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Seijst 2000. - Dl.30 Seijst 2000-1 ARCHEOLOGISCHE VONDSTEN UIT ZEIST IN PERSPECTIEF, THOMAS J. CLEI delijk of in de lagere gebieden ooksteentijd vondsten verwacht kun-nen worden. Onderzoek aan deNoordkant van de Utrechtse heu-velrug in de Eemvallei, waar eengroot aantal nederzettingen is ge-vonden in de natte gebieden, ge-ven aanleiding tot hernieuwdeaandacht voor soortgelijke gebie-den ten zuiden van de Utrechtseheuvelrug. VROEGE MIDDELEEUV/EN Zoals eerder aangegeven verdie-nen de mogelijk vroeg middel-eeuwse kernen binnen Zeist veelaandacht. Het gaat om de kernvan Zeist, welke ten westen vanhet huidige centrum kan hebbengelegen, de mogelijke kern in deomgeving van de brouwerij en tenslotte de belangrijke nederzettingHees bij Den Dolder. De beste op-lossing op lange termijn is om tekomen tot behoud van deze ge-bieden. Hiertoe moet meerprospectief onderzoek worden ver- .r* '/ / *\i^. ??''v^ '/ 't ' -Il U I / (Krr: / /        -^\ } 17e eeuv/se kaart van de omgeving van Zeist Zeist. In het verleden is hier reedsveel terrein verloren gegaan. Hoe-wel een aanzienlijk aantal waarne-mingen gedaan kon worden en ervele vondsten zijn verzameld, is erdringend behoefte aan een gede- richt om te komen tot een pre-cieze plaatsbepaling. LATE MIDDELEEUV/EN Het is duidelijk dat de omgevingvan de Oude kerk en de Dorps straat zeer belangrijk is voor de taiUeerd archeologisch onderzoek,studie

naar de geschiedenis van Het behoud van het bodemarchief





Seijst 2000. - Dl.30 HET tAGER ONDERWIJS IN ZEIST (6), LEO VISSER 2000-1 De hoofdonderwijzers en het onderwijs In de zesde aflevering behan-delt Leo Visser de hoofdonder-wijzers van Austerlitz. I.l. CRAMSER Isaak Johamies Gramser werdop 28 september 1816 gebo-ren te Nederasselt in Gelder-land. Hij werd op vijftienjarigeleeftijd kwekeling aan de lagereschool te Burgharen. Daarna werdhij hulponderwijzer aan de lagerescholen te Lienden, Heumen, Uit-hoorn, Abcoude en Driebergen.Hoe hij vervolgens onderwijzerwerd in Austerlitz weten we uiteen drie pagii-ia's omvattend raads-besluit van de gemeente Zeist van6 mei 1844. Daarin werd onderandere overwogen dat betreffendehet schoolgebouw aldaar een over-eenkomst was getroffen met de heer J.B. Stoop en dat in het inko-men van de onderwijzer was voor-zien, zowel als in de kosten vanopname van een groot aantal be-hoeftige leerlingen in gezegdebuurtschap, dit een en ander dooreen vast traktement uit degemeentekas en door bijdragen uitparticuliere fondsen. Verder werdoverwogen, dat het van belang wasdat de onderwijzer met de standvan zaken in de buurtschap enigs-zins bekend was en dat Gramser bijproeftieming al geruime tijd enigeuren per week les gegeven had aande jeugd van Austerlitz. Omdatzijn manier van lesgeven de alge-mene goedkeuring had weggedra-gen besloot de gemeenteraad aande districtsschoolopziener te vra-gen of hij de

minister van Binnen-landse Zaken wilde verzoeken ont-heffing te verlenen voor het op- roepen van sollicitanten en voorhet houden van een vergelijkendexamen. De ontheffing werd doorde minister verleend bij besluitvan 15 juni 1844, nr. 114, maardaar bleef het voorlopig bij. Op 1 augustus 1844 ging Gram-ser aan het werk in zijn nieuwefunctie en blijkbaar met veel suc-ces. De schoolopziener gaf in zijnjaarverslag over 1845 het volgendegetuigenis over zijn bezoek aan deschool in Austerlitz:&quot;Met bijzonder veel genoegen werddeze geheel door liefdegaven totstand gebrachte school door mijbezocht. Allergelukkigst is de keusop en de benoeming van I. Gram-ser tot onderwijzer uitgevallen.Geheel het aantal leerlingen

















Seijst 2000. - Dl.30 Seijst^ 2000-1 HET tAGER ONDERWIJS IN ZEIST (6), LEO VISSER mens het college van burgemees-ter en wethouders op grond vaneen ingewonnen advies van de in-specteur van het lager onderwijsvoorstellen het verzoek af te wij-zen. Dit voorstel werd in stem-ming gebracht en verworpen met7 tegen 4 stemmen. Voor stemdende leden Dalhuizen, Paap, Beunkeen Adriaanse. Een hierop door de heer D.J. vanNieuwenhuizen ingediend voor-stel om het verzoek wel in te willi-gen werd zonder hoofdelijke stem-ming aangenomen. Zodoendewerd Bloemendaal toch hoofd vande school aan het Mooie Laantje.De benoeiTiing ging in op 1 sep-tember 1921. Op 7 mei 1936 ver-leende de gemeenteraad hemm.i.v. 1 juli 1936 eervol ontslag alshoofd van de school aan de ProfLorentzlaan, Hij overleed te Zeistop 3 december 1939. Leo Visser Deel 7: De school aan de Bergweg. Zaandam op de laatste schooldagin de maand juni. Dat schoolreisje was een belo-ning voor getrouw schoolbezoekmet de leerlingen van de 5e en 6eklas die niet meer dan 5 ongeoor-loofde schoolverzuimen hadden.Een jongen moest wegens hetgrote aantal verzuimen van datbuitenkansje verstoken blijven, al-dus Bloemendaal. Hoewel de sluitingsdatum vandit artikel 1 januari 1921 is, nog demededeling, dat in de raads-vergadering van 15 juli 1921moest worden beslist op een ver-zoek van E Bloemendaal, hoofdder school te Austerlitz om te

wor-den overgeplaatst naar de nieuweschool voor gew-oon lager onder-wijs aan het Mooie Laantje (ProfLorentzlaan L.V). De voorzitterdeelde mede, dat burgemeester enwethouders omtrent dit verzoekgeen schriftelijk advies haddenuitgebracht. Spreker moest na- FOTO FREDERIK RUYS Op de bestuursvergadering van 6 maart nammr. dr.VA.M. van der Buig afscheid als voorzit-tervan het Zeister Historisch Genootschap.J.B.M.P. van Crunsven neemt zijn functie over.

















