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Door Kees Breunesse

Vervangen objecten in Zeist

bleek uit aanzienlijke giften, die 
de kerkenraad van de hervormde 
gemeente van Zeist ontving. Die 
stelde hen in staat snel met de bouw 
te kunnen beginnen. Op 18 juni 
1864 werden aan weerszijden van 
de ingang gedenkstenen geplaatst 

gehouden, maar tegelijkertijd waren 
er toen ook plannen om als blijk van 
liefdadigheid een ‘Huis der Barm-
hartigheid, eene stichting der Christe-
lijke liefde voor weezen en ouden van 
dagen’ op te richten.
Dit plan kreeg veel bijval, wat 

Het PRoteStaNtScH 
weeS-, oude-maNNeN-, 
vRouweN- eN  
PRoveNIeRSHuIS

In het jubeljaar 1863, de her-
denking van de 50-jarige onaf-
hankelijkheid, werd in het hele 

koninkrijk geld ingezameld voor 
het oprichten van monumenten 
om dit feit te herdenken. In Zeist 
werden eveneens dergelijke acties 
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als herinnering aan de onafhan-
kelijkheid. Op de ene steen stond: 
Dezen steen gesteld door Mevrouw de 
Wed. F.N. van Bern, Geb. J.A. van 
Goor Hinloopen 1 Juni 1864 en op 
de andere steen stond: Ter herinne-
ring aan Nov. 1813-1863. Mevrouw 
Van Bern werd gevraagd deze steen-
legging te verrichten vanwege een 
zeer grote financiële gift alsmede 
schenking van de grond voor het 
te bouwen complex. Aan het huis 
was tevens een diaconieschool ver-
bonden, die reeds op 23 mei 1865 
kon worden geopend. De opening 
van het Weeshuis was op 18 sep-
tember 1865 en het werd door ds. 
J.J. Richard plechtig ingewijd. Ar-
chitect was de uit Utrecht afkom-
stige N.J. Kamperdijk (1815-1887), 
die in 1841 de nieuwe Oude Kerk 

in neogotische stijl had ontworpen. 
De Zeister aannemer G. Meerdink 
(1806-1877) werd de bouw van het 
huis gegund; kosten: ƒ 46.992,00. 
Andere Zeister inschrijvers waren: 
J. van den Brink, A. van Nie en C. 
Timmermans. 
Het gebouw werd in neoclassicisti-
sche stijl opgetrokken en heeft ruim 
90 jaar het aanzien van de Slotlaan 
bepaald. De Weekbode van 23 sep-
tember 1865 deed hiervan verslag.
Het contact tussen ouderen en jon-
geren onder één dak gaf blijkbaar 
spanningen, want in 1880 werd be-
sloten de naam te wijzigen in: Het 
Protestantsch Weeshuis der Hervorm-
de Gemeente te Zeist. Het zou overi-
gens nog tot 1911 duren voordat het 
Tehuis voor Ouden van Dagen kon 
worden gerealiseerd. Het Weeshuis 

werd bestuurd door regenten, ter-
wijl de dagelijkse leiding in handen 
was van een vader en moeder. 
Eén van de ex-weeskinderen ver-
telde in 1958 zijn ervaringen aan de 
redactie van de Nieuwe Zeister Cou-
rant, waarvan een verslag verscheen 
op 26 september: ‘Tot je veertiende 
moest je om zeven uur naar bed. 
Op je zestiende werd dat acht uur. 
Je moest binnendoor naar school en 
mocht niet met de klasgenoten op 
het plein spelen. Op zondag mocht 
je één uur naar buiten, als je ten-
minste een familielid had die je wil-
de begeleiden. Als weeskind was je 
altijd herkenbaar aan de kleding en 
de meisjes moesten bovendien hun 
haar millimeteren. In de Oude Kerk 
waren achterin speciale wezenban-
ken. Voor schooltijd moesten voor 



