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Vervangen objecten in Zeist
aflevering 2

Het Wilhelminapark, 

omstreeks 1910. De 

villa links is ‘Huis-ter-

Duijn’. 

ARCHIEF ZHG

Het Wilhelminapark, 

omstreeks 1920. De 

villa rechts is ‘Huis-

ter-Duijn’. 

ARCHIEF ZHG

‘In blanke schoonheid en strakke lijnen zal 
in een zeer nabije toekomst in het hartje van 
Zeist, in het centrum van ons land, een twee 
en twintig meter hoge Parkflat verrijzen. Het 
door de Zeister architect Leo Visser1 ontwor-
pen flatgebouw kent haar weerga aan comfort 
en mogelijkheden binnen onze grenzen niet. 
De zes en dertig flats, omvat in een machtig 
beton-skelet, vormen behalve een architec-
tonisch zeer fraai geheel, een getuigenis in 

steen, van wat initiatief en durf vermogen. Na 
overleg met ’t Gemeentebestuur nam de heer 
T. Gaastra het besluit, de mogelijkheden tot de 
stichting van een flatgebouw te bezien, en na 
een periode van naarstig onderzoeken en or-
ganiseren is men thans zover, dat reeds binnen 
2 maanden de fundamenten in het Wilhelmina-
park gelegd zullen worden’, aldus de Zeister 
Nieuwsbode van 1 februari 1950.

Kees Breunesse

Van villa Huis-ter-Duijn naar Wilhelminaparkflat
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In 1881 kochten drie particulie-
ren, namelijk de zakenman W. 
van Oosterwijk Bruyn, de Am-

sterdamse commissionair in effec-
ten mr. P.A. van Oosterwijk Bruyn 
en de kandidaat-notaris jhr. A.T.M. 
van Asch van Wijck, 80 ha bos langs 
de Slotlaan, tussen de 2e Hogeweg 
en de Krakelingweg, met de bedoe-
ling daar een villapark te ontwikke-
len. Dit bos, bekend onder de naam 
Sterrenbos, maakte oorspronkelijk 
deel uit van het Slotcomplex. Er 
werd een prijsvraag uitgeschreven 
voor een ontwerp van het park. Van 
de inzenders kreeg tuinarchitect H. 
Copijn de opdracht. De grond werd 
bouwrijp gemaakt en er werden we-
gen aangelegd. 
De Weekbode van 2 juli 1881 schreef 
over deze transactie: ‘Naar wij ver-
nemen zijn de plannen voor het aan 
te leggen rij- en wandelpark aan 
den Woudenbergschenstraat alhier, 
thans gereed en de uitvoering daar-
van vastgesteld. Het zal ruim zeven 
bunders groot worden, waarvan de 
helft publieke wandeling zal blij-
ven. In het midden komt eene bree-
den rijweg en smallere voetpaden, 
terwijl het overige terrein voor 32 
grootere en kleinere villa’s zal be-

schikbaar blijven, die gedeeltelijk 
aan den straatweg gelegen zullen 
zijn, en waarvan de meesten het uit-
zicht zullen hebben op een water-
partij. Men hoopt met het park en 
deze aanbouw van sommigen villa’s 
in het aanstaande voorjaar gereed te 
zijn’. 
Het park kreeg de naam Zeister 
Park en werd in oktober 1881 aan 
de gemeente geschonken op voor-
waarde dat deze de kosten van ver-
dere aanleg en onderhoud van de 
openbare ruimten zou overnemen. 
Dat die clausule nogal wat voeten 
in de aarde had, moge duidelijk 
zijn uit het debat daarover in de ge-
meenteraad. Op 19 december 1882 
werd het voorstel nipt met vier te-
gen drie stemmen aangenomen. Op 
9 januari 1883 werd voor de Zeister 
notaris A. Vosmaer de schenkings-
akte gepasseerd. In datzelfde jaar 
werd de Bouwonderneming Zeister 
Park opgericht, die zich ging bezig-
houden met de bouw en exploitatie 
van de toekomstige villa’s. Aanvan-
kelijk verliep de bebouwing niet 
naar wens. Slechts weinig aspirant-
kopers meldden zich, maar na 1900 
werd het villapark snel volgebouwd 
en bewoond. Oorzaak daarvan was 
de aansluiting op het spoorwegen-
net naar Utrecht, waardoor de loca-

