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ot de collecties van liet Zeister Historisch GeiiootschapVan de Poll-Stichtiiig, bewaard in deVaii
de Poll ICamer op liet Zeister Slot, behoorde sedert lange tijd een collectie zogeiiaailide glasplaten
in de \waiideliiig de collectie Ifiilnl genoeliid. Deze glasplaten zij11 dankzij de fiiiaiiciële steuii vali de
te Zeist gevestigde J.Pl1. de Monté verLoreiistichting in 1998 te liotterdam gerestaureerd en daarnice voor
verder verval behoed. Zij zijn 1 i d e i-estauratie veilig ondergebracht in het Gemeentearchief vaii Zeist. Het
bestuur vaii het Zeister Historisch GeiiootschapVan de Poll-Sticlitiiig is het bestuur van de Ilc Monté
verLorensticlitiiig voor deze oiiontbeerlijke steuii gi-ote dank verschuldigd. Daariiiee beschikt het
Geiiootschap thans over een collectie foto's betreffeiide Zeist i-oi~dde periode 1900-1930 die ronduit uniek
geiioemd niag wordeii. Dit bock biedt een selectie uit deze foto's betreffende het dorp Zeist. D e selectie
komt voos rekening van de auteurs.
Na de restauratie is de collectie glasplaten geïnventariseerd door eeii groep vrijwilligers vaii ons
Geiiootschap. Het bestuur is deze groep voor het vele werk dank verschuldigd. Bij de ideiitificatie van de
foto's heeft ook de heer L.visser, oud-bestuurslid van onze stichtiiig, evenals de gemeeiitearchivaris de heer
R.P.M. Khoen onmisbare steun verleend. De heer Rhoen deed tevens \vaardevolle suggesties voor de tekst.
D e gemeelite Zeist is de laatste eeuw sterk gegroeid, de dorpskerii is de afgelopen dertig jaar iiigrijpeiid
gewijzigd, de gemeente is ecliter nog steeds zeei- iii trek als vestigiiigsplaats voor velen die aan de rand val1 de
Raiidstad op de Heuvelrug willen wonen en werken. Dit boek biedt eeii acliteruitkijkspiegel, waarin liet
oude deftige dorp Zeist rond 1900-1930 zichtbaar wordt aan de liaiid van unieke foto's, die i-omantisclie en
nostalgische gevoelens oproepen bij oudere Zeistenaren ei1 voor iedereeii, jong en oud, 'Zeist terug in de
tijd' in beeld brengt.
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Inleiding
Een schenking
n de notuleii vaii de vergadering van de Raad van Beheer van devan de Poll-Stichting op 25
iiovember 1969 wordt nleldiiig gemaakt van D e iriferrriate belargrjjke e11gerieretrze sclreirkiiig i~ailde Irrer.
Breiris (Kmals Boekhnrrdel), oi/ii/ottende 16 dozei/ r~ietclicl~hsi/a11 Zeist, 18 oirde ndreshoekeir, 4 dozeir grailtires cri -foto's, 26 i~igeboridcrideler1 corrrarrteri (Zeister Post, Proiir~cialepost e. d , ) er/ 27 grote irlgeljjstcjifok ilan Zeist.
Deze scheiikiiig werd door het bestuur zeer op prijs gesteld. Secretaris H. Ei~lnierschreef: D e geschonken sfrrkkeu z j j n riiet nlleen zeer. talrjjk, rilaar ook kii)nlitnticf 1 ~ 1 ~1 l . o o Oelar~~q.
f
Onder de 16 dozeii clichés hebben zich
waarschijiilijk zoxvel metalen clichés als glasnegatieven bevonden.
Wie was de heer Brems vali Icraal's Boekhandel ei1 Tvaarom werd deze scl-ienkiiig aai1 de stichtiiig gedaan?
Renze Brems (1907-1 978) trouwde iii 1 933 lilet de toen 24-jarige Frederika Pauliiia Kraal (1909-1 998). Zij
was de docliter vali Jaii Willeiii Kraal (1881 -1 962) en Gerritjen Geerdes (1882-1964) ei1 Tvas naar haar grootiiioeder van vaders zijde gciioen~d.Toeiide heer en nievrouw Brems-Kraal in 1967 Zeist verlieten, 0111 eerst
in Leercum en later in Wageiziiigeii, te gaan wonen, moest er teil gevolge vai-i beide vei-liuizingen opgeruimd
wol-den en - zoals zij later schrijft - rirocricri tilij al die-foto k cri oirde a~~siclrtcri,
door. irrijri i)atlergcrriaakf qf ilerzar~ield,kir~jjt.IWij lrndde,i P I ' ~ ( ~ C plaat-ì
II
voor e11 lijnt korrderi i i i j er. eer] betere bester7rrrlirig anrl gei~eri,01s nnn i r i r l itichtirig
fe sclierikeri .
]>at er zich foto's en oude ailsicliteii van Zeist in de iialateizschap van Jaii Willein Kraal hebben bevondeii, is
geen verrassiilg. Als uitgever van ansicl-iteii ei1 geïllusti-eerde toeristische gidsen van Zeist, die in zij11 kunst- en
boekhandel werden verkocht, is Kraal immers tientallen jaren een begrip in Zeist geweest. Zijn grote belangstelliizg voor de geschiedenis van Zeist blijkt uit zijn lidiizaatschap vaii de Raad van Belzeer vanaf de oprichting van dcVaii de Poll-Stichtiiig in 1951. Bij de scheizking door de erven aai1 de stichtiiig zal dit feit zeker
een rol liebbeli gespeeld.

Jan W. Kraal
Jaii Willem Icraal werd op 17 september 1881 geboreil te Abcoude Proostdij. Ilit was ook de geboorteplaats
Tran zijn vader, Willeni Icraal (1857-1927). Zijn moeder heette Frederika Pauliiia Wildschut (185 1-1 936) e11
was afkomstig uit Zeist. Het geziii Kraal woonde vanaf 1 884 in Driebergeiz, waar vader Kraal een zaak
begonnen was in boeken en schrijfbehoefteii, eerst in de Bosstraat, later aai1 de Hoofdstraat. In de loop va11
de tijd breidde Willeiii Kraal liet assortimeiit uit iiiet eigen uitgaven, zoals prentbriefkaarten, gidsen en plattegrondcii. Wat betreft de opleiding van Jaii \ ~ ~ e t cwij,
i i dat hij de H.B.S. in Utrecht heeft bezocht. Daarna
kwam hij bij zij11 vader in de leer.
Hij t r o ~ ~ ~ vopd e31 september 1904 te Iliepen\ieen liiet Gerritjen Geerdes. O p 11 maart 1909 werd de reeds
geizoeii-ide docliter Frederika Paulina (Riekje) geboren en op 17 april 1914 volgde een zoon, Jan Willem.

De winkels
Terwijl zijn broers Willem en Barend bij hun vader in de zaak bleven en de boek- en kuizsthaiidel W. Kraal
en Zonen een begrip in Driebergen werd, opende de bijna 23-jarige Jaii in 1904 zijn eigen winkel in Zeist,
met insten~mingvan Icraal Sr., die hem aan liet startkapitaal had geholpen. Als Boek-, Kunst-, Papier- en
ICartonhandel werd het eenmansbedrijf op 28 april 1904 iiigeschreveii in het register van de Utrechtse
Kamer vali Koophandel en Fabrieken.Vanaf 1 mei liuurde hij het pand Montaubanstraat 2a (thans 12), op de

