ik ben zeer dankbaar voor de 

gouden plaquette, met aan de 
ene zijde het gemeentehuis en 
aan de andere zijden het Slot. 
Het gemeentehuis is het symbool 
van onze eenheid en het Slot 
is bepalend voor de planologi' 
sche opbouw van de gemeente 
en vertegenwoordigt een unieke 
historische waarde.' 
De penning is ontworpen door 
N.V. Koninklijke Begeer Voor' 
schoten. Deze legpenning is 70 
millimeter in diameter. De pen' 
ning heeft een dubbele rand aan 
beide zijden. De voorzijde ver' 
toont het raadhuis van Zeist 
met ruimte voor inscriptie. De 
keerzijde vertoont het Slot van 
Zeist en het gemeentewapen van 
Zeist met eveneens ruimte voor 
inscriptie. Op de voorzijde staan 
de initialen WB. Waarvoor deze 
initialen staan, is uit onderzoek 
niet gebleken. 
Deze penning is twee keer in 
goud (14 karaats; 585/1000) toe' 
gekend; in 1968 en in 1973. In 
1973 had men eerst het voor' 
nemen een zilveren exemplaar 
uit te reiken. In beide gevallen 
werd op de voorzijde de naam 
van de decorandus vermeld, op 
de keerzijde kwam de reden van 
decoratie te staan en op de zij' 
kant, ook wel aangeduid als bui' 
tenrand, werd de datum van de 
vervulling van de functie van de 
decorandus vermeld. 

Verwarring alom 
Sinds 1968 bezat de gemeente 
Zeist dus twee modellen erepen' 

ningen; hetgeen diverse malen tot 
verwarring aanleiding gaf, zoals 
uit het navolgende zal blijken. In 
1976 offreerde NV Koninklijke 
Begeer Voorschoten penningen 
van verschillende materialen. 
In de opdrachtbrief van 15 april 
van de gemeente Zeist werd op' 
dracht gegeven tot levering van 
een verguld zilveren legpenning 
van 70 millimeter volgens het 
ontwerp uit 1968, want in deze 
brief is sprake van de zijde met 
het beeld van het raadhuis en 
van de zijde met het beeld van 
het Slot. De prijs van deze pen' 
ning was f 150,50. Een week la' 
ter, op 22 april, werd de opdracht 
gewijzigd. Nu werd een verguld 
zilveren legpenning van 60 milli, 
meter besteld en alle tekst moest 
samen op de keerzijde komen te 
staan. De kosten van deze pen' 
ning bedroegen f 98,4°. Dit was 
een penning volgens het model 
uit 1958. Waarom plotseling weer 
werd teruggegrepen op dit ont
werp wordt niet gemotiveerd. 
Het kan toch niet alleen een kos' 
tenaspect zijn geweest.? 
De volgende keer dat aan Ko' 
ninklijke Begeer opdracht werd 
gegeven een penning te leveren, 
was op 18 november 1977. In deze 
opdracht wordt weer gesproken 
over de zijde met het beeld van 
het raadhuis en van de zijde met 
het beeld van het Slot; dus vol, 
gens het model uit 1968. De dia' 
meter van de penning die besteld 
werd, was 60 millimeter en niet 
70 millimeter, zoals gebruikelijk 



bij dat model. Uit navraag bij de 
decorandus bleek inderdaad dat 
hij een penning volgens het mo~ 
del uit 1958 had ontvangen. 
De laatste keer dat een erepen~ 
ning werd toegekend voordat 
deze kwestie in een verordening 
werd geregeld, was in 1978. Toen 
werd een penning besteld vol~ 
gens het oude model uit 1958. 

De decorandi 
De erepenning werd gedurende 
twintig jaar maar zeven keer toe~ 
gekend en wel aan: 
• '1195~ Dr. W Snelleman, ge~ 

boren 24 april 1893, bij zijn af~ 
scheid als rector van het Chris~ 
telijk Lyceum (zilver); 

• 1965 Ir. A.F.c. de Pont, ge~ 
boren 4 januari 1885, ter gele~ 
genheid van zijn tachtigste ver~ 
jaardag op grond van zijn grote 
verdiensten voor de plaatselijke 
gemeenschap (goud; 60 mil~ 
limeter; volgens het model uit 
1958); 

• 1968 Mr. A.P. Korthals AI~ 
tes, geboren 18 april 1903, bij 
zijn afscheid als burgemeester 
als dank voor de uitnemende 
diensten de gemeente Zeist be~ 
wezen (goud; 70 millimeter); 

• 1973 A.P. Timmer, geboren 
4 mei 1908, bij zijn afscheid als 
gemeentesecretaris als dank 
voor de uitnemende diensten 
de gemeente Zeist bewezen 
(goud; 14 karaats; 70 milli~ 
meter; volgens het model uit 
1968); 

• 'Il976 CJ. van Mastrigt, ge~ 

boren 25 september 1909, bij 
zijn afscheid als wethouder 
(verguld zilver; 60 millimeter; 
volgens het model uit 1958); 

• 11977 Drs. P.W van der 
Heide, geboren 24 juni 1924, bij 
het neerleggen van het voorzit
terschap van het algemeen be~ 
stuur van de Stichting Zeister 
Algemeen Ziekenhuis (zilver; 
60 millimeter; volgens het mo~ 
del uit 1958) en 

• '11978 Mr. H.B. van Rhijn, 
geboren 5 november 1900, bij 
het neerleggen van het voorzit~ 
terschap van de Oranje Vereni~ 
ging Zeist als blijk van waar~ 
dering en dankbaarheid voor 
uitnemende verdiensten jegens 
de gemeente en haar inwoners 
(zilver; 60 millimeter; volgens 
het model uit 1958).5 

Tot 1979 werd de erepenning niet 
alleen als onderscheidingsteken 
voor personen, die zich voor de 
gemeente bijzonder verdienste~ 
lijk hadden gemaakt, maar ook 
als prijs bij verschillende evene~ 
menten aangewend; zoals kaste~ 
lentochten met antieke rijtuigen, 
muziekconcoursen, vogelten~ 
toonstellingen, bloemententoon~ 
stellingen en voortuinkeuringen. 
Deze waren wel van een ander 
metaal. Men sprak dan wel weer 
over medailles. De gemeente stel~ 
de geen bekers beschikbaar. 
Misschien was dit een uitzon~ 
dering, maar burgemeester en 
wethouders besloten op 6 juni 
1947 aan de. zangvereniging De 

Lofstem te Den Dolder voor een 
te houden concours een zilveren 
medaille of een lauwertak be~ 
schikbaar te stellen. 

1979 'Haar uitne
mende burger' 
Het feit dat de erepenning niet 
expliciet was voorbehouden als 
onderscheidingsteken voor per~ 
sonen, die zich voor de gemeente 
bijzonder verdienstelijk hadden 
gemaakt, deed het college van 
b&w besluiten een voorstel aan 
de raad te doen. Enkele jaren van 
discussie gingen hieraan vooraf 
Vooral het formuleren van dui~ 
delijke normen voor de toeken~ 
ning was binnen het college een 
heikel punt. 

De Erepenning van de gemeente 
Zeist werd op 5 februari 1979 
officieel door de gemeente~ 
raad ingesteld. De Erepenning 
wordt toegekend aan personen 
en rechtspersonen die zich op 
verschillende terreinen van het 
Zeister maatschappelijk leven 
langdurig en op bijzondere wijze 
hebben ingezet. In de Verorde~ 
ning regelende de instelling en 
de toekenning van de erepen~ 
ning der gemeente Zeist nader 
omschreven: 
a. personen die zich in enig op~ 

zicht jegens de gemeente Zeist 
of haar ingezetenen gedurende 
lange tijd of naar aanleiding 
van een bijzondere gebeurtenis 
meer dan gewoon verdienste~ 
lijk hebben gedragen; 
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b. rechtspersonen, al dan niet 
gevestigd in de gemeente, die 
door hun werkzaamheid op 
enig terrein van het maatschap~ 
pelijk leven voor de gemeente 
Zeist op bijzondere wijze in 
bepaalde maatschappelijke no~ 
den of behoeften hebben voor~ 
zien. 

In 1995 zijn de criteria nader ge~ 
preciseerd. 

Aan burgemeester Mr. Dr. A.A.H. 
Stolk (1968~1979) werd bij zijn 
afscheid als burgemeester op 24 
april 1979 het eerste exemplaar 
van de Erepenning uitgereikt. 
Zijn echtgenote, mw. G.M. Stoll<-
Duetz, ontving op diezelfde dag 
eveneens de Erepenning. Het 
voorstel hiertoe ging uit van de 
wethouders. Het voorstel kreeg 
de steun van het seniorencon~ 
vent. Vanaf 1979 moet het seni~ 
orenconvent worden gehoord bij 
de toekenning van de erepen~ 
ning. 
Tot 1998 werd de erepenning 
in totaal 29 keer uitgereikt. Het 
overgrote deel van de decorandi 
hebben een functie vervuld bin~ 
nen het gemeentebestuur, zoals 
burgemeester, wethouder, raadlid 
en gemeentesecretaris. Een trend 
die in 1980 werd ingezet met het 
vertrek van wethouder Drs. E.J. 
van Tellingen (1937). Hij was van 
1970 tot zijn vertrek lid van de 
gemeenteraad en wethouder. Bin~ 
nen het seniorenconvent vroeg 
men zich bij de behandeling van 
het voorstel af of deze verdienste 

voldoende was voor de toeken~ 
ning van de erepenning. Men 
kwam tot de conclusie van wel. 
Tot dan hadden de raadsleden 
bij een 25~jarig raadslidmaatschap 
slechts een presentje ontvangen. 
Zo kreeg mevrouw Duisterhof~ 
Fiegen (191O~1986) bij die gelegen~ 
heid een aansteker cadeau. Na 
1980 hebben ook raadsleden af~ 
scheid genomen die drie of vier 
zittingsperioden lid waren van 
de gemeenteraad zonder dat zij 
een erepenning mochten ontvan~ 
gen; misschien tot hun teleurstel~ 
ling. Zoals reeds gezegd zijn de 
criteria in 1995 gepreciseerd. 
Ook twee rechtspersonen, het 
Koninklijk Zeister Harmonie 
Muziekgezelschap en de Evan~ 
gelische Broedergemeente, ont~ 
vingen de erepenning. Het 
Koninklijk Zeister Harmonie 
Muziekgezelschap in 1993 ter 
gelegenheid van de honderdste 
aubade op Koninginnedag en de 
Evangelische Broedergemeente in 
1996 ter gelegenheid van het 250~ 
jarig jubileum. 

Het is een zilveren legpenning 
van 80 millimeter in diameter 
- vóór 1996 60 millimeter in dia~ 
meter - , gewicht circa 195 gram 
- vóór 1996 circa 90 gram - , 
zilvergehalte van 925, geslagen in 
massief, artistieke geoxideerde 
uitvoering. De voorzijde ver~ 
toont in pittig, opwaarts reliëf 
het gemeentewapen van de ge~ 
meente Zeist, met de kantelen, 
en bomen en bloemen en het 

rondschrift "GEMEENTE ZEIST". Op 
de keerzijde staat het omschrift 
"EREPENNING DER GEMEENTE ZEIST" 

en centraal rechtlijnig "AANGEBO~ 
DEN AAN" met ruimte voor een 
inscriptie. 
De penning is ontworpen door 
de medailleur Henk van Bommel 
en wordt geslagen bij Koninklij~ 
ke Begeer b.v. te Zoetermeer. 
Aan de Erepenning is een oor~ 
konde verbonden. Volgens de 
verordening moet in de oorkon~ 
de de geboortedatum van de de~ 
corandus worden vermeld en de 
reden, welke tot de toekenning 
heeft geleid, en voorts dat burge~ 
meester en wethouders van elke 
toekenning aantekening houden 
in het 'Ereboek der gemeente 
Zeist'. In de praktijk wordt in 
de oorkonde de reden van toe~ 
kenning niet vermeld. Deze staat 
wel vermeld in het 'Ereboek der 
gemeente Zeist'. 

Epiloog 
De ontvangers van de Erepen~ 
ning worden soms onterecht ere~ 
burgers genoemd. 
Meerdere decorandi die de Ere~ 
penning mochten ontvangen, 
zijn of waren meer vereerd met 
deze gemeentelijke onderschei~ 
ding dan met een Koninklijke 
onderscheiding, omdat de verras~ 
sing van de toekenning groter is 
dan tijdens de lintjesregen. 
De dankbaarheid voor het mo~ 
gen ontvangen van de gemeen~ 
telijke erepenning is misschien 
het mooist door gemeentesecre~ 



taris Timmer onder woorden 
gebracht, hij zei: 'Ik ben met deze 
erepenning zo blij, omdat hier op een 
voor mij zo prettige wijze mijn naam 
met die van de gemeente blijvend is 
verenigd. Als ik naar deze erepenning, 
die ik in mijn huis een ereplaats zal 
geven, zal kijken, dan zal ik met ge~ 
noegen terugdenken aan het werk, dat 
ik in en voor de gemeente Zeist heb 
mogen doen.' 
Geconstateerd mag worden dat 
de Erepenning zich tot een ex
clusieve gemeentelijke onder~ 
scheiding heeft ontwikkeld. liJI 

Bronnen 
- Archief der gemeente Zeist, 1599-

1905, inventarisnummer. 115; 
Gemeentearchief Zeist (GAZ). 

- Idem, 1906-1945, inventarisnum
mers. 48, 49, 51, 54, 56, 59, 61, 
62,64-6~ 116, 11~ 159, 174,384, 
392,405,456, 538, 632 en 1241; 
GAZ. 

- Idem, 1946-1965, inventarisnum
mers 3, 41 en 42, dossiernummer 
14124 en gemeenterekening 1954, 
uitgaven, band B (niet geïnventari
seerd); GAZ. 

- Idem, 1966-1975, dossier-
nummer 7735(oud) / gem 
4500/1381(nieuw); GAZ. 

- Idem 1976-1985, dossiernum
mers gem.3780/444 (oud 12458), 
gem.4502/2002 (oud 14066) en 
gem.4505/1994 (oud 14058); 
Gemeente Zeist, P.G. Middelen. 

- Idem 1986-1990, dossiernum
mer gem.4504/4095 (oud 16218); 
Gemeente Zeist, P.G. Middelen. 

- Idem verzameling persoonsdos-

siers, dossiernummer 2926; GAZ. 
- 'Ereboek van de gemeente Zeist' 

(Register van verleende erepen
ningen van de gemeente Zeist). 

- R.P.M. Rhoen, 'Eere-medaille der 
gemeente Zeist ter herinnering aan 
de Indische militaire dienst' voor 
dienstplichtigen en oorlogsvrijwil
ligers, 1946-1951. Zeist 2001. 

- Nieuwe Zeister Courant, juli-augus
tus 1953. 

Met dank aan de dames J.E.M.H. 
de Pont-Duetz en J.M. de Wit
Pennin, de heren p.w. van der 
Heide, A.J. Korthals Altes, F.C. 
van Mastrigt en M.A. van Rhijn en 
Koninklijke Begeer B.v. voor hun 
medewerking. 

Voetnoten 
, De bekende medailleur Johannes 

Cornelis Wienecke (1872-1945) 
woonde van 1904 tot 1923 in 
Zeist. Hij was van 1900 tot 1920 
kunstenaar-stempelsnijder aan de 
Rijksmunt in Utrecht en vanaf 1920 
werkte hij meer dan twintig jaar 
voor Gerritsen & Van Kempen. 

2 In 1925 werd de naam van het 
bedrijf gewijzigd in 'N.V. 'Neder
landsche Fabriek van Gouden en 
Zilveren Werken Gerritsen en Van 
Kempen'. 

3 Bij het in 1955 in de Saar gehou
den referendum werd de heer Mr. 
A.P. Korthals Altes weer gevraagd 
om als waarnemer te fungeren, nu 
namens de West Europese Unie. 

4 Volgens ambtelijke nota's uit de 
jaren 1975-1979 zou Snelleman 

een gouden erepenning hebben 
ontvangen. Ook burgemeester 
Stolk ging daar in 1976 vanuit. 
Deze bronnen heb ik gebruikt 
voor mijn artikel 'De erepenning 
en andere onderscheidingen van 
de gemeente Zeist, verleend vanaf 
1958', gepubliceerd in Decorare. 
Nr. 12 (september 2004). Tijdens 
mijn onderzoek bij het schrij
ven van dit artikel vond ik in het 
gemeentearchief van Zeist de 
factuur uit 1958 van Gerritsen & 
Van Kempen waaruit blijkt dat aan 
Snelleman een zilveren erepenning 
werd uitgereikt. 

5 Zijn zoon Mr. M.A. van Rhijn ont
ving op 9 november 1994 de Ere
penning van de gemeente Zeist als 
dank voor de uitnemende diensten 
de gemeente Zeist bewezen ter 
gelegenheid van het honderdjarig 
jubileum van de v.v.v. Zeist. 
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Austerlitz, • 1806 
tot stad verheven 
Door R. Loenen en 
R.P.M. Rhoen 

Lodewijk Napoleon, bij de gratie 
Gods en de Constitutie van het Ko' 
ninkrijk, Koning van Holland. 
Wij hebben besloten en besluiten 
hetgeen hier volgt: 

Artikel L 

Het Kamp van Zeist zal in stand 
worden gehouden voortdurend om 
het leger te onwangen met uitzon' 
dering van het linker gedeelte; het 
slechtere, hetwelk zal worden ge' 
sloopt, maar de overige barakken 
zullen tenminste voldoende moeten 
zijn voor 20.000 mannen. 

Artikel 2. 

De gehuchten, die gevormd zullen 
worden achter het kamp, evenals 
de kleine colonne, gevestigd door 
het franse leger, zullen bijeenge' 
bracht worden in het meest gezonde, 
vruchtbaar en geschikte gedeelte. Zij 
zullen een dorp vormen, hetwelk de 
naam Austerlitz zal krijgen. 

Artikel 3. 
Er zal altijd een kampgarnizoen 
zijn, belast met het in goede staat 
houden en die van de Pyramide. 

Artikel 4. 
Er zal een plaatselijke commandant 
te Austerlitz worden benoemd, die 
er al die tijd zal resideren; hij zal de 
naam van Gouverneur krijgen. Hij 
zal de civiele autoriteit verbonden 
met het presidentschap van de ge' 
meente uitoefenen. Voorlopig zullen 
deze drie personen het Regiem van 
de stad vormen en samenstellen. 

ArtikelS· 
De gemeente van Austerlitz zal 
afhankelijk zijn van het Arrondis' 
sement van Utrecht en van het de' 
partement van Utrecht. 

Artikel 6. 
Het zal hem vergund zijn de dienst, 
de bewilliging van de noodzake' 
lijke privileges om het bestaan en de 
voorspoed van zijn bewoners te ver' 
zekeren. Wij belasten ons met deze 
regeringswerking om direct de maat-
regelen ten voorbeeld te stellen, die 
zij geschikt zullen achten om dit doel 
te vervullen. Wij zullen haar even' 
eens belasten om ons ten voorbeeld 
te stellen, voor het kortste uitstel, de 
nodige maatregelen voor de grond, 
legging van de Stad en de uiwoering 
van het tegenwoordige besluit. 

ArtikelJ. 

Het regentschap van Amsterdam 
zal aan dat van Austerlitz de zaken' 
administratie overdragen aan deze 
drie soldaten gevestigd dichtbij de 
Pyramide en zal haar vervolgens al, 
les geven wat zij nodig hebben voor 
dit doel van de generaal onder het 
franse leger. 

ArtikelS. 
Onze Minister van financiën, van 
binnenlandse zaken en van oorlog 
zijn elk belast aangaande de uiwoe' 
ring van het tegenwoordige Besluit 
dat niet zal worden gepubliceerd. 

Gegeven te Mayence de 11 augustus 
IS06 en van onze eerste regering. 
Louis 

Stadsrechten 
Wij maken onderscheid tussen 
het leven in de stad en op het 
platteland. Dit onderscheid be' 
staat al sinds de Romeinen. Zij 
bouwden steden en dorpen langs 
de wegen die zij aanlegden. 
Van Dale groot woordenboek der Ne' 
derlandse taal (elfde druk; 1989) 
geeft van een stad twee verkla' 
ringen: (1) als historische term: 
een gewoonlijk ommuurde 
plaats die een eigen bestuurs' en 
rechtskring vormt (volgens een 
bepaald, aan haar verleend recht, 
een privilege), afgescheiden van 
en in tegenstelling tot het plat' 
teland, en (2) in de moderne 
betekenis: grote samenhangende 
bebouwing, ingedeeld in straten 
(in tegenstelling met dorp). Voor 



dorp geeft Van Dale de volgende 
twee verklaringen: (1) als histori
sche term: iedere plaats zonder 
gracht en, muren en poorten, en 
(2).als bebouwde kom van een 
gemeente op het p latteland Odei
ner dan een stad en groter dan 
een gehucht). 
Sinds de 12C eeuw verkregen een 
aantal plaatsen in de Lage Lan
den van de landsheer stadsrech
ten. Dat hield in dat een plaats 
bepaalde privileges ontving; om 
bijvoorbeeld stadsmuren te bou
wen of markt te houden. Zo 
ontvingen hier in de omgeving 
Utrecht in 1122 stadsrechten en 
Amersfoort in 1259. De Koppel
poort in Amersfoort is nog een 
restant van de stadsmuur. Tijdens 
de Bataafse Republiek werd het 
stadsrecht in de Staatsregeling 
van 1798 afgeschaft. Men kende 
alleen gemeenten. Na de Franse 
tijd werd weer onderscheid ge
maakt tussen steden en dorpen. 
In 1851 werd de Gemeentewet 
ingevoerd en deze wet kent al
leen gemeenten. 
Door koning Lodewijk Napoleon 
en koning Willem I zijn enkele 
plaatsen tot stad verheven. Deze 
stadsrechten zijn niet te vergelij
ken met die uit de middeleeu
wen en zijn meer symbolisch 
van aard. Dit geldt ook voor 
Austerlitz. 
l C.M. Cox heeft onderzoek ge
daan naar de plaatsen die stads
rechten hebben ontvangen. In 
2005 verscheen zijn ReperwriLim 
van de stadsrechten in Nederland. 

Op zich mag dit kloeke naslag
werk in een archiefbibliotheek 
niet ontbreken . Toch hebben wij 
enkele opmerkingen met betrek
king tot hetgeen de auteur over 
Austerlitz bij Zeist vermeldt. 

Koninklijk Besluit 
van 17 augustus 
1806 
De auteur heeft Austerlitz in 
het RepertoriLim van de stadsrech
ten in Nederland (p. 56) als stad 
vermeld . Hij baseert zich op het 
Koninklijk Besluit van 17 augus
tus 1806, no. 7. De auteur citeert 
niet uit het KB, maar schrijft: 'Bij 
decreet van zondag 17 aug. 1806 
van koning Lodewijk Napoleon 
worden deze drie gehuchten [Pe
titville, Marmontville en Bois-en
Ville, auteurs] afgescheiden van 
Driebergen en samengevoegd tot 
de te ontwikkelen stad Auster
litz (417 inw.).' Volgens de au
teur werden de drie gehuchten 
bij decreet van 17 augustus 1806 
van Driebergen afgescheiden .' In 
het decreet waarnaar door hem 
wordt verwezen komt de naam 
Driebergen echter helemaal niet 
voor. 
De samenvoeging van deze ge
huchten is in artikel 2 van het 
KB als volgt geformuleerd : 'De 
gehuchten, die gevormd zullen 
worden achter het kamp, even
als de kleine colonne, gevestigd 
door het franse leger, zullen bij
eengebracht worden in het meest 
gezonde, vruchtbaar en geschik
te gedeelte. Zij zullen een dorp 

(cursivering auteurs) vormen , 
hetwelk de naam Austerlitz zal 
krijgen.' De auteur wekt de in
druk dat in het artikel dat de sa
menvoeging van de drie gehuch
ten regelt, gesproken wordt over 
stad, hetgeen zoals blijkt uit het 
geciteerde artikel, onjuist is. 
In een voetnoot vermeldt de au
teur w el dat in artikel 2 van het 
KB gesproken wordt over 'dorp', 

Koning Lodewijk 

Napoleon (1806-1810) 

door C.H. Hodges. 

Iconographisch Bu

reau Den Haag. 
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DE AUTEURS 

Rutger Loenen 

(1935), amateur-his

toricus en oprichter 
van de Historische 

Werkgroep Aus
terlitz, publiceert, 

houdt lezingen en 

verzorgt rondleidin

gen met betrekking 
tot de geschiedenis 

van Austerlitz en de 
Pyramide. In 2004 

verscheen van zijn 
hand het boek Aus
terlitz (1804-1811). 
Pyramide, Frans-Ba
taafs Kamp en Dorp. 