tie voor velen aantrekkelijk werd en 
opleving van de economie aan het 
eind van de 19e eeuw. In de raads-
vergadering van 24 april 1895 werd 
door de heer Van der Mersch voor-
gesteld de Huydecoperstraat weer 
naar de oude benaming Montau-
banstraat te noemen. Dit voorstel 
werd aangenomen. De oorspronke-
lijke Vijverweg in het Wilhelmin-
apark werd in diezelfde vergadering 
gewijzigd in Huydecoperstraat, la-
ter Huydecoperweg. 
In 1898 was in de raadsvergadering 
van 27 mei het Zeister Park omge-
doopt in Wilhelminapark. Dit ter 
gelegenheid van de inhuldiging van 
koningin Wilhelmina.

HuIS-teR-duIjN
Eén van de villa’s die werd gebouwd 
aan het Wilhelminapark was Huis-
ter-Duijn. De naam van dit land-
huis stond in relatie tot de hoofd-
bewoner daarvan: mr. W. J. graaf 
van der Duijn (1849-1920). Deze 
in Breda geboren edelman betrok 
op 21 maart 1908 de pas gebouwde 
villa op de Huydecoperweg 25. Hij 
was getrouwd met J.F.M. Leijssins 
(1854-1943). Op 23 februari 1910 
werd een vergunning verleend voor 
de verbouw van een serre. Deze was 
aangevraagd door D.P.I. Harmsen, 

De Wilhelminapark-

flat, achterzijde, in de 

bouwsteigers, 1951. 
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De Wilhelminapark-

flat, voorzijde, tijdens 

de bouw, 1951. 
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bouwkundige te Zeist en woonach-
tig aan de Karpervijver 5. Hij heeft 
onder meer in 1913 de buitenplaats 
Nieuw-Zandbergen in Huis ter Hei-
de gebouwd. 
Na de dood van mw. Van der Duijn 
kwam het pand op 23 februari 1944 
in handen van H. Klomp. Deze 
heeft daar gewoond tot 27 april 
1950. De laatste bewoner van het 
pand was ir. J.C.S. Schokking. Van-
af 4 oktober 1945 was hij inwonend. 
Hij werd in 1950 eigenaar. Hij was 
getrouwd met mw. N. Wentz. Voor 
de bouw van de Wilhelminaparkflat 
werd de villa kort daarna afgebro-
ken.

wIlHelmINaPaRKflat
‘Een unicum in het land.’ Met deze 
woorden introduceerde de Zeister 
Nieuwsbode van 1 februari 1950 de 
plannen om te komen tot de bouw 
van een comfortabel flatgebouw in 
het Wilhelminapark. Het bouwplan 
van Visser en Gaastra werd door het 
gemeentebestuur toegejuicht. Het 
woekeren met de bouwgrond werd 
een noodzaak en de oplossing lag in 
hoogbouw. Er werd besloten tot co-
operatieve bouw. Alle toekomstige 
bewoners vormden samen de Coö-
peratieve Flatexploitatievereniging 
‘Parkflat UA’. Door lid te worden 
werd men belanghebbende bij de 
bouw. De wet om eigendom te split-
sen was nog niet in werking getre-
den. Wel was er een wetsvoorstel in 
voorbereiding. Indien dat ontwerp 
zou worden aangenomen, zou iedere 
flat aan de bewoner in eigendom 
worden overgedragen. 