Het Iiiirs 'Srliiilniiie' ijóói de ilerborrrvri;(r tot ~ijri~kel
iii 1907
hoek van de Walkartweg, van Th. A. I<loiiip voor-f 97,50 per drie iilaandeil. Dit pand is de linker helft van
twee nog bestaande winkelwoonhuizci~,dic in 1902 bij de verbouwing van het koetshuis en de stal van het
huis Areridsburg aan de Utrechtseweg waren ontstaan. O p de winkeldeur stond:Ja17 W Kraal Ui@et)er:
Advertenties in de Weekbode ondertekende hij met Algei~reene~l
Boek- G. Ktrr~rt/~nr~del,_lon
T+! Kriial MG.
Zijn echtgenote verzorgde de boekhouding e11 in de winkel werd ICraal geholpen door zijn schoonzuster,
mej. R. Geerdes, die tot haar overlijden in 1953 verbonden zou blijven aan de zaak.
Enkele jaren ria de oprichting verhuisde de \winkel naar het pand, genaamd Surinanie, aan de Slotlaan 11
(thans 171-173) (kad. bekend sectie B 4075). Dit was een vrijstaaiide villa uit 1894 op de hoek
Slotlaan/Weeshuislaan, gelegen naast de pastorie van de Gereforizzeerde kerk aan de Slotlaan. O p 19 maart
1907 had Wille111 Kraal Sr. dit wooilhuis met koetshuis gekocht op een openbare veiling voor f 14.200. Het
pand was in eigendom van leden van de familie Meerdink ei1 het werd bewoond door kandidaat-notai-is A.P.
Schröder, die naar Amersfoort verhuisde. In de Weekbode van 16 maart 1907 zijn het huis en het koetshuis
bevat: beizeder7 mawierei1 garzg, tiuee katiiers
als volgt omschreven: H e f Heerei~hiris,zjoorzien vati gas- er? tr~aterleidi~ig
e n suite, vooskarizer met wararzda, keukef? met zr~elti~aterpowtp,bijkeuken e11 keldet; ei? bover~:vies kanzers, badkarizer er1
zolder met dietistbode en tilarigelkan~er:Eeli geboirzr/, ir~gericlzttot koetslziris, stallirig voov éérz paard ei7 zolder. /?let e f e i z
grond aar? de Weeshtriclaa11 110.1. Na een grondige verbouwing ging de winkel begin augustus 1907 open onder
de naam Kraal's Boek MiIrziek er? K ~ r i ~ s t l ~ a v ~Deze
d e l . verbouwing onder leiding van architect George
Reimeringen uit Ar~iheinbestond uit: het onderva~igeiidev bf.lifet?~~id~eli
aan deu begaarlei gvo11d hoek Slotlaaiz er2
bf&eshidirlaan, lzet vel plaatse,^ der bestaai?de veraf~da,het tizaken ce11cr or~zgaal?detrliizkelyui ruet efifree w o n i ~ ~ het
g,
bijbotrzveiz eerzer entvee keuken eli tzrlee pvivaten er? het bverlgeiz van eerqige z.vijzigingen it? del? sitiiatie van bijkeuken, privatel? en galzg. Voor de gevel aan de Slotlaan vond een uitbreiding plaats niet twee grote etalages. Aan de
Weeshuislaan werd de op de hoek gelegen veranda naar achteren verplaatst o111 ruimte te maker1 voor een

uitbouw met drie etalages. Met geleend geld werd Jan W Kraal in 191 1 voor f 18.500 eigenaar vati het pand.
Hij ZOU nog enige jaren tegen 4% reiite de schuld aari zijn vader aflossen. Het koetshuis aan de Weesliuislaan,
dat als pakhuis dienst deed, werd iil 1917 na een brand herbouwd, waarbij het zadeldak werd vervangen door
een mansardedak.
Intussen groeide het bedrijf gestaag ei1 op 1 februari 1919 werd Kraal'r Filinal 'f Rorld geopend i11 het pand
Doiikerelaan 12 (i11 1956 ge\vijzigd i11 Slotlaan 8, kad. bekend sectie B7074), dat Jan Kraal i11 1918 had
gekocht. Het bovenhuis werd door hem verhuurd. Dit filiaal, tevens antiquariaat, heeft zijn bekendheid vooral
te daiikeii aan de heer H. Praamsma die gedurende tien jaar -van 1935 tot 1945- de leiding had.
In die periode woonde het echtpaar Praaiizsma-Vermeuleii bij de \vinkel. Praamsma werd opgevolgd door
W. ICiela, die tot de ophefing in 1951 filiaalhouder was. O p 15 juli 1925 was een tweede filiaal geopend aan
de Amersfoortseweg 4 in Soesterberg. Een lang bestaan was deze winkel niet beschoren; sluiting volgde al
binneii eeii jaar.
Een tweede verbouwing van de hoofdvestiging aan de Slotlaaii voiid plaats i11 1913/1914, toen het aaiital
etalages werd uitgebreid van vijf liaar negen. Het ontwerp was van G. Lagerweij ei1 Zn. te Zeist. Aan de
achterzijde werd het huis uitgebouwd niet een keuken en kamer, waarvóór -aal1 de Weeshuislaa~i-de oude
veranda in verbouwde vorm werd geplaatst. In 1924 volgde opnieuw eeii verbouwing eveneens naar
ontwerp van G. Lagerweij en Zn. Nu werd kantoorruimte bijgebouwd achter de winkel aai1 de zijde van de
pastorie. 0111 deze ruiiiite te bereiken werd laiigs het pand een gang gebouwd, die aan de Slotlaan gedeeltelijk als zogeilaamde tijdinggang dienst dced. Hier kon men overdekt nieuwsbladen ei1 andere berichten
lezeii, die opgeprikt waren iii platte vitrines tegen de muur. De volgende en tevens iiieest ingrijpende verbouwing werd in 1929 uitgevoerd naar ontwerp van G. Adriaails te Aii~ersfoort.De winkelpui werd g~-o-oildig
gemoderiiiseerd. Aan de Weeshuislaan werden vijf etalages vervailgeil door één grote etalage, waarachter eeii
ruimte voor de kuilsthaizdel lag, ei1 twee kleine etalages, alle met bovenlichten. De nieuwe gevel aai1 de

Boeklrar~delKraal na11 de Slotlaai7 tra de verbottir~irgiir 1929

Slotlaan behield liaar indeliilg inet vier etalages. Deze
werden eveileens voorzien van bovenlicl-iten. Het gehele
aaizzieii van de winkel veranderde door toepassiizg van
een hoge opbouw, waarachter de veizsters op de
verdieping van het wooiihuis scl-iuilgiilgei~.D e gevels
werden gestukadoord in cemei~tiliortelei1 daarna
gescl~ilderdin een lichte kleur. Aan de Slotlaanzijde
Bij dela heb ik de eer U kennis te gaven dat ik voornemens ben heden avond te opeoeii een
stond in grote letters boven de eta1ages:Jmi Ml Kraal. In
deze vorm herinneren de oudere Zeiste~laïenzich
Boekhandel KI-aal.Hij re11 interne verbouwing roizd
1948 is het voormalige koetsl~uismet liet wiilkelwooilhuis verbonden o111 nieuwe kantoorruiii~tete creëren.
Nadat Reiize Brems eind 1930 was verloofd met Kraal's
dochter Riekje (Frederika), k~wamhij in 1931 bij zijn
Oper~ir<qsndi~erte~itie
i/cirl de boek-e11 krr~rstlinrrdelrjnir
toekoiilstige schooilvader i11 dienst.Vader en nzoeder
Jnir [/ti I(r.nnl in de I4kekbode ijoi~30 npid 1904
Kraal verhuisden vervolgens eind 1932 naar
Hoii~eruslaan14, waarna het jonge echtpaar Bi-ems-Kraal boven de winkel aan de Slotlaaiz 11 ging wollen
(i11 1956 gewijzigd in 169 [woonhuis] en 171-1 73 [willkel]). O p 22 maart 1934 werd de N.V. Jan W. Kraal
opgericht. Het i~laatschappelijkkapitaal van de veizi~ootscliapbedroegf10.000, verdeeld in 20 aandelen van
f 500,- , die alle i11 harideiz waren van familieleden.
Na ineer dan een halve eeuw trok Jan W. Kraal zich in 1957 uit het bedrijf terug o m plaats te i11akei1 voor
n , nog ruiin tien jaar leiding heeft gegeven aan de zaak. Het verzoek van Jkvr. J.M.E. van
zijn s c h o o ~ ~ z o odie
de Poll in 1953 o m de N.V. Jali W. Kraal het recht tot het voeren van het Koninklijk Wapen lizet de titel van
Hofleverancier te verleilen, is o~ldankseeiz positief advies van de Burgeilieester van Zeist, niet toegekend.
Wel 011tvii~gJan W. Kraal i11 1956 de ere-medaille, verbonden aan de orde vat1 Orailje-Nassau, in goud, op
grond van zijn verdiei~stenvoor het 'IConinklijk Zeister Harmoizie Muziekgezelschap'. Hij was toen rui111
vijftig jaar lid en had vanaf 1915 bestuurstaken verricht; eerst als penilingmeester, daarna als secretaris en
voorzitter. Kraal overleed, toen 11ij 80 jaar oud was, in 1962.
D e overilaiile door uitgeverij Bruiia N.V i11 1968 betekende dat er na 64 jaar een einde kwam aan het failiiliebedrijf Kraal's Boekhandel in Zeist. Bruna zette de zaak onder de naam Boekhandel Ila nog enige tijd
voort. Als rechtspersoon heeft de N.V Jan W. Kraal nog bestaan tot 1988.
Zowel bij het vijftig jarig bestaaii i11 1954 als bij de overname iii 1968 zijn in verschillende krantei1 artikelen
geschreven over de gesclliedenis van 'ééil van de meest echte Zeister \vinkelbedrijveil'. ICrariteilkoppen als
'Va11 kleine winkel tot grote boekenzaak' en 'Ontwikkeling hield gelijke tred met groei van de gemeente'
vragen o m een speurtocht naar het succes vail deze Zeister oiidernensing.