R.P.M. Rhoen (1951) 
is gemeentearchi
varis van Zeist en 
publiceert geregeld 
over de Zeister ge
schiedenis in uiteen
lopende tijdschriften 

zoals Cascade, 
maandblad Oud
Utrecht en Seijst. Hij 

is lid van de redactie 
van het tijdschrift 

Oud-Utrecht en 
Seijst. 
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maar zegt er dan gelijk bij dat 
in artikel 4 over 'stad' gesproken 
wordt. Waarschijnlijk om te be~ 
nadrukken dat Austerlitz terecht 
door hem als stad wordt aange~ 
merkt. In artikel 4 wordt echter 
zowel de term gemeente' als 'stad' 
gebezigd. Artikel 4 luidt: 'Er zal 
een plaatselijke commandant te 
Austerlitz worden benoemd, die 
er al die tijd zal resideren; hij zal 
de naam van Gouverneur krij~ 
gen. Hij zal de burgerlijke macht 
(civiele autoriteit) verbonden met 
het presidentschap van de ge~ 
meente (cursivering auteurs) uit~ 
oefenen. Voorlopig zullen deze 
drie personen het Regiem van 
de stad (cursivering auteurs) vor~ 
men en samenstellen.' In artikel 
5 wordt weer de term 'gemeente' 
gebruikt: 'De gemeente (cursive~ 
ring auteurs) van Austerlitz zal 
afhankelijk zijn van het Arron~ 
dissement van Utrecht en van 
het departement van Utrecht.' In 
artikel 6 wordt weer over stad 
gesproken: '[ ... ] Wij zullen haar 
eveneens belasten om ons ten 
voorbeeld te stellen, voor het 
kortste uitstel, de nodige maat
regelen voor de grondlegging 
van de Stad (cursivering auteurs) 
en de uitvoering van het tegen~ 
woordig besluit.' 
In zijn beschrijving haalt de au~ 
teur een brief van 13 september 
1806 ('dorp Austerlitz'), een de~ 
creet van 11 december 1806 en een 
brief van 31 december 1807 ('stad 
Austerlitz') aan. Tenslotte noemt 
hij het keizerlijk decreet van 21 

november 1811 waarbij Austerlitz 
bij Zeist werd gevoegd. 

Wij zien dus dat in het Konink
lijk Besluit van 17 augustus 1806, 
no. 7, Austerlitz zowel: 
~ dorp (artikel 2) 
~ gemeente (artikel 4 en 5) als 
~ stad (artikel 4 en 6) wordt ge~ 

noemd. 

'Dorp ofte stad' 
De onduidelijkheid die wij nu 
constateren ten aanzien van de 
redactie het Koninklijk Besluit 
van 17 augustus 1806, gold ook 
voor de bestuurders en de amb~ 
tenaren direct na de vaststelling 
ervan, zoals hierna uit de geci~ 
teerde correspondentie zal blij~ 
ken. 

De minister van Binnenlandse 
Zaken stelde aan het departe~ 
mentaal bestuur van Utrecht de 
vraag: 'of behoorlijk zal kun~ 
nen worden geëxecuteerd het 
door z(ijne) m(ajesteit) genomen 
decreet tot daarstelling der stad 
Austerlitz.' 
Het Departementaal Bestuur 
van Utrecht antwoordde op 4 
september 1806: 'Zoodra wij 
uit uwe missive van den 21e au~ 
gustus en het daarbij ingeslo~ 
ten koninklijk decreet van den 
17 augustus 1806 no. 7, hadden 
verstaan dat het verlangen van 
zijne majesteit den koning zich 
uitstrekte, om het kamp te Zeyst 
bij voortduring te doen dienen 
tot een eventueel verblijf voor de 

armee, gelijk mede het gezondste, 
vruchtbaarste en geschiktste [sic; 
er staat 'ongeschiktste'] gedeelte 
van deszelfs grond tot een dorp 
ofte stad te schikken, en met den 
zeker voor altijd gedenkwaardige 
naam van Austerlitz te versieren, 
hebben wij terstond getracht ons 
in staat te stellen om overeen~ 
komstig het 6e artikel van het 
decreet alle die middelen te kun~ 
nen voordragen, welke ter berei~ 
king van dat oogmerk, zouden 
gevorderd worden [ .. l' 
Vervolgens wordt er in dit stuk 
steeds gesproken over toekom~ 
stig dorp of stad en dan: 
'Het dorp of de plaats zelve zou~ 
de Stadsrang en voorrechten heb~ 
ben.[ ... ] Tengevolge hiervan kan 
zij niet wel onder het ressort van 
eene met haar gelijkstaande stad, 
als de stad Utrecht zoude zijn, 
worden gebracht maar moet zij 
als stad op zich zelve staan, doch 
ook gelijk de stad Utrecht en alle 
andere steden van dit Departe~ 
ment, onder het ressort van het 
departement behooren. Hetgeen 
bij het stellen van het Se artikel 
niet zoo duidelijk schijnt ont
wikkeld en voorgesteld te zijn. 
De Politie zoude bij den tijdelijke 
gouverneur en den president van 
den raad van stad kunnen wor~ 
den gezamenlijk geadministreerd 
volgens te maken instructiën en 
in voldoening van het 4e artikel 
van het decreet.' 

De raad van Financiën in het 
departement Utrecht schreef op 



24 september 1806 aan de mi
nister van Financiën: 'Aan uwe 
excellentie behaagd hebbende bij 
missive van den 2le der vorige 
maand in onze handen te stellen 
een decreet bij zijne majesteit den 
koning den 17 augu stus bevorens 
genomen, waarbij zijne majesteit 
heeft gelieven te besluiten dat het 
kamp te Zeist bij voortduring in 
staat zal gehouden worden om 
de armée te kunnen bevatten en 
dat de gehugten die in hetzelve 
bestaan, gelijk mede de kleine 
colon ie der Fransche armée, te 
zamen vereenigd een stadt zul
len uitmaken welke den naam 
van Austerlitz voeren zal [ ... l. 
dat welgenoemd bestuur in het 
uitbrengen van deszelfs rapport 
zich alleen zoude bepalen tot 
datgene wat met de civiele en 
politieke inrigting van deze nieu
we stad in eenig verband stond, 
[ ... l Deze zaak dan uit het laatst-

gemelde oogpunt beschouwd, is 
het ons voorgekomen, dat, zal 
de uitslag dezer onderneming 
aan de intentie van zijne majes
teit beantwoorden , het noodza
kelijk zijn zal de aanbouw van 
dezelve stad door het verleenen 
van vrijdommen van lasten te 
begunstigen [ ... l.En wel voor het 
eerst zoude, naar onze inzage, 
aan de bewoners dezer nieuwe 
stad voor een zeker aantal van 
jaren bepaaldelijk voor twintig 
of dertig jaren, vrijdom dienen 
te worden verleend van alle ver
pondingen hoegenaamd, zo wel 
van [ ... l Overigens komt het ons 
voor dat deze restitutie van be
taalde compositiën zich alleen
lijk zouden dienen te bepalen 
tot die ingezetenen welke in de 
voorschreeve stad hunnen vaste 
woonplaats hebben [ ... p 

Bij de minister Secretaris van 

Staat kwam op 28 september 
1806 het volgende stuk binnen , 
waarin over de stad Austerlitz 
gesproken werd : 'Ontvangen 
eenen missive van den minis
ter van Binnenlandsche Zaken, 
daarbij inzendende copiën van 
een door hem gerequireerd rap
port van het departementaal Be
stuur van Utrecht, in dato 4 de
zer, betrekkelijk de maatregelen 
welke zouden behooren te wor
den genomen ter executie van 
het decreet van den 17 augustus 
11. no. 7, omtrent het oprigten der 
stad Austerlitz.' 
Evenals in het verzoekschrift 
dat bij dezelfde minister op 30 
september 1806 binnen kwam: 
'Ingekomen de requeste van D. 
Dalen, lieutenant quartiermees
ter bij het 3e regiment lig te in
fantery, daarbij verzoekende als 
secretaris van de stad Austerlitz 
of in een ander vak te worden 
geplaatst.'J 

De gouverneur van Austerlitz 
staat natuurlijk zeer op het ge
bruik van het woord stad . Het 
Hof van Utrecht ontving op 30 
oktober 1806 een brief van De 
Pineda, gouverneur van Aus
terlitz. Een voor ons belangrijk 
citaat hieruit: 'Mijn verzoek is 
dus aan uwed[ellgestr[engel pre
sident en raden, deze ordre op 
te heffen , opdat ik mijn recht als 
bestuurder dezer stad kan main
teneeren, gelijk alle andere ste
den van dit koningrijk.' Het Hof 
antwoord dan weer met 'dorp' 

Dr. Gerrit Costerman 

(Rotterdam 1843-Zeist 

1894), burgemeester 

van 5 oktober 1882 tot 

3 november 1894. 

Mr. Johan Jacob Clot

terbooke Patijn van 

Kloetinge (Zeist 1869-

Zeist 1922), burge

meester van 1 januari 

1894 tot 1 mei 1919. 
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Zegel van de gou

verneur van Auster

litz, 1807. 

DDRPSGERERECHTEN, 

TOEGANG NR. 49, INV.NR. 

166; HET UTRECHTS ARCHIEF. 

FOTOCOLLECTIE HISTORISCHE 

WERKGROEP AUSTERLITZ 
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of 'stad.'4 
Het plan van De Pineda betref
fende Austerlitz werd door de 
koning goedgekeurd en nagenoeg 
in zijn geheel opgenomen in het 
Koninklijk Besluit van 11 decem
ber 1806, no. 3 en 4, luidende: 
'Op missive van de gouverneur 
van Austerlitz d.d. 25 november 
jl. daarbij ter voldoening aan de 
bevelen welke hij van Zijne Ma
jesteit bekomen had, overleggen
de een plan tot verbetering van 
de toestand der inwoners van 
Austerlitz, is besloten: 1. De gou
verneur van de stad Austerlitz 
te autoriseren om aan een ieder 
der ingezetenen aldaar de nodige 
grond af te staan tot het bouwen 
van een huis en tot het aanleg
gen van een tuin, teneinde zich 
van de groenten, tot derzelver 
subsistentie vereischt wordende, 
te voorzien.'5 

Conclusie 
Wij mogen constateren dat het 
de intentie van koning Lodewijk 
Napoleon was een stad Auster
litz op te richten ('daarstelling') 
en dat de onnauwkeurige redac
tie van het KB veel verwarring 
heeft gesticht. Met betrekking 
tot de bestuurlijke medewerking 
heeft dit laatste punt in het na
deel van de verdere ontwikke
ling van Austerlitz gewerkt. De 
ontwikkeling tot een garnizoens
stad, zoals die Lodewijk Napo
leon voor ogenstond, kon door 
het vertrek van het leger niet 
worden voortgezet. 
Wij hebben gezien dat het han
teren van de begrippen 'dorp', 
'gemeente' en 'stad' in het KB ten 
aanzien van Austerlitz bij de tijd
genoten grote verwarring heeft 
gesticht. Wie zijn wij dan om 
tweehonderd jaar later ongenu
anceerd te stellen dat Austerlitz 
een stad is, zoals de auteur van 
het Repertorium van de stadsrechten 
in Nede rland doet. Onzes inziens 
had de auteur niet alleen het ac
cent mogen leggen op het woord 
'stad' in dit KB, maar juist ook 
de termen 'dorp' en 'gemeente' 
moeten vermelden. Hij had deze 
gegevens niet aan de lezer mo
gen onthouden. Dit lijkt ons niet 
wetenschappelijk verantwoord, 
hetgeen dit boekwerk wel wenst 
te pretenderen. Nu bestaat de in
druk dat hij Austerlitz per se als 
stad wil opvoeren . lmI 

lC.M. Cox, Repertorium van de 
stadsrechten in Nederland, VNG 
Uitgeverij, Den Haag 2005, isbn 
9032279831 

Noten 
1 2 Familie-archief De Beau-

fort, toegang R53 , inv.nr. 1802; 
decreten van Koning Lodewijk 
Napoleon betreffende het legerkamp 
te Austerlitz, 1806-807; Archief van 
de Staten van Utrecht, toegang nr. 
33, inv.nr. 1309-3; minuten van 
uitgaande brieven van het Depar
tementaal bestuur; 31.8.1805-
13.5.1807; Het Utrechts Archief. 
Archief van de Staatssecretaris 

tijdens koni ng Lodewijk Napo
leon, toegang 2.01 .01 .07, inv.nr. 7, 
minuten van decreten , besluiten; 
Nationaal Archief, Den Haag. 

4 Archief van het Hof van Utrecht, 
inv.nr. 8-25, 9-33; Het Utrechts 
Archief. 

5 Archief van de Staten van Utrecht 
als voren, inv.nr. 1341 -10; Het 
Utrechts Archief. 
Archief van het ministerie van 
Oorlog, toegang 2.01 .01 .07; 
Archief Staatssecretarie tijdens 
koning Lodewijk Napoleon, inv.nr. 
90; Nationaal Archief. 



Van Zeist tussen 1811 - 2005 

Twaalf burgemeesters 
In september 2005 heeft het 
Zeister Historisch Genoot
schap samen met de fotoclub 
De Essentie en de schilders
vereniging De Toets in Slot 
Zeist geëxposeerd onder de 
titel: Mens en Zeist. 
Het aandeel van het Zeister 
Historisch Genootschap be
stond uit een fototentoonstel
ling over de periodes van de 12 
burgemeesters die Zeist heeft 
gekend van 1811 tot november 
2005. 

Door Karen 
Veenland-Heineman 

D eze fotocollage was 
tevens onze bijdrage 
aan het afscheid van 

burgemeester R.G. Boekhoven in 
november 2005. 

Naast prenten, tekeningen en fo
to's lieten we de portretten van 
de 12 burgemeesters zien, die we 
hier afbeelden met enkele karak
teristieken van hun ambtsperi
ode. 
De getoonde portretten zijn af
komstig uit het gemeentearchief 
Zeist en het archief van het Zeis
ter Historisch Genootschap. 

Frans Nicolaas 
van Bern 
AMBTSPERIODE: 18ll - 1850. 

INWONERS van 1685 naar 3712. 

KARAKTERISTIEK 
Zeist ontwikkelde zich van 
boerendorp naar villadorp met 
grote en kleine buitenplaatsen. 
Eeuwenlang had het bestaan uit 
de beide Dorpsstraten. Nu werd 
achter de Tweede Dorpsstraat 
langs Nooitgedacht een rij huis
jes gebouwd. De tweede uitbrei
ding heette Nieuw Zeist en was 
aan de Voor- en Achterheuvel. 
Van Bern was grootgrondbezit
ter. In 1829 kocht Zeist grond van 
hem waarop een begraafplaats 
werd ingericht. In 1830 vond de 
eerste begrafenis plaats aan de 
Bergweg (sinds 1917 is dat de 
Oude Algemene Begraafplaats). 
Eveneens door koop van burge
meester van Bern werd het aan 
de Eerste Dorpsstraat gelegen 
'het Regthuis der Ambachts
Heerlijkheid' in 1839 eigendom 
van de gemeente. Vanaf 1844 ver
beterde de bereikbaarheid dank
zij de komst van station tussen 
Driebergen en Zeist. De diligen
cedienst van P. Dieges reed op 
Utrecht en verzorgde het trans
port vanaf het station . . 

Willem Daniël 
Frans Schas 
AMBTSPERIODE: 1850 - 1863. 

INWONERS: van 3712 tot 4994. 

KARAKTERISTIEK 
Na de begrotingsvergadering op 
1 oktober 1859 nodigde de burge
meester de raad uit 'om eene Ideine 

wandeling te doen ter bezig tiging van 
het Gazlicht, hetwelk heden in deze 
gemeente voor het eerst is ontstoken'. 

De eerste lantaarns stonden 
langs de Weg naar 't Slot (Nas
sau Odijklaan), de Donkerelaan 
(Slotlaan tot Hogeweg), de beide 
Dorpsstraten en de Hooge Weg. 
Ook waren er twee lantaarns op 
de hoek van de Waterigeweg en 
de Voorheuvel. De lichtopbrengst 
van een lantaarn was gelijk aan 
die van tien waskaarsen. 
In de eerste helft van de ne
gentiende eeuw had Zeist zich 
ontwikkeld tot een chique dorp 
- waar gaslicht wel paste - met 
tientallen buitenplaatsen langs de 
Utrechtseweg en de Driebergse
weg. De aanleg van buitenplaat
sen met parkbossen betekende 
in 1856 echter ook het einde van 
de eeuwenoude korenmolen 'De 
Leeuw ' aan de Molenweg, omdat 
de windvang steeds minder was 
geworden. 

Frans Nicolaas van 

Bern (Wijk bij Duurste

de 1786-Zeist 1851), 

maire c.q. burgemees

ter (benaming sinds 

1814) van 1811 tot 1 

januari 1850. Tevens 

burgemeester van de 

gemeenten Drieber

gen van 1816 tot 1847 

en Sterkenburg van 

1818 tot 1850. 

Mr. Willem Daniël 

Frans Schas ('s-Gra

venhage 1821-Eefde 

1897), burgemeester 

van 7 mei 1850 tot 1 

juli 1863. 
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Jhr. Willem Karel 

Huydecoper (Am

sterdam 1830-Zeist 

1882), burgemeester 

van 10 augustus 

1863 tot 27 juli 1882. 

Dr. Gerrit Coster

man (Rotterdam 

1843-Zeist 1894), 

burgemeester van 

5 oktober 1882 tot 3 

november 1894. 

Mr. Johan Jacob 

Clotterbooke Patijn 

van Kloetinge (Zeist 

1869-Zeist 1922), 

burgemeester van 

1 januari 1894 tot 1 

mei 1919. 

Jhr. Willem Karel 
Huydecoper 
AMBTSPERIODE: 1863 -1882 
INWONERS: van 4994 tot 6182 

KARAKTERISTIEK 
De Stichtse Tramway Maatschap
pij opende op 24 mei 1879 een lijn 
op Zeist. De paardentram was 
dertig jaar lang hèt vervoermiddel 
voor het buitenplaatspersoneel 
naar de stad en voor de stads
mensen naar de gezonde Zeister 
boslucht. J. Craandijk beschreef 
de sfeer die de reiziger anno 1883 
in het dorp aantrof aldus: "Deftig" 
is het woord, dat het eigenaardige uit
drukt van het dorp op den viersprong 
... Een gedeelte van het Broederhuis 
bezit een aantal winkels. Wat is daar 
niet te koop! GaJanterieën, speelgoed, 
hout- en lederwerk, fotografieën, siga
ren en verdere rookbenoodigdheden. 
Allerlei voorwerpen van weelde en tot 
huiselijk werk ... De vriendelijke, stille 
broeder, die er rondleidt, dringt niets 
op, prijst niets aan ... 
Tijdens zijn ambtsperiode ont
staan collectieve voorzieningen 
die hoofdzakelijk door particu
lieren en kerken werden opge
zet: het Protestantse Weeshuis 
(1863); de gasfabriek (1864); het 
kinderherstellingsoord Bethanië 
(1873, eerst in het weeshuis, la
ter nieuwbouw) en het 'soephuis' 
door de Algemene Armencom
missie (1868). Het ontwerp voor 
een Vi1laparJ~ in 't Zeister Bosch door 
tuinarchitect H. Copijn (1881) 
was een belangrijke uitbreiding: 
het latere Wilhelminapark. 

Gerrit Costerman 
AMBTSPERIODE 1882 - 1894 
INWONERS: van 6182 tot 7480. 

KARAKTERISTIEK 
De volgende uitbreiding van 
het dorp vond plaats tussen de 
Slotlaan en de Voor- en Achter
heuvel, waar Conrad Wilhelm 
Anton aan de Weeshuislaan een 
garen- en bandfabriek stichtte. 
De omliggende grond werd be
bouwd met woningen voor het 
fabriekspersoneel (Torenlaan, Ja
gerlaan, Antonlaan). 
Voor de stichting van een ge
meentelijke gasfabriek 'ver buiten 
de bebouwde kom' werd in 1887 
grond gekocht. Het beheer van 
de gasfabriek was tussen 1889 en 
1893 in handen van het College 
van Burgemeester en Wethou
ders met burgemeester Coster
man als voorzitter. 
Vrijetijdsbesteding was nog geen 
algemeen goed, maar er werden 
toch al enkele verenigingen ge
sticht, zoals het Koninklijk Zeis
ter Harmonie Muziekgezelschap 
in 1882. Burgemeester Coster
man, die arts was, zag het nut 
van lichaamsbeweging wel in en 
hij werd beschermheer van de 
gymnastiekvereniging Hercules. 
In 189° werd de IJsvereniging 
Zeist opgericht. 

Voor het gewone volk was ge
organiseerde sport- en muziek
beoefening niet weggelegd. Maar 
als er ijs lag bond men massaal 
de schaatsen onder. 

Johan Jacob 
Clotterbooke Patijn 
van Kloetinge 
AMBTSPERIODE 1894 - 1919. 
INWONERS: van 7480 tot 16682. 

KARAKTERISTIEK 
Met de explosieve groei van de 
bevolking was er behoefte aan 
betere voorzieningen. In 1901 
kreeg Zeist haar eigen station 
vlakbij de gasfabriek (Slotlaan/ 
Steynlaan). Voor de pensiongas
ten in het Wilhelminapark en 
de dagjesmensen voor het Zeis
terbos was deze locatie ook ge
schikt. In augustus 1909 maakte 
de paardentram plaats voor de 
elektrische tram. 

Om de toeristen van informatie 
te voorzien werd in 1897 de Ver
eniging voor Vreemdelingenver
keer Zeist opgericht. 
In 1896 werd het eerste Zeister 
ziekenhuis geopend op de hoek 
van de Krullelaan en de Wou
denbergseweg. 

De omgeving van Het Rond 
veranderde drastisch met de 
bouw van het nieuwe gemeente
huis, dat in 1908 werd geopend. 
Schuin aan de overzijde verrees 
het postkantoor in 1911. Beide ge
bouwen zijn naar ontwerp van 
architect Jan Stuivinga. 

Voor burgemeester Clotterbooke 
Patijn van Kloetinge bouwde Jan 
Stuivinga in 1909 ook de villa 
Veldheim aan de Utrechtseweg. 



Cornelis Jan 
baron van Tuyll 
van Serooskerken 
AMBTSPERIODE: 1919 - 1934. 
INWONERS: van 16682 tot 285°9. 

KARAKTERISTIEK 
Op 28 augustus 1919 werd de 
nieuwe burgemeester feestelijk 
onthaald. Het programma ver
meldt o.a. een defilé van Vereen.i
gingen, een bloemencorso en matinée 
K.Z.H.M. in Hermitage en 's avonds 
lichts toet en illuminaties. 
In het programmaboekje adver
teerde de NV. "Het Buitenver
blijf in Nederland" met: prachtig 
gelegen bouwterreinen te koop tegen 
billijhe prijzen. In de Schaerwey
der bossen werd een villapark 
gebouwd: het Lyceumkwartier. 
Elders verrezen de villaparken 
Kerckebosch, De Hooge Dennen 
en Kersbergen. Met de vestiging 
van industrieën zoals de Gerofa
briek, de Solafabriek, de Zeister 
Machinefabriek en de groei van 
de bedrijven van de Broederge
meente nam het aantal arbeiders 
en middenstanders toe en dus 
de vraag naar huisvesting. Deze 
werd gerealiseerd in het bos- en 
heidegebied in het noordwesten 
(Gerodorp, Schaerweijdelaan 
e.o.). In deze periode zijn ook 
veel scholen gebouwd. 
Voor een bad ging de gewone 
man naar het Volksbadhuis, dat 
in 1923 aan de Steynlaan werd 
gevestigd. 
In 1925 opende de commissaris 
van de koningin de concertzaal 

van Figi. En als toeristische at
tractie werd in het Zeisterbos 
een dierenpark gesticht, dat bur
gemeester van Tuyll op 18 juni 
1932 opende. 

Marie Louis van 
Holthe tot Echten 
AMBTSPERIODE: 1934 - 1939· 
INWONERS: van 285°9 naar 33692. 

KARAKTERISTIEK 
De inhuldiging van de nieuwe 
burgemeester ging gepaard met 
een feestelijk defilé en een rijtoer. 
De burgemeester ging echter geen 
gemakkelijke periode tegemoet. 
De gebrekkige riolering in het 
oude centrum van Zeist, waar
door er regelmatig wateroverlast 
was, was een kleinigheid vergele
ken bij de toenemende werkloos
heid en de opkomst van de nati
onaal-socialistische beweging, die 
ook in Zeist haar afdeling had. 
In het kader van de werkver
schaffing zijn de vijvers bij het 
Oranje-Nassauplein gegraven . 
Met het vrijgekomen zand werd 
de Stuifheuvel aan het einde van 
de Jagersingel opgeworpen. 
Toch waren er in de jaren 30 
ook nog bouwactiviteiten. De 
middenstandswijken Patijnpark 
en Dichtersbuurt zijn kort voor 
de oorlog aangelegd. 

Willem Adriaan 
Johan Visser 
AMBTSPERIODE: 1939 - 1947-
INWONERS: van 33792 naar 41203 

KARAKTERISTIEK 
Toen burgemeester Visser in 
oktober 1939 werd geïnstalleerd 
was de mobilisatie al een feit. Op 
12 mei 1940 kondigde de burge
meester de evacuatie af voor de 
bewoners die aan de toegangs
wegen van Zeist woonden. Een 
dag later moest hij de overgave 
van Zeist ondertekenen. In april 
1941 kregen de burgemeesters in 
de provincie opdracht van de 
bezetter om bij alle toegangen 
tot de gemeenten een bord te la-

ten ophangen met de tekst Joden 
niet gewenst. In Zeist werden de 
borden geplaatst op de Koelaan, 
Utrechtseweg, Driebergseweg, 
Woudenbergseweg en Dolderse
weg. In november 1944 moest 
burgemeester Visser onderdui
ken, omdat het te moeilijk werd 
onder de Duitse bezetter te func
tioneren. 
Op 7 mei 1945 werd Zeist be
vrijd. 

Aleid Pieter 
Korthals Altes 
AMBTSPERIODE: 1947 - 1968. 
INWONERS: van 41203 naar 56086. 