Seijst 2000. - Dl.30 beijst 2000-1 JAARVERSLAG 1999 VAN DE COMMISSIE PUBLIC RELATIONS het v\/'a/, eeo kut ./IOaa^ \^&quot;^^I'^' OOm' tab-i^^ heer W Buis gespeeld. Zij warenelke zondagmiddag op het Slotaanwezig om rondleidingen tegeven. Zij hebben dat - geheelbelangeloos - met groot en-thousiasme gedaan. We hopenop een herhaling van deze goedesamenwerking in de toekomst.De opening werd op 27 novem-ber verricht door wethouder Wden Heijer De tentoonstellingwerd door 2086 mensen be-zocht, die door de gastvrouwenvan Slot Zeist gastvrij werdenontvangen. Regelmatig was eraandacht in de Nieuwsbode en tentoonstellingsmateriaal. Uithet Gemeentearchief kregen weenkele bruiklenen, evenals vanons commissielid Frans KustenUit onze eigen collectie werdenbovendien ansichtkaarten enplattegronden getoond.Bij de realisatie van de tentoon-stelling werden we geholpendoor de heer Dick Bouma (inrich-ting) en mevrouw MonaSimonis (productie tekst- borden), beiden van Slot Zeist.Tevens was de heer Van Gronin-gen behulpzaam bij de inrich-ting. Evenals bij vorige tentoon-stellingen konden we weer eenberoep doen op de heer G.Kleinhans, die de stoffering vande kinderwagen herstelde; me-vrouw Boucher-Verloop ver-zorgde de aankleding.Een bijzondere rol hebben degidsen van 't Gilde Zeist o.l.v de in het Utrechts Nieuwsbladvoor de expositie; in verschil-lende programma's van SlotstadRadio en

Radio M is verteld overzowel de tentoonstelling alsover andere activiteiten van hetZeister Historisch Genoot-schap. Het hele project kon ge-





Seijst 2000. - Dl.30 beijst 2000-1 JAARVERSLAG 1999 VAN DE EXCURSIECOMMISSIE Veel wisselende activiteiten van de excursie 'Van Kerkhof tot begraafplaats'.Op een geheel eigen wijze wistde spreker de aanwezigen, al ofniet geboren en getogen inZeist, terug te voeren in de tijdvan voor en na 1825. In dat jaarwerd namelijk het ter aarde stel-len binnen de bebouwde kombij de wet verboden. Het 'OudeKerkhof' , binnen de grenzen vanhet dorp gelegen, kwam daar-door in onbruik. Logisch gevolgwerd er, onder leiding van deheer Verboom daar na een be-zoek gebracht aan dit histori-sche stukje Zeist. Tijdens derondgang werd ook aandachtbesteed aan het poortgebouwmet de tekst uit Job Mi, vers19 en de vier grafstenen die on-der monumentenzorg zijn ge-steld. Het was een zeer ge-slaagde ochtend. Kasteel Heeswijk EXCURSIE COMMISSIEBuren en omgeving Qp 6 mei werd een dagbxcursie georganiseerdnaar hetstadje buren,wedk een rijke historie kent. Er iseen bezoek gebracht aan hetoude raadhuis aan de markt,waar het museum Buren enOranje is gevestigd. Er was eenexpositie over Prinses Juliana.Als afsluiting van eengeswiaagde dag vond een boot-tocht plaats op de rivier deLinge, waarbij o.a. de plaatsenTricht, Deil, Enspeet en Beesdwerden gepasseerd (zie 1999-11,pag. 48). Hel oude Kerkhof Op 16 augustus hield de heerVerboom van het Zeister gilde ineen nagenoeg geheel gevuldezaal van het gebouw

Calvijn eenlezing met dia's onder de titel Op 7 september vond eenmiddagexcursie plaats naar Kas-teel Heeswijk te Heeswijk-Dinther. Er waren 60 deelne-mers. Tijdens de bezichtigingwas er een rondleiding door gid-sen in de vele fraaie vertrekken.In 1835 kocht baron van denBogaerde van Terbrugge dezeheerlijkheid. Het kasteel kwamin bezit van diverse geslachten.Van 1895-1963 was het onbe-woond. De huidige eigenaarheeft de taak opgenomen hetkasteel opent te stellen voorpublieke en culturele doelein-den. Pefgrimssouveniers Onder de titel pelgrims-souveniers uit de Christelijkebedevaartsoorden met als tijds-overzicht de eerste eeuwen vanonze jaartelling tot de late mid-deleeuwen hield mevrouw Katja Broers van de Katholieke Uni-versiteit te Nijmegen een voor-dracht op 23 augustus in hetSlot Zeist (zie 1999-111. pag. 76). Herdenking Marsman Tijdens een week vol herdenkin-gen ter gelegenheid van delOO'&quot;' geboortedag van HendrikMarsman heeft het ZHC actiefdeelgenomen met een feeste-lijke lezing. In samenspraakmetdiverse culturele organisaties enmet ondersteuning van de ge-meente Zeist en subsidiegeversis een avond georganiseerdmeteen lezing door Prof.Goedegebuure, die een biografieheeft geschreven over het levenvan deze beroemde Zeistenaar(zie 1999-IV pag. 102). Bij demiddelbare scholen was eenwedstrijd uitgeschreven voorhet maken van een gedicht metals leidraad de dichtregels uit



Seijst 2000. - Dl.30 JAARVERSLAG 1999 VAN DE COMMISSIE PUBLIC RELATIONS Public Relations als communi-catiemiddel kan niet op zichzelfstaan; het is altijd gekoppeldaan activiteiten in de brede zinvan het woord. Je zit als hetware achter op de fiets endraagt je steentje bij aan de rich-ting en snelheid die wordt geko-zen. In de loop van het komende jaarzal de Commissie PR zich verderontwikkelen waarbij wij onsmet name zullen richten opfondsenwerving en het zgn.positioneren en breder uitdra-gen van het ZHG. Het 50-jarigjubileum in 2001 leent hiervoornatuurlijk uitstekend naast edereguliere lopende zaken van hetZeister Historisch GenootshcapVan de Poll Stichting. Marjolein van Bellen PUBLIC RELATIONS n de loop van 1999 werdde commissie PublicRelations geformeerd. Ditwas een wens die al enige tijd inhet bestuur leefde en aan mijviel de eer deze commissie op tezetten. Commissie is een grootwoord; in eerste instantie be-stond de commissie alleen uitmijzelf. Al spoedig werd decommissie echter versterktdoor Pieter den Bieman. De kern van PR is in feite com-municatie en dit is natuurlijkevenzo een zeer breed begrip.Communicatie binnen en buitenhet ZHG. Communicatie tussenhet ZHG en alle groepen die be-langrijk voor ons zijn, zoals dedonateurs, de vrijwilligers, de in-woners van Zeist en omgeving,de gemeente, de collega-insanties, de bezoekers vanZHG-activiteiten, het onderwijs,het bedrijfsleven