In de door de vereniging uitgebrach-
te brochure in maart 1950 schreef 
burgemeester Korthals Altes het 
volgende: 
‘ZEIST Uw woonplaats! 
Kortgeleden zou ik een dergelijke 
uitspraak niet hebben durven doen 
tot hen, die elders wonen. Immers, 
de huisvestingsmoeilijkheden van 
de uit ruim 42.000 zielen bestaan-
de bevolking zijn reeds zo groot, 
dat hier niemand kan toegelaten 
worden, die niet economisch aan 
de gemeente gebonden is of in een 
woningruil met een Zeister-gezin 
geslaagd is. 
Hoe groot de aanvraag is van fami-
lies uit alle delen van het land, om 
zich in Zeist te vestigen, ondervin-
den wij dagelijks.
Voor een kleine categorie is dit nu 
gelukkig anders geworden. Zij, die 
over enig kapitaal beschikken, kun-
nen zich een woongelegenheid in 
dit fraaie flat verschaffen, dat door 
enige energieke Zeister ondernemers 
zal worden gesticht.
Het gemeentebestuur juicht dit ini-
tiatief ten zeerste toe en zal gaarne 
de toekomstige Zeistenaren harte-
lijk verwelkomen.
Mogen zowel de bossen en parken 
als het levendig geestelijke en cul-
turele leven in onze gemeente er toe 
bijdragen om de toekomstige bewo-
ners een gelukkige woonplaats te 
bieden.’

Het aanvankelijke bouwplan, be-
staande uit zes verdiepingen, vonden 
de ondernemers toch te riskant en 
werd gewijzigd in vier woonlagen. 

De Nieuwe Zeister Courant van 1 
februari 1952 typeerde de flats als 
ideale woongelegenheid, want: ‘De 
woningen zijn licht door de grote 
stalen ramen. In de hal komen alle 
deuren van de kamers en keuken 
uit. De zeer grote woonruimte biedt 
een prachtig uitzicht op het park, 
de ruime tweepersoons slaapkamers 
zijn voorzien van hang- en legkas-
ten, die weer toegang geven naar de 
badkamer. Een keuken completeert 
het geheel. Meubelinrichting “De 
Klop” van de fa. H. Methorst heeft 
met smaak een modelflat ingericht. 
De boekenkast is gevuld met boe-
ken van de fa. Kraal, terwijl de fa. 
Meeuwenberg met planten het ge-
heel een zonnige aanblik gaf.’  De 
journalist eindigde als volgt: ‘Zeist 
is hiermede een woonoord rijker 
geworden, dat zelfs door buiten-
landers, Zweden en Amerikanen, 
als ideaal gekenmerkt werd’. Het 
Nieuw Utrechts Dagblad berichtte 
op 1 februari 1952: ‘(…) een kost-
baar flat, maar dan woont men ook 
in een paleisje dat in Hollywoodse 
kleurenfilms geen gek figuur zou 
slaan. Tot nu toe hebben meer dan 
4000 bezoekers deze inrichting 
bekeken.’ Zelfs het dagblad Trouw 
besteedde in het nummer van 9 fe-
bruari 1952 aandacht aan de reali-
satie van de flat. Het blad schreef: 
‘De “Wilhelminaparkflat” in Zeist 
is nu bijna voltooid. Een benijdens-
waardig doch slechts voor weinigen 
betaalbaar woningcomplex. Het 
comfort dat in deze flat werd ver-
wezenlijkt is bewonderenswaardig. 
Per acht woningen is er een lift 
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aangebracht, er is een verbluffend 
handige vuilniskoker geconstrueerd 
die bij de entree van elke woning 
een luikje heeft; er zijn –we noemen 
maar enkele facetten– grote ven-
sters met een schitterend uitzicht 
op het park; de keukeninrichting is 
doelmatig tot in de puntjes.’ 
Vermeldenswaard is dat de Wilhel-
minaparkflat een eigen postnum-
mering kreeg en dat het de eerste 
flat in de provincie Utrecht was.
Het van oorsprong Zeeuwse echt-
paar Jobse zorgde 25 jaar voor de 
Wilhelminaparkflat. De heer J. 
Jobse werd in 1952 huismeester. 
Hij was afkomstig uit Grijpskerke 
op Walcheren. In een interview met 
de Nieuwe Zeister Courant van 21 
januari 1977 blikten de inmiddels 
80-jarigen met dankbaarheid op die 
periode terug. De werkzaamheden 
waren wel wat veranderd. Zo be-
hoorde het kolenscheppen tot het 
verleden en deed mevrouw Jobse 
het eveneens wat kalmer aan. Het 
trappenlopen ging beiden nog goed 
af. Gelukkig maar, want de conciër-
gewoning was alleen via een steile 
wenteltrap te bereiken. Ter gele-
genheid van het jubileum kreeg het 
echtpaar een receptie aangeboden 
in de Oosterlokalen. 
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