gezocht en uiteindelijk gevonden. 
In Hervormd Gemeenteleven van 26 
september 1958 werd vermeld: ‘( …) 
dat het College van Kerkvoogden 
op 22 september 1958 met bijna 
algemene stemmen besloten is tot 
verkoop van het Weeshuis en Irene 
met de daarbij behorende grond.’ 
De schrijver van het artikel gaat 
verder: ‘Deze uiterst belangrijke 
transactie maakt het mogelijk, dat 
op de overblijvende grond aan de 
Weeshuislaan een flink Hervormd 
centrum met kerkzaal, die ook voor 
andere doeleinden bestemd zal zijn, 
gebouwd zal kunnen worden. Hoe 
dat centrum vooral inwendig er uit 
zal zien hangt af van de lopende be-
sprekingen en onderhandelingen. 
Intussen zal binnen enkele dagen 
met de sloping van het oude gebouw 

van Arbeid en het Arbeidsbureau 
vonden er huisvesting, alsmede het 
Kerkelijk Bureau van de hervormde 
gemeente en een sportschool. Bo-
vendien vonden enige gezinnen on-
derdak vanwege de na-oorlogse wo-
ningnood. Ook de Wijkverpleging 
werd in het pand ondergebracht.’
Het voormalige Weeshuis werd 
financieel voor de hervormde ge-
meente een blok aan het been. 
Vooral het aangrenzende gebouw 
Irene baarde zorgen. Dit werd over-
wegend gebruikt voor jeugddien-
sten, maar ook andere activiteiten 
vonden er plaats. Het pand was 
echter aan een grondige restauratie 
toe, maar de kosten daarvan waren 
onverantwoordelijk hoog. Daarom 
werd door het College van Kerk-
voogden ijverig naar een alternatief 

zo’n vijfentwintig jongens en meis-
jes aardappels worden geschild en 
vanaf twaalf jaar moest je gaan 
werken. Wij mochten het Weeshuis 
verlaten als wij 19 jaar waren, een 
goed vak kenden en lid waren van 
de Hervormde Kerk’. In 1928 ver-
liet deze oud-wees het Weeshuis.
Even verder vervolgt het blad: ‘Tij-
dens de oorlogsjaren waren er nog 
slechts vier weeskinderen. Die wer-
den door de Duitse bezetters uit het 
huis geplaatst. Zij vonden onderdak 
in een pand aan de Wilhelminalaan. 
Na de oorlog werd het enig over-
gebleven weeskind ondergebracht 
in een Utrechts huis. Het oude 
Weeshuis had zijn functie verloren. 
Daar het gebouw door de Duitsers 
behoorlijk was toegetakeld, werd 
het inwendig verbouwd. De Raad 
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begonnen worden.’ De gebouwen 
en de bijbehorende grond werden 
verkocht voor ƒ 400.000,00. Daar-
mee was het doek gevallen voor het 
grote, oude en streng symmetrische 
gebouw. Het zou onder slopersha-
mers vallen en met de grond gelijk 
worden gemaakt.
Het plan om het complex te verko-
pen was overigens niet nieuw, want 
de Nieuwe Zeister Courant van 8 de-
cember 1934 kopte reeds: ‘Plannen 
tot verkaveling van de grond waarop 
het Prot. Weeshuis en gebouw “Ire-
ne” staat. (…) Zoals uit het “Kort 
Verslag” van de vergadering van de 
Algem. Kerkeraad der Ned. Herv. 
Kerk van 4 december j.l. blijkt zijn 
n.l. plannen tot mogelijke verkave-
ling van deze gronden in bewerking 
en werd in deze vergadering een 
gemengde commissie uit leden van 
de Weeshuiscommissie en School-
commissie benoemd, die met uitge-
werkte voorstellen daaromtrent bij 
de Kerkeraad zal komen.’
Het plan van een nieuw te bouwen 
hervormd centrum op de vrijgeko-
men grond aan de Weeshuislaan is 
niet doorgegaan, omdat het College 

had besloten het voormalige hotel 
Boschlust aan te kopen. Na een 
verbouwing en aanpassing zouden 
de jeugddiensten daar worden on-
dergebracht, terwijl er, onder strikte 
voorwaarden, ook ruimte zou ko-
men voor andere activiteiten.