Assortiment en reclame
Direct na de opening vaii zijn winkel begon Jan Icraal een indrukwekkende advertentiecampagile in de
Weekbode. Dit nieuwsblad kwam - de naam doet anders vermoeden - twee keer per week uit, namelijk op
woensdag en zaterdag. Uitgever was C .Avis Jzii. te Zeist.
O p 30 april 1904 plaatste Kraal zij11 opeilingsadveïtentie niet de volgende tekst: L.S.! Bij deze Izeb ik de eer U
kennis te geven dat ik t~ooriiei?iensbei? hedeti avoi~dte oper~ei?eer?ALGEMEENEN BOEK- G. KUNSTHANDEL.
Belegd beveel ik ri~ijili Utve gumt erz recoii~fnandafie
aai1 ei1 hoop dat U mij spoedig itz de gelegetzlqeid zult ujilletz
stelle17 te toor~enUw vertvouwett waardig te zijri. Met de iqieeste Izoogaclzfit~gverbhdik UEd. dtv. dietiaa1;JAN W
K R A A L Wz. D e eerste advertenties vaii Kraal zijn herkenbaar aan een opvallend logo, maar al snel trekken
de pakkende teksten vooral de aandacht. D e reacties van de reeds gevestigde boekhandelaren bleven niet uit.

Z o zijn wij nu goed geïnformeerd over het assortiiiie~iten de activiteiten van de met elkaar concurrerende
bedrijven in de begi~lperiodevali Kraal's boekhandel.
In de oude (Utrechtse) adresboeken uit het begin van de jaren '90 worden drie boekhandelareil ei1 -binders
iii Zeist genoemd: C.Avis Jzii. (l e Dorpsstraat 22), boekdrukker en vanaf 1887 als opvolger van J.W. Evertsz.
bekend als uitgever van de Weekbode, E. nethering, boekhandel op het Broederplein 11 en J.F.H. Griiiier,
boekbinder aan de Montaubanstraat 3.
In 1897 vestigde zich de Zeister Boek- ei1 I<uilsthandel van J.F. Marsman aai1 de 2e Dorpsstraat (eerst op
nr.48 en vanaf 1905 op 11r.34).D e firnia D e Heus & C o was sedert 1897 als opvolger van Avis' boek-, kuilcte n muziekhandel aan de l e Dorpsstraat 22 gevestigd. Kort na de opening van ICraal's \viiikel in 1904 opende
n Jagerlaan 20 vond nieii de Hoekde christelijke boekhandel aan de Steynlaan 30 van J.G. H o ~ ~ w i i l k . A ade
en Muziekhandel van D.A. Bouman Jr., bekend als uitgever van prentbriefkaarten.
H e t eerste gedrukte adresboek van Zeist, uitgegeven in 1905 dooi-Voiik, noemt drie (b0ek)drukkerijen: C .
Avis Jzn., reeds genoemd als uitgever van de Zeister Weekbode, L. Steenbergen als uitgever van de Nieuwe
Zeister Courant aan de Slotlaan 73 en P. Voiik, die als Stoom- Boek- Couraiit- Kuiist- en Halidelsdrukkerij
aan de Hogeweg en I<rullelaan wordt vernield. Een aiidei-e stooiiidrukkerij, uitgever van D e Zeister Courant,
was J.H. van Loiikhuyzeii, die wij iii 1910 aantreffen in Kraal's eerste winkel aan de Montaubaiistraat.
Kraal's eerste advertenties prijzen zijn Liixe papier U I Cartes aan. Kort daarop presenteerde 111; zijn bedrijf als
Algemeen Advertentiebureau; via hem kon men advertenties laten plaatsen iii alle biniie~i-en buitelila~idse
bladen. D e bezorging van enkele kranten liep ook via Icïaal, bijvoorbeeld vali 't Bekerfde Ie R a r ~ g sD q b l a d D e
Nieirzi~eCoiirnrtt. Het scliooilmaken en encadreren van platen kon eveneens door Kraal worden verzorgd.
Iii 1907 begon hij het jaar met de advertentietekst: Eeri heel Geltikkk]aar z a l 't ulorderi als U z i c l ~Kraal's sterke
e11 gew~akkelijkeKaritoorboeken aar?scl~<fter1 ,~niiii~keiirig
alles boekf. Een nieuw initiatief was Kraal's bibliotheek,
die in 1907 al 5000 titels (!) in 4 talen telde ei1 waarvoor men een voordelig aboiinenieiit kon aanschaffen of
een leesgeld vaii 5 of 10 cent per boek betaalde.Voor de leesportefeuille, bestaande uit 32 tijdschriften en 1
roman, die zou starten op 1 inei, zocht hij op 20 maart nog enkele belangstellenden. Ook Marsnian beschikte
over een zogenaamde leesinrichting, waar een tijdschriftenportefeuille in opgenonieli was. Tegen de tijd van
de voorjaarsscliooizmaak prezen beide boekhandels kastpapier aan. Kraal zei 25 soorten in voorraad te
hebben, Marsiiian bood enkele dagen later kastpapier mét randen aan. R o n d 31 augustus, de vesjaardag vaii
koningin Wilhelniina, adverteerden beide winkels met crèpepapier: ICi-aal met Hoed vat7 Crepe papier (diibbel
crepcd) en enkele dagen later Marsman met Crepe-papier (o111lioeden te vlecliter~).In de adverteilties verwees
Kraal regelmatig naar zijn etalages, die - zoals we op oude foto's kunneii zien - barstensvol met koopwaar
lagen. O p 8 mei 1907 werd i-eclailie gemaakt voor Kraal's Diensten. In een oplage van 5000 stuks was een
dienstregeliiig voor de Tram- en Spoordiensten in Zeist en oiiigevi~iggedrukt. Deze uitgave was volgens de
advertentie officieel goedgekeurd en werd gratis verspreid.Voortaa11 zou Kraal's Spoor-,Tram- en (later)
Busdiensten jaar in jaar uit verscllijnen. Een aantal winkels, waaroiider Marsman, D e Heus en Bouman plaatste in april 1907 een gezamenlijke adverteiltie voor Nieiiive Prentbrie$aar.ter~ irz seyiaklerii: Zeer-fiaaie riitvoerirlg.
Voorl~ar~den
ili 10 soor.terl (i 5 cent per stuk en 50 cult per. doz(jr1. Ongeveer zes weken later lezen we in de
Weekbode: Kraal's$brikaat overtrefi iri_fijr~lzeidvar1 klelri; in antrfrekkelijklieid, iri artistiek riiferl(jk, alle soort gelijke
P R E N T B R I E F K A A R T E N 3 cts. ' f Billijkst er? rlleest gesorteerd adres voor der? lzandel. Hij beschikte toen al over
32 verschille~idekaarten, waaroiider D e Zeister Zwenuni-ichting en een map van 10 verschillende buitenen later
plaatsen van Zeist. Zelfverzekerd voegde hij er aan toe: 0 1 1 sfabrikaat o v e r t y p alles i11 prCj.7 cel? iritvoer.i~i~q
nog eens: Iederee11 tocl,~iiJeef dat Kraal's ansichteii verreti/eg de /~.iooisteei1 goedkoopste zijn!!. Zijn prentbriefkaarten,
waarvan er vele tieilduizenden in de loop der jaren zijn gedrukt, zijn een groot succes geworden, evenals de
uitgave op 29 juni 1907 van Kraal's verbeterde iliilifaire War7del- en Rijzuie1kaar.t Utrecht, Bilt, Zeist, Driebei;qen,
Door/i e m . , te koop voor 50 centen. E n wie de kaart op linnen wilde hebben, betaalde f l,-.
Marsnian adverteerde i11 augustus: D e beste en goedkoopste Gids voor Zeist en ormtreken is de niei,izix dri,ik der
TWaridelkanrt . . . 111etylatfegror~dder Geineetite Zeist. Pr.ijs sleclzts 35 cer?fs. Uifqacf der Zeister Boek- en Kt,irtstlzandel

