
Seijst 2004. - Dl.34 MONUMENTENNACHT IN SLOT ZEIST Votstelijke avond in de Gouden Eeuw D ~? Dit jaar is er voor het eerst een Monumentennacht in degemeente Zeist. Bij zo'n eerste keer spreekt het vanzelfdat Slot Zeist centraal staat. Het thema van deze bijzon- dere nacht 'Vorstelijke avond in de Gouden Eeuw*, is ingegeven door het leven van de bouwheer van het Slot, Willem Adriaan Rijksgraaf van Nassau, heer van Odijk, Kortgene, Zeist en Driebergen.



Seijst 2004. - Dl.34 OPEN MONUMENTENDAG 2004 gedekte tafel valt in de Grote Zaalvan Het Slot te bewonderen. Hierbijwordt tekst en uitleg gegeven over deeetgewoonten en tafelgehruiken van degegoede burgerij uit die tijd. In de W'illemszaal van Het Slot hrengteen meesterverteller van de StichtingLiteraire Aktiviteitcn Zeist verhalen uitde geschiedenis van Het Slot ten gehore. Om 20.30, 21.30 en 22.30 uur zijn erin de Blauwe Zaal van Het Slot uitvoerin-gen van 17e eeuwse hofdansen met oudemuziek. Op de eerste verdieping van Het Slot isde tentoonstelling 'Oneindige landschap-pen' te bezichtigen. Van 21.00 tot 22.00 geeft een valkeniereen demonstrate van de valkenjacht inhet Slotpark. Vanaf 22.00 uur branden de vuurkor-ven en kan het publiek zich begeven inde richting van de theekoepel waar menkennismaakt met een echtpaar in kledinguit de \T eeuw. Rond 23.30 uur begint het afsluitendeprogramma van de Monumentennacht in Slot Zeist. Als de grote klok twaalf keerheeft geslagen is de magie verbroken.Terug in de 21>,e eeuw keert iedereenhuiswaarts. Alle activiteiten in en om Slot Zeistzijn tijdens

Monumentennacht gratistoegankelijk. Slot Zeist De geschiedenis van Skit Zeist begintin 1677- In dat jaar vraagt de nieuwe eige-naar van het slot, Willem Adriaan vanNassau-Odijk aan de Staten van Utrechttoestemming een geheel nieuw gehouwneer te zetten. Het is onduidelijk of hethuidige Slot op de fundamenten van deru'ine van Huis van Zeyst staat of dat dieelders liggen. De toestemming voor debouw wordt hem verleend en hij laat debouwlieden snel beginnen. In 1686 is hethoofdgebouw met zijn zijvleugels klaar.Het Slot wordt waarschijnlijk ingerichtdoor de bekende architect Daniel Marotdie ook op Het Loo werkte. Het hoofd-gebouw onderging in latere jaren weinig Trots op zijn huis en tuin ontvingWillem Adriaan Rijksgraaf van Nassau,heer van Odijk, Kortgene, Zeist enDriebergen graag gasten. Hij toonde hethuis in voile glorie. De sfeer van zo'nvorstelijke avond staat centraal in deMonumentennacht op Het Slot tijdensde schemering van de avond en het vallenvan de nacht. De opening vindt plaats om 19.45 uuren de poorten sluiten om 24-00 uur. Doorhet gevarieerde programma is het geenprohleem zich de hele

avond rond en inHet Slot Zeist te vermaken. Huis, voor-plein, Slottuintheater, park en theekoepelzijn het decor voor een avond vol dans,toneel, verhalen en oude muziek. U kuntdwalen door de stijlzalen, door het Slot-park en hier en daar uw oor te luisterenleggen en een hijzondere sfeer proeven. In het Slottuintheater spelen toneelver-enigingen West End en Evanee 'Zomer-nacht' van William Shakespeare in eenbewerking van Hugo Claus. Een in de stijl van de Gouden Eeuw 102