en de pers.Deze opsomming is lang nietvolledig. Nieuwe commissie opgezet Als eerste opstap is beslotenhet ZHG meer aan de pers tepresenteren. In 1999 vond danook een aantal zeer belangrijkeactiviteiten plaats, zoals de film&quot;De Renaissance van deStichtse Lustwarande&quot;, hetspeciale bulletin 'Vrouwe vanZeist' en de verschillende ge-beurtenissen rond de collectieKraal. Deze activiteiten wareninteressant voor de pers en hetZHG is dan ook veelvuldig in dekranten verschenen. Hiernaast zijn de ZHG-studiesen -publicaties tegenwoordigweer te vinden in de diverseboekhandels van Zeist. :ommissie Tempel en Kruis' (1939) en'Heerser' (1919). In het bijzon-der de leerlingen van het HermanJordan College met hun actievedocent hebben enthousiastdeelgenomen aan deze v/ed-strijd. Het was niet verwonder-lijk dat de prijs in hun geledingenviel. Het winnende gedicht was vanSanne Phaff (5 vwo):Leven was enkele vlokken violettegeur I Een kleurig begin / Werd alsnel een beginnend eind I De zil-veren tijd /Wilde niet in goud ver-anderen I IMs een wakkere droomI Vliegt het leven voorbij / Tilsof hethier nooit is geweest Cominissiclcdcn per 3 I december I 999 Marjolein van BellenPieter den Bieman Commissieleden per 31 december 1999J.B.M.R van Grunsven





Seijst 2000. - Dl.30 LEO VISSER, DE NIEUWSTE STRATEN VAN ZEIST Seijst 2000-1 De nieuwste straten van Zeist Volgens artikel 13, het citeer-artikel, kan de verordening wor-den aangehaald als &quot;verordeningop de straatnaamgeving en huis-nummering.&quot; Om democratischebesluitvorming veilig te stellenhebben de gemeenteraadsledentwee weken de tijd om op de doorburgemeester en wethouders vast-gestelde besluiten te reagerenvoordat deze in werking treden. Toch kan ik wel meevoelen metde verslaggever van het UtrechtsNieuwsblad, want we missen nuwel de discussies over straat-naamgeving en weinig onderwer-pen lenen zich zo zeer voor eenvoor elke lezer begrijpelijk verslag.Bovendien krijgen raadsbesluitennu eenmaal wat meer bekendheiddan besluiten van b. en w. Van de besluiten tot straat- naamgeving van juni 1996 tot enmet decemb er 1999 heb ik onder-staand overzicht samengesteld.Daarmee is na de aanvulling van&quot;De straatnamen van Zeist&quot; vanjuli 1998 tot juni 1996 de beschrij-ving van alle straatnamen in Zeisttot het jaar 2000 compleet. Op 11 juni 1996 werden de vol-gende straatnamen vastgesteld: Oranjerie ten behoeve van denieuwbouw achter de Choisyweg.Wanneer we weten dat hier ge-bouwd is op het terrein van degemeentelijke kwekerij en dat daarde oranjerie staat, die nog aik:om-stig is uit het Walkartpark, dan isde naamgeving duidelijk. >^n Geselhof voor

eennieuwe openbare weg in het ver-lengde van de zijpoot van de Walk-artweg ten behoeve van woning- Leo Visser beschrijft inondertaand artikel de nieuw-ste straatnamen van Zeist, alsaanvulling op zijn gelijkna-mige boek. Op 25 mei 1996 koptehet Utrechts nieuwsblad als volgt: &quot;Collegewil straten naam geven&quot; en &quot;Geendemocratische besluiten meerover heikel onderwerp in Zeist.&quot; Op 10 juni 1996 was het zover.De gemeenteraad besloot op diedag tot vaststelling van de &quot;Veror-dening op het benoemen van deopenbare ruimte en het(ver) nummeren van bouwwerken,gebouwen, complexen, afgeba-kende terreinen en lig- en stand-plaatsen.&quot; M^5:^*i















Seijst 2000. - Dl.30 beijst 2800-11 DE VOORGESCHIEDENIS VAN DE ORANJEVERENIGING, MR.DR. V.A.M. VAN DER BURG - R.RM RHOEN ciaal en Stedelijk Dagblad' had deaanzet tot deze ontwikkeling gege-ven door op te roepen tot hetinstellen van een 'nieuwe nationalefeestdag (...) die ons allen vereenigt'en legde daarmee de basis vooreen jaarlijks in Nederland terugke-rend volksfeest dat eerst onder denaam &quot;Prinsessedag&quot; en sedert 31augustus 1891 als &quot;Koninginne-dag&quot; bekend staat.^ Deze oproep gedaan in eenUtrechts liberaal milieu om de na-tie te binden en niet verder teverdelen was gericht op een natio-naal feest voor iedereen: Rooms-katholiek, protestant, liberaal. EenOranjefeest werd beoogd dat eenecht volksfeest zou worden ge-dompeld in een saus van het doorde liberalen nagestreefde burger-lijk beschavingsoffensief Verzoe-ning en beschaving zouden de be-langrijkste elementen van denieuwe nationale feestdag moetenworden: Oranje als natiesymboolvoor de Nederlanden. Tot op de huidige dag heeft Oranje de statusvan bindende factor behouden. Verzoening was niet de karakte-ristiek geweest voor de nationalefeesten tijdens de regering van ko-ning Willem in (1849-1890). Dehistorische gedenkdagen: 1863(herdenking van de 50 jarige onaf-hankelijkheid), 1868 (de Slag bijHeiligerlee), 1 april 1872 (de In-name van Den Briel), 1876 (dePacificatie van Gent), 1879 (deUnie van