J E A4arsr11ar1,met de toevoeging Verkrjjgbaa~irl iederetr soliede17 Boekliat~del.Het is liiet aanneiiielijk dat deze
wandelkaart bij Kraal te koop was. In hetzelfde jaar verscheen Kraal's Nierrti~e C;roofe G i d s van Zeist.
Becclrr~jvil7g i~ariZeist, D e Bilt, H ~ r i ster Heide e11 Soesterbela. Uitstapjes er1 Rijtoer.er1 in den Oflitrek.
M e t 150 illtatraties, 4 ylatfqqronder? el? 2 ~~i~cindelen tr~iel~jjkaartet~.
De gids was gedr~iktin Kraal's Electrische
Drukkerij, een onderdeel van W. ISraal en Zonen in Driebergeii.
Zoveel reclaiiie als i11 het jaar 1907, waarin verscliilleiide boekhandelaren bijna wekelijks adverteren en
duidelijk reageren op elkaars aanbiedingen, ko~litin latere jaren niet ii~eervoor. In 1908 ondertekende Kraal
met 'mr. ISraal, Uookseller', in een eiigelse advertentie waarin een lezing over Ierland werd aangekondigd. In
ziJn personeelsadvertenties vroeg hij personeel, dat geschikt zou zijn voor bediening van het gegoede of
beschaafde publiek.
Wat de ICuiisthandel betreft ziJn we iiiiiider goed ingelicht. Het eerste initiatief was waarschiJi1liJk een map
niet gravures van O ~ r d Seijst,
t
die in 1906 in een oplage van 200 stuks op de mal-kt werd gebracht. 111Kraal's
aantekeningen worden vanaf 191 1 pentekeningen van Coriielis Jetses, die op de Bergweg in Zeist woonde en
bekend is als tekenaar van o.a. schoolplaten, vermeld. Deze tekeningen heeft Kraal waarschijnlijk
doorverkocht i11 zijn wi~ikel.Ongetwijfeld behoorde de Peiiiture Bogaerts, waar Icraal patent op had, ook tot
de ku~istafdeling.Het betrof een in olieveif geschilderd portret dat ,laar. elke photog~.aplziekon worden gemaakt.
Was Kraal lilet zij11 preiztbriefkaarten ei1 waiidelkaarten eeii geduclite concurrent, de 'slag' om het uitgeversscliap van liet Adresboek van Zeist heeft I-iij niet gewonnen. In 1904 beschikte hiJ over een door hem zelf
samengesteld liaridgesclii-even adresboek, waar 111; -volgens overlevering- met een postbode aan had gewerkt.
Dit initiatief k\vanz kennelijk te laat, want in 1905 verscheen het eerste gedrukte Adresboek van Zeist bij
Uitgevers Bureau Vonk voor 75 cent. Het haiidgeschreven adresboek wordt bewaard in het Gemeentearchief
van Zeist. Opiilerkelijk zijn de annotaties in potlood. Bij verschillende naiiien staan opmerkingen als v e ~ r ~ i o gend, g e g o d , goed cli~istel~jk,
~oljaaler1 gie~ig.
Toen C. Avis in 1920 de uitgave van de Weekbode o m gezondheidsredenen staakte, werden ziJn lezers
aangeraden de Zeister Post te gaan lezen, die door Jan W. Kraal zou worden uitgegeven.van dit nieuwsblad
zij11 slechts 15 nunimers uitgekomen. Kraal had, zoals hij iii de laatste editie op 22 mei 1920 schreef: Deli
arbeid aar1 /zet doen i,ritkorircrì var1 eer? blad als dit verborldefi, . . . ter? eeneiiw~aleonderscllat. Maar vanaf 9 januari 1923
was Kraal opnieuw betrokken bij een nieuwsblad. O p dinsdag en vrijdag verscheeii bi; hem Het Nieuws
voor Zeist, Zeister en Provinciale Utrechtsclie Courant. Het blad was eeii voortzetting van Het Nieuws voor
Zeist, Driebergen, Rijsenburg, Houten, Odijk en Bunnik, dat een uitgave was va11 W. Kraal en Zonen in
Driebergeii. De titel val1 het nieuwsblad is verschilleiide keren gewiJzigd.Vanaf 1941 werd de krant onder de
naani Het nieuws voor Het Sticht uitgegeven door Utrecht NV Drukkerij.
UiJ bovengenoelilde uitgaven kwamen in de loop van de tijd nog Kraal'svreen~delingenblad(kosteloos),
Kraal's Pensioii(s) & Woningcourant (kosteloos) en deverbeterde Wandel- en Wielrijkaart, Utrecht -Wijk bi;
Duurstede - Leersum, die hij in Kraal's N i e u w e G i d s van Zeist uit 1915 aanprijst.
Zijn activiteiten breidde hiJ later nog uit met Kraal's Woriirigbureau, waar kosteloos inlichtingen omtrent vestiging werden verstrekt en bemiddeling plaats vond bij koop en huur van huizen en koop van bouwterreinen
uitgegeven door
in de Zeister villaparken, zoals te lezen is in de G i d s I Z / ~ UZeist et? de Stichtse Ltrst~r~arac?ri.de,
Icraal in 1933.

Kraal's gidsen van Zeist
Kraal's Nieuwe Groote Gids van Zeist is bedoeld o m propaganda te inaken voor Zeist als woon- en
zoinerverblijfplaats. Het is een boek van 246 pagina's, geïllustreerd niet 150 foto's en tekeningen en voorzien
van twee wandel- en wielrijkaarten en vier plattegronden. Hoewel geen jaar van uitgave wordt vermeld,
blijkt uit de tekst dat de gids tussen 10 juni en 14 augustus 1907 is verschenen.Verschil1endefoto's zijn gedateerd: 1906. D e wandel- en rijwielkaart, die ook in 1907 was verschenen en los te koop was, werd in twee
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bladen aan de gids toegevoegd. Zeker is dat er vele jaren van voorbereiding aan vooraf gegaan zijn. In ICraalS
aantekeilingen vindeii we nauwkeurige riotities over ontwikkelingen en gebeurtenissen in het dorp, zoals de
aanleg vali nieuwe wegen, concoursen en teiitoonstellingen. De notities zijn gebruikt bij liet satzienstellen vaii
deze en latere gidsen.
Overigens had Kraal met zijli toeristische gids niet de primeur in Zeist. Eeii van de doelstelliiigen van de in
was
1894 opgericlzte 'Vei-eeiziging tot vcirfraiing vali Zeist en tot bevoi-deriiig van het Vreei~zdeli~zgeizverkeei-'
de uitgaaf van een kleine gids. Hoewel het woord toerisme nog nergens is te lezen, is lzet trekken van
vreemdelingeri naar Zeist het hoofddoel van het bestuur. Door het dorp te veifraaien, werd de aantrekkelijkheid verhoogd, waardoor bezoekers en nieuwe bewoners werden aangetrokken ei1 als gevolg daarvan zou
de welvaart van de bewoners van Zeist toeneiizen. 111het programma voor de veifsaaiirigei~wordeiz o.a. de
volgeilde punten geiioenid: het aanleggen en onderhouden van parken, wegen en wandelpaden, het plaatsen
van handwijzers, het aanstelleiz van gidsen, het stellen van banken en teizteiz, het organisereii van zomerconcerten op werkdagen, kosteloos verstrekken van inlichtingen omtrent verblijf in Zeist, aandacht vestigen op
schone natuur en gezoiide lucht, het organiseren of steunen van tentoonstellingen en het bevorderen vali het
openbaar vervoer. D e Gids voor. Zeist, opgedragen aai1 I/l.eeriidelit?g ei1 Ifigezetefze is inderdaad verschenen. De
tekst van A.N. van Woude is gedrukt bij bestuurslid C. Avis Jzn. Het boekwerkje telt 80 pagina? en heeft een
voor- en nawerk met advertenties op gekleurd papier. Er zijn enkele pagina-grote foto's opgenomen en
tevens is een eenvoudige wandelkaart toegevoegd. Het jaar van uitgave wordt niet vermeld. We verizloedeii
dat het rond 1896 is verschenen, in 1904 versclzeen de 2e verbeterde en vermeerderde druk. De beschrdving
is gedaan aan de hand van enkele Wandelingen, die het dorp en haar omgeving belichten. Dit is een vorm,
die al in de iiegeiltiende eeuw ei1 daarvoor werd toegepast bijvoorbeeld door de schrijvers J.B. Christenieijer
( H e f 1risfoor.d trisscl?er?A t ~ f s t e er?
l Gr.ebbe e11 elders i11 het Sticht vati Utr.ec/zt, 1837), N . van der Monde ( U f r e c l ~en
f
derzelverjaaije ot?isfrekeli, 1842) en J . Craandijk (l/tiindeli~igendoor. Neder.lai?d met per? en potlood; k 1 1 Utveclzt naar.
Door.12, 1880 en een latere uitgave ná 1888). In deze traditie iuoet ook de G i d s voor. Utr.echt, D e Bilt, Zeist,
R i j z e t i b u z , Doorn, Neerlarzgb~oek,W i j k bij Dtrrirstede, Leersunl, Anzer.ofigefi efi. Rheiiett, die waarschijnlijk rond