KARAKTERISTIEK 
Na de oorlog is er behoefte aan 
heel veel goedkope woningen. In 
het begin van de jaren '50 wer
den het Staatsliedenkwartier en 
de Verzetswijk gebouwd. Het 
park Griffensteijn in westelijk 
Zeist werd voltooid met goed
kope betonwoningen volgens 
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Korthals Altes 
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burgemeester van 
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systeembouw (duplex). Midden 
jaren '50 werd de Vogelbuurt aan
gelegd met lange flats en weinig 
groen. Bij Kerckebosch volgde 
een uitbreiding - met hoogbouw 
in het bos - tussen 1957 en 1965. 
De aanleg van de w ijk Vollen
hove was een nog veel grootser 
opgezet hoogbouwplan met 2200 
woningen. De burgemeester con
stateerde echter bij zijn afscheid 
dat er nog steeds woningnood 
was. 
Voorzieningen werden uitge
breid. Zeist telde 5 middelbare 
scholen, 2 technische scholen, 
een sociale werkplaats, een ge
meentelijk bejaardenhuis en 
plannen voor een nieuwe sport
hal en overdekt zwembad waren 
in voorbereiding. 

Andries Antonius 
Henricus Stolk 
AMBTSPERIODE: 1968 - 1979. 
INWONERS: van 56086 naar 61531. 

KARAKTERISTIEK 
Terugkijkend op zijn burgemees
terschap verklaarde burgemees
ter Stolk dat het plan Zeist-West 
hem nog steeds met trots ver
vulde: een nieuwbouwwijk met 
hoofdzakelijk laagbouw en veel 
groenaanleg. Tussen 1970 en 1979 
werden achtereenvolgens Nijen
heim, Couwenhoven, Brugak
ker, De Clomp en Crosestein 
gebouwd. 
Tussen 1959 en 1969 werd Slot 
Zeist geheel gerestaureerd. 

Hendrikus ..Johannes 
Eysink 
AMBTSPERIODE: 1979 - 1987-
INWONERS: van 61531 naar 59727 

KARAKTERISTIEK 
Burgemeester Eysink kwam 
naar Zeist toen het economisch 
niet voor de wind ging en de 
werkloosheid steeg. Onder zijn 
bestuur kreeg Zeist een sociaal
economisch beleidsprogramma, 
dat in nieuwe bedrijfsterreinen 
in Zeist-West en een handelscen
trum aan de Boulevard resulteer
de. Om Zeist van zijn ingesla
pen imago te ontdoen, kwam de 
Stichting Zeist-Promotie van de 
grond met de slogan: Zeist is 't. 
De uitbreiding van het gemeen
tehuis aan de Eerste Dorpstraat 
vond plaats in 1983- De sanering 
van het centrum begon in de ja
ren '80. 

GROEI VAN 
HET AANTAL INWONERS 

75 x 1.000 inwoners.----,-----. 

50r----;-----+-----h~--+ 

25+---~r_---+--~~----~ 

O~--L--L-_~ __ ~ 
:1.800 :1.900 2000 

Rudolph Gerrit 
Boekhoven 
AMBTSPERIODE: 1987 - 2005 
INWONERS: van 59727 naar 60251 

KARAKTERISTIEK 
Op 2 januari 1988 als de 'wit
tebroodsweken' in Zeist voorbij 
zijn , zegt Boekhoven in een in
terview: 'fl{ wil het wij-met-elkaar
gevoel flink bevorderen.' 
Hij noemde drie speerpunten: 
1. het stedelijk hart van Zeist 

(Het Rond, de Dorpsstraten, 
de Montaubanstraat, het voor
malige CN/NS stationsterrein 
en het Koppelgebied), 

2 . het milieubeleid en 
3- het ouderenbeleid. 
Tussen 1988 en het einde van de 
ambtsperiode van burgemeester 
Boekhoven is de wereld veran
derd. Maar zijn boodschap van 
toen is dezelfde, hij verwoordde 
deze op 1 april 2005 als volgt: 
'Een vreedzame samenleving is na
melij/{ een verantwoordelijkheid van 
ons allemaal als inwoners van Zeist, 
als deelnemers aan de Z eister gemeen
schap en als inwoners van dit land.' 
In deze periode zijn met name 
het centrum van Zeist met de 
komst van Belcour en met de 
nieuwbouw op het voormalige 
stationsgebied drastisch veran
derd. m 
Rudolph Gerrit Boekhoven 

(Groningen 1940), 

burgemeester van 

16 oktober 1987tot 

1 december 2005 



Uit de collectie gelicht 

Personeel Wulperhorst 
Karen 
Veenland-Heineman 

Het dienstpersoneel van Wul
perhorst liet het werk even lig
gen om samen op de foto te 
gaan. Waarom? Dat weten we 
niet. 

I n onze fotocollectie hebben 
we een aanzienlijke hoeveel
heid portretten. Meestal zijn 

de namen bekend wanneer het 
om markante Zeistenaren gaat, 
zoals buitenplaatseigenaren, bur
gemeesters en gemeenteraadsle
den of bekende middenstanders, 
die gefotografeerd werden bij be
langrijke gebeurtenissen. 
Op foto's van straten en pleinen, 
waar mensen in het voorbij gaan 
op staan, weten w ij meestal niet 
om wie het gaat. De gewone 
man bleef anoniem. En meestal 
is ook de fotograaf onbekend. 

Een uitzondering hierop is de 
foto in passe-partout van het 
personeel van Wulperhorst. De 
voorstelling bestaat eigenlijk uit 
vier foto's. Onder: een afbeelding 
van het huis Wulperhorst, ge
flankeerd door portretten van de 
bewoners Jonkheer Louis Huy
decoper ( 1822-1886) en zijn echt
genote Louise Ernestina Huy-

dec op er, geboren baronesse van 
H ardenbroek (1827'1909). Voor het 
huis staan twee bokkenwagens 
opgesteld. Boven : een grote foto, 
waarvoor het dienstpersoneel 
heeft geposeerd voor Jonkheer 
J.AF. Backer uit Amsterdam, die 
omstreeks 1877 met zijn camera 
op bezoek is geweest. De namen 
van de personeelsleden zijn op 
een papiertje getypt, dat op de 
achterzijde van de foto is geplakt. 
Iemand heeft deze misschien van 
het origineel overgenomen. O m
dat de foto in passe-partout is 
gelijmd, is de achterzijde van de 
foto niet zichtbaar. 
De tekst is als volgt: 

Staande: van linb naar rechts: 
de Jwmenier Regina, 
de huislmecht BULlrman, 
de koetsier Huibert van Eck 
de palfrenier Jan Erkener. 
Zittend, van linb naar rechts: 
Onderl{cukenmeisje, Wilhelmina 
van Eck, later gehuwd met J Gerssen 
te Zeist. 
De naaister, Gerritje van. den. 
Brink 
Werbneisje, Comelia van Eck, later 
gehuwd met H. Oslwm te Zeist. 
Kamenier-linnenmeisje, Hermijntje 
Kroes, later gehuwd met E. van Rul
ler, Nijkerk 
De keukenmeid Mietje Wildervanh, 
overleden te Ameslfoort , ten huize 

van de heer B. Kerkhof 
Kamenier-linnenmeisje, Geertruida 
MotaLlban, later gehuwd met J Er
hener te Utrecht. 
De dochter van den koetsier van 
Ech, Margaretha van Ech, later 
gehuwd met A. van der Kemp te 
Ouddorp Z.H. 
De Echtgenoote van den hoetsier 
van EcI{, Twntje van. Ech, geboren 
LoldlOrst. 
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Een handgeschreven notitie (door 
Johanna van de Poll?) meldt dat 
Gusseklo omstreeks 1865 de tuin
man was en dat zijn vrouw de 
min is geweest van jonkvrouwe 
Louise van de Poll (geboren in 
1857), voor een loon van fl. 9,
per jaar, plus vrij groenten etc. 
en een varken! lI!lI 

Correctie 
Als gevolg van een opmaakfout 
is in het artikel over de Trouw
zaal in het Raadhuis (Bulletin 
2006-I) onderstaande passage 
weggevallen: 

Deze was uiterst fijn en in stem
mige harmonie met heel het 
interieur van de trouwzaal. Zij 
bestond uit fijn varengroen met 
lichtroze lathyrus en rose, bijna 
zalmkleurige rozen. De heer 
Dunselman leverde dit noenmaal. 
Het menu was gesteendrukt op 
oud-Hollandsch papier en droeg 
bovenaan een teekening van het 
gebouw der Rijksinzending en 
een kiekje op Oud-Seyst, onder-

aan een schetsteekening van het 
nieuwe raadhuis. Verder stond 
er op: "MENU. Cantaloup. Con
sommé Deshgnai. Tnlite Saumonée. 
Selle d'agneau à la Vinaisson. Fonds 
dártichaut demi dellil. Perdreaux rotis 
all Cresson. Compóte Montreuil. Gla
ces Nelus/w." , De prins verbleef 
van 12.00 uur tot 14.00 uur in het 
Raadhuis en vertrok van daaruit 
naar het tentoonstellingsterrein. 
Niet alle huwelijken in het Raad
huis werden in de Trouwzaal 
voltrokken. Som werd ook ge
bruik gemaakt van de Raads
zaal. 
De gemeenteraad besloot in zijn 
vergadering van 1 december 1969 
Slot Zeist aan te wijzen 'als huis 
der gemeente', waardoor het mo
gelijk was de huwelijksvoltrek
kingen in het vervolg in het Slot 
te laten plaatsvinden. Daarmee 
kwam na 61 jaar een einde aan 
het gebruik van de Trouwzaal 
in het Raadhuis, want de wet 
maakte het toen nog niet moge
lijk om meerdere trouwlocaties 
aan te wijzen . Het laatste huwe
lijk dat hier gesloten werd, was 
het huwelijk tussen lW.E. Wolf
gang en mw. G. de Rooij . Het 
huwelijk werd gesloten door J.J. 
van den Bosch, chef van de afde
ling Burgerlijke Stand. 
Toen de laatste bruidsstoet uit 
de Trouwzaal was vertrokken, 
kwamen de ambtenaren van 
de Burgerlijke Stand een beetje 
weemoedig bijeen in hun 'werk
ruimte' om na te praten over de 
vele belevenissen in deze zaal. lI!lI 

VAN HET BEST UUR 

Geschiedenishuis 

Zoals u al in onze Nieuwsbrief 
heeft kunnen lezen hebben we 

een einde gemaakt over de ondui
delijkheid van de aanduiding van 
ons eigen onderkomen aan de 
Middellaan 6 . 
Het heet nu 'Het Geschiedenishuis 
Zeist' in de praktijk zullen we het 
"Het Geschiedenishuis" noemen. 
We hopen dat hiermee onze her
kenbaarheid verder vergroot zal 
worden~ .. __________ ~ ____________ ~ 

Op verzoek van het Oranje comité 
hebben we op Koninginnedag 
weer 2 maal een historische film 
gedraaid in FIGI, die als vanouds 
de grote zaal om niet ter beschik
king heeft gesteld. 
Weer velen hebben de Bevrijdings
film, die ook op DVD verkrijgbaar is 
gezien. 
Voor diegene die de DVD wil ko
pen, van harte welkom in het ge
schiedenishuis op dinsdagmorgen 
tussen 10.00 en 12.00 uur, of via 
(info@zeist-historie.nl) 

In de volgende Nieuwsbrief en de in 
Seijst zult u van alles kunnen lezen 
over de Lustrumviering dit najaar. 

Namens het bestuur 
Flora de Vrijer, voorzitter 

NieulNe donateurs 
De heer H.P. de Bruijn ..... A'DAM 
De heer H.J.R. Hissink .... ZEIST 
De heer A. Mouwen. . . . . . . ZEIST 
De heer H. Doortmont . ... . ZEIST 
De heer A.C. Hoogendoorn. ZEIST 
De heer J.J. Voskens ...... ZEIST 
Mevrouw G.N. Thorsen .. t HARDE 
De heer P.J. Peizel. ... .. .. ZEIST 
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Eerste steenlegging van het raadhuis aan Het Rond in 1907 (zie pagina 69). 

Op de omslag: het planten van de Wilhelminaboom op de Markt in 1898. 

In verband met het themanummer Open Monumentdag is de ntbriek 
'Uit de collectie gelicht' in dit nummer komen te vervallen. 



\ . 

\ ' 

19 september - Open Monumentendag 2006 

Thema: Feest 
H et is nu voor de vierde keer dat het derde nummer 

van het blad Seijst grotendeels is gewijd aan de Open 
Monumentendag. 

Het is mij een voorrecht dit nummer bij u te introduceren. Ook dit 
jaar is er gebruikt gemaakt van de omvangrijke collectie die in ons 
bezit is, zowel foto's als beschrijvingen van monumenten. 

Het landelijke thema Feest is door de Commissie Open 
Monumentendag 'vertaald ' voor Zeist, Huis ter Heide en den Dolder. 
Voor onze gemeente ligt het accent op buitenactiviteiten, op de 
landschapsparken en de monumentale gebouwen. U kunt aan de 
hand van de beschrijvingen in dit boekje zelf uw wandeling of 
fietstocht samenstellen en de beschrijvingen lezen, maar ook met 
gidsen van 't Gilde op pad gaan. 
Vergeet u ook niet de optredens van het A lomtonen koor, het 
Shantykoor of muziekvereniging Dr. Engelhard bij te wonen. Maar 
misschien is voor u een hightea het feest, het kan allemaal, u vindt 
het volledige programma in dit nummer. 

Hebt u naar aanleiding van wat u gezien of gehoord heeft nog 
verdere vragen of interesse in de rijke historie van Zeist, dan bent u 
altijd van harte welkom in het geschiedenishuis aan de Middellaan. 

Namens het Zeister Historisch Genootschap 

Flora de Vrijer 
Voorzitter 

Open 0 M 

Monumentendag 

~ 
bouwfonds 

Hoofdsponsor 

~Gilde Zeist 

GemeeIHe Zeist 
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Voorwoord 
gelegenheid van twintig jaar landelijke 

Open Monumentendag staat zaterdag 9 
september in het teken van monumenten 

en feest. De commissie Open Monumentendag 
Zeist is er in geslaagd een feestelijk programma 
samen te stellen waarin monumentale gebouwen 
en landschapsparken centraal staan die een relatie 
met feestelijke gebeurtenissen, zoals kerkelijke 
feesten, Oranjefeesten en particuliere festiviteiten, 
hebben. 

In Zeist, Huis ter Heide en Den Dolder is, mede 
dankzij de inzet van in historie en cultuur 
geïnteresseerde vrijwilligers, veel te zien en 
te beleven. Ik hoop dat u niet alleen in het 
centrum van Zeist onder leiding van Gilde
gidsen een bezoek brengt aan gebouwen die een 
relatie met feest hebben zoals kerk, voormalige 
kaarsenmakerij! nu wijnkoperij, soephuis en 
Walkartpark, maar ook aan de muzikanten in 
de Gehoorzaal van de Willem Arntszhoeve in 
Den Dolder. Maak daar onderleiding van de 
Historische Vereniging Den Dolder een wandeling 
langs fraaie gebouwen van omstreeks 1910 en door 
het omliggende landschapspark. Neem deel aan 
de high tea bij het theehuisje in het Blookerpark 
in Huis ter Heide. De samenwerking met een 
drietal muziekgezelschappen - Alomtonenkoor, 
Shantykoor Noodtweer en Muziekvereniging Dr. 
Engelhard - geeft een feestelijke noot aan Open 
Monumentendag Zeist. 
U allen nodig ik van harte uit de opengestelde 
monumenten te bezoeken en u door de aanwezige 
gidsen nader te laten toelichten. Ik wens u een 
feestelijke en gezellige, leerzame dag toe. 

Joke Leenders, 
Wethouder Cultuur van de gemeente Zeist 



Inleiding 
gelegenheid van twintig jaar Open 

Monumentendag is landelijk gekozen 
voor het thema 'Feest'. Te denken valt 

aan kerkelijke feesten, nationale en koninklijke 
feestdagen, kermis en natuurlijk particuliere 
feesten. Feestvieren doet men vaak binnen, maar 
ook heel dikwijls buiten. 

De parken en pleinen in de gemeente zijn 
en worden regelmatig voor festiviteiten 
gebruikt. Daarom heeft de commissie Open 
Monumentendag Zeist dit jaar een groot accent 
gelegd op buitenactiviteiten. Het historische 
element blijft natuurlijk centraal staan evenals 
de openstelling van enkele bijzondere gebouwen 
die bij het jaarthema passen. Zowel in Zeist als 
in Huis ter Heide en Den Dolder wordt een 
programma aangeboden. Voor liefhebbers van 
parklandschappen is het een uitgelezen dag omdat 
in alle drie plaatsen een landschapspark kan 
worden bezocht. Behalve het door Hendrik Copijn 
aangelegde Walkartpark en Blookerpark is ook 
de aanleg van het terrein van de psychiatrische 
inrichting de Willem Arntszhoeve, tegenwoordig 
Stichting Altrecht geheten, de moeite van een 
bezoek waard. 

We zijn blij met de inzet van 't Gilde Zeist 
voor de rondwandelingen in Zeist. De inzet van 
Belangenvereniging Huis ter Heide voor de high 
tea in het Blookerpark is bijzonder. Verheugd 
zijn we over de muzikale bijdrage van de 
Muziekvereniging Dr. Engelhard in de Gehoorzaal 
van de Willem Arntszhoeve in Den Dolder. Ook 
waarderen we de inspanning van de Historische 
Vereniging Den Dolder voor de historische 
wandeling op het terrein van de Willem 
Arntszhoeve. We zijn het Zeister Historisch 

Genootschap erkentelijk voor het beschikbaar 
stellen van het septembernummer van hun 
bulletin Seijst ten behoeve van het programma 
van Open Monumentendag en de beschrijving van 
de objecten. De commissie Open Monumentendag 
dankt alle vrijwilligers die zich voor en op dit 
jaarlijkse evenement inzetten heel hartelijk voor 
hun enthousiasme en bijdragen. 

Dit boekje bevat het dagprogramma evenals 
een korte historische beschrijving van de 
plaatsen die op Open Monumentendag in het 
feestelijke middelpunt staan. Iedereen is van harte 
uitgenodigd op 9 september 2006 tussen 10.00 uur 
en 17.00 uur aan de gratis toegankelijke activiteiten 
deel te nemen. Uiteraard zijn consumpties voor 
eigen rekening. 
Open Monumentendag 2006 wordt om 10.00 uur 
feestelijk geopend in het voormalige Koetshuis 
van de Evangelische Broedergemeente aan het 
Zusterplein in Zeist. 

Namens de Commissie Open Monumentendag 
Zeist wens ik u een feestelijke en leerzame dag 
toe. 

Drs. Ria Efdée 

De Commissie Open Monumentendag Zeist 2006: 

Mary Bier, 't Gilde Zeist 
Karin Dooyeweert, VVV-Zeist 
Ria Efdée, historica en publiciste 
Ronaid van Gemeren, gemeente Zeist 
Mieke Kroep, 't Gilde Zeist 
Fieke Laan, gemeente Zeist 
Kyra van Ramde, buurtvereniging Huis ter Heide 
Pierre Rhoen, gemeentearchivaris Zeist 
COl' Verboom, t Gilde Zeist 
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Programma 

D e plaatsen die dit jaar op Open Mo
numentendag centraal staan zijn voor 
Zeist, Huis ter Heide en Den Dolder 

apart beschreven. De objecten in Zeist kunnen 
tijdens een wandeling onder leiding van een gids 
van 't Gilde Zeist worden bezocht. De wandelin
gen starten bij het Koetshuis van de Evangelische 
Broedergemeente gelegen op de hoek van het 
Zusterplein en de Lageweg. Ze eindigen bij de 
voormalige kaarsenmakerij waarin nu Wijnhandel 
De Witte Os is gevestigd. Hier kunt u als afslui
ting deelnemen aan een wijnproeverij. 

Behalve de begraafplaats van de Broedergemeente 
kunt u alle objecten ook op eigen gelegenheid 
bezoeken binnen de aangegeven openingstijden. In 
Huis ter Heide kunt u 's middags deelnemen aan 
een high tea in het Blookerpark aan de Amers
foonseweg voorafgegaan door een lezing in het 
Witte Kerkje. In Den Dolder is de Gehoorzaal 
(annex feestzaal) van de Willem Arntszhoeve 
speciaal op deze dag voor het publiek open. Mu
ziekvereniging Dr. Engelhard speelt daar vrolijke 
muziek en de Historische Vereniging Den Dolder 
leidt u rond langs de monumentale gebouwen van 
de psychiatrische inrichting. 

De toegangen zijn gratis. De consumpties zijn 
voor eigen rekening, maar in het kader van Open 
Monumentendag feestelijk geprijsd. 



zaterdag 9 september 
ZEIST 

10.00 Opening Open Monumentendag in het 
Koetshuis van de Evangelische Broeder~ 
gemeente 

10.00-17.00 Openstelling van de kerk van de Evan~ 
gelische Broedergemeente 

13.30, 15.30 Optreden van het AlomTonenkoor 

11.00 Wandelingen o.l.v. Gilde~gidsen door 
het centrum van Zeist met als thema 
'Feest'. Start bij het Koetshuis van de 
Evangelische Broedergemeente, gelegen 
aan het Zusterplein. Duur ruim 1 uur 

13.00 idem 
15.00 idem 

Hoogtepunten van de wandeling: Dorps~ 
straat, Figi, Gemeentehuis, Walkartpark 
met bevrijdingsmonument (nationale 
feestdagen, muziek), Soephuis aan de 
Maurikstraat (feest voor de armen) Kerk 
van de Evangelische Broedergemeente, 
Godsakker (feest van de Opstanding), 
De Heerlijkheid (kerstfeest), voormalige 
kaarsenmakerij van de Evangelische 
Broedergemeente nu Wijnkoperij De 
Witte Os (feest algemeen). 

12.00-13.00 Optreden van het Shantykoor op het 
parkeerterrein bij de Lageweg naast het 
Koetshuis nabij de voormalige Zeister 
'haven'. 

12.00-16.30 Openstelling van de voormalige kaar~ 
senmakerij nu wijnopslag en proeflokaal 
van wijnkoperij De Witte Os met gele~ 
genheid tot het proeven van wijnen 

HUIS TER HEIDE 

14.00-17.00 Hightea in het Blookerpark, de voo~ 
malige overtuin van het landgoed Oud~ 
Zandbergen, aan de Amersfoortsestraat~ 
weg in Huis ter Heide 

14.00 Lezing door Kyra van Ramele van de 
buurtvereniging Huis ter Heide over het 
Blookerpark in het Witte Kerkje aan de 
Amersfoortseweg. 

DEN DOLDER 

11.00-16.00 Openstelling Gehoorzaal Willem 
Arntszhoeve. 
Optredens van de Muziekvereniging Dr. 
Engelhard. De muzikanten spelen een 
populair en vrolijk repertoire. Tevens 
wordt uideg gegeven over de relatie tus~ 
sen de muziekvereniging en de stichting 
Altrecht. 

11.00-13.30 Historische wandeling langs de monu~ 
mentale gebouwen op het terrein van de 
Willem Arntszhoeve met uideg van een 
gids van de Historische Vereniging den 
Dolder. Start bij de Gehoorzaal. Duur: 
ongeveer 1 uur 
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Boven: Zusterplein 

van de Evangelische 

Broedergemeente 

gezien vanaf het 

koetshuis. Rechts 

met dakruiter de 

kerk. ZHG 

Onder: Het interi

eur van de kerk van 

de Evangelische 

Broedergemeente is 

geheel in wit uitge-

voerd. 
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ZHG 

Het Koetshuis 
Zusterplein/hoek Lageweg 
10.00 - 16.00 uur 
Startpunt wandelingen o.l.v. 't 
Gilde Zeist om 11.00, 13.00 en 
15.00 uur. 
Consumpties verkrijgbaar 

H et koetshuis van de 
Evangelische Broeder
gemeente sluit de rij 

panden aan het Zusterplein. Het 
ligt op het uiteinde bij de Lage
weg. Voor enige jaren terug is dit 
opgeknapt en gemoderniseerd. 
Het heeft toen ook de functie 
van een bescheiden ontmoetings
ruimte gekregen. 

De kerk van 
de Evangelische 
Broedergemeente 
Zusterplein, Zeist 
10.00 - 16.00 uur 

L
eden van de uit het 
Duitse Herrnhut afkom
stige Evangelische Broe

dergemeente vestigden zich in 
1732 in Amsterdam. In Herrnhut 
woonden zij op het landgoed 
van de graaf Von Zinzendorf 
Vanwege hun afkomst worden 
zij ook wel Hernhutters ge
noemd. In 1745 kwam een deel 
van hen naar Zeist. De leden 
van deze protestantse geloofsge
meenschap werkten eerst vanuit 
het Slot Zeist dat eigendom was 
van de Amsterdamse koopman 
Cornelis Schellinger. Zij hielden 
hun kerkdiensten in de oranje
rie van het Slot. Ook kerkten 
zij in Ijsselstein . Op de voor het 
Slot gelegen, bijbehorende, gron
den bouwden de leden van de 
Broedergemeente een broeder- en 
een zusterhuis, waar ongehuw-

de mannen en vrouwen apart 
woonden, evenals particuliere 
woonhuizen en een kerk. 