de IReNeflat
De in 1958 opgerichte Exploitatie 
Maatschappij ‘Irene’,  waarin de 
aannemers T. Gaastra (1909-1978) 
en A. Nugteren zitting hadden, was 
de nieuwe eigenaar van het com-
plex geworden en kon aan de slag 
gaan. Een moderne winkelgalerij 
met daarboven een aantal flats zou 
over ruim een jaar na aankoop de 
Slotlaan gaan sieren. De gemeente 
Zeist ruimde met dit plan de laatste 
restanten van het verleden op.
Leo G. Visser was de architect van 
dit ambitieuze ontwerp. Een gevel 
van 74 meter breed moest de her-
innering aan het oude Weeshuis 
doen vergeten. Vooraanstaande 
en publiektrekkende winkelketens 
wilden zich daar gaan vestigen: de 
HEMA, Lampe en P. de Gruyter, 
maar ook het bekende Zeister be-

drijf Radio Becker. Deze winkel-
galerij liep van waar destijds de fa. 
Van Tellingen was gevestigd tot en 
met het voormalige gebouw Irene. 
Helemaal links van het nieuwe ge-
bouw moest een poort toegang blij-
ven geven tot de daarachter gelegen 
hervormde school. De op de hoek 
van de Weeshuislaan gelegen con-
ciërgewoning zou in de sloop wor-
den betrokken, waardoor deze laan 
aanzienlijk kon worden verbreed. 
De bouw van de winkelgalerij met 
daarboven de flats was modern van 
opzet. Veel aluminium werd toe-
gepast en de grote ramen zorgden 
voor een zee aan licht en ruimte. De 
aan de linkerkant van het nieuwe 
gebouw belendende percelen wa-
ren panden van voor de Tweede 
Wereldoorlog. Zij waren gebouwd 
in een tijd dat de gemeente Zeist 
slechts een schemerig idee had, hoe 
de ontwikkeling verder zou gaan. 
Volgens architect Visser paste deze 
markante, zakelijke bouwstijl hele-
maal in het kader van de moderne 
bouwkunst. De redactie van de 
Nieuwe Zeister Courant schreef op 
29 september 1958: ‘(…) te geloven, 

Directies en me-

dewerkers van de 

bouwbedrijven op het 

dak van de Ireneflat in 

aanbouw (1959). 
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dat het een belangrijke bijdrage zal 
vormen tot de ontwikkeling van ons 
winkelcentrum, dat met het verloop 
van het getij de bakens moet verzet-
ten en zich moet kunnen meten met 
de winkelcentra in andere plaatsen 
van gelijke rangorde. Wij geloven 
overigens, dat Zeist zich veilig kan 
verlaten op de normen van de esthe-
tiek, die de bouwmeester zich ook 
voor dit grote complex winkels en 
woningen heeft aangelegd. En dat 
de naam van de heer Gaastra (…) 
aan dit nieuwe project is verbonden, 
vormt op zichzelf een garantie.’  
De officiële opening van het com-
plex was op 24 mei 1960 en werd 
verricht door de burgemeester. De 
Nieuwe Zeister Courant van 25 mei 
deed hiervan verslag en schreef: 
‘Zelden heeft Zeist zoveel belang-
stelling getoond voor de opening 
van een zakenpand als gisteren, 
toen burgemeester mr. A.P. Kort-
hals Altes in een druilerig regentje 
de toegangsdeuren tot de Irenewin-
kelgalerij voor het publiek ontsloot. 
Onmiddellijk na dit officieel gebeu-
ren begon de bestorming van de 
winkels, een run op de kassa’s, die 

tot het sluitingsuur voortduurde. 
En nog tot laat in de avond verdrong 
men zich voor de etalages om de 
vier grootsteedse zaken, die zich in 
de onderbouw van de Ireneflat heb-
ben gevestigd, te bewonderen. Vier 
nieuwe winkels die, zoals de bur-
gemeester in zijn openingsrede zei, 
een symbool zijn van de dynami-
sche groei van Zeist naar tuinstad 
en die stuk voor stuk een aanwinst 
voor het koopcentrum van onze ge-
meente kunnen worden genoemd.’
Niet alleen de Zeister architect Vis-
ser en aannemersbedrijf Gaastra 
hebben aan dit bouwproject ge-
werkt, maar ook de volgende Zeis-
ter bedrijven: metsel-en tegelwerken 
fa. Verbeek, loodgieterswerken en 
sanitaire installaties fa. A.J. Kraan, 
elektrische installatie M. van Don-
selaar, centrale verwarming D. 
Korstanje en Zonen NV, winkel-
puien D. Hoogstraten en Zonen 
NV, schilderwerk fa. F. van Tellin-
gen, stucadoorswerk S. Aartsen.
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