1890 bij J.G. Broese is uitgegeven, worden beschouwd.
Kraal's gids uit 1907 onderscheidt zich van de oudere uitgaven door zijn omvang, zijn gedegen beschrijviiigen en het grote aantal foto's.
Rond 1915 kwam Kraal met een nieuwe gids. Het was een kleine gids niet 32 pagina's tekst en foto's, enkele
pagina's met advertenties en drie kaarten, waarvan een grote uitvouwbaar was. De advertenties van Icraal's
Boek- en Kunsthandel tonen de gevels en het interieur van de winkel na de verbouwing van 1913/1914.
In de dertiger jaren was Zeist nog steeds eeii toeristische trekpleister. Niet alleen de zoniergasteil in de perisions, ook de gewone iuan uit de regio bezocht Zeist, dat met de trein, tram en bus goed bereikbaar was.
Men bezocht vooral de bossen, het Jagershuis met zijn dierentuin en de Pyraniide.
11,)get~or~evrtijden gaan va12 Zeist dagelijks 30 treii~er?,260 trarnwiei? rilet 2 e,? 3 uijtrrigen ei? 96 atitobirssetz i ~ a a r
Utreclit eri temg, 6 8 trar~'riiierier? 62 bussen 17aau Driebegen en terirg, 6 8 tranlnietz ei? 62 busserz riclztir?gAmersfoort er?
2 4 btrssen riclztivg Woudef?bel;p,32 treinen t~avrafStation Driebegeti riclzfir~gAlnlzem eii 36 naar Utrecht er.] t e u g . D e
centrale liggitg van Zeist is door deze buiter?geu~oor~
groote k e u z e in riiiddeleii vafl verkeer ov~twikkeldtot eert ofzovertrof3
1
1 situatie. Dit citaat komt uit de gids Zeist evr de Stichtsche Lustt~~araiide,
de derde toeristische gids die door
Jan W Kraal werd saiiieiigesteld en uitgegeven en waarschijnlijk gedrukt is bij Voiik & Co. Een jaar vali uitgave ontbreekt, iiiaar uit de tekst blijkt dat de informatie is bijgewerkt tot 1933. Deze geïllustreerde gids telt
176 pagina's en is voorzien van een uitvouwbare kaart. In 20 hoofdstukketi voert Kraal zijli lezers door de
geschiedenis van Zeist en langs de belangrijkste plaatsen i11 het dorp en haar omgeving. Was er in vorige gidsen nog liiaar weinig aandacht voor fietstochten, nu worden zes tochten liaar alle windstreken uitvoerig
beschreven. Kraal begint het hoofdstuk niet een woord van lof Sof de Rijwielpadt~eueei'r&ifigUtrecht M e t
Omstrekeri, aar? luie tve vele i ~ l o o i e f e t s p a d edoor
~ ~ de Sticlztsche Llrstzc~arai?dete dar~kei?hebbeu. Warqt niet alleen liielp
r i j tal va11 irrgezetevrer? aan een korter? en idealefl tveg riaar hiris of werk, tqzaar ook t~iaaktez { j daavdoov 't laizdsclzappelijk
schoon i11 een oizeir~digeschakeerivlg voor duizerzdeiz beueikbaal; en opeizde zoo voor lzerz, riiet elk pad, nieuwe bronr?eri vali
vrei,tgde. Met een oproep o111 U.M.0.-lid te worden, eindigde hij de inleiding van het hoofdstuk
liijwieltochten. Talloze bedrijven en instellingen zijn iiiet een korte omschrijving en soi~isniet eeii foto iii
de hoofdstukken Opvoeding en Ondenvijs, Kunst en Sport te Zeist en Zeister Handel en Nijverheid
opgenomen.

De foto's
De gidsen van Kraal zijli uniek vanwege de tientallen foto's, die een haai beeld geveii van de inooie plekjes
in eii om Zeist in de eerste decennia van de twintigste eeuw. In de verantwoording van de Gids van 1907
staat: O p et~kele,za rijt? de afieeldiizgen !iaar e&erz fotografsclze opnameiz. Dit betekent niet, dat Kraal persoonlijk
alle foto's heeft geinaakt, maar wél dat deze in zijn opdracht speciaal voor de gidsen zijn vervaardigd.
Daarnaast hebben de fotografen foto's voor prentbriefkaarten gemaakt. Een groot aantal opnamen is
gepubliceerd iii de gidsen en tevens gebruikt als ansichtkaart.
Dankzij Kraal's aantekeningen beschikken we over enkele namen van fotografen, die voor hem hebben gewerkt. Dit waren J.J.A. van Winsen, die een 'Photografisch Atelier' aan de Haiiiburgerstraat in Utrecht had en
Cornelis Jonk, een 'photograaf'/koopnian, die vanaf 1892 in Zeist woonde. De meeste foto's zijn echter
gemaakt door Aart Ringoir, die in 1917 van Amsterdam naar Zeist verhuisde. Hij staat in het bevolkingsregister ingeschreven als fotochernigraaf en hoofdwerktuigkundige. Als fotograaf werkte hij voor de Luchtmacht
in Soesterberg. In 1919 maakte Ringoir zijn eerste foto's voor Kraal.Aanvankelijk zullen het opnainen voor
ansichtkaarten zijn geweest. Later werd veel van zijn fotowerk gepubliceerd in de gids van 1933, waarin ook
zijn dochters met een vriendinnetje in het Walkartpark zijn vereeuwigd.
Mogelijk heeft Barend Kraal, die voor de Driebergse uitgaven gefotografeerd heeft, tevens voor zijn broer in
Zeist opnamen gemaakt. Jan W. Kraal heeft zelf ook gefotografeerd. In 1915 kocht hij bij drogisterij
Spaarkogel, zijn ovei-buurman aan de Slotlaan, een fototoestel en in hetzelfde jaar richtte hij een donkere

kamer in. O o k hij liet zijn faiiiilieledeii figuïereii. O p de ansicht vaii de ICeieiibrug i11 liet Zeister Bos zien
wij zijn dochter Riekje.
Met de uitgave van de gidsen iil 1907, 1915 ei1 1933, de verkoop van losse wandel- en fietskaarten ei1
ansichteii éii de informatie over openbaar vervoer en accomiiiodatie heeft de Boek- en I<uiistliaiidel van Jan
W Kraal een belangrijke bijdrage geleverd aai1 de oiitwikkeling vail liet toerisilie in Zeist in de eerste helft
van de twiiitigstc eeuw.

B e ~ c l r n d ~ ~<qlocplnnt,
de
foto i~oirde 'firjeedc Dorl~cttrnntrrr cn 1904

D e glasplatencollectie
I l e glasplateii- of glasiiegatieveiicollectie vali Kraal, die sinds 1969 in bezit is vali het Zeister Historisch
Genootschap, bevat slechts een deel vaii alle foto's, die voor uitgaveil van Kraal zijn geiiiaakt.Ve1-schilleiide
opnaiiien zijli tel-uggevoildeii iii de gidsen, andere zijn als aiisicht uitgegeveil ei? eeii aantal foto's is waarschijiilijk nooit gepubliceerd. Ook zitteil er foto's vali foto's bij; oudere opiiamen, die Icraal heeft laten overfotograferen.verder zijn er foto's vali oude pïeiiten vaii o.a. liet Slot en de Oude Kerk, die gebruikt zijli ter
illustratie vaii de hoofdstukken over liet verleden van Zcist ei1 voor speciale (losbladige) uitgaven als O i i d t
Seijst en Heerlljckheydt Seyst. D e verzanieling bevat ook doublures. Naast de topografische afbeeldi~igenzijn er
bovendie11 enkele familiekiekjes.

Glasnegatieveii zijii zeer breekbaar. Naast breuk, kuiiizeii zij o o k door liet iiiwerkeii vaii schadelijke stoffeii in
d e luclit e n eeii te hoge temperatuur iii kwaliteit achteruit gaan. H e t verval begiiit aai1 d e raildeli, het
negatief vervaagt laiigzaam liaar biiiiieii toe. D i t proces, dat bij d e collectie Kraal \was ingezet, is gestopt door
coiiserveriiig 611 d o o r professionele berging vail d e hele collectie. l3oveiidieii ziJ11 d e circa 400 glasiiegatieveii
gedupliceerd, zodat d e beeldiilformatie behoudeil is e n thans zoiider risico toegankelijk geinaakt kail worden
I l i t boek is daar liet eerste voorbeeld van.
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doto's uit de collectie Kraal

De volgorde vaii de foto's is grotendeels gebaseerd op de waiideliiigeii,
zoals Jaii W. Kraal deze lieeft beschreven iii de Nieuwe Groote Gids vaii Zeist uit 1907.
D e citaten komeii eveneens uit deze uitgave.
De afdrukkeii door de Fotodieiist vaii Het Utrechts Archief ziJn gemaakt va11 cluplicaatnegatieven
vaii de glasplateii, die het Nationaal Fotorestauratie Atelier iii Rotterdam vervaardigde.
Een deel vail de foto's in dit boek is geëxposeerd op de tentoonstelliiig ZEIST TETILTG IN DE TIJD
in Slot Zeist van 27 november 1999 tot ei1 met 9 januari 2000.
Deze tentoonstelling is de bi~dragevan het Zeister Historiscli Geiiootscliap Vaii de Poll-Stichting
in Zeist niet het thenia Tijd,Taal ei1 Toekomst.
aan de mille~iniu~i~vieriizg

Boekhandel J.'iXi. Kraal Wz. aan de Slotlaan
aii Willeili Icraal Wz. opeiide in 3 904 iii I-iet perceel Moiltaubanstraat 10 (oud 2A) een boekhandel.
Hij verplaatste in 1907 de 'Hoek- Muziek- ei1 Kuilsthaiidel' naar het verbouwde wooiilzuis val1
kandidaat-ilotaris A.I. Schröder aai1 de Slotlaan, hoek Weeshuislaail. Deze foto is vóór de
verbouwing iii 1913/1914 geilomen. Boekhandel J.W. Ici-aal (later eeiz izaamloze venizootschap,
Slotlaaii 171-173) wei-d eer1 begrip i11 Zeist: een groot produceiit vali aiisichtkaarten en gidsen betreffeiide dc
gemeente Zeist.vanaf 1919 had Jan W. Kraal N.V. i ~ o geeil filiaal aai1 de Doizkerelaaii (tliaizs ook Slotlaan
geheteil) n o 12. Iii 1951 werd dit filiaal gesloten. Bij de opheffiiig in 1968 was I<raal veruit de grootste
boekhandel van Zeist met een voor die tijd groot ~viiikeloppervlak.
Litei-atuur
L.visser, Drrcl~o~idcrd.l<lnr.
Slotlooit. D e ~ e s c l i ~ c d c r ~ i s ceii i ~ ~ i i ~ k c l c f r oZeist
a t . 1983, p. 53-55.