Utrecht) en 1884 (dedood van Willem de Zwijger) had-den de tegenstellingen Rooms-ka-tholiek en Protestant aan-gescherpt, het antipapisme gevoeden het natiegevoel ernstig ver-zwakt. De dood van de laatste kroon-prins, Alexander (1851-1884),bood ruimte aan het schenken vanalle aandacht aan de laatste (vrou-welijke) telg van het Huis Oranje-Nassau: Wilhelmina (1880-1962),toen pas vier jaar oud. Een kleinmeisje dat gevoelens van vertede- ring opriep met een sterke jongemoeder, koningin Emma (1858-1934), Prinses van Waldeck enPyrmont, de tweede echtgenotevan koning Willem III (1817-1890). Tegen deze achtergrond ishet Utrechts initiatief van 31 au-gustus 1885, de eerste&quot;Prinsessedag&quot;, ook weer niet zoopmerkelijk. Een fee''*&quot; .^ndOranje was een mooi instrumentom het vaderlandse pessimisme nade dood van kroonprinsAlexander 21 juni 1884 te verdrij-ven. Beschaving vooral gericht op dekleine middenstand en de arbei-dersklasse was ook een doelstellingvan de gezeten liberale burgerijmet het Oranjefeest. Natuurlijkniet zonder eigenbelang. In libe-rale ogen waren rust en ordenoodzakelijk naast maximale vrij-heid van handelen voor een ge-stage, maatschappelijke vooruit-gang. Plichtsbesef moest wordenaangekweekt; losbandigheid, ge-







































Seijst 2000. - Dl.30 DE VOORGESCHIEDENIS VAN DE ORANJEVERENIGING. MR DR VA M VAN DER BURG - R RM RHOEN 2000-11 fraaie potplanten te doen maken,zich presenteren en profileren, zo-als eerst de gymnastiekverenigingHercules op &quot;Prinsessedag&quot; 1896en de zustervereniging Simson opKoninginnedag 1899. Uitgebreidwordt in de Weekbode voor Zeist,Driebergen en Omstreken van zater-dag 26 augustus 1905 de inwonersde raad gegeven: 'Zorg dat uweplanten door het vervoer niet lijden,bindt ze daarom aan door er eenstokje bij te plaatsen, laten die stokjesin geen geval boven de planten uitste-ken, dat ontsierd. Zorg er vooral voordat de potten goed gereinigd zijn.Breng uwe bloeiende planten niet inuwe arm naar het tentoonstellingster'rein, zst ze liever in een mand metwat hooi of mos er tusschen, draag demand tussen u beiden in, de bloemenschudden er dan niet af, als ge ten-minste in de pas loopt. De concurren-tie onderling wordt groot, er mag dusniets van uwe met zorg gekweekteplant verloren gaan.'Ook hier dus een geweldig sterk element in het burgerlijkbeschavingsoffensief De raadge-vingen aan de inzenders zijn nietanders te verstaan. Het bestuurheeft zich ook verzekerd van 'ver-schillende inzendingen van buiten-plaatsen en bloemisten, die 'de aan-trekkelijkheid' van de eerste ten-toonstelling zeer zullen verhogen.Ook wordt de kans totledenwerving voluit aangegrepen:voor 1

gulden per jaar kan menzich als lid opgeven bij de heer'G.F. Kruse, i'&quot; Hogeweg, alhier.' Deopvoedkundige strekking: 'hetkweeken van liefde voor de plantenbij groot en klein' werd onderschre-ven door de beschermheer burge-meester Mr. J.J. ClotterbookePatijn, Heer van Kloetinge, (1859-1922). Verder is op Koninginne-dag 1905 weer een ringrijderij ge-pland, ditmaal op de Boulevard inhet Schaerweijderpark, 's middagsom 2 uur: voor paren intweewielige rijtuigen. Er werd door21 paren deelgenomen: 'enkele rij- tuigen waren fraai versierd.' Vasteprik was 's avonds het concert vanhet Zeister Harmonie Muziek-gezelschap in de muziektent in detuin van Hotel Schneider (thans&quot;Hermitage&quot;, schr.) aan Het Rond.In Austerlitz gaf Mr. J.F. deBeaufort een reprise van 1904. Ditmaal met 'gebak en limonade' voorde kinderen. De in 1905 opgerichte gemeen-telijke zwemplaats aan de Blikken-burgerlaan grijpt Koninginnedag1906 de kans om zich te profileren.De organisatie is in handen van 'deZeister Zwemvereeniging, kort gele-den alhier opgericht.' Het pro-gramma bestaat uit: snel-zwemmen, rugzwemmen, duikennaar een pop, zwemmen met hin-dernissen en tenslotte een panto-mime. De aanvang is s middagsom 2 uur. De capaciteit van dezwemschool was 300 toeschouwersen voor wie het nog niet weet,luidt het kledingvoorschrift: 'Het is





Seijst 2000. - Dl.30 Seijst 2000-11 DE VOORGESCHIEDENIS VAN DE ORANIEVERENIGINC, MR.DR. V.A.M. VAN DER BURG - R PM RHOEN vier meisjes 'een van iedere school'boden de koninginnen 'bouquetten'aan en onder leiding van dirigentVan Zanten werden 'de volksliede-ren' ten gehore gebracht. Koningin Wilhelmina mendevanaf Soestdijk zelf de paarden ennaast haar zat haar moeder Emma'in een panier'. In het volgrijtuigzaten een kamerheer en hofdame.Om 15.30 uur vertrokken 'HunneMajesteiten naar Driebergen vooreen bezoek aan de Dame du Palaisvan H.M. koningin Emma voorAmsterdam, mevr. H.A. Insinger-nemend grootmeesteres van ko-ningin Emma. Ook zij wordt meteen zeer bijzonder koninklijk be-zoek vereerd, waarop de 'Majestei-ten' naar paleis Soestdijk terugke- van de &quot;Oranjevereeniging Zeist&quot;.De Koninklijke goedkeuring volgt25 juni 1912. Het eindpunt vaneen ontwikkeling, het begin vaneen nieuw tijdperk. 5. Een oponthoud vanhunne majesteit en Ko-ningin Wilhelmina en deKoningin-Regentes Emmate Zeist De komst van de jonge koninginWilhelmina en haar moeder ko-ningin-regentes Emma naar Zeist,waar bij het Hotel der Broeder-gemeente (thans geheten &quot;Hermi-tage&quot;, schr.) aan Het Rond eenstop gemaakt .zou worden om depaarden te wisselen, leidde op 28juli 1896, zoals de plaatselijkekrant meldde, in dit fraaieUtrechtse dorp tot 'een voorproefje(...) van het

aanstaande Oranje-feest' op 31 augustus. De waarne-mend burgemeester was volgensprotocol ter begroting aanwezig, I SEPTEMBER 1898 De inhuldiging van H.M. konin-gin Wilhelmina op haar 18' ver-jaardag te Amsterdam werd teZeist gedurende twee dagen ge-vierd: 31 augustus en 1 september.Onderdeel van de zogenaamde&quot;Kroningsfeesten&quot; was het plantenvan een herdenkingsboom middenin het toenmalige centrum vanZeist: het marktplein aan de Voor-heuvel. Deze gebeurtenis had on-der grote belangstelling van hetZeister publiek plaats, getuige defoto. Ook de jaarlijks op dit pleinstaande kraam met poffertjes enwafelen van B. van der Linden wasversierd met vlaggen en het ko-ninklijk wapen. Vanwege          'dien          dollen dronkemansboel' was de kermis inZeist (vroeger tweede Pinksterdag;ook 6 juni - St. Robertus - wordtgenoemd) al in 1853 door de ge-meenteraad officieel afgeschaft,maar in 1876 klaagt de Weekbodevoor Zeist, Driebergen en Omstre- ren. 6. Het planten van eenherdenkingsboom *DeWilhelminaboom* aan deVoorheuvel op het Markt-plein te Zeist.