De eerste steen van de door Mo
ritz von Schweinitz ontworpen 
kerk aan het Zusterplein is op 
9 oktober 1766 gelegd. Ongeveer 
twee jaar later, op 20 oktober 
1768, is de kerk ingewijd. Deze 
kreeg pas in 1854 een dakruiter 
met luidklok omdat tot in de 
achttiende eeuw de kerken, die 
niet tot de Nederduits Hervorm
de Kerk hoorden, niet al te zeer 
geaccentueerd mochten worden. 
Het exterieur van het gebouw 
lijkt enigszins op een woonhuis, 
evenals de kerken van de Evan
gelische Broedergemeente elders 
in Europa. De broeders en zus
ters zitten tijdens de diensten elk 
aan een kant van de kerk. Zij 
hebben ook eigen ingangen: voor 
de broeders links van de grote 
middendeur en voor de zusters 
rechts. 

De kerkzaal, door de Broederge
meente 'gemeentezaal ' genoemd, 
ligt niet in de lengte, zoals meest
al bij de oudere kerken, maar in 
de breedte. Preekstoel en altaar 
ontbreken. De voorganger neemt 
plaats achter een tafel. Onlangs 
is het orgel, in 1883 door de 
Utrechtse firma Witte gebouwd, 
geheel gerestaureerd. Het werd 
vooraf gegaan door een Frede
rici-orgel dat uit het Saksische 
Gera kwam. Het interieur van 
de kerkzaal is helemaal wit en 



ademt de sfeer van een huiska
mer. Ook de twee uit midden 
negentiende eeuw stammende 
keramische kachels, gemaakt in 
de fabriek van Martin aan de 
Lageweg, zijn wit. In de liturgie 
van de Evangelische Broederge
meente neemt wit als kleur van 
de opstanding en de vreugde een 
belangrijke plaats in. Zo worden 
de overleden gemeenteleden in 
een met wit afgedekte kist naar 
de begraafplaats gebracht, ach
ter de gebouwen van het Zus
terplein en schuin voor het Slot 
gelegen. Voor de broeders en de 
zusters is een apart deel van de 
begraafplaats bestemd. 

Godsakker en 
het Paasfeest 
Alleen toegankelijk met 
Gilde-gids 

(I) 

D e leden van de Evan
gelische Broederge
meente noemen hun 

begraafplaats de 'Godsakker.' Op 
de Godsakker speelt zich voor 
de gemeenteleden het begin van 
het Paasfeest af, het feest van de 
Opstanding van Christus. De ge
meenteleden komen op Paasmor
gen een half uur voor zonsop
komst bijeen in de kerk voor 
een korte dienst. Bij aanvang 
van de dienst komt de voorgan
ger binnen en roept: "Christus is 
waarlijk verrezen". Na de korte 
dienst trekt iedereen in een stoet, 
voorafgegaan door de koperbla
zers van de kerkgemeente, naar 
de Godsakker. Daar wordt dan, 
kort voor zonsopkomst, aan de 
gelovigen tussen de graven de 
opstanding van de Heer verkon
digd met de woorden: "Ons Lam 
overwon, laten wij Hem volgen". 
Het tijdstip van de dag herinnert 
aan het moment waarop volgens 
de bijbel werd ontdekt dat het 
graf van Jezus leeg was en daar
mee de dood was overwonnen. 
Vervolgens worden ook de na
men gelezen van de gemeentele
den die in het afgelopen jaar zijn 
overleden. De eerste Godsakker 
is vrijwel vol. Daarom is inmid
dels een nieuwe Godsakker ach
ter de panden van het Broeder-

plein aan de Nassau Odijklaan Linksonder: De 

aangelegd. Godsakker is de 

naam voor de be-

De aanleg van de eerste doden
akker had in het midden van 
de achttiende eeuw nogal wat 
voeten in de aarde. De Hernhut
ters wensten namelijk een eigen 
begraafplaats omdat zij zich niet 
wilden conformeren aan de heer
sende Nederlandse gewoonte om 
de doden in de kerk te begraven. 
Een van de redenen om van IJs
selstein naar Zeist te gaan was 
dat de Staten van Holland geen 
toestemming voor een dergelijke 
Godsakker gaven. 

Toen , na de verhuizing naar 
Zeist, één van de Hernhutters de 
Heer van Mijdrecht, lid van de 
Utrechtse Staten, vroeg hoe deze 
kwestie het beste kon worden 
aangepakt, raadde hij de doden 
gewoon op de daarvoor bestem
de plaats te begraven en geen of
ficiële toestemming aan de Staten 
te vragen. Later zouden de Staten 
dan wel de inmiddels gegroeide 
toestand achteraf goedkeuren. De 
Heer van Mijdrecht gaf tevens 
het advies een geldbedrag aan 
de hervormde kerk van Zeist te 
geven. Dit advies kwam waar
schijnlijk voort uit de verwach
ting dat dit kerkgenootschap dan 
niet bij de staten van Utrecht 
zou klagen over verlies van gra
finkomsten. De eerste begrafenis 
in Zeist was in 1747, maar ging 
vrij stilletjes in zijn werk. Vanaf 
1754 vonden de begrafenissen van 

graafplaats bestemd 

voor de overledenen 

van de evangelische 

Broedergemeente. 

De graven liggen 

tussen wandel

dijkjes en zijn van 

eenvoudige stenen 

voorzien. TAZ 
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Samenzijn op het 

grasveld van het 

Zu sterplein bij een 

zendingsfeest om-

streeks 1960. ZHG 
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de leden van de Evangelische 
Broedergemeente meer openbaar 
plaats. Twee jaar later hielden ze 
op Eerste Paasdag, 18 april 1756, 
voor het eerst een Paasprocessie 
naar de Godsakker. 

De graven liggen in rijen tus
sen wandeldijkjes en worden 
met eenvoudige rechthoekige 
stenen aangegeven. Met de term 
Godsakker geeft de Evangeli
sche Broedergemeente aan dat de 
doden niet verloren zijn, maar 
in Gods akker worden gezaaid 
voor een ander en hoger leven. 
De overledenen zijn met hun ge
zicht naar het oosten begraven, 
naar de opgaande zon, wachtend 
op de Jongste Dag. 

Zendingsfeest op 
het Zusterplein 

E en ander belangrijk 
jaarlijks feest binnen de 
Evangelische Broederge

meente is het Zendingsfeest dat 
in de loop van de achttiende 
eeuw voor het eerst plaats vond. 
Het is een jaarlijkse gebeurtenis 
in september op het Zusterplein. 
De dag wordt gevierd met een 
dienst, met zang, een broeder
maaltijd en met verschillende 
speciale activiteiten die aan het 
zendingswerk van de gemeente 
zijn gerelateerd. In 2005 stond 
het zendingswerk in Zuid-Afrika 
centraal. 

Kaarsenmakerij (2) 

Lageweg 
12.00-16.30 uur wijnproeverij 
georganiseerd door Wijnhan
del De Witte Os 

D e voormalige kaarsen
makerij van de Evan
gelische Broederge

meente doet tegenwoordig dienst 
als wijnopslag. Wat past er nu 
beter bij feest dan een goed glas 
wijn? Alle reden om dit pand 
nader te beschouwen. In 1754 
nam de Broedergemeente de 

_ kaarsenmakerij annex zeepziede
rij 'Het Anker' van Johan Chris
tian Römelt over. Vanouds werd 
het kaarsenafval namelijk eens 
per jaar tot zeep verwerkt. La
ter ontwikkelde de zeepfabricage 
zich verder en werd er vaker 
zeep geproduceerd. De kaarsen
makerij, gevestigd in het Kleine 
Broederhuis, werd toen voor re
kening van de gemeentewinkel 
op naam van Gerrit Wees gedre
ven, terwijl Römelt als een soort 
bedrijfsleider optrad. Hij werd 
opgevolgd door Jacob Skangel. 
Deze kocht in 1768 het bedrijfs
pand aan het Broederplein 35A. 
Naast dit pand had een hoek
huis moeten verrijzen. Skangel 
bouwde echter geen hoekhuis 
maar een achterhuis met een 
kelder voor zijn kaarsenmakerij 
en zeepziederij. Achter het pand 
zette hij nog een werkplaats. Dit 
deel van zijn pand was alleen 
vanaf de Lageweg te bereiken. 
In de nabij gelegen Karpervijver 



vond men het voor de zeepzie
derij benodigde verse water. Het 
afvalwater werd daar ook op ge
loosd. 

In 1778 nam Chr. Martin Brou
wer de kaarsenmakerij van 
Skangel over. Skangel zette de 
zeepmakerij voort. In 1801 ver
kocht hij ook de zeepmakerij 
aan CM. Brouwer. In 1815 lag de 
jaarproductie van de kaarsenma
kerij op 18.000 kilo en van de 
zeepziederij op 2.000 ton. Toch 
had CM. Brouwer het financi
eel zwaar en daarom verkocht 
hij in 1819 de bedrijfspanden 
en het naastgelegen woonhuis 
aan buurman en familielid PH. 
Brouwer. Zo kwamen de num
mers 35 en 35A in handen van 
één eigenaar. De twee huizen 
werden nu samengevoegd en 
van de voordeur van nummer 35 
werd een raam gemaakt. Door-

dat omstreeks 1825 de bevolking 
overging op het gebruik van olie
lampen liep de kaarsenmakerij 
terug. In 1839 ging PH. Brouwer 
een compagnonschap aan met 
H.AR. Vosmaer om het bedrijf 
voort te zetten. In de volgende 
jaren kwamen er steeds meer 
problemen met de zeepziederij 
en ondervond men behoorlijke 
concurrentie. In 1859 zien we dat 
de firma Brouwer in handen is 
van de heren Marc Voullaire en 
Gustaaf Adolph Croockewit. In 
1869 gaat Voullaire een comman
ditaire vennootschap aan met de 
Amsterdamse bierbrouwer Wil
lem Hovy. Het achterhuis veran
derde van een kaarsenmakerij 
in een bier- en later wijnopslag. 
Tot aan vandaag heeft het ach
terhuis de functie van wijnopslag 
en proeflokaal. De heer S. de 
Jong van Wijnhandel De W itte 
Os benut de ruimte als zodanig. 

Voormalige 
'Haven' 

Waterigeweg 

(3) 

W anneer er vroeger 
een groot feest in 
Zeist was zullen de 

beurtschippers daarvan wellicht 
iets gemerkt hebben in de be
lading van hun schuiten. Bij de 
Lageweg en de Waterigeweg lag 
aan de Schipperssloot een laad
en losplaats van vrachtschepen 
die goederen over de Grift van 
en naar Zeist vervoerden. Op de 
daar aanwezige loswallen ston
den kranen, één van de gemeente 
en de ander van een particulier. 
De Schipperssloot, een aftakking 
van de Grift, is de sloot die langs 
de Waterigeweg loopt. Deze liep 
zelfs door tot voorbij de Lageweg, 
bijna tot aan de Dorpsstraat. De 
Schippersloot was oorspronkelijk 
eigendom van de heer van Slot 
Zeist. Als gevolg van problemen 
met het onderhoud van het vaar
water heeft de gemeente Zeist 
in 1872 de Schipperssloot en de 
daarlangs gelegen strook grond 
aan de Waterigeweg gekocht. 

Vanaf de Lageweg tot aan de Zin
zendorferlaan lagen sinds 1908 
over een lengte van 300 meter 22 
loswallen die de gemeente ver
huurde. De Grift heeft ongeveer 
driehonderd jaar betekenis voor 
het vrachtvervoer naar Zeist ge
had . Zo waren er verbindingen 
met Utrecht en Am sterdam. 

Boven: Een schuit in 

de Schipperssloot, 

de oude 'haven' van 

Zeist in 1940. Links 

de achterzijde van 

de loods van de 

firma Ekdom. TAZ 

Links: Een prent 

van de zeepziederij 

van P.H. Brouwer 

omstreeks 1820. ZHG 
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De loods van de 

Motorpakschuit

dienst C. Ekdom. 

Volgens het bord 

boven de entree 

deden de schuiten 

de plaatsen De Bilt, 

Utrecht, Driebergen, 

Doorn en Amster

dam aan. Links van 

de schuur ligt de 

Schipperssloot. Aan 

de overzijde daarvan 

staat Huize Schip

pershoek waarvan 

links op de foto het 

dak zichtbaar is. (ZHG) 

Aan de Lageweg op 

de hoek met de Wa

terigeweg lag Huize 

Schippershoek oor

spronkelijk de wo

ning van de beurt

schipper. Het werd 

in 1889 bewoond 

door de banketbak

ker L.T. Wunsche en 

in 1902 vestigde de 

Zwitser George Figi 

zich hier. In 1908 

vestigde hij zich aan 

de Donkerelaan. Het 

pand moest eind 

jaren vijftig van de 

vorige eeuw wijken 

voor een flatgebouw. 

De Schipperssloot is 

hier toen gedempt. 

Seijst 
2006 
111- 68 

Aan het einde van de Schip
perssloot lag de woning van de 
beurtschipper. In de volksmond 
wordt deze plek bij de Wate
rigeweg aangeduid als 'de ha
ven'. Op deze plek staat sinds 
1961 een flatgebouw waarvoor 
een deel van de Schipperssloot 
is gedempt en de oude loswal 
van de firma Ekdom verdween. 
Toen de scheepvaartactiviteiten 
groeiden - er meer goederen zo
als kolen, turf en bouwmateriaal 
werden aangevoerd - werd het 
op de loswal allemaal wat krap
jes. Om een indruk te geven van 
de bedrijvigheid: in 1924 wer
den 3200 schepen per jaar in de 
Koppelsluis, gelegen in de Grift, 
geschut. De te laden en de ge
loste goederen plaatste men dik
wijls op de smalle Waterigeweg, 
toen nog een grindweg, waar ze 
een hindernis voor het verkeer 
vormden. Ook bleven de goede
ren dikwijls een aantal dagen en 
nachten staan. Dat gold ook voor 
vuilnis, mest en bagger. Toen 
ook nog de Grift met ingang van 
31 oktober 1926 voor motm"vaar
tuigen werd gesloten wegens de 
slechte bevaarbaarheid moest er 
iets gebeuren. Om het dorps-

centrum te ontlasten maakte de 
gemeente Zeist een nieuwe ha
ven achter de Van Renesselaan 
op een deel van de voormalige 
buitenplaats Kersbergen. Deze is 
in 1930 geopend. Korte tijd later 
was het vervoer echter dusdanig 
veranderd dat de meeste goede
ren per vrachtauto over de weg 
werden getransporteerd. In 1932 
waren er van de 38 losplaatsen 
bij de nieuwe haven slechts vier 
verpacht. De functie van de ha
ven liep snel terug. De firma Ek
dom, die ontheffing had voor het 
bevaren van de Grift, nam eind 
jaren veertig het laatste schip uit 

de vaart. In 1960 is de Grift door 
Provinciale Staten afgevoerd van 
de lijst met officiële vaarwaters. 

De Nieuwe Haven is vervolgens 
in 1965 gedempt om plaats te ge
ven aan de brandweerkazerne en 
de gemeentelijke werkplaatsen. 
Bij de Waterigeweg en aan de 
Van Renesselaan zijn de twee 
enige havenplaatsen van Zeist 
geweest. In ieder geval is uit ar
cheologische opgravingen nooit 
gebleken dat Zeist in de Tweede 
Dorpsstraat in de middeleeuwen 
laad- en losplaatsen zou hebben 
gehad zoals sommigen beweren. 



Gemeentehuis (4) 

Het Rond 

H et gemeentehuis staat 
vaak centraal bij na
tionale feestdagen, 

maar ook persoonlijke feesten 
als trouwerijen spelen zich voor 
het officiële deel dikwijls in dit 
statige pand af Het eerdere ge
meentehuis aan de Eerste Dorps
straat dateerde van 1877 en was 
te klein geworden. Het inwo
nertal van Zeist was van bijna 
6000 omstreeks 1880 tot onge
veer 11.000 in 1905 toegenomen. 
Toen Marianne Walkart, die de 
grond aan de Slotlaan op de 
hoek van Het Rond en de Eerste 
Dorpsstraat bezat, in 1904 over
leed openden zich perspectieven 
voor een nieuw gemeentehuis. 
Zij had namelijk het 'Overbosch ' 
van haar aan Het Rond gelegen 
buitenplaats aan de gemeente na
gelaten, met de bepaling er een 
openbaar park aan te leggen. In 
overleg met haar familie werd 
een perceel van deze grond op 
de hoek met de Eerste Dorps
straat door de gemeente bestemd 
voor nieuwbouw. In december 
1905 schreef het gemeentebestuur 
een prijsvraag uit voor het ont
werp van een nieuw raadhuis. 
De prijsvraag riep vanwege on
duidelijke omschrijvingen veel 
kritiek op vanuit de architec
tenorganisaties. Ook de bekende 
architect H.P. Berlage wendde 
zich tot de gemeenteraad. De 
gemeenteraad was niet doof en 

paste een en ander aan. Op 5 
juni 1906 koos een jury bestaan
de uit twee raadsleden en drie 
architecten uit 75 inzendingen 
het winnende ontwerp van de 
architect Jan Stuivinga (1821-1962). 
Op 16 juli van dat jaar ging de 
gemeenteraad akkoord met het 
juryvoorstel. Stuivinga ontwierp 
een pand in neorenaissancestijl, 
een stijl die past bij het burger 

karakter van het gebouw. Hij liet 
zich voor de hoofdvorm inspire
ren door de Duitse stijlkenmer
ken en voor de detaillering door 
de Nederlandse. De beoordeling 
in juryrapport luidde:'De gevels 
zijn beschaafd en goed in het ka
rakter van een raadhuis; vooral 
de hoekpartij is monumentaal 
opgelost. De lange, rustige gevel 
bekroond door een flink spre-

Het Rond in 1929. 

Waarschijnlijk is 

de foto op Kon

inginnedag (31 

augustus) gemaakt 

want uit de toren 

van het raadhuis 

steekt een vlag met 

wimpel. ZHG 

De eerste steen van 

het raadhuis aan Het 

Rond is op 6 juli 1907 

door burgemeester 

mr. J.J. Clotter

booke Patijn van 

Kloetinge gelegd. 

Op de foto houdt hij 

met zijn handen de 

steen vast die met 

hulp van een tweetal 

metselaars wordt 

geplaatst. ZHG 

Pagina 68, rechter

foto: Een beeld van 

de in 1930 geopende 

haven aan de Van 

Renesselaan. Dat 

het meeste vervoer 

inmiddels over de 

weg plaatsvond bli

jkt wel uit de geringe 

bedrijvigheid op de 

foto. ZHG 



Hier rechts: Het glas 

in lood raam zoals 

het oorspronkelijk 

in het trappenhuis 

van het raadhuis zijn 

plaats had. ZHG 

Daarnaast: 

Jaarlijks wordt 

Sinterklaas door de 

burgemeester van 

Zeist ontvangen. In 

1956 heette burge

meester mr. A.P. 

Korthals Altes de 

Goedheiligman en 

zijn Zwarte Pieten 

op het bordes van 

het raadhuis wel-

kom. 
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kende kap, zal het aan de Don
kerelaan goed doen.' Het Duitse 
karakter van het ontwerp riep 
bij sommigen kritiek op. Stui
vinga, die dit karakter verklaar
de met zijn verblijf en studie in 
verschillende Duitse steden, was 
bereid de Duitse stijlkenmer
ken uit het ontwerp te halen. 
De vijfentwintigjarige architect 
maakte een aangepast tweede 
ontwerp waarop de tuinarchi
tect Hendrik Copijn, die voor 
de gemeente bezig was met het 
ontwerp van het Walkartpark, 
ook invloed heeft gehad. Om de 
ingang van het park te accentue
ren wilde Copijn aan Het Rond 
een open plein hebben waardoor 
ook het raadhuis meer tot zijn 
recht zou komen. Daarom is de 
gevel aan de zijde van de Eer
ste Dorpsstraat 16 meter terug
gelegd. Dit had als positief gevolg 
dat de oude lindebomen op de 
hoek van de Dorpsstraat behou
den konden worden. Wel werd 
de conciërgewoning op advies 

van Copijn naar voren geplaatst 
om een goede overgang tussen 
het raadhuis en de panden aan 
de Eerste Dorpsstraat te krijgen. 
Stuivinga maakte de toren en de 
ingangspartij nu hoger wat het 
monumentale karakter van het 
gebouw versterkte. 

Het op 13 november 1908 ge
opende pand is in een zacht 
rode baksteen opgetrokken en 
voorzien van zandstenen details. 
De vierkante, 26 meter hoge, to
ren van het gemeentehuis heeft 
een uurwerk en klokkenspel. 
Stuivinga heeft veel symboliek 
toegepast die de functie van het 
gebouw moest onderstrepen. Zo 
zien we in het hoofdportaal in 
de consoles van de gewelfribben 
tweemaal de uil voor de wijs
heid afgebeeld, tweemaal de pe
likaan voor de zorgzaamheid en 
een schrijvende en lezende man 
voor de werkzaamheden die in 
het gemeentehuis worden uitge
voerd. De haan op de topgevel 

aan de Dorpsstraat staat voor de 
waakzaamheid. Het eekhoorn
tje op de topgevel aan de kant 
van het Walkartpark is het sym
bool voor de spaarzaamheid. De 
leeuwtjes op het balkon voor 
de kamer van de burgemeester 
dragen wapenschilden van drie 
Zeister burgemeesters. 

Wie het bordes beklimt en door 
de in boogvorm uitgevoerde deu
ren gaat betreedt de achthoekige 
hal, het centrale punt van het ge
bouw. In het pand is veel eiken
hout gebruikt. Ook is het van 
vele glas in loodvensters voor
zien. Op de begane grond ligt 
de trouwzaal. Boven de deur is 
een tekst van Jacob Cats in hout
snijwerk aangebracht: "Het beste 
Stuk Van't Huis Bedryf Dat is Een 
Goud, Een Hantsaem Wijf" In de 
vensters zijn allegorische figuren 
aangebracht. Ze beelden geloof, 
trouw, liefde, fortuin, welvaart 
en vrede uit. Rondom langs de 
rand van het plafond zijn in een 



fries stichtelijke teksten aange
bracht. Dit dateert niet uit het 
openingsjaar en is ook niet door 
de architect bedacht. Het is pas 
later aangebracht door leerlingen 
van de ambachtsschool. Architect 
Stuivinga heeft zich er in 1920 

danig over opgewonden. Verder 
zijn er op de begane grond nog 
enkele vergaderzalen en werk
ruimtes. 

De beneden- en bovenverdieping 
heeft Stuivinga een vrij gelijke 
plattegrond gegeven. Het ven
ster van het trappenhuis toont 
het wapen van Zeist omringd 
door de wapens van Utrecht, 
Amersfoort, Wijk bij Duurstede 
en Amerongen . Daaronder staat 
de tekst: Ter Nagedachtenis aan 
Marianne Henriëtte Walk art 
die den Grond ten Geschenke 
gaf Waarop dit Gemeentehuis 
is Gesticht anno 1908'. Dit ven
ster is bij de modernisering van 
het raadhuis verplaatst naar de 
nieuwe trappartij. Aan de zijde 

van de Dorpsstraat zijn de ven
sters van de boven de trouwzaal 
gelegen raadszaal verfraaid met 
onder andere de wapens van 
Von Zinzendorf en Van Nassau. 
Deze zaal is voorzien van een 
eikenhouten tongewelf met aan 
weerszijden zogenaamde steek
kappen. Het gewelf wordt door 
zandstenen kolommen onder
steund. 

De architectonische waarde van 
het gemeentehuis is in 1911 ver
sterkt door de bouw van het 
postkantoor dat er schuin tegen
over ligt. Ook dit is een ontwerp 
van architect J. Stuivinga. Het 
postkantoor, voorzien van een 
ronde hoektoren, is in de neo
Hollandse barokstijl gebouwd. 
Hierdoor gaat het postkantoor 
architectonisch geen concurren
tie aan met het gemeentehuis dat 
het Rond visueel domineert. 

Bij nationale feestdagen is het 
gemeentehuis aan Het Rond het 

officiële middelpunt. Zo wordt 
Koninginnedag hier geopend 
met een aubade. De laatste jaren 
was deze echter bij Slot Zeist 
maar nu (2006) dit in restaura
tie is heeft de Oranjevereniging 
Zeist de zangtraditie weer naar 
Het Rond gebracht. 

Koninginnedag wordt sinds 1910 

in Z eist publiekelijk gevierd. In 
dat jaar organiseerde een com
missie, in 1898 bij de inhuldi
ging van koningin Wilhelmina 
gevormd, de eerste festiviteiten. 
Uit deze commissie groeide al 
snel de Oranjevereniging Zeist. 
Dikwijls werkte die samen met 
Volksvermaak bij het vijfentwin
tigjarig bestaan van de Konin
ginnedagfeesten, op 31 augustus 
in 1935, zorgden zij samen d at er 
's ochtends tussen 7 en 8 uur een 
muzikale ommegang door Zeist 
was, om 8 uur gevolgd door 
koraalzang op H et Rond. In de 
loop van de ochtend arriveerden 
de schoolkinderen voor het pro
gramma-onderdeel 'Kun je nog 
zingen zing dan mee'. 

Vanaf tien uur tot 's middags 
vier uur waren er kinderspelen 
in de Slottuin.'s Avonds trad 
het Koninklijke Z eister H armo
nie Muziekgezelschap op in het 
Walkartpark. Na deze muzikale 
avond werd aan de H ernhut
tersingel een groots vuurwerk 
afgestoken. De organiserende 
verenigingen verwachtten toen 
ongeveer 10.000 kijkers. 

Links: Op koningin

nedag 30 april 1963 

zong de jeugd uit 

volle borst toepas

selijke vaderlands

lievende liederen. 