Noginaals Boekhandel J.W. Kraal Wz. aan de Slotlaan
iiiks vaii bockhaiidcl J.W. Kraal is zichtbaar liet Hervormd Weeshuis aai1 de Slotlaaii, geopend iil
1865. Icraal p. 18, typeerde de omgeviiig vaii ' 't PI-otestaiitsch Weeshuis' als volgt: "Tegeilover dit
mooie gebouw, dat bijna streiig kijkt achter zijn beukeilrij, ei1 daar met zijn overigeiis scliijnbaar
oiibelaizgi-ijk gebooilite iii deli ruin~eizvoortuin, zulk uittieiiielid geheel voriiit, gaat naast 't Zeister
iiielksaloii de prachtige Woudeiibergscheweg, de bekende \\leg izaar 't Park, 't bosch ei1 de hei, de I'yi-amide
vaiz Austerlitz ... . wat wilt ge iiog i~ieer!"
In 1945 was er iiz 'Het 1'1-otestailtsch Weeshuis der Hervormde Geilieente te Zeist' nog ééii weeskind, dat iii
Utrecht werd ondergebraclit. Eilid 1958 weid het paiid gesloopt. Ter plekke verrees een \viiikelgalerij met de
HEMA, thaiis opgeiioineii i11 Belcour. Ile traiiirails op de Slotlaaii zij11 op deze foto ook goed zichtbaar.
Naast Kraal reclits staat een wooizhuis: de pastorie vaii de Gereforil~eerdeOosterkerk, gesloopt i11 1935.
Elders iiz Zeist, aai1 de Woudeiibergse~veg,is toeli de izieuwe, thaiis i ~ o gbestaaiide, Oosterkerk gebou~vd.
Pas iia de lierinrichtiiig van de Slotlaan/Donkerelaaii iil 1955 oiit\~7ikkeldede Slotlaan zich tot ééii grote
\viiikelsti-aat.
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et Willielmiiiapark oiitstond iii 1881. Het gebied maakte deel uit van het zogenaamde 'ZeisteiBoscli'; in de volksmoiid sprak iileii van 'liet Stel-i-eiiboscli'.Vóór 1881 lag in de ruwe bosgi-oiid
ecii vijvertje, waarover I<i-aal p. 125, vertelt: " 'tvijvestje, eeii arlilzalige boschkoiii, diep
verborgen, was eeii uitgezochte zwemplaats voor de joiigeiis, die voor huli brutaliteit iiieeriiialen danig
i~~oesteii
boeten. Welk oud Zeistenaar zal zich liiet heriiinei-eii Baiiiie, den boscliwacliter van mevrouw van
Ueriie [leesvan Bern, red.], die niet zijii langste11 stok de badende, spottende joiigeiis niet bereiken kon, inaar
zich spoedig ei1 afdoeiide wreekte op de oiiscli~ildigekleediilgstukkeii, door ze iii 't water te werpeil."

Het Wilhelminapark
rie particuliere projectoiitwikkelaarc bodeii de geiiieeiite Zeist iii 1881 wegen iii 'een Rij- en
Wandelpark' aan, later sedert 1898 het 'Wilhelminapark' geheteil, oiider de last dat de geineeiite
de bestei~imingvan het gescl-ioiikeii park zou haiidhaven. In 1882 aaiivaardde de geilieelite deze
schenkiiig. Hendrik Copijn (1842-1 923) te Groeiiekali oiit\vierp het park. O p deze foto is de jonge aaiiplant
goed te zieii.Tussen 1881 en 1885 zijn de eerste negeii huizen in het Wilheli~iiiiaparkgebouwd.
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Het Geineelitehuis
et gei~iecntcliuisvnil Zeist ani1 Het R o i ~ dwerd gcbou~vdoildei- architectuur val1 Jaiz Stuiviiiga
te Rotterdam ei1 voltooici iii 1908. Aailiieiliei- voor een bedrag va11 f 96.500,- xvas G.Vermeer
te Zeist. De eerste steen werd op 6 juli 1906 gelegd door de burgemeester MSJ.J.
vail laoetinge, be\voiiei- vali het huis 'Veldlieiiii' aai1 de Uti-ecl-itse\veg.
Clotterbooke l->atiji~
Liiiks ziet meii de bebou\viilg van de Ie Dorpsstraat. Let ook op de lailtaari~iiiiddeii op Het l<ond, geheten
de 'Grote Lailtaarn': verzaiiielplaats aai1 het begiii vail iiiuziekoptochteiz door Zeist.
O p 21 oktober 1976 woeddc eeil felle brand in het gei~ieeiztehuis,dat gedeeltelgk in de as werd gelegd.
Restauratie en uitbreidiizg aai1 de l e Dorpsstraat tot aan de voorillalige Apotheek Oldemaii (vali 1922 tot
1965), l e Ilorpsstraat 13, volgde. Ook l-iet tweede geiileeiiteliuis vali Zeist aai1 de 1c Dorpsstraat uit 1878
maakt thaiis deel uit vaii het gei~~eeiitehuiscoiliplex
vaiz Zeist. In het oude gereclitshuis vali Zeist zat het
eerste gemeentebestuur. Aai1 de Slotlaan tegeilover het Gemeeilteliuis uit 1908 werd i11 1998 eeii
zogeilaamde publieksbalie geopend.
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Het Rond
p het puilt Iloizdeel/lI)orpssti-aat tegeilover 'Hermitage' lag in lzet begin vali de 19e eeuw liet
hereizlzuis vaiz A.G. va11 Meurs vaizVolleizlzoveii, die het zoizzers bewooiide. Later bewooiide de
Amsterdamse familie Walkart het herenhuis. Mejuffi-ouw M.H. Walkart te Amsterdam, de
laizgstlevende van de zusters, legateerde oiidei- de last dat de geiiieeiite Zcist de besteiz~mingzou iizoeteiz
Iiaizdhaveii, lzet door de gezustei-sWalkart op de door heil iiz 1873 aangekochte perccleiz bos- ei1 tuiizgrond
aai1 de 13oiikerelaaii aangelegde park alsmcde liet ovei-bos van het buiten 'Middeiilzoeve' aai1 dc Iloiikerelaaiz
(tlzaizs Slotlaaiz). I3e geilieelite aaizr7aardde liet legaat ei1 als eerbe~vijsveriioeiiide de geilieeilteraad liet
overbos op 15 deceiiiber 1904 naar haar: Walkartpark.
Het postkantoor gebouwd op de plaats vali het afgebroken here~ihuisvan de Daiiies Walkart werd olztworpeii
door architect J. Stuiviizga ei1 iii 1912 iii gebruik geizoizieii. De foto is van kort daarna.
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Uitzicht op Het Rond
itzicht op Het Rond (de foto is genomen vanaf de toren van het gemeentehuis, voltooid in
1908), dat nog echt een 'Rondeel' is. DeVoorlaan (thans Nassau-Odijklaan) naar het Zeister
Slot met het Broeder- en Zusterplein is goed zicl-itbaar.Er wordt uitbundig gevlagd ter
gelegenheid van het 25-jarig regeringsjubileum van Koningin Wilhelmina (1880-1962) op 31 augustus 1923.
Over deze plek zegt Kraal p. 22:" 't belangrijke dorpspunt, 't R o n d met 't Raadhuis, dat zich vol
zelfbewustheid verheft op de plaats waar vroeger de dorpers op de z.g. Leugenbank oiider de breede
reuzenliiide praatten, hebben we thans bereikt."
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Aubade 31 augustus 1923
p I-iet plein voor het g e ~ ~ i e e ~ i t e llieefi
~ u i s lange tijd traditioileel de Aubade op I<oiiiiIgitIiledag
plaatsgevonden, Zo ook 31 augustus 1923 ter gelegenheid van liet 25-jarig regei-ii~gsjubile~l
vali
IConingiii Wilhelmina (1 880-1 962). Kraal p. 26, beschrijft de lokatie roild hotel 'Herniitage' aan
het Rond uitvoerig: "Hoe rustig e11 vriendelijk ligt daarbij niet 't bekende 'Hotel der Broedergemeente',
(l-ialte Paal-detra111liaar Uti-echt) tusscheri 't geboomte in zijn grooteii tuiii, waar honderden meestal zitten
ondei- 't lichte loover of oiicier de aaiitrekkelijkc wai-ai~da.
Welk een verrukkelijk gezicht hebt ge hier op de
wegen, waar druk gerij van equipages, autornobieleil ei1 tallooze fietsen de \velvaart en rijkdolli van Zeist

teekenen. En als 't IConiiikl. Zeister Harmoi~ie-gezelscl-iap,'t eerste onder de Ned. dilettailteii-corpseiz, in de
zoo schilderachtig gelegen, mooie muziektent af en toe haar concerteii geeft, lijkt 't wel feest! Meli kan dan
hier over de hoofden loope~l,zoodat 't Rond, uit den à la giorno verlichten tuin bekeken, er dan als een
wonder verlichte berg uitziet."