Seijst 2000. - Dl.30 Seijst 2000-11 DE VOORGESCHIEDENIS VAN DE ORANJEVERENIGING, MR.DR. VA.M. VAN DER BURG - R.RM. RHOEN In het voorgaande is vanuit debronnen in het GemeentearchiefZeist de verhouding Zeist enOranje geschetst gedurende de pe-riode 1813-1910, het oprichtings-jaar van de Oranjevereniging teZeist. Zeist als voorbeeld van eendorp op het platteland in de pro-vincie Utrecht. Van 1813 tot 1885 wordt deverjaardag van de koning en deoverige leden van het KoninklijkHuis beheerst door een staal vanprotocollaire elementen: het vlag-gen, de optocht door het dorp vaneen muziekkorps, het zingen vande volksliederen door een koor, dedankdiensten in N.H., R.K. enBroedergemeente kerk en ten-slotte bij spaarzame gelegenhedenhet vuurwerk tot besluit van defeestdag. Na de oproep op 26 juli 1885 inhet Utrechtsch Provinciaal en Stede-lijk Dagblad volgt Zeist in 1886 op31 augustus met een Luxemburg. In 1890 viel deze mo-gelijkheid voor het Nederlandsstaatshoofd weg. Luxemburg kreegeen groothertog uit een andere takvan het Huis Nassau. Koningin-regentes Emma vulde dit &quot;gat&quot; opdoor de instelling in 1892 van deOrde van Oranje-Nassau. Aandeze Orde waren ook medaillesverbonden in goud, zilver enbrons, zodat ook aan verdienste-lijke Nederlanders uit de onderstelagen van de samenleving eenblijk van waardering kon wordenuitgereikt. Traditioneel was de

verjaardagvan de koning een gelegenheidwaarop deze aan zijn onderdanenadeldom en onderscheidingen,ridderorden (&quot;lintjes&quot;) verleende.Ook het zilveren en 40-jarigregeringsjubileum van koningWillem III waren zulke 'algemenegelegenheden'. Ook in Zeist kon in 1907, 1908en 1910 gedeeld worden in devreugde van de &quot;lintjesregen&quot; van koningin Wilhelmina, langzamer-hand ook een geijkt onderdeel vanKoninginnedag. 31 Augustus 1907is aan de heer W.H. Uijlenbroek'alhier werkzaam voor de Koninklijkefabriek van Brons- en Zinkwerkenvan de firma Braat, de eere-medaille,verbonden aan de orde van Oranje-Nassau, in brons toegekend.' Hetjaar daarop valt precies dezelfdeeer te beurt 'aan den heer J.J.Schumacher, boekbinder bij de firmade Heus en Co, alhier.' Het liberalegemeenteraadslid en apotheker C.Guldensteeden Egeling (1847-1915), die ook overigens plaatse-lijk zeer actief is, ontvangt 1 sep-tember 1910 de benoeming totridder in de Orde van Oranje-Nassau. 8. Zeist en Oranje in de&quot;lange&quot; 19' eeuw: vanlouter ceremonieel proto-col naar volksvermakenop koninginnedag omlijstdoor protocol.



















Seijst 2000. - Dl.30 Seiist 2000-111 DE ZEISTERSE BIERBROUWERIJ &quot;DE LEEUW&quot;, R.P.M. RHOEN voor het opstellen van een stoom-machine of een gas- ofelektromotor voor het aandrijvenvan een koelmachine. De bierbrouwerij De korenmolenaar Paulus vanEde verkocht op 24 juni 1863 aanRoghair een perceel grond van 14roeden en ruim 19 ellen voor desom van dertienhonderd gulden.Van Ede was eigenaar van dekorenmolen De Hoop, die op dehoek van de Voorheuvel en deJagerlaan heeft gestaan. Het per-ceel dat hij verkocht, lag naast demolen, maar dan aan de kant vande Jagerlaan. In hetzelfde jaar op 18 juli ver-leenden Gedeputeerde Staten vanUtrecht aan Roghair vergunningvoor het oprichten van een bier-brouwerij met een mouterij en eeneest. De vergunning was vereistingevolge het 'Besluit, rakendevergunningen ter oprigting vansommige fabrijken en trafijken' met de kwaliteit van het bier. In dejaren zeventig en tachtig van denegentiende eeuw gingen meerbrouwerijen over tot het brouwenvan ondergistend bier. Bij die me-thode van brouwen vindt het gis-tingsproces plaats bij een tempera-tuur van 5 tot 10 °C. Dat kanalleen als het bier tijdens het gis-ten gekoeld wordt ofwel metnatuurijs of met behulp van eenkoelmachine. Heineken kocht in1872 de eerste koelmachine omniet meer afhankelijk te zijn vannatuurijs. Veel kleine brouwers die nogambachtelijk werkten, waren nietkapitaalkrachtig genoeg om

tekunnen investeren in de aanschafvan stoommachines en koel-apparatuur. De eigenaren van DeLeeuw waren te traditioneel inge-steld en niet bereid of bezaten nietde mogelijkheid tot innovatie. Datkan met zekerheid gesteld worden,omdat zij nimmer een hinderwet-vergunning ontvangen hebben Dat men ook succes konhebben in de brouwnijverheid, is bewezendoor Gerard Adriaan Heineken.Deze kocht in 1863 als 22-jarigejonge man de Amsterdamse bier-brouwerij De Hooiberg. Hij hadniet veel verstand van bier brou-wen, maar hij wist dat in debrouwnijverheid grote winsten ge-maakt konden worden. Brouwerij De Hooiberg had alstweede brouwerij in het land in1856 een stoommachine aange-schaft. In 1858 hadden vijf brou-werijen een stoommachine en in1880 waren dat 65. Bij de startvan zijn bedrijf maakte Roghairgeen gebruik van stoomkracht.Door het bedrijf werd ook nimmereen stoommachine aangeschaft. De brouwerij van Heinekenschakelde in 1870 over van hetproduceren van bovengistend bierop ondergistend bier Dat had temaken met de voorkeur van deconsument voor dit soort bier en