Een gezicht vanaf 

het bordes voor het 

raadhuis. Aan de 

overkant het oude 

uiterlijk van hotel 

Figi. ZHG 
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Links: De vijver 

slingert in het door 

Hendrik Copijn 

aangelegde Walkart

park, een beeld van 

omstreeks 1908. lHG 

Geheel links: De 

oranjerie met de 

naastgelegen ber

ceau in het Walkart

park omstreeks 

1908. TAl 

Onder: Het Walkart

park ontwikkelde 

zich in de loop der 

jaren van alleen 

wandelpark tot 

ook een park met 

feestelijkheden. Zo 

heeft er, zoals op 

meerdere plaatsen 

in de gemeente, een 

muziektent gestaan. 

Deze foto is in 1930 

gemaakt. TAl 

Walkartpark (5) 

Slotlaan 

A chter het gemeente
huis van Zeist ligt het 
Walkartpark. Oorspron

kelijk was het een bijna 3 hectare 
grote overplaats, het 'Overbosch ' 
genoemd, van het huis van de 
familie Walkart aan Het Rond. 
De overplaats van het huis lag 
tussen de Eerste Dorpsstraat 
en de Eerste Hogeweg. Met het 
overlijden van Maria · Henriëtte 
Walkart op 2 maart 1904 werd 
het terrein eigendom van de ge
meente Zeist. Haar zusters Hen-

drika Suzanna Petronella Johan
na en Aletta Wilhelmina waren 
al eerder overleden. De gezusters 
Walkart woonden aan de Kei
zersgracht 435 in Amsterdam. Zij 
kwamen elke zomer naar hun 
huis in Zeist. Marianne had bij 
testament had bepaald dat de 
overplaats door de gemeente tot 
een voor het publiek openbaar 
wandelgebied moest worden ge
maakt. Voor het onderhoud van 
dit wandelgebied liet zij f 40.000 

na. 

Het huis aan Het Rond was 
in 1824 door Godfried Leonard 
Walkart uit Amsterdam gekocht. 
Na zijn overlijden in 1856 kwam 
het in bezit van zijn drie doch
ters. De familie Walkart slaagde 
erin het totale bezit door aanko
pen uit te breiden van oorspron
kelijk 15 are tot meer dan 5 hecta
re in 1904. Het gebied tussen Het 
Rond, de Lageweg en de Tweede 
Dorpsstraat tot aan de Laan van 
Beek en Royen was van de fami
lie Walkart. Later kwamen daar 

nog bezittingen aan de andere 
zijde van de Tweede Dorpsstraat 
bij. In 1873 kochten de dames 
Walkart grond tussen de Slot
laan, Eerste Dorpsstraat en Kerk
weg. De volgende jaren is hier 
door hen het 'Overbosch " een 
park, aangelegd. Daarmee gaven 
zij Zeist een groen hart in plaats 
van villa's. De verkoop van de 
grond was namelijk aangeprezen 
met de mogelijkheid er villa's te 
kunnen bouwen. Wie het park 
ontworpen heeft is niet bekend. 
In 1895 kochten de dames nog 
een aanliggend stuk grond van 
de familie De Geer. Hierop stond 
een oranjerie die zij handhaaf
den voor hun park. De oranjerie 
heeft tot 1939 in het Walkartpark 
gestaan en is toen overgebracht 
naar de gemeentekwekerij aan 
de Choisyweg. 

Marianne Henriëtte overleed 
op 2 maart 1904 in Amsterdam 
en is begraven in de grafkelder 
van haar zuster Hendrika op de 
Oude Begraafplaats aan de Berg
weg. In december 1904 stelde een 
raadscommissie aan het college 
van burgemeester en wethouders 
voor het park aan de Donkerel-



aan naar de overleden dame te 
noemen. Aan de tuinarchitect H. 
Copijn uit Groenekan wilde de 
commissie opdragen voor f 5.000 

een plan voor een w andelpark te 
ontwerpen . Het voorstel is in de 
gemeenteraadsvergadering van 15 
december 1905 goedgekeurd met 
de aantekening dat de uitvoer 
van het ontwerp openbaar zou 
worden aanbesteed . Het plan 
van Copijn voorzag in twee uit
gangen aan de kant van de Don
kerelaan. De beplanting langs de 
Donkerelaan was erg gesloten 
zodat men echt het park moest 
betreden om er van te genieten . 
Het Walkartpark is op 24 mei 
1905 geopend De handtekening 
van Copijn is in het ontwerp 
van het park terug te vinden. 
Hij heeft het in landschapsstijl 
ontworpen. Door een selectief 
gebruik van altijd groenblijvende 
beplanting is het park ook in de 
winter de moeite waard. Kort na 
de aanleg van het park verrezen 
aan de overzijde enkele villa's. 
Tegenwoordig is het park aan de 
kant van de Slotlaan vrij open 
en heeft het ook uitgangen aan 
de Kerkweg die het karakter van 
een achteruitgang hebben mede 
door de dichte beplanting aan 
die kant. De hoofdingang ligt 
schuin op de hoek van het park 
naast het gemeentehuis. In het 
verlengde van de ingang is een 
slingervijver aangelegd . Het einde 
is vanaf dit punt niet te zien zo
dat de vijver verder lijkt door te 
lopen. Links van de vijver loopt 

De bekende en feestelijke 

poffertjeskraam van G.H. 

van der Linden hoort bij 

het Walkartpark. Tot 1969 

stond de poffertjeskraam 

bij het raadhuis. Aangezien 

men dat niet zo'n goede 

plaats vond in verband met 

de steeds noodzakelijker 

wordende parkeerbehoefte 

is de kraam toen naar het 

park verplaatst waar hij nog 

steeds het publiek van de 

zoete lekkernij voorziet. TAV 

Na de bevrijding in 1945 

kwamen er andere dingen 

in de belangstelling van het 

publiek. Naar voorbeeld 

van het Londense Hydepark 

nam W.K.L. van Oosten het 

initiatief tot een Speakers

corner in het park. Deze 

heeft tot in de jaren zestig 

belangstelling getrokken. 

De foto dateert uit 1958. TAV 

De kunstmarkt is een 

jaarlijks terugkerend eve

nement en sterk met het 

Walkartpark verbonden. 

Deze markt is een initiatief 

van het VVV-Zeist en vindt 

sinds 1960 plaats. Hier een 

beeld van de kunstmarkt op 

28 augustus 1963. TAV 



Het monument voor 

de gevallenen in de 

Tweede Wereldoor

log herinnert ons 

ook aan de bevrij

ding in 1945. Op het 

voetstuk staat: 'Zij 

gaven hun leven 

voor de vrijheid en 

voor de toekomst 

van onze kinderen' 

met de jaartal-

len 1940-1945. Het 

monument, naar 

ontwerp van D.J. 

Wolbers, is op 4 juli 

1951 in het Walkart

park onthuld. Een 

foto uit 1957. TAZ 
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een slingerpad. Als men dat op
gaat kan na enige tijd via de 
hoofdas plotseling het hele park 
worden gezien. Over de glooi
ende gazons kijkt men uit op het 
monument voor de gevallenen in 
de Tweede Wereldoorlog. 

De onroerende goederen uit haar 
bezit heeft Marianne Walkart 
nagelaten aan de diaconie van 
de Nederlands Hervormde Ge
meente. Uiteindelijk is alles ver
kocht en verrees op de plaats van 
het huis het postkantoor. Bij het 
huis hoorden nog twee perso
neelswoningen die op het terrein 
tussen de Lageweg en de Tweede 
Dorpsstraat stonden. Deze zijn 
na verkoop gesloopt en maakten 
plaats voor winkelpanden aan 
de Tweede Dorpsstraat. Op het 
terrein tussen de Tweede Dorps
straat en de Jufferstraat stond de 
bijbehorende tuinmanswoning. 
Het gronds tuk waar de tuin
manswoning lag is aan George 
Figi verkocht. Hij kon daarom in 
1909 zijn bakkerij van de Lage
weg naar Het Rond verplaatsen. 
In de volgende decennia heeft 
zijn bedrijf zich ontwikkeld tot 
een gerenommeerd horecabedrijf 
annex schouwburg. 

Van de oude tuinmanswoning 
bleef alleen de kelder nog be
waard die voor Hotel Figi dienst 
deed als wijnkelder. Met de 
nieuwbouw van Hotel Figi is 
deze kelder uiteraard verloren 
gegaan. 

Monumenten ' in 
het Walkartpark 

D irect na de bevrijding 
in 1945 ontstonden 
bij de Zeister burgerij 

plannen voor een herdenkings-
monument. Totdat de plannen 
rond waren functioneerde een 
houten kruis in het Walkartpark 
als zodanig. Voor het definitieve 
monument is met steun van de 
Oranjevereniging in Zeist op 1 en 
2 maart 1946 een inzamelingsac
tie gehouden. Over het ontwerp 
en de precieze plaats is lang be
raadslaagd. Het monument voor 
de gevallenen is op 4 juli 1951 in 
het Walkartpark onthuld. Dirk 
Johannes Wolbers ( 189°-1957) uit 
Den Haag heeft het ontworpen. 
Het stelt een naakte man voor. 
Onder zijn rechterarm heeft hij 
een opgerolde vlag en met zijn 
linkerhand boven zijn ogen kijkt 
hij naar de toekomst. Het monu
ment is in kalksteen uitgevoerd. 
Op het voetstuk staat: 'Zij gaven 
hun leven voor de vrijheid en 
voor de toekomst onzer kinde
ren' met de jaartallen 1940-1945. 
Vele jaren na het plaatsen van het 
monument voor de gevallenen is 

op 23 april 2001 een monument 
voor de 102 joodse oorlogsslacht
offers uit Zeist in het park ont
huld. Het door Victor Levie uit 
Amsterdam ontworpen en uit 
graniet vervaardigde monument 
heeft het opschrift 'Niet weer! 
Nooit meer' gekregen. De namen 
van de vermoorde personen zijn 
in het monument gebeiteld. Dit 
monument heeft de vorm van 
een poort en door de poort heen 
ziet de bezoeker het monument 
voor de gevallenen. De slachtof
fers worden ook in het door de 
gemeentearchivaris Pierre Rhoen 
geschreven boekje 'Zij zochten 
Adullam in Zeist' herinnerd. 
Op 22 november 2002 is het Indië
gedenkteken in het Walkartpark 
onthuld. Het initiatief is van het 
Comité Indië-Gedenkteken Zeist 
terwijl het monument door de 
gemeente Zeist is opgericht ter 
herinnering aan de Zeistenaren 
die in de periode 194Y1950 in het 
voormalig Nederlands-Indië zijn 
omgekomen. Het eenvoudige 
hardstenen monument draagt de 
tekst 'Nederlands-Indië 194Y1950'. 
Daaronder staan in twee kolom
men de namen van de dertien 
overleden militairen. Helemaal 
onderaan staat 'Zij gaven hun le
ven voor Orde en Vrede'. 



Soephuis (6) 

Maurikstraat 9 
chter het Walkartpark 
ligt aan de Maurik
traat het soephuis van 

de Algemene Armencommissie 
van Zeist. Het is een eenvoudig 
bakstenen gebouwtje, gebouwd 
op grond behorend bij de Dorps
kerk. Vanouds was de armenzorg 
in handen van de diaconieën van 
de kerkelijke gemeenten. In Zeist 
zorgde de diaconie van de Ne
derlands Hervormde gemeente 
voor de armen . Toen Zeist tus
sen 1800 en 183° in inwonertal 
groeide door de aanleg van de 
buitenplaatsen was er in de win
tertijd veel werkloosheid en dus 
armoede. Een aantal notabelen 
probeerden de armenzorg te 
structureren door de oprichting 
van de Algemene Armencom
missie onder voorzitterschap van 
de burgemeester. De financiële 
stukken van deze commissie zijn 

vanaf 1829 bewaard gebleven. De 
commissie ontving jaarlijks bij
dragen van de gegoede burgerij. 

In de w inter van 1845/46 is voor 
het eerst soep uitgedeeld. Reden 
was uiteraard de strenge winter, 
maar wellicht ook het feit dat 
de aardappeloogst slecht was 
geweest. Voor de soepuitdeling 
was een extra inzameling gehou
den. Ook de gemeente droeg in 
de kosten bij. Men had namelijk 
geld nodig voor het maken van 
een toestel om voor veel mensen 
soep te kunnen koken. Er werd 
meldinggemaakt van 245 bedeel
den op een bevolking van 3°00. 
Het apparaat was erg aan slijtage 
onderhevig en werd daarom in 
1852 van de hand gedaan. Het 
was het einde van de soepuitde
ling. De strenge winter van 1861 
is reden weer met het uitdelen 
van soep te starten. Dankbaar 
maakte de commissie gebruik 
van het aanbod van jhr. JE. 
Huydecoper om in het Slot Zeist 
soep te koken en uit te delen. 
Ook de volgende jaren ging het 
zo. 

In 1864 was de Armencommis
sie van mening dat zij zelf een 
pandje moest hebben voor het 
koken en uitdelen van soep. Na 
herhaald verzoek waren de kerk
voogden van de Oude Kerk be
reid een deel van het oude kerk
hof voor dit doel te verpachten. 
In het voorjaar van 1865 hield de 
commissie een inzameling onder 

de burgerij voor de bouw van 
een soeplokaal. Op 10 juni 1865 
werd de bouw aanbesteed. Het 
was in november klaar. Het ge
bouw bestond uit een kookver
trek w aarin drie ketels voor de 
soepbereiding stonden. Rechts 
van de ingang lag de kamer van 
de Armencommissie. Op 31 de
cember 1865 zou de eerste soe
puitdeling zijn. De uitdelingen 
stopten in het voorjaar van 1866. 
Toen in juni van dat jaar de cho
lera, na in andere plaatsen ont
brand te zijn, ook in Zeist aan 
het licht trad werd er zeven we
ken lang soep en eten tegen een 
gering bedrag uitgedeeld. Ook 
werd er beddengoed en kleding 
uitgereikt. De soep werd aange
reikt door het luik rechts van 
de deur. Een soortgelijk luik in 
de rechterzijgevel gebruikte men 
voor het uitdelen van kleding. 

Zeist kreeg in 1909 een Bur
gerlijk Armenbestuur. Dit nam 
grotendeels de taak van de Ar
mencommiSSIe over. In 1909 
werd besloten dat de commissie 
het bedelen zou staken maar de 
soepverstrekking zou voortzet
ten. Er werd van oudejaarsdag 
tot en met februari aan de armen 
gratis soep verstrekt. Zij die niet 
armlastig waren konden eens per 
week voor 5 cent soep kopen. De 
consumenten waren altijd zeer 
goed te spreken over de kwaliteit 
van de soep. In de loop van 1942 
liep de kwaliteit terug ten ge
volge van de voedselschaarste in 

Het soephuis in de 

Maurikstraat had 

vroeger voor de 

armen een feeste

lijke betekenis. Hier 

konden zij van 1865 

tot 1943 eens in de 

week gratis soep 

halen. TAZ 
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De feestelijkheden 

ter gelegenheid van 

de achttiende ver

jaardag van prinses 

Wilhelmina werden 

op 1 september 1898 

voortgezet met, 

onder grote belang

stelling, het planten 

van de Wilhelmina

boom op de Markt 

in Zeist. Achter de 

boom staat de pof

fertjeskraam van 

B. van der Linden. 

Tegenwoordig staat 

zijn nageslacht met 

de poffertjeskraam 

in het Walkartpark. 
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de oorlog. In 1943 wordt daarom 
de uitdeling gestaakt. Na 1945 
is de tijd van het soep uitdelen 
voorbij. Op 2 januari 1948 wordt 
de Armencommissie opgeheven 
en besloten het pand aan de Ne
derlands Hervormde gemeente 
te schenken, de eigenaresse van 
de grond. Al snel na dit besluit 
is het soephuis in gebruik als 
zondagsschool en padvinders
huis. In 1951 moeten beide een 

ander onderkomen zoeken om
dat de hervormde kerkvoogdij 
het pand voor vijf jaar verhuurt 
als opslagplaats voor markiezen. 
De huurtermijn is meerdere ke
ren verlengd. Daarna was het in 
gebruik bij de onderhoudsdienst 
van de kerkvoogdij. In 1995 is het 
eenvoudige pand gerenoveerd en 
sinds 1996 is het voor jeugdacti
viteiten van de Oude en Nieuwe 
kerk in gebruik. 

Herdenkings
bomen 
Diverse plaatsen in Zeist 

(7) 

Op 1 september 1898 is op het 
Marktplein in Zeist de Wil hel
minaboom geplant als herden
king van de inhuldiging van 
koningin Wilhelmina. De bur
gemeester, mr. J.J. Clotterbooke 
Patijn van Cloetinge, deed er de 



eerste schep aarde bij. De Week
bode schrijft hierover: "Een zeer 
groot aantal genoodigden had zich met 
de leden der feestcommissie des smor
gens half elf weer op het Marktplein 
verzameld, alwaar zich ook de stafmu
ziek van het 3d, regiment huzaren had 
opgesteld, ten einde het plaatsen der 
Wilhelminaboom bij te wonen. Uit de 
kweekerij was de boom gehaald door 
de afd. Zeist der Ned. Mij voor Tuin
bouw en Plantkunde, die eerst eene 
kleine rondgang door het dorp maakte 
voorafgegaan door de muziek van den 
heer Zimmermann. Aangekomen op 't 

marluplein bood de heer Hendriksen 
voorzitter van genoemde afdeling de 
boom aan de commissie voor de hul
digingsfeesten aan." De voorzitter 
van deze commissie, de heer jhr. 
Mr. G.e.D. Huydecoper, bood op 
zijn beurt de boom weer aan de 
gemeente aan met de woorden: 
"Moge deze boom, die voortaan den 
naam W ilhelminaboom zal dragen nu 

nog jong en teeder even als zij, aan wie 
hij thans eerbiedig wordt toegewijd op
groeien tot een krachtige stam en later 
wanneer hij in zijn vollen wasdom , 

nieuwe krachtige loten zal hebben 
voortgebracht, steeds blijven het sym
bool, van een hernieuwd leven in het 
aloude stamhuis van Oranje." Het 
was een lindeboom. De gevers 
hadden voor deze soort geko
zen omdat die het beste bij de 
grond paste waarin ze geplant 
zou worden. Bovendien kon dit 
type boom een hoge ouderdom 
bereiken, zeer wenselijk voor een 
herinneringsboom. De herinne
ringsboom werd gezien als een 
monument dat zichzelf steeds 
weer vernieuwde en niet zou lij
den onder de tand des tijds. Het 
smeedijzeren hek rond de boom 
was door de heer Aben gemaakt. 
Het opschrift op het hek is 'Wil
helmina 31 augustus 1880.' Het 
hek verwijst dus naar de geboor
tedatum van koningin Wilhel
mina. De boom is bij haar acht
tiende verjaardag in 18g8 geplant. 
De oorzaak ligt waarschijnlijk in 
het feit dat het hek gedurende 
de oorlogsjaren verwijderd is en 
na de bevrijding bij een opknap
beurt voor de herplaatsing een 

ander jaartal heeft gekregen dan 
oorspronkelijk. Behalve de boom 
is er op 31 augustus 18g8 ook 
nog een Wilhelminamonument 
geplaatst in het Wilhelminapark 
aan de Huydecoperweg. w il hel
mina is op 6 september 18g8 als 
koningin ingehuldigd. 

Voor koningin Juliana is ter ge
legenheid van haar huwelijk met 
prins Bernhard in 1937 een eik 
geplant in het plantsoentje aan de 
Bergweg op de hoek met de Ber
kenIaan. Ook deze boom is aan
geboden door de afdeling Zeist 
van de Nederlandse Maatschappij 
voor tuinbouw en Plantkunde. 
Helaas is deze boom gesneuveld. 
Naar verluid is hij in de oorlog 
omgezaagd en waarschijnlijk in 
een kachel verdwenen. Ook wer
den in Huis ter Heide en Den 
Dolder eiken als herinnering aan 
het huwelijk geplant. In Huis ter 
Heide kreeg de boom een plaats 
in het Blookerpark en in Den 
Dolder bij de gereformeerde kerk 
aan de Hertenlaan. Ter herinne-

Uiterst links: Ter 

herinnering aan de 

achttiende ver

jaardag van Prinses 

Wilhelmina (op 31 

augustus 1898) is 

in het Wilhelmi

napark een monu

ment onthuld. Het 

Wilhelminamonu

ment bestaat uit een 

zuil met bovenop 

een kroon. Aan de 

zijkanten zijn de 

wapens van Nassau 

en Oranje aange

bracht. Aan de 

voorzijde staat het 

wapen van Zeist met 

daarboven een wet

boek als teken voor 

het gezag. Aan de 

achterzijde van het 

monument staat een 

duif als teken van de 

vrede. ZHG 

Links: Sinds 1939 

zijn de koningin

nedagen in het 

centrum van Zeist 

extra feestelijk door 

de Oranjemast, een 

'boom' met vlaggen. 

De oranjemast is in 

1939 door de Oran

jevereniging Zeist 

aan de gemeente 

geschonken. ZHG 
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Deze foto van om

streeks 1913 toont 

het door Hendrik 

Copijn pas aange

legde Blookerpark 

met vijver kort na de 

bouw van het huis 

Nieuw Zandbergen. 
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ZHG 

ring aan de geboorte van prinses 
Beatrix werd op 2 februari 1938 
bij zeer guur weer, maar, zoals 
de kranten schreven in aanwe
zigheid van duizenden mensen, 
in het Wilhelminapark een tul
penboom geplant. Deze boom 
overleefde de oorlog. 

Ter gelegenheid van de bevrijding 
is op 5 mei 1946 een Vrijheids
boom geplant op het pleintje bij 
de Sionskerk daar waar de Oude 
Arnhemseweg, de Jacob Cat
slaan en de burgemeester Patijn
weg bij elkaar komen. Ook werd 
in 1945 een wilg op het eilandje 
in de vijver van Ma Retraite aan 
de Utrechtseweg gepoot. De be
vrijdingsbomen in Austerlitz en 
Den Dolder hebben de tand des 
tijds niet overleefd en zijn op een 

onbewaakt moment gekapt. Ook 
de boom bij de Sionskerk aan 
de Oude Arnhemseweg is sinds 
1980 niet meer. Bij de troonsbe
stijging van koningin Juliana is 
op 30 april 1949 een lindeboom 
op het Julianaplein in de grond 
gezet. Bij de inhuldiging van ko
ningin Beatrix heeft burgemeester 
Eijsink in 1980 een Beatrixboom 
op de Steynlaan bij de hoek met 
de Kritzingerlaan geplant. Deze 
boom is, voorafgegaan door het 
Koninklijk Harmonie Gezelschap 
O.B.K. vanaf de gemeentekweke
rij aan de Choisyweg in optocht 
naar de Steynlaan gebracht. Ter 
gelegenheid van de vijftigste ver
jaardag van de koningin is door 
de Zeister wethouder mevrouw 
Knottnerus-den Engelse op 3 fe
bruari 1988 een lindeboom ge-

plant tussen het politiebureau 
en het gebouw van de GG en 
GD. Het initiatief was door de 
confederatie van Oranjevereni
gingen in Nederland genomen. 
Het huwelijk van prins Willem 
Alexander met prinses Maxima 
was in januari 2002 aanleiding 
voor het Oranjecomité Zeist en 
de Oranjevereniging Den Dolder 
samen met de Vereniging Auster
litz Belang een koningslinde in 
het Wilhelminapark te planten. 

De laatste herinneringsboom is 
in april 2004 geplant in het Wil
helminapark ter gelegenheid van 
de geboorte van prinses Catha
rina Amalia. Bij de boom is een 
koker met een oorkonde in de 
grond gestopt. Ook deze geboor
teboom is een tulpenboom. 

Huis ter Heide 

Het Blookerpark (8) 

Amersfoortseweg 
14.00 - 17.00 uur high tea 
Consumpties verkrijgbaar 

H et Blookerpark ligt 
ten noorden van de 
Amersfoonseweg in 

de buurtschap Huis ter Heide. 
Het gaat automatisch over in het 
rondom liggende villapark. De 
eerste aanleg was in 1860 in op
dracht van mr. P.M. de la Court, 
eigenaar van het landgoed Zand
bergen dat uit 1653 dateert. Het 



ontwerp van het park zou van 
de hand van de jonge Hendrik 
Copijn zijn. Het landgoed Zand
bergen is in 1896 door de cacao
en chocoladefabrikant Johannes 
Blooker (1850-1934) gekocht. Hij 
heeft het naar hem genoemde 
Blookerpark door Hendrik Co
pijn in de landschapsstijl laten 
aanleggen. Het heeft fraaie boom
partijen op aangelegde heuvels, 
een onregelmatige vijver, twee 
stukken weiland en mooie door
kijkjes vanaf de slingerpaden. 
Oorspronkelijk was het park de 
overplaats van het landgoed. Tot 
1860 bestond het terrein uit hei
degrond en weiland. In het park 
staat een romantisch theehuisje 
dat uitkijkt op de vijver. Dit 
huisje is al in het oorspronkelijke 
plan van 1860 opgenomen. Het is 
aan de achterzijde voorzien van 
een keienwand met bovenin een 
wijzerplaat waarvan de wijzers 
altijd op half tien staan. Ook 
is aan deze zijde in Romeinse 
cijfers, MDCC, het jaartal 1700 

aangebracht. Met de keien lijkt 
het alsof men de indruk van een 
ruïne heeft willen geven. Aan 
de kant van de vijver heeft het 
openslaande deuren die tegen
woordig in verband met vanda
lisme helaas zijn afgedekt met 
houten luiken. Op een deel van 
de overplaats liet Blooker een 
villapark aanleggen. De exploita
tie van dit villapark was in han
den van de Utrechtse makelaar 
W van Lankeren en de Zeister 
aannemers J. van den Brink en 

D.P.I. Harmsen. De grondprijs 
lag op minimaal 50 cent per 
m 2 terwijl een kavel tenminste 
2000 m 2 groot was. In verband 
met de villabouw werd het park 
nu omsloten door wegen die in 
1902 in een slingerend padenpa
troon zijn aangelegd. Kort daar
na, omstreeks 1905, verrezen de 
eerste villa's aan de Potterlaan, 
de Rembrandtlaan en de Ruys
daellaan. In 1912 waren er reeds 
tien verkocht. De ligging van de 
villa's werd aangeprezen met het 

station Huis ter Heide in de na
bijheid op een loopafstand van 
3 minuten. Daar kwamen dage
lijks twintig treinen van en naar 
Utrecht. In 1913 liet Blooker voor 
zichzelf, dichtbij de vijver van 
het park, het huis Nieuw Zand
bergen bouwen en verliet hij het 
Huis Zandbergen. Om een goed 
zicht op het park te hebben liet 
hij een deel van de Rembrandt
laan omleggen. Blooker had van
uit zijn woning ook zicht op de 
mythologische vrouwenfiguur bij 

Tegenover het huis 

Nieuw Zandbergen 

staat aan de vijver 

in het Blookerpark 

een theehuisje 

verscholen tus-

sen de bomen. Een 

prentbriefkaart van 

omstreeks 1915. ZHG 

Aan de achterzijde 

heeft het theehuisje 

een uit keien op

gebouwde wand 

met een gefingeerd 

jaartal in Romeinse 

cijfers een geschil

derde wijzerplaat. 