Kerk Broedergeiileente

%

ot 1768 werden de bijeenkomsten van de Broedergei-iieeiite in de iioordwesteli~kevleugel van het
Zeister Slot gehoudeii. Daarna in de gereed gekoi~ieiikerk van de Broedergei-iieeiite aan het
Zusterpleii~.Dit is een foto van liet interieur vali de gemeeiitezaal aan het begin van deze eeuw.
Let op de gasla~ilpeniii de kcrkzaal. J.B. Christemei~er,Deel 2, p. 130-131 adviseert na een waiideling door
een godsdieizstoefciiiiig vali de Uroedergemeeiite biJ te woneii:"Zoo gij, aai1
de Zeister bosseii ter afil~~itiiig
den avolid dorplvaarts terug gekeerd, gebruik kuilt maken van de gelegeiiheid tot het bi~wonender
godsdie~-istoefei-ii~~g,
welke, de izieeste avoiidstonden der week en des zoiidags, plaats heeft i11 het bedehuis of
kerkgebouw der Broedet-geineentc; ei1 -dooi-gaai-is uit gebed ei1 leei-rede, afgewisseld dooi- verrukkelijk
beurtgezang, bestaande- in de Iloogduitscl-ie taal gehoudcn ~vordt.Gewooillijk is daartoe het avond-uur van
zeven tot acl-iten besteil-id."

I k r k Broedergeiileente

C22

ogmaals het interieur va11 de grote kerkzaal van de Broedergemeente. De kerkzaal wordt als
'liuiskamer vali de ge~i-ieente'gezien.Wit is de alles overheersende kleur. D e voorganger zit of
staat achter een tafel, die met een kleed bedekt is. De kerk van de Broedergenleente is in 1768
gebouwd oiider de architectuur van Moritz van Schweinitz.
Het orgel op de galerij dateert uit 1883. Beroemd zij11 de zogenaailide 'Zeister kachels' vaii de firilia Martii-i
aan de Lageweg, die in de kerkzaal staan.
Over deze kerk zegt Kraal p. 53: "lle kerk: 'das Gemeindeliaus', staat i11 't niidden, (..) met de oude linden
ervoor afgebeeld, bezit den voliiiaakste~iee~lvoudvaii biiinei-i, waar 't reiiie wit der pilai-e11 en vali 't hooge
dak, vali 't fi-aaie orgel en var1 de gordijn ei^ voor de hooge vensters tot aan de banken en den geschuurd ei^
vloer toe een eigenaardige steiizmii~gte weeg brengt. De eeredienst, die eeiivoudig e11 plechtig is, konit veel
overeen met de Luthersche, en de godsdienst oefen in ge^^, in de Duitsche taal gehouden, trekken, vooral bij
feestdagen, ook veel niet-ledeii, die koiiien o111 bovendien 't bekende gezang van l-ieerli~keliedereli, i-iiet
koper- en orgelmuziek begeleid, te hooreii."
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Kerk Broedergeilieente
e kerk aan het Zusterpleiiz markeert een centraal puilt i11 het leveii van de Broedergemeente ei1
de gemeente Zeist, oiildat elk jaar o m 20.00 uur na twee min ut ei^ stilte de dodeilherdenki~ig
aldaar op 4 mei plaatsvindt iia het defilé langs het Verzetsmonui~lentiil het Walkartpark.
O o k cultui-ele en muzieki~iailifestatiesvinde11 i11 het kerkgebouw plaats alsliiede officiële opcizingei~van
congressen ei1 teiztooilstelliilgen. D e Johai~niteroi-deiil Nedei-land (Nederlandse tak van de aloude
liidderlijke Orde van het Hospitaal van Sint-Jan te Jeruzalem) houdt i11 de kerk jaarlijks een gebedsdieilst
tijdens zijn 'liidderdag'. Kroonpriils Willei11-Alexailder is in deze kerk na de ridderslag in de Johaniliterorde
opgenomeiz.
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et Broedei-pleiil ei] het Zusterpleiii, als oiidei-deleii van liet complex van de Broedergei~leeizte
te Zeist, oi~tstoildeiiila 1746 in de tuiilen val1 het Zeistei- Slot, dat iii 1745 te koop stond en
door de Aiiisterdaiilse koopiliari Coriielis Schellinger (1717-1769) op 18 december 1745 teil
bel-ioeve val1 de vestiging vali eeii Bi-oedergeilieeilte gekocht werd. I11 1747 werd dan ook een groot gedeelte
vaii de gemeeilte 's-I-leereildijk onder IJsselsteiil naar Zeist overgeplaatst. I l e keuze viel op Zeist oilidat daar
de Broedergemeei~teeen cigen kerkhof koii iiirichteii, dat nog steeds iil gebi-iiik is.

p deze foto is goed zichtbaar het gedeelte vali het Broederpleil~dat in 1967 doos een grote bralx
verwoest werd. Na herbouw ei1 uitbreiding vestigde zich hier de Rijksdiei~stvoor de
Moi~umentenzorg.
Voor de brand i11 1967 was iii deze vle~igelop het Uroederpleiiz o.a. gevestigd: R. Lukkien, brood- ei1
banketbakker, Broederplein 45, die allerlei typische lekkernijen uit Zeist verkocht, zoals de koekjes genaamd
'Heri~huttei-tjes'.VeclZeistenareii bezocliten deze bakkerij. O o k de textielgroothandel Firnia G. vaii Wees ei1
Weiss, grossiers, was iii dit gedeelte van het Bi-oederpleiii, en wel op 110. 37, gevestigd.
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Het Zeister Slot
illem Adriaan Rijksgraaf van Nassau (1632-1705), Heer van Cortgene, Odijk, Zeist en
Driebergen, was via bastaardij een kleinzoon van prins Maurits, de stadhouder, zoon van de
Vader desvaderlands,Willeilz van Oranje. Hij kocht op 28 februari l677 de Hoge, Middelbare
en Lage Heerlijkheid vali Zeist en Driebergeli vali de Staten van Utreclit voor f 5.000,- met vergunning om
het Zeister Slot te herbouwen dat dan evenals het vorige een in Utrecht erkende ridderhofitad zou worden.
De bouw van liet Slot wordt in 1686 voltooid. Met de aanleg was in 1677 begonnen. Architect was Jacob
Roman. Daniel Marot werkte waarschijnlijk aan het interieur.
O p 19 juli 1680 ve~wierfWA.van Nassau van Johan Gerrit van Oostruin, Heer van Moessbergen, de
'grondheerlijckheijt van de Zeijsterstraat' (thans l e en 2e Dorpsstraat).

Het Zeister Slot
eVoorlaa11 van het Zeister Slot is drie kiloi~ieterlang e11 loopt richting de Lange Jali van
Aiiiersfoort. Het eerste gedeelte tot Het IXond (oudtijds Het Rondeel geheteil) heet thans
Nassau-Odijklaai~(vroegei- Nassaulaan) iiaai- de boubvheer van het Slot, Wille111 Adriaan van
Nassau, Heer vali Odijk, i11 de wandeling ook wel als 'Odijk' aaligeduid. Na voltooiing van de restauratie in
1969 werd symbolisch aan liet begin van de Nassau-Odijklaan een hek geplaatst, waar vroeger eeii
sooi-tgelijk hek had gestaan.
DeVoorlaaii wordt iii Icraal p. 51, als volgt beschi-even:"lle vorstelijke na ss aula ai^ ligt breed ei1 diep voor
ons, imet liaar fi-isscl~egrasstrooken aan beide kaizteii; doch 't is een der oilder liaar reuze~i-iepengaande
Hofsclle laantjes, die ii~tiemeloofgai~geii,dat we zulle11 iiislaaii o m die waiideling te beginnei~.Voorbijde
ii~uziektentkunt ge over de gesnoeide hegge11 en onder de laagreikeilde breede takken der iepen een blik
slaan op 't oude plailtsoei~aai1 de11 overkai~tder gracht eii op de11 rijweg i11 de na ss aula ai^, die dra gesiiedeli
wordt door den Lageweg."
Tijdeiis de restauratie van het Slot is ook het tl~eel-iuisjeaan de slotvijver oiider haildeii geiiolileii. D e
oiilgeving daarvan wordt i11 I(raa1 p. 67, zo getypeerd: "Na nog enkele stappen liebben -\;,e'Adam en Eva' aan
den Slotvijver weer bereikt, ei1 genieten opiiieuw vali de \va~idelii~g
langs 't fiissche water, van 't treffend
gi-ootsch gezicht op de omgevitig."
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De Slotvijver
e beelden op de foto aai1 de Slotvijver heten i11 de volksmoi~d'Adai11 en Eva'.
Ile beeldengroep staande aai1 de oostzijde van de Slotvijver heeft deel uitgeillaakt van de
scliittereilde tuiil- eii parkaanleg iii de 17e eeuxv van het Zeister Slot. De waternianneii stellen
Europa en Afi-ika voor. Aan de andere kant van de vijver op dezelfde hoogte stoildeil vroeger Ailierika eii
AziC, die in de 19e eeuw verkocht zijn.
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De brug over de Slotvijver
.B. Cliristemeijer zegt i11 zijn H e t 11isfooi.d ttrsschei~Ailiste[ e11 Grebbe uit 1837 Deel 2, p. 123 over een
\vaildeliizg liaar liet Zeister Slot: "( ...) gi-oote laan, \welke naai- het riddermatig Slot van Zeist geleidt,
een treffeli~kruiiil gebouw niet zijdvleugels, te midden van breede grachten, e11 val1 boomrijke
siiigels omgeven; waarachter een uitgestrekt wai1delboscli is; de toegang tot hetwelk, sinds eenigen
tijd, voor de opeiibare \va~~deliizg
is afgesloten." Gelukkig is ai1110 1999 de omgeviiig van liet Zeister Slot
voor \vaiidelaars vrij toegaiikeli~k.