Seijst 2000. - Dl.30 DE ZEISTERSE BIERBROUWERIJ &quot;DE LEEUW&quot;, R.RM. RHOEN 2000-111 Eigenaren en brouwers De ongehuwde Roghair woondetoen hij de vergunning aanvroegin Rhenen. In die plaats werd hijop 17 januari 1838 geboren,alwaar hij ook op 1 juli 1891 over-leed. Bij zijn overlijden was hijmede-eigenaar van onroerendgoed in die gemeente met eengeschatte waarde van 16.262,56gulden. Daartegenover stond eenschuld van 16.000 gulden aanD.W de Waal bij wie hij in 1884een lening had gesloten. Met deoverige schulden en lasten gaf denalatenschap zelfs een nadeligsaldo van meer dan 700 gulden. Hij had zich in Zeist gevestigdop 20 februari 1864. De laatstemaanden van zijn leven, van apriltot juli, woonde hij op kamers bijA.H. Bielke. Roghair was geen bierbrouwer.In de vergunning van Gedepu-teerde Staten wordt gezegd dat hijzonder beroep is. Hij heeft dusiemand moeten aantrekken om de ciale kuipen. Het gistingspioceb bijDe Leeuw zal volgens de boven-gistende methode verlopen zijn,die enkele dagen duurde. Men be-schikte namelijk niet over de mo-gelijkheid voor koeling voor hetbrouwen van ondergistend bier.Het voordeel van ondergistendbier is dat het veel langer houd-baar is. Om het bier te laten nagistenwerd het in vaten gedaan. Na eenweek kon het verkocht worden.Het bier dat De Leeuw produ-ceerde was vermoedelijk voor deplaatselijke en de regionale marktbestemd. In een

advertentie uit 1889 vanCoulier die een drankenhandeldreef in het Haagsche Koffiehuisaan de Montaubanstraat, wordenveertien soorten bier aangeboden.Een ervan heet Zeister gerste eneen ander Zeister stout. Het magaangenomen worden dat dit biergeleverd werd door De Leeuw. bierbrouwerij op poten te zetten.Schippers vraagt zich in zijn boekHet nieuwe bier (Zutphen 1992) afin welke bierbrouwerij in Utrechtde brouwmeester WilhelmFeltman jr. omstreeks 1865 ge-werkt heeft. In een In Memoriamvan deze bekende brouwmeesterwordt de brouwerij van deBroedergemeente genoemd, maardie brouwerij was in het begin vande negentiende eeuw al opgehe-ven. Een andere bierbrouwerij inZeist was Schippers niet bekend.Het is niet uit te sluiten datFeltmann de bierbrouwerij vanRoghair opgezet heeft. Opgemerktmoet wel worden dat Feltmannniet in het bevolkingsregister vanZeist voorkomt. Aannemelijk isl dat Gijsbert vanVeldhuizen voor Roghair gewerktheeft. Van Veldhuizen staat in hetbevolkingsregister namelijk gere-gistreerd als 'BierbrouwerM[eeste]rknecht'. Hij werd gebo-ren in Ede op 19 juni 1802. Voor-



Seijst 2000. - Dl.30 ^Seiist 2ooe-iii DE ZEISTERSE BIERBROUWERIJ &quot;DE LEEUW&quot;, R.RM. RHOEN voor vijftienduizend gulden aan defabrikant Karel Herman Lange-meijer uit Eindhoven. De verkoperverbond zich om in de provincieUtrecht geen bierbrouwerij op terichten of op andere wijze zichdaarmee te bemoeien. Langemeijer wordt in het bevol-kingsregister niet meteen als bier-brouwer vermeld. In een akte vande burgerlijke stand wordt hij in1886 bierbrouwer genoemd.Langemeijer werd geboren in Am-sterdam op 15 mei 1836. Uit hetregister van het kadaster blijkt dathij in 1885 het pand heeft veran-derd door een bijbouw, maar quagrootte is er niets aan veranderd.Wel steeg de waarde van de belast-bare opbrengst van 275 naar 425gulden. Nadat hij zich in Zeist had ge-vestigd, is hij getrouwd met MariaCatharina Eugenie du Moulin uitMaastricht. Vijf jaar later, op 27november 1889, verkochtLangemeijer de bierbrouwerij De Leeuw aan de bierbrouwer AngeloLouis Dominicus Mazzoli. Dekoopprijs bedroeg zeventien-duizend gulden. Langemeijer ver-huisde met zijn gezin, intussen wa-ren twee zoons geboren, naarMaastricht. De bierbrouwer Mazzoli werdgeboren in Amsterdam op 6 juni1853. Hij kwam vanuit Den Boschnaar Zeist op 20 november 1889,samen met zijn vrouw WilhelminaJohanna Christina van Hal. Op 19maart 1892 vertrok hij reeds uitZeist naar Haarlem. Hij had DeLeeuw op 12 maart 1892

verkochtaan de bierbrouwer FerdinandMaria Ingenhousz te Waalwijk.Mazzoli ontving vijftienduizendgulden voor de bierbrouwerij;tweeduizend gulden minder danwaar hij de bierbrouwerij voor ge-kocht had. Bij Mazzoli was als brouw-meester in dienst TheodorusJohannes de Groen, geboren in dat hij op 2 mei 1864 naar Zeistkwam, woonde hij in Veenendaal.Hij kocht op 14 augustus 1866 hethuis op hoek van de Voorheuvel -Jagerlaan (was genummerd 128A;in 1869: D 183, en circa 1888: D191), vlakbij de brouwerij. Hijoverleed in Zeist op 24 augustus1887. Bij Roghair was in ieder geval indienst Arie van Eek, die in dehuwelijksakte van 26 januari 1871bierbrouwersknecht        genoemd wordt; in het bevolkingsregisterdaarentegen als bierbrouwer. Hijheeft het vak bij Roghair geleerd,want voorheen was hij gewoondagloner. Voor zijn huwelijk metCornelia Geest woonde hij in bijzijn baas. Daarna in een ernaastgelegen huis op nummer D 74. Hijvertrok in 1878 naar De Bilt. Van1905 tot zijn dood in 1907 woondehij weer in Zeist. Roghair verkocht de bierbrou-werij De Leeuw op 1 oktober 1884