Seijst 2004. - Dl.34 OPEN MONUMENTENDAG 2004 -    P.J. Frederiks, De Piramide van Austertitz, Amers-foort 1895. ' A. Kerdijk. 'Gezondheids- en vacantie-kolonies', in: Eigen Haard, 1884. knipsel in archief ZHG Van de Poll Stichtingnr. 3.14.1.' Mondelinge mededeling van J.A. Kartman d.d. 24-5-2004,'? Nieuwe leister Courant. d.d. 13-4-1979. knipsel in archief ZHG Van de Poll Stichting nr. 3.14.14.' R. Blijdenstein, Zeist. Groei en Bouw. Huis xer Heide, Lyceumkwartier en Austertitz. Zeist 1984. -    W. Grapendaal, De buurtschap Austertitz in hetlicht der historie, Zeist 1954. R. Loenen, Van Heidenoord tot Hoeksteen,Geschiedenis van de Ned. Herv. Kerk te Austertitzvanaf 1861, Zeist 1993. De zelfstandigwording van Aijsterlitz'. met gepubli-ceerd anoniem artikel in archief ZHG Van de PollStichtingnr. 3.14.1. -    Diverse knipsels uit De Zeister Nieuwsbode 1971-2003, in archief ZHG Van de Poll Stichting nr.3.14.10. ' Archief van de gemeente Zeist. 1946-1965, inv.nr.1651; Gemeentearchief Zeist.Topografisch-histonsche documentalieverzamelingGemeentearchief Zeist. -    Knipsel uit De Zeister Nieuwsbode d.d.

11-3-1988en een knipsel uit het Utrechts Mieuwsblad d.d. 17-7-1993 berustend in het archief van ZHG Van dePoll Stichting te Zeist onder nr. 3.14.2. ' N.S.K.K. staat voor National Sozialistisch Kraftfanr Korps.*? L. Visser, Het Dorp Zeist, Zeist 1980. p. 110-113.' Austerlitz 175 Jaar. Mobilisatie en Oorlog in: Ni'euweZeister Courant 13 april 1979 berustend in hetarchief van ZHG Van de Poll Stichting te Zeistonder nr. 3.14.14.' L. Visser, De straatnamen van Zeist, Zeist 1988. van Nassau-Odijk verkoeht het complexin 1745 aan de Amsterdamse koopmanCornelis Schellinger. De:e stelde hetheschikhaar aan de Hernhuttergemeentein Nederland. Zij betrok de zijvleugels.Korte tijd daarna, in 1748, werd hetcomplex uitgebreid met de gebomvenaan het Broeder- en Zusterplein. In 1767kwam het Slut in eigendom van MariaAgnes gravin van Zinzendorf. Van 1784tot 1818 was het Slot in handen van detamilie Van Laer. Daarna kocht WillemWijborgh het Slot in 1818 en in 1822werd de Evangelisch-Lutherse gemeentete Berbice (Guyana) eigenaresse. Vervol-gens verwierf Jan Elias Huydecoper hetSlot in 1830 in eigendom. In 1867

kochthet echtpaar Labouchere-Vroomberg hetSlot. Hun familic bewoonde het Slot tor1924, daarna kwam het in handen vande gemeente Zeist die het complex eenpublieke tunctie heett gegeven. Literatuurlijst ' Roland Blijdenstijn. De Pyramide van Austertitz/LaPyramide d'Austerlitz. Erkenning voor een FransGedenkteken/Un memorial commemoratif francaisremis a i'honneur aux Pays-Bas, Utrecht 2000. FOTO HET SLOT ZEIST veranderingen in tegenstelling tot de zij-vleugels. Het complex is aan de voorzijdevoorzien van een brug over een slotgrachtdie overgaat in waterpartijen van de tuinaan de achterzijde. Deze hrug en grachthebben nooit, zoais bij middeleeuwse kas-telen, een verdedigingsfunctie gehad. Zewaren wel een vereiste bij de aanleg vaneen ridderhofstad. De kleinzoon van Willem Adriaan