Een prentbriefkaart 

van omstreeks 1905 

voor de aanleg van 

het Blookerpark. ZHG 
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Het lijkt alsof de 

nimf in het 8100-

kerpark zich zojuist 

in de vijver heeft 

gebaad. Een foto uit 

1989. TAZ 
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de vijver. In dezelfde tijd, 1912, 

liet de heer J.e. Soeters het Huis 
Rodichem ten noorden van het 
Blookerpark bouwen. Het huis 
stond op de as van de Gezicht
slaan van Huize Zandbergen. 
Bij de koop van de grond was 
bedongen dat de eigenaar van 
Rodichem altijd van vrij uitzicht 
verzekerd zou zijn. 

Het onderhoud van het Bloo
kerpark was elk jaar een forse 
post voor rekening van de heer 
Blooker. Nu zat hij vanaf 1899 als 
vertegenwoordiger van de libera
le partij in de Zeister gemeente
raad. Tussen 1909 en 1917 was hij 
zelfs wethouder van de gemeente 
Zeist. Op 3 april 1920 stelde hij 
de gemeente Zeist voor om het 
eigendom van de wegen in het 
Blookerpark, de Gezichtslaan en 
de vijver van hem over te nemen. 
Als eigenaar kon de gemeente 
dan voor het onderhoud en de 
verdere aanleg zorgen. Na lange 
discussies besloot de gemeente
raad begin 1925 niet op het voor
stel in te gaan. In december 1925 

kwam Blooker op de mogelijke 
aankoop door de gemeente terug 
met een beter voorstel. Hij bood 
nu het hele park met vijver, tuin
huisje en wegenstructuur aan de 
gemeente te koop aan . Het ging 
totaal om ongeveer 10 hectare. 

Het Blookerpark kreeg pas om
streeks 1940 zijn huidige naam. 
Daarvoor heette het Park Zand
bergen. Het publiek ervaart het 
park sinds de openstelling als 
een plaats om te recreëren. Velen 
leerden schaatsen op de vijver. 
In minder koude maanden van 
het jaar weten de hengelaars de 
vijver te vinden. Er is al menig 
visje naar boven gehaald. Ook 
feestelijkheden, zoals Koningin
nedag, zijn in Huis ter Heide in 
het park gevierd. Zo plaatste de 
Oranjecommissie van Huis ter 
Heide eind april 1955 een feest
tent in het park. De voorzitter 
van deze commissie verwelkom
de op 30 april 's morgens om 
half tien ongeveer 300 kinderen. 
"Hij memoreerde de betekenis van het 
vieren van de verjaardag van ons aller 
Landsmoeder en wenste de kinderen 
een prettige morgen toe." Vervolgens 
stond Mr. Janno op het program
ma die een poppenkastvoorstel
ling gaf, optrad als buikspreker 
en als goochelaar. De kinderen 
kregen in de pauze uiteraard li
monade met een koek. Het mid
dagprogramma verliep die dag 
een beetje anders dan gepland. 
Het zou om twee uur beginnen, 
echter de wielrenners van de 

Ronde van Nederland passeer
den op dat moment door Huis 
ter Heide en trokken alle aan
dacht. Het gevolg was dat toen 
de burgemeester met zijn echt
genote op het feestterrein ver
scheen er zo weinig publiek was 
dat hij onverrichterzake weer 
vertrok. Toen er om kwart voor 
drie weer voldoende mensen op 
het feestterrein in het park wa
ren begonnen de volksspelen 
zoals ringrijden, doeltrappen, 
busgooien. Ook het Koninklijk 
Harmonie Gezelschap Oefening 
Baart Kunst gaf 's zomers uit
voeringen in het Blookerpark. 
Daarvoor werd dan een feesttent 
neergezet met ongeveer 200 zit
plaatsen. 

In het voorjaar van 1958 gaf de 
gemeente een aantal eenden voor 
de vijver van het park. In het 
Maandblad van de Belangenge
meenschap Huis ter Heide toon
de men zich verheugd over deze 
attractie waaraan vooral kinde
ren plezier zouden beleven. Te
vens verscheen in het Maandblad 
een oproep de beetjes te eten te 
geven. "Deze beesten kunnen niet al
leen van water leven; zij hebben meer 
nodig. Laten wij nu aan ons Gemeen
tebestuur tonen, dat een ieder het 
'goed ' heeft hier, ook de eendjes." 



Den Do/der 

Gehoorzaal 
van de Willem 
Arntszhoeve en 
Muziekvereniging 
Dr. Engelhard. (9) 

Dolderseweg 164 
11.00 - 16.00 uur 
Startpunt wandelingen o.l.v. 
gidsen van de Historische Ver
eniging Den Dolder langs de 
monumentale gebouwen van 
de Willem Arntszhoeve om 
11 .00 uur en 13.30 uur. 

I n 1906 vestigde de Willem 
Arntszhoeve zich in Den 
Dolder aan de Dolderseweg. 

Het w as het buitengesticht van 
de Willem Arntszstichting uit 
Utrecht waar krankzinnigen ge
huisvest waren en psychisch be
geleid w erden . Eind negentiende 
eeuw was men overtuigd geraakt 
dat de genezing van dergelijke 
patiënten beter zou slagen in een 
rustige omgeving in de natuur 
dan in de drukke stad . In het 
buitengesticht zouden zij mid
dels arbeidstherapie in land- en 
tuinbouw beter genezen . Zo ver
rees binnen een tiental jaren op 
een woest stuk grond van on
geveer 200 hectare bij Den Dol
der, dichtbij de spoorlijn tussen 
Utrecht en Amersfoort, een klein 

dorp bestaande uit villa-ach
tige gebouwen . Het geheel was 
ruim opgezet. Als eerste werd 
een boerderij gebouw d waarbij 
patiënten uit Utrecht w erden 
ingeschakeld. De boerderij was 
een ontwerp van de architect 
G. van Heerde. H ij ontw ierp in 
1916 nog een achttal personeels
woningen aan de Dolderseweg. 
De rest van de gebouwen is ont-

worpen door de Amsterdamse 
architect FW.M. Poggenbeek die 
ook bij de bouw van soortge
lijke gestichten in Santpoort en 
Castricum betrokken was. Twee 
kleinere paviljoens waren een 
ontwerp van architect HJ. Kolk 
uit Utrech t. Behalve de patiënten 
woonden ook de geneesheer-di
recteur evenals een deel van het 
personeel op het terrein. 

De Gehoorzaal 

van deWillem 

Arntszhoeve in Den 

Dolder, gelegen 

acht er het direct ie

gebouw. Het spit sje 

op het dak is voor de 

luid klok. Dit dateert 

uit de tijd dat het 

gebouw ook als 

kerkruimt e dienst 

deed. HVDD 

In 1934 vierde de 

Mandolineclub 

van deWiliem 

Arntszhoeve het 

eerst e lustrum met 

een uit voering in de 

Gehoorzaal. HVDD 
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Concert van het 

op 18 oktober 1958 

opgerichte Dr. En

gelhardcorps in de 

Gehoorzaal van de 

Willem Arntszhoeve 

onder leiding van 

de dirigent Rietveld. 

Het concert is na het 

overlijden van Dr. 

Engelhard gegeven 

wiens portret naast 

de musici op het 

toneel staat. De foto 

dateert duidelijk van 

voor 1960 omdat 

de muzikanten in 

hun zondagse kledij 

optreden en niet in 

uniform. HVDD 
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Centraal in het complex is het 
directiegebouw dat in 1912 klaar 
was. Evenals een deel van de 
andere gebouwen is het uit bak
steen opgetrokken pand van een 
witte pleisterlaag voorzien. Met 
de belijning van het pand, de 
vakwerkbetimmering en de bak
stenen randen wordt een sfeer 
opgeroepen van woningen in 
bergachtige streken in de Duits
talige landen. Een dergelijke ar
chitectuur was begin twintigste 
eeuw in de mode. Achter het 
directiegebouw bouwde men de 
gehoorzaal, een eenvoudige zaal 
voor de ontspanning van pa
tiënten. Er waren zang- en to
neeluitvoeringen, de in 1929 met 
patiënten opgerichte Mandoline
club trad er op, maar ook waren 
er godsdienstoefeningen onder 
leiding van een dominee en een 
pastoor. In latere jaren kreeg de 
Willem Arntzshoeve de beschik
king over een kapel. Dat had tot 
gevolg dat de gehoorzaal voorna
melijk voor lichamelijke oefening 
werd gebruikt. Toch werd deze 
na de Tweede Wereldoorlog nog 

steeds voor culturele activiteiten 
benut. Het koor 'Con Amore' en 
de muziekclub 'De Krekels' beide 
samengesteld uit patiënten maak
ten er een goed gebruik van. 
Doordat een groot deel van het 
personeel van de psychiatrische 
inrichting in het dorp woonde en 
de patiënten in Den Dolder be
kend waren ontstond er een band 
tussen de Willem Arntszhoeve 
en het dorp. Het was dan ook 
logisch dat de directie van de 
stichting de gehoorzaal van het 
complex beschikbaar stelde voor 
veremgmgsaCtlVltelten vanuit 
het dorp. Tot op heden geeft 
de toneelvereniging 'Onder ons' 
uitvoeringen in de gehoorzaal. 
'Muziekvereniging Dr. Engel
hard ' gebruikt het gebouw als 
repetitieruimte. In de beginjaren 
waren de jaarlijkse muziekuit
voeringen ook in de Gehoorzaal. 
Later zijn die naar dorpshuis 
De Delta verplaatst. Ook is er 
een periode gerepeteerd in an
dere ruimten zoals scholen, fa
brieksgebouwen, dorpshuis De 
Delta en jeugdsociëteit Faïsca. 

De Muziekvereniging Dr. Engel
hard is naar de geneesheer-direc
teur van de Willem Arntszhoe
ve, Dr. c.F. Engelhard, genoemd 
die van 1926 tot 1952 aan de Wil
lem Arntsz Stichting verbonden 
was. Hij overleed in 1959. De 
Muziekvereniging Dr. Engel
hard is op 18 oktober 1958 op
gericht, zij droeg toen nog de 
naam DL Engelhardcorps. De 
vereniging had een voorganger, 
namelijk Muziekvereniging Ex
celsior. Deze vereniging werd in 
1920 opgericht op initiatief van 
Christoph Pleines, directeur van 
de Dolderse zeepfabriek De Duif. 
In 1953 ging deze vereniging ter 
ziele door een gebrek aan leden. 
Enkele jaren later staken voor
malige bestuurders en ex-muzi
kanten de koppen bij elkaar en 
na een reclamecampagne waren 
er voldoende belangstellenden 
voor een nieuwe vereniging. Zij 
speelden dapper op het oude 
instrumentarium van Excelsior, 
maar door de slechte staat waar
in deze verkeerden stelde het ge
luid niet veel voor. 
Dr. Engelhard stelde een be
drag van f 595 beschikbaar voor 
nieuwe instrumenten onder de 
voorwaarde dat er binnen drie 
maanden begonnen moest zijn 
met regelmatig repeteren en dat 
er binnen 18 maanden een voor 
het publiek toegankelijk concert 
moest worden gegeven. Voor de 
vereniging was deze geste reden 
de naam van Dr. Engelhard aan 
het korps te verbinden. 



Het eerste openbare optreden 
was in het voorjaar van 1959 toen 
bij een huwelijksfeest een sere
nade aan de Pleineslaan werd ge
geven. Het eerste grote, officiële 
optreden vond plaats op Konin
ginnedag 1960 toen het complete 
korps, bestaande uit fanfare (al
leen koperinstrumenten en saxo
foons) en drumband, op straat 
optrad. In de herfst was er een 
gratis concert voor de Dolderse 
bevolking in de Gehoorzaal van 
de Willem A rntszhoeve. Bij de 
optredens werd nog geen uni
form gedragen. Om in gelijke 
kleding op te treden leenden de 
muzikanten in 1960 witte jasjes 
en koksmutsen van de Willem 
Arntszhoeve. Door elke maan
dagavond deur aan deur te col
lecteren , soepverkoop en oliebol
lenacties was er na een jaar wat 
geld bijeen voor de eerste uni
formen. Met steun van de ge
meente Zeist, het Anjerfonds en 
de directeur van de toenmalige 
Mercedes Benz-garage aan de Pa
duaweg, de heer Van Kooij, kon
den blauwe blazers met een grij
ze pantalon of rok en een baret 
worden aangeschaft. In de jaren 
zestig beleefde het korps hoogtij
dagen met 60 tot 80 muzikanten 
bij buitenoptredens. Later liep 
het ledental door het dalende 
aantal jeugdigen en het op hoge 
leeftijd raken van de mensen 
van het eerste uur terug. Toch 
heeft 'Muziekvereniging Dr. En
gelhard ' tegenwoordig weer een 
bloeiende jeugdafdeling. 

Bevrijdingsbank (10) 

Dolderseweg/ 
hoek Hertenlaan West 

H et eerste echte gedenk
teken in de gemeente 
Z eist ter gelegenheid 

van de bevrijding in 1945 staat in 
Den Dolder aan de Dolderseweg 
op de hoek met de Hertenlaan
west. Het kwam tot stand op 
initiatief van een groep particu
lieren die zich hadden verenigd 
in het Comité tot opbouw van 
Den Dolder en Bosch en Duin 
en in de Oranjevereniging Den 
Dolder. Zij w aren blij met de 
bevrijding, de terugkeer van de 
koningin in Nederland en ver
heugd dat het zwaar getroffen 
Den Dolder weer in vrijheid kon 
worden opgebouw d. Het comité 
koos voor een monumentale ge
metselde bank. In de rugleuning 
is een plaquette aan gebracht met 

de tekst 'Ter herinnering aan de 
bevrijding van ons land, 5 mei 
1945" Aan de linker zijkant staat 
'Aangeboden door de bew oners 
van Den Dolder en Bosch en 
Duin aan de gemeente Z eist, 
30 augustus 1945" Bij de op 30 
augustus 1945 onthulde bank is 
tegelijkertijd door burgemeester 
mr. WAJ Visser en zijn echt
genote een vrijheidsboom ge
plant. Het is niet bekend w at 
voor soort boom het was. Triest 
is dat de boom in het gemeen
teplantsoentje op een onbewaakt 
ogenblik is gekapt. De meeste 
oorlog- en bevrijdingsmonumen
ten in Nederland zijn op initi
atief van particulieren geplaatst. 
Het oorlogsmonument aan de 
Dolderseweg op de hoek met 
de Willem A rntszlaan is hierop 
een uitzondering. Dit manshoge 
houten kruis is in 1970 door de 
gemeente Z eist neergezet. 

In Den Dolder is 

al op 30 augustus 

1945 de bev vvzvn 

Bosch en Duin. 

Het uit bakste-

nen opgetrokken 

monument staat in 

een plantsoentje 

aan de Dolderseweg 

op de hoek met de 

Hertenlaan-West. 

Een prentbriefkaart 

uit omstreeks 1960. 

HVDD 
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VAN HET BESTUUR 

Nieuwsbrief 

In september willen we u via een 
tweede Nieuwsbrief van onze ko

mende activiteiten wat breder te in
formeren, maar nu alvast dit: 

Deze tentoonstelling wordt ge,.,. 
maakt door een combinatie van 
historici, fotografen en kunstschil
ders, ofwel het Zeister Historisch 
Geoootschap, De Essentie en De 
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De Voorheuvel 87 
herinnerd 

De levendige geschiedenis aan 
de Voorheuvel is er vooral te 
danken aan de bloeiende mid
denstand. Andy en Dolf Smith 
inventariseerden de verhalen 
over deze straat en haar hard
werkende bewoners. 

Film in 
première 105 
Vorig jaar ging in Theater Figi de 
film "Zeist in de jaren '50, de on
verwachte welvaart" in première. 
Aan deze succesvolle vertoning 
ging een jarenlange voorberei
ding vooraf 

Villapark 96 
Schaerweijde 

De Zeister Boulevard die het 
landgoed Schaerweijde door
kruist, kent een roerige geschie
denis . Alleen al over de Franse 
naam werd menigmaal in de 
raad gedebatteerd. 



Herinneringen aan 
de Voorheuvel 

Oral history, ook wel monde
linge geschiedenis genoemd, 
is "in". Hierbij gaat het om 
herinneringen en verhalen die 
men aan bepaalde zaken uit 
het verleden heeft. Die ver
halen kunnen een completer 
beeld geven van het verleden, 
ook al is geschiedenis met 
verhalen als bron dikwijls ge
kleurd. Maar ook de gekleurde 
versie is geschiedenis; elk ver
haal vindt namelijk ergens zijn 
oorsprong. De waarheid haal 
je nooit helemaal boven, zelfs 
niet aan de hand van andere 
bronnen. Eén waarheid bestaat 
namelijk niet; in deze context 
zijn er altijd meerdere. 

Door Andy en Dolf Smith 

"In het jaar achttien honderd een 
en vijftig, den tweeden der maand 
April is voor ons Burgemeester, 
Ambtenaar van den Burgerlijken 
Stand der gemeente Zeyst, Arron
dissement Amersfoort, Provincie 
Utrecht, verschenen: 
Hendrik de Bruin, oud vierender
tig jaren, van beroep broodbakker, 
wonende te Zeyst; welke ons heeft 
aangegeven, dat op den eersten 
der maand April dezes jaars, des 
avonds ten elf uren, binnen deze ge
meente, een lánd van het vrouwelijk 
geslacht, is geboren uit hem aange
ver en Catharina van Barneveld, 
z~ne huisvrouw, van beroep zonder, 

met hem wonende te Zeyst aan de 
Moscoviterschen Heuvel; en aan 
hetwelk hij verklaard heeft te geven 
den voornaam van Johanna" ... 

Z
omaar een geboorteakte 
uit de vijftiger jaren van 
de negentiende eeuw; 

op zich niks bijzonders, maar 
wanneer we ons realiseren, dat 
met de in deze akte genoemde 
Moscoviterschen Heuvel de 
Voorheuvel wordt bedoeld, dan 
wordt duidelijk dat deze straat 
ook in 1851 al een bakker huis
vest. De boreling is de overgroot
moeder van schrijvers dezes en 
dat maakt dat de akte dus ook 
niet zomaar een akte is. 

De Voorheuvel ter 

hoogte van de Ro

zenstraat, gezien in 

de richting van het 

Marktplein. 
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Radio Boer, met in 

de deuropening de 

heer en mevrouw 

Boer. 
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Voorheuvel 75, elec

trotechnisch bureau 

Coljee, ook voor 

verkoop en verhuur 

van witgoed. 
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Ruim honderd jaar later lopen 
haar achterkleinkinderen er da
gelijks aan de hand van hun 
moeder, haar kleindochter, bood
schappen te doen. Het zijn tijden 
die zich niet la-
ten vergelijken 
met nu. Waar 
men vandaag de 
dag via Internet 
"shopt" of één 
keer per week in 
het groot inslaat, 
doet men dan 
nog dagelijks 
boodsch ap p en 
en vanuit ons 
ouderlijk huis 
doe je dat, als 
vanzelfsprekend, 
op de Voorheu
vel... 

We zijn beland 
in "The fabulous 
Fifties", "the age 
of rock 'n roll ", 
de jaren vijftig 
van de twintigste 
eeuw. De tweede 
were l doorlog 
heeft de wereld 
veranderd en 
zelfs in Zeist zal 
het nooit meer 
worden zoals het 
geweest is. Maar, rock 'n roll of 
niet, erg swingend is Zeist niet 
of het moet bij "Radio Boer" zijn, 
aan het eind van de Voorheuvel. 
H ier schaft de jeugd haar "plaat-

jes" aan, aanvankelijk nog kras
sende breekbare 78-toeren, later 
vervangen door 4s-toeren in vi
nyl. 
Het is de periode van wederop-

bouwen van vernieuwing, maar 
tegelijkertijd van koude oorlog, 
spruitjes, borstrokken en bad
huis, dus zo "fabulous" is het al
lemaal niet ... 

De Voorheuvel ziet er in die tijd 
totaal anders uit. Nog altijd zijn 
er tussen de vele winkels restan
ten te vinden van de oorspron
kelijke bebouwing: arbeiders- en 

middens tands
woningen , die 
vaak in ernstige 
staat van ver
val verkeren . 
Ze wachten 
op het moment 
dat ze onder de 
slopers h a m er 
zullen vallen 
en dat mo
ment is akelig 
dichtbij. Het 
w inkelbestand 
daarentegen is 
springlevend. 
De hoeveel
heid winkels 
is overweldi
gend voor een 
straat van dit 
kaliber, meer 
dan vijftig! 
Drie bakkers, 
drie schoenen
handels, drie 
slagers, twee 
visboeren, twee 
boekh a ndels , 
drie drogiste
rijen c.q. par-
fumeriezaken 

en legio zaken in manufacturen, 
stoffen, kleding en woningtex
tiel, tabak, groente, bloemen ... 
Je kunt het zo gek niet beden
ken of het is op de Voorheuvel 



te krijgen. Tegelijkertijd bekruipt 
je het gevoel dat de concurrentie 
moordend moet zijn. Hoewel... 
de ontkerkelijking heeft nog niet 
ingezet en de 
rooms-katholie
ken kopen vaak 
nog uitsluitend 
bij de rooms
katholieke w in
keliers, zoals de 
gereformeerden 
bij de gerefor
meerden kopen 
en de hervorm
den bij de her
vormden. Maar 
waar je ook 
koopt, levens
middelen en 
d rogisterijarti
kelen koop je 
vaak op de pof 
Elke aanschaf 
wordt keurig 
bijgeschreven 
in het boekje 
en wordt nog 
t hui sbezorgd 
ook! 
Revolutionair 
voor Zeist is 
dan ook de 
bouw van de 
"Kijkgrijp" in 
1953, de eerste 
grote zelfbedie-
ningszaak in Zeist. Op deze plek, 
naast Duetz, was sinds mensen
heugenis al een kruidenierszaak 
gevestigd. Aanvankelijk is dat 
het bedrijf van de heer T. Dirk-

sen, dat wordt voortgezet door 
de heer GTh. Vegt. De meningen 
over de zelfbedieningszaak zijn 
verdeeld. Het is een vooruitstre-

vende ontwikkeling, maar Zeist 
is nu eenmaal niet zo vooruit
strevend. Zelf je boodschappen 
moeten pakken wordt gezien 
als inleveren op de service en in 

Zeist laat men zich nog steeds 
graag bedienen... Bij de bouw 
wordt al rekening gehouden met 
het feit dat het concept van een 

zelfbedienings
zaak niet aan zal 
slaan in Z eist. In 
dat geval zal het 
gebouw eenvou
dig om te bou
wen zijn naar 
een bioscoop. 
Het manage-
ment van de 
"Kijkgrijp" is in 
handen van de 
heer J.e. de Rijc
ke, w iens vrouw 
een Groenwoudt 
is. Deze naam 
zal jaren later 
weer opklin
ken als een van 
de vele namen, 
waaronder de 
zaak opereert: 
Kijkgrijp, Profi
markt, Willem 
Groenwoudt en 
Groenwoudt. 
Inmiddels is de 
zaak verhuisd 
naar het voor
malige stations
terrein en is in 
2006 als Konrnar 
door het Laurus 

Concern verkocht aan de Van 
Eerd Groep. Daarmee is het een 
Jumbo Supermarkt geworden. 