Seijst 2000. - Dl.30 s eijsi DE ZEISTERSE BIERBROUWERIJ &quot;DE LEEUW, R.P.M. RHOEN 2000-111 Zevenaar op 30 december 1862.Hij woonde sinds 22 november1889 in Zeist. Tot aan zijn huwe-lijk in juni 1890 woonde hij in bijzijn baas. Voorheen had hij inHeusden gewoond. Nadat DeLeeuw verkocht was, is hij met zijnvrouw Adriana Maria Luijben op23 maart 1892 naar Utrecht ver-huisd. Bierbrouwer Ingenhousz was eenzwager van Mazzoli. Hij was ge-trouwd met Wilhelmina HenrietteMaria Mazzoli uit Amsterdam. Hijzelf stamde uit Breda, waar hij op 3februari 1853 werd geboren. Hijkwam in Zeist wonen op 1 april1892. Daar voor woonde hij inWaalwijk. Vijf van zijn kinderenwerden tussen 1877 en 1884 inBreda geboren. Lang zou hij hierniet blijven. Wel vergrootte hij hetterrein van de bierbrouwerij doorde aankoop in 1893 van een aan-grenzend perceel grond van 4,5are. De Leeuw liet hij op 18 ja- nuari 1894 openbaar veilen. Deovername was vastgesteld op 1maart d.o.v. De koper was de tim-merman Jan van den Brink juniorHij kocht de bierbrouwerij op deveiling voor 12.500 gulden.Mazzoli verloor bij de verkoop dus2500 gulden op de bierbrouwerij.Ter vergelijking: de Amersfoortsebrouwerij De Phoenix - voorheenAmersfoortsche-Beijersch Bier-brouwerij - werd in die tijd ver-kocht voor 72.000 gulden. Zij hadtwee ton gekost. Na de verkoop van De Leeuwvertrok hij met zijn vrouw op 2maart 1894 naar Soest. Van den Brink,

de nieuwe eige-naar, was een geboren ZeistenaarHij werd geboren op 11 november1855. Hij trouwde met EvertjeStrietman. Het echtpaar ging wo-nen aan de Karpervijver Zijn zwa-ger Hendrik Strietman woonde bijhem in. De vader van HendrikStrietman was tuinbaas en in die traditie was Hendrik tuinknechtgeworden, maar hij was niet bangom iets nieuws te beginnen. In1890 kreeg Strietman eenhinderwetvergunning voor het op-richten van een fabriek voor hetmaken van mineraalwater aan deKarpervijver, waarmee hij degrondlegger werd van een bedrijfdat vier generaties zou bestaan.Nadat zijn zwager in 1894 eige-naar was geworden van De Leeuw,bracht hij zijn fabriek over naarhet koetshuis van de bierbrouwe-rij, waarvoor hij in 1894 eenhinderwetvergunning kreeg. Dedrankenhandel van Strietmanwerd in Zeist een begrip. Opmer-kelijk is dat de vrouw van HendrikStrietman een felle tegenstandervan sterke drank was. Het bedrijfvierde in 1990 zijn honderdjarigbestaan. Een volgend jubileum zalnimmer meer gevierd kunnen wor-den. Strietman Zeist BV werd in1996 aan Heineken verkocht enin 1999 werd het bedrijf verplaatst



Seijst 2000. - Dl.30 DE ZEISTERSE BIERBROUWERIJ &quot;DE LEEUW&quot;, R.P.M. RHOEN 2000-111 tussen 1882 en 1901 afwisselend 4of 5. Liquidatie en sloop De bierbrouwerij heeft het on-der het beheer van Strietman nietzo lang volgehouden. Van denBrink, opgeklommen van timmer-man tot aannemer, was ook direc-teur van de in Zeist gevestigdeN.V &quot;Handelmaatschappij Zeist,tot exploitatie van roerende enonroerende goederen&quot;. Op 22 sep-tember 1902 werd deze naamlozevennootschap eigenaresse van hetwoonhuis met stal, bierbottelarij,zaal, mouterij en eesten, erf engrond aan de Jagerlaan hoekEmmastraat. Het gehele terreinhad een grootte van bijna 20 aren. In 1902 wordt gesproken overeen bierbottelarij en niet over eenbierbrouwerij. Daaruit moet wor-den afgeleid dat de bierbrouwerijal geliquideerd was. Het pandwerd verbouwd tot lokaal, waar-aan de naam &quot;De Vereeniging&quot; Situatieschets van hetperceel aan de Jagerlaan,hoek Emmastraat in 1911 H, DE LANOy MEIJER. 199 Lo&gtanoL in. 1911. naar Houten, waar HeinekenBrouwerijen een nieuw verkoop-en distributiecentrum voor de re-gio Utrecht en omstreken heeftgebouwd. De op 8 juni 1866 in Hilversumgeboren Hendrik Strietmantrouwde in 1893 met OttolinaNuman. Zijn zwager gaf hem hetbeheer over de bierbrouwerij. Inhet bevolkingsregister wordt hij naast fabrikant ook vermeld alsbierbrouwer. Bij de geboorte vaneen

kind in 1894 staat hij in deakte van de burgerlijke stand alsfabrikant vermeld, maar bij de vol-gende aangifte van een kind in1895 liet hij zich bierbrouwer noe-men. Hij overleed in Zeist op 20april 1959. Het aantal arbeiders bedroeg









Seijst 2000. - Dl.30 HET LAGER ONDERWIJS IN ZEIST (8, SLOT), LEO VISSER vond het jammer, dat het gemeen-tebestuur indertijd geen termenkon vinden voor een &quot;officieel lof-felijk ontslag&quot;, want een dergelijkgetuigschrift werd blijkbaar wel erggewaardeerd. Hij maakte ook melding van eenschoolreis naar Den Haag enScheveningen, die mogelijk wasgemaakt door bijdragen van en-kele weldadige ingezetenen. Aande schoolreis hadden de leerlingenvan de hoogste klassen deelgeno-men met uitzondering van 4 leer-lingen, die teveel ongeoorloofdschoolverzuim op hun kerfstokhadden. Het ongeoorloofd schoolverzuimwas nog steeds een zorg voor deschoolleiding en ook de Bergweg-school had daar mee te maken. Inhet verslag van de commissie Atot wering van schoolverzuim over1917 wordt melding gemaakt van111 gevallen van schoolverzuim,waaronder 17 kinderen van de