Veel van wat w ij als vanzelf-

Fa_ W_J_ Hanselaar, 

met links de heer en 

mevrouw Hanselaar, 

recht zoon Wim en 

kleindochter. 
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Voorheuvel 72, de 
dames Broggel 
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Middenstands- en 

arbeiderswoningen 

aan de Voorheuvel, 

wachtend op de 

slopershamer. 
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sprekend ervaren, zoals televisie, 
badkamers, auto's, koelkasten en 
wasmachines zijn nog slechts 
weggelegd voor "the happy few". 
De minder gefortuneerden heb
ben hooguit de mogelijkheid 
om af en toe een wasmachine 
te huren en televisie kijk je "en 
groupe" bij familie, buren of ge
woon in de etalage van Radio 
Koster, later Radio Triezenberg 
op het Marktplein... Heel wat 
kinderen zwaaien er in het voor
bijgaan naar "tante Hannie" Lips, 
de immens populaire televisie
omroepster bij de K.R.O. 
Twee keer per week is er markt 
op het Marktplein, door echte 
Zeistenaren dan nog altijd "De 
Slof" genoemd. In de zomer is 
dat zelfs drie keer: op donder
dag een volledige markt, op za
terdag groente, fruit, vlees, vis, 
kaas en eieren en 's zomers op 

dinsdag uitsluitend groente. Op 
donderdag is het Marktplein te 
klein en slingert de markt zich 
via de Emmastraat de Weeshuis
laan in tot aan de Weeshuislaan
school, ter hoogte van waar nu 
de Antonlaan begint. Het zorgt 
voor grote drukte, want ook uit 
omliggende gemeenten wordt de 
Zeister markt gretig bezocht. 

Een begrip in het Zeist van die 
dagen is Van Maanen's Textiel
handel op de hoek van de Voor
heuvel en de Oude Arnhemse
weg. Het statige gebouw dwingt 
respect af, van buiten zowel als 
van binnen. Het pand heeft niet 
minder dan zeven etalages en 
zodra je via de zware deur bin
nenkomt, hoor je de houten par
ketvloeren onder je voeten kra
ken. Recht tegenover de ingang 
vindt men knoopjes en garen, 

We weten, dat Sinterklaas en 
Zwarte Piet daar audiëntie hou
den en met tere kinderzieltjes 
wordt in deze tijd nog geen reke
ning gehouden. Piet zwaait van 
tijd tot tijd driftig met zijn roe 
en dreigementen over enkele rei
zen in de zak naar Spanje voor 
de minder gehoorzame jeugd 
zijn de orde van de dag! 
De winkel is een aaneenschake
ling van eikenhouten stellingen, 
toonbanken, vitrines en ladekas
ten; het enige dat men niet lijkt 
te verkopen is een "nee" ... 
Betaling van de aangekochte arti
kelen is bij Van Maanen centraal 
geregeld. Aan de linkerkant is 
een smalle, langwerpige ruimte 
gecreëerd, bestaande uit een ei
kenhouten lambrisering met een 
opzet van melkglas. Aan het 
eind bevindt zich een uitsparing 
voor een loket waar het melkglas 
is vervangen door vensterglas. 
Over de hele lengte is een plank 
aangebracht, waarover de mee
gebrachte boodschappentassen 
worden voortgeduwd tot men bij 
het loket is beland, waarachter 
mevrouw Stolwijk-van Maanen 
driftig aan de kassa schuift en 
draait. Zou het aan ons geheu
gen liggen of is de sfeer een beet
je degelijk, saai en stoffig ... 
Naast van Maanen is de firma 
Duetz gevestigd, geen toeval, 
want de beide families zijn aan 
elkaar gelieerd: de oude me
vrouw Van Maanen is een Duetz 
van zichzelf 
Het is sowieso opmerkelijk, hoe 



links badgoed en lakens, rechts 
de stoffen Direct rechts bevindt 
zich een brede trap die naar bo
ven voert, waar de bedden en de 
tapijten worden verkocht. Trap-

pen, stoepjes en muurtjes hebben 
normaal gesproken op elk kind 
een enorme aantrekkingskracht, 
maar in december blijven we zo 
ver mogelijk bij de trap vandaan. 

De Voorheuvel lijkt te worden 
beheerst door families. Even 
verderop in de richting van de 
Bergweg begint het imperium 
van de familie van Dam. Op 
nummer 32 is de zaak van GJ. 
van Dam in huishoudelijke arti
kelen gevestigd, ernaast, op num
mer 34 Stolk-van Dam voor Vak-, 
Bedrijfs- en waterdichte Kleding 
en Manufacturen. Daarnaast, op 
de nummers 38, 40 en 40a "De 
Kampioen" met een zaak in Rij
wielen, Onderdelen en Toebeho
ren, inclusief werkplaats en een 
zaak in Lampen en Electro-tech
niek. 
Op de plek waar Voorheuvel, 
Bergweg en Jagerlaan samenko
men, heerst de familie Van de 
Kamp. Het is de plek waar ooit 
de heuvel moet hebben gelegen, 
waaraan de Voorheuvel haar 
naam te danken heeft. Nakome
lingen van een soldaat, die dien
de onder generaal van Solms en 
luisterde naar de naam Nicolaas 
Moscoviter vestigden zich op 
deze kleine heuvel, waardoor de 
straat ook bekend heeft gestaan 
als de Moscoviters(chen) Heuvel. 
Tot 1867 is hier de windkoren
molen "De Hoop" actief. Blik
seminslag veroorzaakt in 1867 
een brand, die zo spectaculair is, 
dat men er zelfs per rijtuig voor 
uit Utrecht, de Bilt, Bunnik en 
andere omliggende plaatsen voor 
komt aangesneld; ramptoerisme 
is blijkbaar niet alleen van onze 
tijd ... Sloop volgt in 1869. De heer 
H. van de Kamp begint er de-

Steegbebouwing 

aan de Voorheuvel. 
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Marktdag in Zeist, 

met links de firma's 

Van Maanen en 

Duetz. 
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cennia later zijn Handel in IJzer
waren. Na zijn dood wordt de 
zaak voortgezet, in eerste instan
tie door zijn zoons Jan en Kobus, 
later uitsluitend nog door Kobus. 
Hoewel de firma al jaren geleden 
in andere handen is overgegaan, 
is hij tot medio 2006 onder de 
naam Van de Kamp voortgezet. 
Het pand zal binnenkort wor
den gesloopt 
om plaats te 
maken voor 
nieuwbouw. 
Schuin tegen
over de ijzer
handel vinden 
we decennia
lang de firma 
Heger-van de 
Berg. De heer 
A. Heger be
gint hier in 
1922 een boek
en kantoor
boekhandel, 
maar uiteinde
lijk verwerft 
de zaak vooral faam als handel 
in Teken- en Schildersbenodigd
heden. Zijn vrouw is, u raadt het 
al, een Van de Kamp. De zaak 
wordt voorgezet door hun doch
ter Jannie en haar echtgenoot 
JooP van de Berg. Ook hier geldt, 
dat de familie Van de Berg-Heger 
de zaak jaren geleden verkocht. 
Toch leeft de naam Heger-van 
de Berg nog steeds voort, zij het 
op de Steynlaan. Een kleindoch
ter van de grondlegger, Wilma 
Voorneveld-van de Berg maakt 

inmiddels weer deel uit van het 
team en geeft de klant af en toe 
het gevoel dat de tijd heeft stil
gestaan ... 
Op de Bergw eg, tegenover de 
Joubertlaan, bevindt zich Wo
ninginrichting "Ideal Home" van 
de heer M. van de Kamp, die op 
zijn beurt, de fakkel overdraagt 
aan zoon Henk. Anno 2006 zijn 

in dit pand Reformhuis Bos en 
Bos, de voetenvriend te vinden. 
Een andere "voetenvriend ", die 
jarenlang deel uitmaakt van de 
middenstand op de Voorheuvel 
is WJ. Hanselaar. Onze moeder, 
die toch heus een modegevoelige 
vrouw is, troont ons, gek genoeg, 
elke keer weer mee naar deze 
wat eigenzinnige ondernemer die 
erom bekend staat dat zijn col
lectie nu niet bepaald de meest 
modieuze is . Naar wat daarvan 
de reden is, kunnen we nu al-

leen nog maar gissen. Is het mis
schien, omdat de winkel vol staat 
met winkeldochters, waardoor 
er ook nog een passend model 
te vinden is voor onze vader die 
een extreem kleine maat schoen 
draagt? Een ding is zeker, voor 
nouveauté 's is Hanselaar niet 
het juiste adres. Met grote stel
ligheid w eet hij, hierin gesteund 

door zoon Wim, 
in één adem alle 
redenen te be-
noemen, waarom 
een verstandig 
mens daar niet 
aan begint. Dat 
vormt voor onze 
moeder voldoen
de reden om van 
de aanvankelijke 
keus af te zien 
en voor een wat 
minder nieuw 
modelletje te kie
zen. .. Maar blijk
baar is niet ieder-
een zo meegaand, 

want bij het aanschouwen van 
de avondvierdaagse weet Hanse
laar bij elke wat moeilijk lopende 
deelnemer te verkondigen, dat ze 
dit aan zichzelf te wijten hebben, 
omdat ze hun schoenen duidelijk 
niet bij hem gekocht hebben ... 

Vanaf het begin van de jaren 
twintig is op Voorheuvel 72 het 
Manufacturen-Magazijn van de 
heer en mevrouw J.H. Broggel te 
vinden. Mevrouw Broggel heeft 
een gerenommeerde naam op 



het gebied van corsetterie, maar 
vreest dat die goede naam uit
eindelijk verloren zal gaan. Het 
echtpaar is namelijk kinderloos 
en beschikt daarmee niet over 
een geschikte opvolger voor de 
zaak. Ten einde raad wendt zij 
zich tot haar zuster, met het 
verzoek of ze niet één van haar 
dochters mag "hebben". En zo
waar, één dochter verklaart zich 
bereid en komt in 1947, samen 
met haar man D. Struis, vanuit 
Amsterdam naar Zeist. Samen 

nemen zij de zaak over, die nog 
jarenlang op het vertrouwde 
adres in bedrijf is als "De kleine 
Bonneterie", v/h Broggel. Maar 
de meesten spreken toch van 
"Modehuis Struis" of "Struis". Na 
de dood van de heer D. Struis 
wordt de zaak overgenomen 
door Dick Jr., die de zaak later 
verplaatst naar de Slotlaan. Ook 
daar is de firma nog jarenlang 
succesvol. Nu herinnert alleen de 
zaak "Struis Middellaan Mode" 
van de tweede zoon, Richard 

Struis, nog aan het vertrouwde 
adres aan de Voorheuvel. Op 
Voorheuvel 72 vindt men inmid
dels alweer sinds jaren "Het Rij
wielpaleis". 

Zeist verwerft zich in deze dagen 
een nieuwe naam: "Het tweede 
Den Haag". De oorsprong van die 
naam ligt in de grote hoeveelheid 
repatrianten, die er voor kiest 
om zich vanuit het voormalig 
Nederlands Oost-Indië in onze 
woonplaats te vestigen. Zeist be-

Het Marktplein, met 

uiterst rechts Van 

Maanen's Textiel

handel. 
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IJzerhandel van de 

Kamp. 

ZEISTER HISTORISCH 

GENOOTSCHAP 

Fa. A.Heger, later 

Heger & Van de 

Berg, Jagerlaan 76. 
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schikt namelijk over een aantal 
zogenaamde contractpensions 
waarin, tegen een vergoeding 
van de overheid, aan repatrian
ten, die zelf niet voor onderdak 
kunnen zorgen 
tijdelijk onder
dak, voeding 
en verzorging 
wordt geboden. 
Dat deze men
sen weInIg re
den hebben om 
zich welkom 
te voelen, mag 
teg enwoordig 
als een bekend 
feit worden be
schouwd. Na 
alles wat ze al 
hebben meege
maakt en heb
ben verloren, 
krijgen ze nu te 
maken met een 
totaal andere 
maatschappij, 
een ander kli
maat en vooral 
ook ander eten. 
De jonge Kees 
Verhoek, zoon 
van een visboer 
op de Steyn
laan, ziet er 
brood in en be
gint op nummer 
80 "Toko Djempol". Tot dan toe 
is op die plek "de Zeister Visch
handel" van de heer P. Herboth 
gevestigd. "Koloniale waren" en 
"Rijsttafelingrediënten" zijn al 

langer verkrijgbaar op de Voor
heuvel, bij Van "Overbeek's 
Comestiblesbedrijf", maar een 
speciaalzaak in dergelijke zaken 
vult een gat in de markt. Mede 

dankzij de vriendelijke, joviale 
houding van Verhoek wordt de 
weg naar het kleine w inkeltje 
gaandeweg gevonden. Dat ge
beurt zeker, wanneer de flats in 

de Vogelwijk en in het Kercke
bosch worden opgeleverd en de 
repatrianten de contractpensions 
kunnen verlaten om een eigen 
bestaan op te bouwen . Waar In-

dische mensen 
het liefst over 
praten, kunnen 
zij dan ook ein
delijk weer in 
praktijk bren-
gen: 
eten 
De 

eten en 
bereiden. 
"Indisch-

man" assimileert 
en de "Hol
lander" went 
gaandeweg aan 
de nieuwe luch
ten, die vanuit 
nieuwe keukens 
hun weg door 
Zeist vinden. 
In ieder geval 
in die mate, 
dat het voort
bestaan van 
"Toko Djempol" 
gegarandeerd 
is tot het begin 
van deze eeuw, 
wanneer zij haar 
deuren definitief 
sluit. Sindsdien 
behoort ook 
deze zaak tot 
'T empo doeloe", 

om maar in stijl te blijven ... 



We schrijven 2006 . Van de Voor
heuvel uit de jaren vijftig is wei
nig tot niets meer over. Het aan
tal ondernemers is teruggebracht 
tot iets meer dan dertig en er 
is leegstand. De 
sanering, die in 
de jaren zestig 
begon, heeft een 
gat in het hart 
van Zeist gesla
gen en doet het 
hart van menig 
(oud-)Zeistenaar 
bloeden. Panden 
werden samen
gevoegd, an
dere werden ge
sloopt, waarvoor 
nieuwbouw in 
de plaats kwam. 
"De Klinker" 
verrees, waar
door een groot 
deel van de Voorheuvel geen 
winkelfunctie meer heeft. Bij 
een felle, uitslaande brand eerder 
dit jaar gingen "Bloemsierkunst 
Margriet" en "Het Rijwielpaleis" 

Bronnen 
• De Molens van Zeist, dr. KW Galis 

op de nummers 51 tot en met 57 
verloren. Nog dit jaar zal met de 
sloop worden begonnen. Om de 
plannen voor nieuwbouw lucra
tiever te maken, zijn inmiddels 

ook de panden Voorheuvel 45, 47 
en 49 in het project opgenomen. 
Zoals gezegd, zullen ook de 
panden van Ijzerhandel Van de 
Kamp nog dit jaar verdwijnen. 

Met de sloop zal opnieuw een 
stuk van de oude, vertrouwde 
Voorheuvel verdwenen zijn en 
we kunnen ons afvragen, wan
neer de laatste restanten uit het 

verleden voor
goed zullen zijn 
weggevaagd om Bergweg 9, 

uitsluitend nog Woninginrichting 

111 de her in- Ideal Home van M. 

nering van een van de Kamp. 

handjevol men- ZEISTER HISTORISCH 

sen te mogen GENOOTSCHAP 

voortleven. 
De heuvel m ag 
in de loop der 
jaren gaande
weg afgegraven 
zijn, lange tijd 
bleef voelbaar, 
dat wanneer 
men de Voor-
heuvel affietste 
in de richting 

van het Marktplein, men ook 
werkelijk "heuvel-af" ging. He
laas bekruipt menigeen af en toe 
het gevoel, dat dit ook in figuur
lijke zin het geval is. 

• Uit het Zeister leven gegrepen. Een beeldverhaal van 1900-1940, Frans Helfenrath & Ad Nijenhuis Seijst 
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Reclamefolder van 

het Schaerweijde 

Park ca. 1904 naar 

ontwerp van tuin

architect Hugo A.C. 

Poortman. 

PARTICULIERE COLLECTIE 

Seijst 
2006 
IV-96 

Honderd jaar 
Boulevard 
Bij de presentatie van het boek 
"100 jaar Herenlaan" op 10 juni 
2006 kwam de Boulevard ook 
nog even in beeld. 
Beide wegen zijn ongeveer 
tegelijkertijd aangelegd en 
naast alle terechte belangstel
ling voor de Herenlaan is enige 
aandacht voor de honderdjari
ge Boulevard evenzeer op zijn 
plaats. 

Door L. Visser 

W e kunnen daarbij 
denken aan de vorm
geving, de naamge

ving en de straatverlichting. 
Over de vormgeving staat in de 
Gids Zeist, De Stichtse Lustwa
rande van ca. 1905, uitgeven 
door P. Vonk, bij de beschrij
ving van de omgeving van het 
Wilhelminapark o.m.:"Tusschen 
Bethanië en het Station leidt 
een mooie gladde grintweg (de 
Verlengde Slotlaan LV) door 
de zoogenaamde "Schaerweijde 
bosschen 1) naar het bekende 
Kamp van Zeist, wel bekend in 
den alouden volkszang. In den 

zomer worden op de hei in de 
omgeving daarvan geregeld ma
noeuvres gehouden. 
Een uitstapje erheen is zeer aan 
te bevelen. 
1) Onder het afdrukken van dit 
boekske werd het plan bekend, 
om ook deze Schaerweijdebos
sen tot villapark te maken. 
Een twintig meter breede boule
vard zal een verbinding tot stand 
brengen tusschen Zeist en het 
Huis ter Heide. De aanleg belooft 
een grootsch werk te worden. De 
verkoop der gronden werd naar 
wij vernemen opgedragen aan de 
bekende makelaars-firma Gebrs. 
Pijper &: Co." 
In de Gids is een fraaie in Ju
gendstil uitgevoerde reclamefol
der opgenomen van het Schaer
weijde Park, groot 135 H.A. 
Daarin zien we ter hoogte van 
de kruising Boulevard-Linden
laan een lang gerekt plein. 
Aanvankelijk liep de Boulevard 
dwars door dat plein heen, maar 
dat veranderde al spoedig. 
Op 4 augustus 1910 vroeg de di
recteur van de NV. Schaerwe
ijder Bosschen aan burgemeester 
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Het plantsoen met 

fraaie gasverlich

t ing, foto ca. 1914. 
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ter breedte van 3-5 meter, met de 
bedoeling dat men om het plant
soen rijdende steeds rechts zou 
houden. 
Burgemeester en wethouders 
schreven op 9 augustus 1910 dat 
zij er geen bezwaar tegen had
den, mits de bestrating van de 
wegen aan weerszijden van het 
plein 4 meter breed zou zijn. 
Verder wezen zij er op dat het 
verzoek moest worden gericht 
aan gedeputeerde staten van 
Utrecht, omdat de weg buiten de 
bebouwde kom van Zeist was 
gelegen. 
Gedeputeerde Staten verleenden 
de gevraagde vergunning op 24 

Zi!IS'l" - !!chaelweiclell!irk •. 

oktober 1910 onder voorwaarde 
dat de bestrating aan elke zijde 
van het plantsoen 4 meter breed 
zou zijn. 
In de gids "Zeist, De Stichtse 
Lustwarande" van ca.1923 staat 
waarom de Boulevard ter hoog
te van de Lindenlaan werd ge
splitst. 
Het was "allereerst om gelegen
heid te hebben door den aanleg 
van een gazon met plantengroep 
de schoonheid der omgeving te 
verhoogen, maar in de tweede 
plaats om door een kromming 
van den weg WAT AL TE SNEL 
VOORTIJLENDE MOTOR
VOERTUIGEN TOT VERMIN-

DERING VAN HUN VAART 
TE VERPLICHTEN". 

Dat was ongetwijfeld de eerste 
verkeersremmende maatregel in 
Zeist en misschien wel in Ne
derland. 
In 1970 is de Boulevard grondig 
gereconstrueerd. 
De klinkerbestrating van de rij
baan is vervangen door een ge
sloten verharding ter breedte van 
zeven meter. Ter hoogte van de 
Dalweg en de Lindenlaan wer
den opstelstroken aangebracht 
voor het afslaande verkeer. Daar
voor was het nodig de rijbaan 
over een lengte van 250 meter 



tot 10.5 meter te verbreden. De 
kruising Lindenlaan-Boulevard 
werd ingrijpend veranderd. De 
bovengenoemde parallelwegen 
kwamen te vervallen en de beide 
uitmondingen van de Lindenlaan 
op de Boulevard kwamen recht 
tegenover elkaar te liggen. 
Ter weerszijden van de Boule
vard zijn betegelde voet- en fiets
paden aangelegd, respectievelijk 
met een breedte van bijna 2 me
ter en 2 .60 meter. 
Om die aanleg mogelijk te ma
ken moesten de nog resterende 
bomen worden gerooid. Daar is 
veel actie tegen gevoerd, maar 
zonder resultaat. Na de recon
structie zijn in de berm tussen 
de rijbaan en het fietspad jonge 

bomen geplant en nu is de be
planting van de Boulevard nog 
mooier dan voorheen. 
Dankzij de aanleg van het plein 
ter hoogte van de Lindenlaan 
was er in 1995 voldoende ruimte 
om daar een rotonde aan te leg
gen, waardoor de verkeerssitu
atie aanmerkelijk is verbeterd. 
Overigens blijft het nog altijd op
passen om op de Boulevard niet 
boven de 50 kilometer per uur 
"voort te ijlen". 

Behalve de vormgeving heeft ook 
de naamgeving een nogal bewo
gen verleden .. 
In de Nieuwe Groote Gids van 
Zeist van ca. 1907, uitgegeven 
door JW Kraal is sprake van 

"De rechte, vorstelijk breede 
Boulevard, door den Gemeen
teraad in Schaerweijderparklaan 
herdoopt." 
Op 24 januari 1907 besloot de 
raad inderdaad om "den zoog
enaamden Boulevard loop ende 
van de Slotlaan naar de Berg
weg te noemen S chaerweij der
parklaan". 
In de raadsvergadering van 20 

december 1928 deelde het raads
lid G.H. Fijgi Oater gespeld Figi) 
bij de rondvraag mede, dat de 
gelijkluidendheid in de bena
ming van twee wegen, namelijk 
de Schaerweijderparklaan en de 
Schaerweijdelaan, veel verwar
ring en moeite veroorzaakte. 
Hij stelde voor eerstgenoemde 

De Boulevard 

met electrische 

verlichting, foto 

ca.1956 , COL

LECTIE GEMEENTE
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laan weer als van ouds de 
naam Boulevard te geven, 
zoals deze in de volkmond 
trouwens nog steeds werd 
genoemd. 
Toen het voorstel van de 
heer Fygi op 28 maart 
1929 in de gemeente~ 
raad aan de orde kwam 
bleek dat burgemeester 
en wethouders niet veel 
voelden voor deze uit~ 
heemse naam. Zij acht~ 
ten het juister dat de 
hoofdverkeersweg door 
het Schaerweijder Vil~ 
lapark de naam Schaer~ 
weijderparklaan zou 
blijven behouden. 
Het argument van 
de heer Fygi dat ook 
de telegramkosten bij de 

r 

I 
) 

naam Boulevard voordeliger wa~ 
ren dan bij de Schaerweijder~ 
parklaan bracht hen niet tot an~ 
dere gedachten. 
Uiteindelijk bleek de meerderheid 
van de raad toch voor naamswij~ 
ziging te zijn en met 10 stemmen 
voor en 6 tegen kreeg de Boule~ 
vard zijn officiële naam. 
Op 24 februari en 31 maart 1938 
heeft de gemeenteraad nog uren~ 
lang gediscussieerd over een 
voorstel van het raadslid J. H. 
Scheps om de Franse naam Bou~ 
levard te veranderen in Dreef De 
heer Scheps, die ooit in België 
woonde, motiveerde zijn voor~ 
stel onder meer als volgt: 
"Wanneer uit Zeist brieven 
worden gezonden naar bijvoor~ 

j 

beeld Oostende, met als af
zenderadres daarop "Boulevard 
te Zeist", dan voelt spreker dat 
als een aanval in de rug op een 
stamverwant volk met 4 millioen 
zielen, dat voor het behoud van 
zijn taal strijd voert op leven en 
dood". 
Zelfs dit argument mocht niet 
baten. Het voorstel werd ver~ 
worpen met 13 tegen 4 stemmen 
en het bleef Boulevard. 

De straatverlichting van de Bou~ 
levard was aanvankelijk een zaak 
van de N.v. Schaerweijder Bos~ 
schen, omdat de gemeente Zeist 
zich niet bezig hield met de ver~ 
lichting van particuliere wegen. 
Er stonden 7 lantaarns, waaron~ 

• Orootta VIII het Park 135 lU. 
BOUWTERREINEN 
v .. , "'1IthtinttM TE KOOP. 

""-te men zkb bIJ de Prma 

Gebr. PIJPER & Co z ., 
8i1uat~ . E' ST. 

'""11 /fI"a.tia -krillfHuu.. 
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der twee bijzondere 
exemplaren met twee branders, 
één aan het begin en één aan 
het eind van het plantsoen ter 
hoogte van de Lindenlaan. 
Op 24 oktober 19U verzocht de 
directeur van de N.V. Schaer~ 
weijder Bosschen de gemeente~ 
raad de straatverlichting van de 
gehele Schaerweijderparklaan 
voor rekening van de gemeente 
willen nemen. 
In een toelichting wees hij er op 
dat evenals de Utrechtseweg de 
toegangsweg was naar Utrecht, 
de Driebergseweg naar Drieber~ 
gen en de Woudenbergseweg 
naar Woudenberg, de Schaer~ 
weijderparklaan de toegangsweg 

..... "'J 
! 



was geworden naar Amersfoort, 
Soest en Baarn. 
Omdat de andere toegangswe
gen, eigendom van de provincie 
of het rijk, wel door de gemeente 
Zeist werden verlicht vond hij 
het billijk dat de gemeente de 
kosten van de verlichting van de 
Schaerweijderparklaan ook voor 
haar rekening zou nemen. 
De gemeenteraad was het wel 
eens met deze redenering en be
sloot op 3 april 1913 de 7 bestaan
de lantaarns over te nemen voor 
f. 450.--, de straatverlichting uit 
te breiden met twee lantaarns en 
de kosten voortaan voor reke
ning van de gemeente Zeist te 
nemen. 
In 1921 werden alle door de NV 
Schaerweijder Bosschen aange-

legde wegen aan de gemeente 
Zeist overgedragen en daarmee 
was voor het gehele gebied de 
straatverlichting gegarandeerd. 
Zo is er veel veranderd, maar 
we hebben, om met ].W. Kraal 
te spreken, na honderd jaar nog 
altijd een "RECHTE, VORSTE
LIJK BREEDE BOULEVARD". 
En daar kunnen we trots op 
zijn. 