Seijst 2000. - Dl.30 DE GESCHIEDENIS VAN HET VOGELPARK CASARCA, N.J. DIJKDRENTH-DUIJZEND 2000-111 1426. Dan komt het nl. niet meerin de rentmeestersrekeningen vande bisschop voor. Tot na het midden van de 19eeeuw lag, op de hoek van deKoppeldijk en de Kroostweg endus langs de Grift, een (kleine)'Herenbehuizing'. Dat landgoedheette 'de Koppel', (de GrooteKoppel). Dit in tegenstelling tot de'kleine Koppel', waarmee aange-duid wordt de plaats waar Noord-weg en Kroostweg samen komen(de Snep). De gemeenschappelijkebij de Zeister boeren in gebruikzijnde gronden (zg. 'marke- gronden'), behoorden aan de bis-schop. De afdrachten voor het ge-bruik van de grond vonden plaatsbij deze Zeister Brug. In 1767 koopt CornelisSchellinger de Groote en KleyneKoppel, met een groot aantal lan-derijen. In 1826 koopt Carl H.W. Ver-beek (1797-1864) 'de Koppel'. In1857 verwerft Verbeek er 3daghuurderswoningen bij met erfen grond, genaamd 'het Klompje'. In 1791 had de Hernhutter B.C.van Calker het huis 'de Klomp'gekocht van Maria Schellinger. Villa Casarca aan de Koppelweg ca.1935, waarschijnlijk genomen vanaf demolen van ^n Dries. Links (achter deGrift) boerderij van Van der Horst.Rechts daarvan (in het midden van defoto) wasserij van Calker. Reeds voor de Napoleontische tijdhad Verbeek een azijnfabriekopgericht, welke tijdens het belegvan Zeist te gronde ging. In 1841kwam er langs de Zeister

Grift eennieuwe azijnfabriek, naast de be-staande lijmfabriek en een olie-molen. De lijmziederij en de bleke-















Seijst 2000. - Dl.30 Seijst 2000-fll HET IVO &quot;SCHOONOORD&quot; 30 JAAR IN ZEIST, DR. W. SYBESMA Instituut voor Veeteeltkundig Onderzoek^^Schoonoord^^ dertig jaar in Zeist Van de buitenplaats Schoon-oord bestaat een ingekleurdeontwerptekening van de handvan de bekende tuinarchitect].D. Zocher uit het jaar 1820.Deze is in het bezit van deVan de Poll Stichting. In die tijd na de Franse bezetting trok de economie geweidig aan waardoor de nieuwesnel rijk geworden burgerijbuitenplaatsen liet bouwen op deHeuvelrug. Na de Duitse bezetting bij dewederopbouw bleken deze buiten-plaatsen voor de eigenaren moei-lijk te handhaven van wege hetbelastingregime. In Zeist had dat tot gevolg datdiverse buitenplaatsen verkochtwerden. Het woonhuis maaktedan gewoonlijk plaats voor instel-lingen van verschillend karakter De buitenplaats Schoonoord on-derging hetzelfde lot. Het woon-huis verdween. Het terrein werd in twee stuk-ken verdeeld. Zocher zou daarallerminst gelukkig mee zijn ge-weest. Op het meest westelijke deelverrees het openbare lyceumSchoonoord terwijl op het ooste-lijke gedeelte een wetenschappe-lijk instituut werd gebouwd ge-naamd, het Instituut voor Veeteelt-kundig Onderzoek &quot;Schoonoord&quot;, af-gekort als IVO &quot;Schoonoord&quot;. De school bestaat nog in volleglorie, terwijl het instituut is opge-gaan in een groter instituut inLelystad. Dat betekent dat dezeinstelling inmiddels

tot de geschie-denis van Zeist is gaan behoren.Van daar dit artikeltje. Het IVO &quot;Schoonoord&quot; was eenwetenschappelijk instituut dat zichbezig hield met het veeteeltkundigonderzoek in al z'n facetten uitge-zonderd de veevoeding en hetpluimvee. Als werkgemeenschapvoor endocrinologie van de Uni-versiteit begon het in 1948 in hetHoogt 10 in Utrecht waar nu film-huis 't Hoogt in zit. Via een vestiging met voorna-melijk KI onderzoek op deOostbroekselaan in Utrecht, bij de







Seijst 2000. - Dl.30 Seijst, 20@@-lll HET IVO &quot;SCHOONOORD&quot; 30 JAAR IN ZEIST. DR. W. SYBESMA genschappen bij de landbouw-huisdieren en last but not leastwelzijnsonderzoek. De biotechnologie deed uitein-delijk z'n intrede. Als aansprekendgeval van de IVO bemoeienissenop dit terrein kan de stier Hermanworden genoemd. Deze         eerste         genetisch gemodificeerde stier ter wereldwelke door de firma GenePharming was &quot;gemaakt&quot; stond ophet proefbedrijf het Gen inLelystad. Daar werd onderzoek ge-daan naar allerlei eigenschappeno.m. het welzijn van het dier maarook naar de gezondheid en hetwelzijn van zijn nakomelingen. Po-litiek 'lag' dat beest erg gevoelig. Het is hier niet de plaats omuitvoerig in te gaan op wat er zichallemaal heeft afgespeeld op deoostelijke kant van de buitenplaatsSchoonoord. In 1993, dertig jaar na de ope-ning van het hoofdgebouw inZeist, ging het instituut organisa- torisch over in een groter verbandwaarin het vee voedingsonderzoek,het pluimveeonderzoek alsmedehet specifiek veterinaire onder-zoek bijeengebracht werden in eennieuw instituut met als vestigings-plaats Lelystad, genaamd Instituutvoor Dieronderzoek van de DienstLandbouwkundig Onderzoek, af-gekort ID-DLO. (Later is de naamin ID-Lelystad gewijzigd aangezienhet samen is gegaan met deUniversiteit in Wageningen). In 1995 ging het instituut fysiekover zogezegd waarbij het mar-kante

standbeeld van man metstier meeging. Een stukje Zeisterkunst prijkt nu in Lelystad. Voor Zeist en omgeving bete-kende dat een verlies van eenhonderdtal arbeidsplaatsen en ver-dween tevens de agrarische hightech activiteit uit deze plaats. Het wetenschappelijke veeteelt-kundige deel van de buitenplaatsSchoonoord behoort in ieder gevaldefinitief tot het verleden en is daarmee ingetreden in de historievan Zeist. Veel is er tot nog toe niet voorteruggekomen. Momenteel, na vijfjaar, staat het gebouw nog steedsleeg afgezien van de antikrakersdie er huizen. Voor de Bunsing,alhoewel daar wel plannen voorklaarliggen, geldt eenzelfde leeg-stand. Gezien de trend die er tegen-woordig bestaat om steeds meergroen te pousseren zou het te over-wegen zijn om de bestaande alaardig verloederde bebouwing afte breken om de oude luister al-thans in het oostelijke deel te her-stellen waardoor de Zeister bevol-king extra recreatieruimte er bijkrijgt. Dr. W.Sybesma GERAADPLEEGDE LITERATUUR Zeist , Groei en Bouw. van de liand van RolandBlijdenstein. Deel Gescliiedenis. bouwstijlen en woonhuis-typen. Kerckebos BV - Zeist, 1983. ?
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