ZEIST, - Schaerweideparklaan. 

Bronnen en literatuur 
- Archief der gemeente Zeist, 1906-

1945 inv.nrs. 1, 22, 23, 32 en 1839; 
Gemeentearchief Zeist (G.A.Z.) 

- P. Vonk, Gids voor Zeist, De Stichtse 
Lustwarande, Zeist ca. 1905 

- JW Kraal, Nieuwe Groote Gids van 
Zeist, Zeist ca. 1907 

- Zeist, De Stichtse Lustwarande, 
Zeist ca. 1923, ZHG van de Poli
Stichting 

- Utrechts Nieuwsblad d.d. 25 okto
ber1969 

- Utrechts Nieuwsblad d.d. 22 sep
tember 1970 

- Utrechts Nieuwsblad d.d. 14 maart 
1995 

De Schaerweijde(r) 

parklaan, foto ca. 

1927. 
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Inhoudsopgave 2006 
Onderwerp auteur 

Artikelen 
Straatverlichtingdoor de jaren heen L. Visser 
De Trouwzaal in het Raadhuis R.P.M. Rhoen 
Van eremedaille tot exclusieve onderscheiding R.P.M. Rhoen 
Austerlitz, tot stad verheven R. Loenen, R.P.M. Rhoen 
Herinneringen aande Voorheuvel Andy en Dolf Smith 
Tussen 1811 - 2005, Twaalf burgemeesters Karen M. Veenland-Heineman 
Honderd jaar Boulevard L. Visser 

Uit de collectie gelicht 
Gevelstenen in Zeist JanHein Heimei 
Personeel Wulperhorst Karen M. Veenland-Heineman 
Buitenplaats Schaerweijde Karen M. Veenland-Heineman 

Verenigingsnieuws 
Jaarverslag 2005 Flora de Vrijer 
Mededelingen van het bestuur Flora de Vrijer 
Mededelingen van het bestuur Flora de Vrijer 
Mededelingen van het bestuur Flora de Vrijer 
Mededelingen van het bestuur Flora de Vrijer 
Première: Zeist in de jaren '50 Jaap van Zoonen 

Diversen 
Open Monumentendag 2006 
Inhoudsopgave 2006 
Boekrecentie Honderd jaar Herenlaan 
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2006-3 59 
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Uit de collectie 

Buitenplaats Schaerweijd ....... ·, 

In onze fotocollectie bevindt 
zich een serie foto's van de 
buitenplaats Schaerweijde 
aan de Utrechtseweg. De on
gedateerde foto's zullen in het 
begin van de twintigste eeuw 
zijn genomen, toen de familie 
Fransen van de Putte Schaer
weijde in eigendom had. 

Karen M. Veenland-Heineman 

D e serie geeft een 
prachtig beeld van 
de buitenplaats. Niet 

alleen het huis is van alle kan
ten gefotografeerd, ook de tuin 
en het park zijn vastgelegd. Nu 
het terrein van het onlangs ge
sloopte bejaardenhuis Brinkhove 
(gebouwd in 1957'1959) braak 
ligt, kunnen w e ons een goede 
voorstelling maken van de om
vang van de buitenplaats langs 
de Utrechtseweg. In het westen 

grensde Schaerweijde aan de 
buitenplaats Veldheim. De tus
senliggende Schaerweijdelaan 
liep destijds met een bocht naar 
de Utrechtseweg, die nu nog her
kenbaar is in het doodlopende 
stukje van de Prof Sproncklaan. 
In het oosten grensde de buiten
plaats aan Bloem(en)heuvel. Op 
de hoek van de Van Reenenweg 
lagen de stallen, het koetshuis en 
de koetsierswoning. Deze pan
den zijn nu in gebruik als gara-
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gebedrijf Aan de achterzijde be
hoorde de grond, waar in 1927 de 
Veldheimlaan en in 1936 de Jan 
Meerdinklaan en het Jan Meer
dinkplein werden aangelegd, ook 
tot de buitenplaats. 
JW Kraal beschreef Schaerwe
ij de rond 1907 als volgt:' ... Door 't 

ijzeren hek wat verder, gaat de breede 
oprit onder 't hoog gewelf der beuken 
naar den huize Schaerweijde, waar gij 
de heerlijke schoonheid van Zochers 
kunst kunt bewonderen. De mooie wa
terpartijen, de grootsche doorzichten, 
bevallige heuvels en bekoorlijke plekjes, 
al die wonderen door dien grooten 
tuinarchitect gewrocht, brengen ver
rukking te weeg bij elkeen die 't voor-

recht heeft er te mogen wandelen. 
Maar ook de moestuin, waar ge naast 
een drietal planten kassen, een reekst 
van vruchtenkassen en nog tallooze 

fraai gevormde, rijk beladen vrucht
boomen kunt vinden, heeft den besten 
naam.' 
De geselecteerde foto's tonen de 
grote slingervijver richting het 
grote huis, de moestuin en de 
bebouwing op de hoek van de 
UtrechtsewegiVan Reenenweg. 
Op de foto van de moestuin is te 
zien dat er kassen en kweekbak
ken stonden. In het midden lag 
een loofgang, mogelijk van fruit
bomen, en rechts is een lange 
tuinmuur met leifruit te ontdek
ken. De dienstgebouwen waren 
toegankelijk via een poort aan de 
Utrechtseweg. Aan de ene kant 
lag het koetshuis (hoge deuren) 
met stallen en aan de andere 
kant de koetsierswoning. 



Première: Zeist in de jaren '50 
Na een voorbereiding van bij
na een jaar was het dan zover. 
Op 16 oktober 2006 ging de 
nieuwe historische film van 
het Zeister Historisch Genoot
schap "Zeist in de jaren '50, de 
onverwachte welvaart" in Figi 
in première. 

Door Jaap van Zoonen 

Het Zeister Historisch Genoot
schap viert in 2006 het vijfen

vijft ig jarig jubi leum. Ter gelegen
heid van dit jubileum besloot de 
audiovisuele commissie wederom 
een aansprekende historische film 
op DVD te publiceren. De com
missie kwam daarvoor in de herfst 
van 2005 bij elkaar om de opties te 
bespreken en het projectplan op te 
stellen. De nieuwe film moest een 
historische documentaire worden 
die een goed beeld van de Zeister 
jaren '50 zou geven in het perspec
tief van de groeiende economie in 
Nederland. Onder leiding van eind
redacteur Jaap van Zoonen doken 
de fi lmredacteuren Henk Wels, 
Chris Beauveser, Marjolijn Droog, 
Alfred Venema, Piet Goedhart, Jan 
Willem van Scherpenzeel en com
missievoorzitter Aad de Groot in de 
archieven. AI gauw werd duidelijk 
dat de omvang van het filmproject 
buitengewoon groot zou worden. 
Daarom werd versterking gezocht 
en gevonden bij collega's Terry 

Brouwer en Rob van Ingen. Ieder 
lid van de projectgroep kreeg een 
thema toebedeeld zodat er goede 
werkafspraken gemaakt konden 
worden. 

De filmthema's 
Gedurende het voorjaar van 2006 
werd duidelijk welke thema's een 
kans hadden om in de film te wor
den opgenomen. Dat zouden wor
den: Werkgelegenheid, Oprichting 
Van de Poll Stichting, Middenstand, 
Nieuwe luxe, opvang evacués wa
tersnoodramp, avondvierdaagse, 
opvang Hongaarse vluchtelingen, 
verkeer, speakerscorner Wal kart-

park. Van al deze onderwerpen 
waren films en foto 's beschikbaar 
waarmee een interessant en inhou
delijk sterk beeldverhaal gemaakt 
zou kunnen worden. Er werd een 
oproep in de pers gedaan aan par
ticulieren om films uit de jaren '50 
ter beschikking te stellen , zodat in 
de film nog meer verteld zou kun
nen worden over de periode 1950-
1960. Daar kwamen een paar goe
de reacties op. Hierdoor werd het 
mogelijk om de populaire thema's 
over muziek, met onder andere het 
Kalamazoo Kwintet en het Zeister 
gezin de familie Candel te plaat
sen. 

De Marsmanzaal, 

die Figi kosteloos 

voor het Zeister 

Hitorisch Genoot

schap ter beschik

king stelde, was tot 

de laastste stoel 

bezet. 
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Montagescherm 

waarin beelden 

aan elkaar worden 

gelast. 

Seijst 
2006 
IV-106 

Jan Willem 
van Scherpenzeel 
In mei 2006 kwam het schrikbaren
de bericht dat medewerker Jan Wil
lem van Scherpenzeel ongeneeslijk 
ziek was. Jan Willem heeft van 
1997 tot 2005 de meeste dia- en 
filmvoorstellingen georganiseerd en 
gepresenteerd. Hij was met name 
enthousiast over deze film, de film 
over de Zeister jaren '50, omdat hij 
toen een jonge man was en zich de 
periode levendig kon herinneren. 
Hij leerde toen ook zijn vrouw Fran
cine kennen en kreeg kinderen. 
Jan Willem was een fan van de mu
ziek van het Kalamazoo Kwintet en 
kende klarinettist Henk Jornick ook 
goed. Helaas heeft Jan Willem de 
première van de film niet meer mee 
kunnen maken, hij overleed in au
gustus 2006. 

De filmmontage 
Na de vakantieperiode begon 

het proces van samenstelling en 
montage van de film. Een creatief 
en tijdconsumerend traject van 
filmisch passen en meten. Beoor
deeld moest worden in welke volg
orde het beste beeldverhaal zou 
ontstaan, welke commentaartek
sten daarbij zouden moeten klinken 
en welke muziek de scènes moest 
ondersteunen. Schrijven en schrap
pen dus. Na intensief overleg met 
de projectgroep in verschillende 
viewingen is in de eerste week van 
oktober de definitieve versie ont
staan. 

De première 
En het werd de avond van 16 ok
tober 2006. De bioscoop van Figi 
was afgeladen vol, ongeveer vijf
honderd belangstellenden, publiek 
en genodigden vonden een plaats 
op het rode pluche. De presentator 
van de avond Alfred Venema heette 
iedereen hartelijk welkom en kon-

digde Flora de Vrijer aan die een 
korte inleidng hield over vijfenvijf
tig jaar Zeister Historisch Genoot
schap en het belang van film voor 
de lokale geschiedschrijving. 

Daarna was de bühne voor Henk 
Wels, de nestor van de audiovisue
le commissie, die een fraaie diapre
sentatie gaf over de geschiedenis 
van de Nassau Odijklaan, de Don
kere Laan en de Slotlaan. Met zijn 
persoonlijk historisch perspectief 
en aansprekende anekdotes wist 



Henk het publiek van begin tot eind 
te boeien. Na de pauze nam Aad 
de Groot als vertegenwoordiger 
van de audiovisuele commissie het 
woord. Hij ging hierbij uitgebreid in 
op het werk dat de commissie het 
afgelopen decennium had verricht. 
Verder stond Aad stil bij het overlij
den van Jan Willem van Scherpen
zeel. 

Maar toen was het dan echt tijd voor 
de eerste vertoning van de nieuwe 
film "Zeist in de jaren 50". Het licht 
in de Figi-bioscoop doofde lang
zaam en Alfred Venema vroeg aan 
operateur Piet Goedhart de film 
te starten. Direct vanaf het begin 
leefde het publiek geanimeerd mee 
met de beelden die voorbij kwa
men. Ieder keer als een herkenbaar 
stukje Zeist voorbij kwam, ging er 

een golf van herkenning door de 
zaal. En iedere keer als een stukje 
periodemuziek te horen was, kon je 
het publiek zachtjes horen mee zin
gen. In bijna vijftig minuten - zolang 
is de film - komt Zeist in de jaren 
'50 voorbij. 

Alle belangrijke grote onderwerpen 
uit die tijd komen in de film in beeld: 
de bloei van de Zeister midden
stand en bedrijven; de opvang van 
evacués van de Watersnoodramp 
in 1953; de renovatie van Slotlaan 
en Steynlaan; de populaire Zeister 
Avond4daagse; de opvang van de 
Hongaarse vluchtelingen in 1956; 
de speakerscorner in het Walkart
park; de overstap van stadsgas 
naar aardgas. En de film geeft ook 
aandacht aan persoonlijke Zeister 
verhalen met de opkomst van de 

bodedienst Kluin, de flat van Anne 
Gaastra en een privé-film van de 
familie Candel. 

Na afloop van de film bedankte AI
fred Venema alle mensen die extra 
privé-beelden voor het project had
den afgestaan en sloot de avond af. 
Bij de DVD-verkooptafel in de foyer 
was het daarna dringen geblazen 
want veel mensen wilden direct een 
DVD van de film aanschaffen. 
Vanwege de overweldigende be
langstelling werd besloten enkele 
weken later een extra filmvoorstel
ling te organiseren. Dat gebeurde 
op 27 november in de zaal van Het 
Lichtpunt aan de Boulevard. Op 
deze avond konden ongeveer hon
derdvijftig mensen wederom genie
ten van het jubileumthema Zeist in 
de jaren '50. 

Geheel links: AV

Commissie 2006, 

vlnr-staand: Alfred 

Venema, Jaap van 

Zoonen, Marjolijn 

Droog, Terry Brou

wer, Jan Willem van 

Scherpenzeel, Rob 

van Ingen; zittend: 

Chris Beauveser, 

Henk Wels, Piet 

Goedhart, Aad de 

Groot. 
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Boekrecensie Honderd jaar Heren/aan 

Beeld van 
een laan 
Het 'Comité Herenlaan 100 
jaar' heeft ter gelegenheid van 
het eeuwfeest van de Heren
Iaan, in 2006, een fraai boek 
uitgegeven. 

een historische club 
als het Zeister Histo
risch Genootschap is 

het verheugend te zien dat de 
historie, ook en vooral van de 
eigen woonomgeving, niet onop
gemerkt blijft. De samenstellers 
verdienen dan ook alle lof voor 
dit zeer geslaagde initiatief dat 
een nu vaste plaats heeft in 
de verzameling van het Zeister 
Historisch Genootschap. 

Het boek begint met een his
torische plaatsbepaling van de 
huidige Herenlaan en beschrijft 
hoe de grond uiteindelijk in 1906 
in handen kwam van een grote 
bakkers-familie met een scherp 

oog voor de ontwikkelingsmo
gelijkheden van het nog kleine 
Zeist. 
De architecten, bouwkundigen, 
makelaars en aannemers die be
trokken waren bij wat we van-



daag de projectontwikkeling van 
het gebied zouden noemen, pas
seren vervolgens de revue. 

Over bijna 100 pagina's verdeeld, 
ziet men in dit boek het ont
staan, door de jaren, van de pan
den aan de Herenlaan zoals w ij 
die vandaag kennen. 
Veel lijntekeningen van de di
verse bouwstijlen lichten de aard 
van de bebouwing toe, zodat u 
in uw leunstoel al een goede in
druk van de karakteristieke laan 
kunt krijgen. 
Voor de echte oude Zeistenaren 
volgen dan nog tal van gegevens 
van de bewoners die vóór 2006 

de laan bevolkten. 

Tenslotte is er een overzicht van 
de bewoners in 2006, compleet 
met gezinssamenstelling en be
roepen van de eigenaren van de 
panden, en soms veel meer gege
vens over deze bewoners. 
Tussen al die pagina's door vin
den we een keur aan oude en 
meer recents foto's, tekeningen, 
documenten , goed voor het op-

halen van een herinneringen aan 
vergane tijden. Kortom, een ieder 
die interesse heeft in de lokale 
geschiedenis, kan met dit werkje 

zijn of haar hart op
halen. 

Het is te hopen dat 
we in de toekomst va
ker aandacht van de 
lezers van Seijst kun
nen vragen voor zulke 
werkstukken die voor 
hen die na ons komen, 

van onschatbaar belang zijn. Om 
u te verleiden tot het lezen van 
dit boek, hebben we de vrijheid 
genomen een paar indrukken 
van het rijke beeldmateriaal aan 
u te presenteren. 

Aanvullende info 
Herenlaan 100 jaar, 1906 - 2006 
Auteur: Petra Gerfertz e.a. 
ISBN-10: 90-9020703-1 
ISBN-13: 978-90-909020703-2 
Drukker: A-D Druk B.V., Zeist 
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Van het bestuur 

.Jubileum 

In 1949 heeft Freule Jo Van de 
Poll (1872-1970), het initiatief ge

nomen om in overleg met de ge
meente Zeist een lokaal historisch 
genootschap op te richten waaraan 
zij de naam van haar broer Oonk
heer Frits) wilde verbinden. Op 24 
september 1951 was het zover en 
is de van de Poll Stichting opge
richt, met als doelstelling: het be
vorderen en verbreden van de ken
nis omtrent de geschiedenis van 
het dorp Zeist en wat daarmede 
verband houdt, evenals het aan
kweken van belangstelling daar
voor in ruime kring. De naam is in 
1995 wat aangepast en is nu: Zeis
ter Historisch Genootschap Van de 
Poll Stichting. En zo vieren we dit 
jaar ons 55-jarig jubileum. 

Zoals we al eerder hebben gemeld 
staat dit jubileum in het teken van 
Zeist in de jaren vijftig van de vorige 
eeuw. Hierbij een kort overzicht van 
onze activiteiten: 
- Onze lustrumviering zijn we in 
september begonnen met een 
wandel- en fietstocht die in het te
ken stonden van de architectuur in 
Zeist in de jaren vijftig, het aantal 
deelnemers was niet erg groot, 
maar degenen die er wel aan deel 
hebben genomen waren er erg en
thousiast. 
- In oktober was er de première van 
de film: Zeist in de jaren vijftig, el
ders in dit blad vindt u hierover een 
apart verslag. 

- Een bijzonder evenement was, 
in de week voor de herfstvakan
tie, het scholenproject. In samen
werking met het Erfgoedhuis in 
Utrecht, de school de Hoeksteen 
en ons Genootschap is een lespro
gramma gemaakt met als titel: met 
Maarten een dag naar school in 
Zeist in de jaren vijftig van de vorige 
eeuw. Lessen in de stijl van toen, 
over aardrijkskunde, geschiedenis, 
schoonschrijven, rekenen en taal. 
Verder hebben de leerlingen (groep 
6, 7 en 8) een wandeling door het 
centrum van Zeist gemaakt, aan de 
hand van oude foto's moesten ze 
beschrijven hoe iets er nu uitziet, 
of wat er voor in de plaats is ge
komen, verder hebben ze een krant 
gemaakt met interviews met men
sen die Zeist in de jaren vijftig be
wust hebben meegemaakt, veelal 
hun opa's en oma's. De presentatie 
daarvan was in de bibliotheek. De 
wandeling was voor hen het hoog
tepunt van het project. Het was 
een pilotproject en omdat het zo'n 
groot succes was, hopen we dat de 
andere scholen in Zeist dit project 
ook gaan uitvoeren. 
- Een lezing Zeist in de jaren vijftig, 
ook hiervan vindt u een apart ver
slag in dit blad. 
- En ten slotte vindt u in dit num
mer van Seijst een verhaal over de 
Voorheuvel in de jaren vijftig. 

Bestuursleden 

Ons bestuurslid Karen Veen
land-Heineman is verleden 

jaar tot conservator van ons Ge-

nootschap benoemd, zij heeft een 
collectieplan geschreven en onder 
haar leiding wordt onze collectie 
de komende jaren geïnventariseerd 
en gedigitaliseerd. Dit alles om ons 
bezit voor u (en onszelf) nog meer 
toegankelijk te maken, we zullen u 
regelmatig op de hoogte houden 
van de vorderingen. Dit wordt een 
groot project dat veel aandacht en 
werk zal vragen, daarom is Karen 
Veenland afgetreden als voorzitter 
van de tententoonstellingscom
missie, maar blijft als conservator 
bestuurslid. Andy Smith, lid van de 
tentoonstellingscommissie volgt 
Karen op als voorzitter en daarmee 
is hij lid van ons bestuur gewor
den. 

Ten slotte 

Wanneer u vragen, opmerkin
gen, wensen of bijdragen aan 

onze collecties hebt, dan nodig ik u 
van harte uit contact met ons op te 
nemen, het kan via de e-mail: info@ 
zeist-historie. nl of telefonisch 030 
6956311. 

Het bestuur wenst u een voorspoe
dig en gelukkig 2007. 

Namens het bestuur 

Flora de Vrijer, voorzitter 



Van de Poll-lezing 

OP woensdag 15 november 
2006 vond de jaarlijkse 'van 

de Polllezing ' plaats in de 'kantine' 
van het Openbaar Zeister Lyceum 
op het landgoed Schoonoord (zie 
foto 's. 
Het thema van deze avond was 
gebaseerd op het 55-jarig jubile
umthema van het Zeister Historisch 
Genootschap: "Zeist in de jaren vijf
tig" . De lezing , ondersteund door 
foto 's uit die tijd , werd gehouden 
door de bekende Zeistenaar en 
oud-notaris de heer Mr. Sander van 
Rhijn . 
Mede gezien de reactie van de vele 
aanwezigen, kunnen we terugkijken 
op een zeer geslaagde avond . 
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Donateurs 

In 2006 hebben we een record 
aanmelding van nieuwe dona

teurs gekregen, we zijn daar erg blij 
mee, want om het aantal donateurs 
op peil te houden hebben we elk 
jaar weer veel nieuwe donateurs 
nodig, dit om onze activiteiten op 
het huidige peil te kunnen blijven 
uitvoeren. 
We hebben nu ruim 800 donateurs 
en daar zijn we erg blij mee. Dit 
aantal is in vergelijking met histori
sche verenigingen in de regio best 
hoog, dit dank zij u allen, we hopen 
het zo te kunnen houden. 

PC.M . van der Arend .. ... . . Zeist 
J. Bakker ............ .... Zeist 
Mw. A.M . Bakker-Bouman .. Zeist 
Mw. N. Berkum-van de Kamp . He
del 
A.J. Bruinsma Smit .. . ... .. Zeist 
Mw. WJ.M. Buining-van Hemert 
.. .... .. ... . ... . ... . .... Zeist 
Mw. A. Buitenhuis ...... ... Zeist 
Mw. AAM . Colen . . .. .. .. . Zeist 
Mw. Van Deventer-van Ee .. . Zeist 
HAJ. Dijkhuizen . Valkenburg (ZH) 
D.H. van Dolder . .. .. . ... . . Zeist 
A.J . van Donselaar . ... . ... Zeist 
E. Doornkamp ... . . ... . .. . Zeist 
F Driessen ..... .. .... . ... Zeist 
E. van Elten ......... . . ... Zeist 
Dhr. en mw. Eusman ... . .. . Zeist 
FA de Geer ..... .... .. . .. Zeist 
T.A. Gijsen .. .. .. . .. ... . . . Zeist 
HAE. de Heus .. .. . .. IJsselstein 
R.Th Hoksbergen .......... Zeist 
Home Management ....... . Zeist 

G. Jansen ..... . .. .... . .. Zeist 
J.H. Keestra ... . .... . ... .. Zeist 
P. Koetsier . ........... .. . Zeist 
FO. van Koten . . ...... .... Zeist 
Mw. C.WN.Z. Landuyt-de Veen 
· ... . ... .. ... .. Valkenburg (ZH) 
A.C. Lit. . .. ...... . ... .. .. Zeist 
Mw. A. van der Mark-Niewenstein 
· .. ..... .. .. . ........... Zeist 
E. Mayr ......... .. .... . . Zeist 
Mw. S.G. Meester . .. ... ... Zeist 
C.J .M. Melkert ... . . . . . ... . Odijk 
Mw. S.R. Moors-Roskam .. . Zeist 
O. Overduin .. ......... ... Zeist 
Mw. L.E. Peters-van Herwaarden 
· .. .. . . ....... . ... . . . . . . Zeist 
Mw. HAJ. Renaud-de Jager .. de 
Bilt 
N.C. Rommes . . .. . ... . ... Zeist 
J.P. van 't Sant. . ..... ... .. Zeist 
P.C.H. Schröder . . .. .. .. . .. Zeist 
W Strietman . . .... . ... .. . Zeist 
Mw. N. Stuyvenberg .. . .. .. Zeist 
P.M. Udink ............... Zeist 
Mw. E. Vis-van Tellingen .... Zeist 
PH. van der Vlist ..... ..... Zeist 
A. Voet . .... .. ....... . ... Zeist 
Mw. E. de Vries ... . ... . ... Zeist 
Mw. I. Webbers .... ....... Zeist 
H. Wels .. .... ....... . ... Zeist 
L. Wernars .... . . . .... .. .. Zeist 
K.J. van Westerveld . . .... Leiden 
W Wieringen .............. Epe 
J.H. Wildeman . .... .. .. . .. Zeist 