D e tuiniiiarlswoning achter het Zeister Slot
e tuiiimaiis\voiiing vali 11et Zeister Slot mct bijgebouwei~en bijbeliorend lalid aai1 de Waterigeweg
ter hoogte vali de Criffensteij~iselaa~~
iil de buurt van de brug over de Zeister Grift is in 1932 gesloopt in verbaild niet de aanleg vali de Hernhuttersiiigel.
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De Brouwerij
11cie voormalige stal ei1 het koetshuis vali hct Zeister Slot stichtteil de Hernl~utterseen
bierbrouwerij, die echter al spoedig de activiteiteiz beëiizdigde wegens gebrek aan omzet. Sedertdien
heet het complex aan de ICai-pervi~vcr'dc Brouwerjj'. 111 1952 (Het Adresboek van Zeist 1952)
wootiden er nog negen geziiiizeiz op dit terrein. W. Eilielaar Ji-, Bi-ouweriJ 18, tuinman van beroep, verhuurde
roeiboten o111 op de slotgracht, de Zeister Grift en Blikkenburgervaart te vare1l.Toei1 oiidailks plaatsing op de
R i ~ k s m o i z u ~ l z e ~ z t e de
~ i l Zeister
~st
Broedergenieente geen bestemriiiilg voor het coilzplex kon vinden, volgde
verdei- verval en afbraak. Als een phoeiiix uit zijli as verrees een nieuwe 'BI-o-ouwerij'gebouwd in historische
stijl.

ei1 iziooi sfeerplaatjc van het complex 'De 13rouwerij' gelegen aan de I<arpervijver. ICraal p.67,
vertelt: "De groep teekenachtig oude woiziiigeii daar bi; de sloot ter rechter is de BrouweriJ, zoo
genoemd naar de vroegere brouwerij. Ge kunt er een bootje huren."
Literatuur
g , 1983, p. 47-50.
Roland Blijdeilstein, Zeist, Groei ei1 B O M I IH~e. t Slot en o i ~ ~ g e v i r ~Zeist
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I<roiiiiiie Sliiiger
e 'I<roniiiie Sliiigei-' is een iil het eerste kwart vaii de l 9 e eeuw aaiigelcgde weg vaii de
13likkei1burgei-laan inar de Tiendnreg ter vervailgiiig vail de aldaar gelegen Groci~eweg,de
kerkweg naar Uuiiilik. I11 1962 \verden de prachtige beukeil (98 stuks) aai1 deze bochtige bosweg
geveld. Er heeft geei1 heïbeplantirlg val1 beukeil plaatsgevonden.
Kraal p. 61 -62, schrijft: "I<roiiline Slinger, 't breede voetpad dat zoo bcvallig oiider zijli b o o m e ~ei1
~ tusscheii
zijii heg gei^ naar den Tiendweg buigt, voert vervolgeiis, liaar 't fiaaie, rustige W~~lperhorst,
dat me reeds i11 de
verte over de \veilaiideii zageil liggeil met zij11 witten gevel, oiillijst door 't prachtig geboomte, dat achter er1
ter zijde i11 de plaats zich tot bosc1-i vergaart."
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de 14111 de Poll-Sticl~fir;q (10) 1980, p. 43

Blikkenburg

et Huis 'Blikkeilburg' is als buitenplaats in 1852 aangelegd door 1C.G. Zocher in opdracht van
Jhr Jan L.R.A. Huydecoper (1822-1 886), wiens vader sedert 1829 eigenaar was vali
W~~lperhorst
(gebouwd 1858/1859) ei1 vanaf 1830 vaii het Zeister Slot, \waar deze in 1865
stierf Het Huis ligt vlakbij de in 1687 verdwenen ridderhofctad Blikkenburg, die reeds in 1368 wordt
genoemd. Het Huis Blikkenburg is in de periode 1852-1978 bewooiid door de adellijke families
Huydecoper en Taets vaii Ameroiigen. Nadien is het gerestaureerd en thans (vanaf 1991) in het bezit van de
Heer D. Lindenbergh.
Een sfeertekening uit 1907 treft meii aai1 in de gids van Icraal, p. 66: "Hoe soiliber ook, toch geeft
Blikkeilburg niet zijn oud plantsoeii, dat zijn schaduw zwaar in gracht en elk open stukje werpt, een rust, een
stemming waarvan men soms leest i11 oude boeken, en die men daarom zoo liefheeft. Maar als we 't houten
hek door mochteii, over 't veld vóór, langs den helderen vijver zoudt ge Blikkenburg niet meer somber, i~iaar
lief en zonnig vinden."
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de tui11 van liet buiteil 'Beek en Roijeii' aan de 2e Dorpsstraat werd circa 1876 (vei-bouwd i11
1901) het gebouw 'De I<osmos', Ilriebergseweg 2, neergezet als kaiitoor voor eeii
verzekeriiigmaatscliappiJ, die ilauwe baiiden had inet de bewoiiei-s vaii liet buiten, de faiiiilievan de
1'011. De verzekeriiigsbailk 'Ile Kosmos' werd in 1862 opgericlit ei1 gevestigd aaii de l e Dorpsstraat, hoek
Waterigeweg.
Naast 'De I<osmos' ligt de voorliialige tuiiii~iails\~~oiliiig
ei1 orangerie van het buiten 'Hoog Beek en l<oijeil',
Driebergseweg 2 A.
ii
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p lzet uitgestrekte terrein vaii de buiteizplaats 'Schooizooi-d' (afgebroken iiz 1962) aai1 de
11riebergseweg, \vaar eens de boerderij 'De I'reekstoel' stoiid, werd tot vreugde vaii de eigeiiaar,
het geiiieeizteraadslid vaii Zeist (1905-1922) eii de plaatsvervai-igeiid wetl-iouder MS C.C.W.van
RomoiidtVis (1 855-1 922) de Eei-ste Iizternationale T~~iiibouwtentoo~istellii~g
gelioudeii van 25 augustus tot
ei1 met 16 september 1909, die door I<oizii-igiii-Moeder Emiiia bezocht \vei-d. Prii-is Heiidrik, de echtgeiloot
vali 1Coi-iiizgii-iWillielmiiia, bezocl-it op 7 september 1909 de teiltooiistellii-ig eiz kreeg een luizcl-i op het iiieuw
gebouwde Zeister raadhuis aaiigebodei-i. Na de dood vaii zijn eclitgeiiote, J.ll. vali KomoizdtVis, geborei-i
Uaroiiesse Quai-les de Quarles, werd het buiten verkocht. De Openbare Scl-ioleiigeii~eeiiscl-iap
'Scliooiioord'
werd es gevestigd. Het park is oiilaiigs door de geiileeiite Zeist overgedragen aan het Utrechts Landscliap ei1
iii 1998 heriilgericht.
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De Oude Kerk
eze afbeelding van de Oude Kerk aan de l e Dorpsstraat te Zeist laat rechts de tuin van het
landgoed 'Kersbergen' en links de tuin van het buiten 'Veelzigt' zien.Veelzigt werd in 1939
afgebroken, ter plekke staat thans het politiebureau, Rechts achterin op de foto staat 'De Bazar'
aan de l e Dorpsstraat, hoek Waterigeweg (later Hotel Munzert, thans kantoor van het 'Utrechts Nieuwsblad'
en van 'De Nieuwsbode', Waterigeweg l ) .
Deze plek onischrijfi Kraal p. 28, zo: "Hier eindigt de l e Dorpsstraat en volgt de Utrechtsche\veg met een
sterke bocht, waarin de niooie Ned. Hervormde Kerk gelegen is, die op haar hoogen hof, met breede
trappen te bereiken is."

De Oude I k r k
et oudste gebouw vaii Zeist is de lioiiiaaiise toren uit de 12e eeuw beliorend bij de Oude
I k i k aai1 de I e Dorpsstraat. Op deze foto ligt de Oude Kerk versclioleii tusseil liet groen vail
de lai~dgoedei-ei1'Veelzigt' (liiiks) ei1 'I<ersbergeii' (rechts).
Ici-aal p. 69, zegt: "Maar we zij11 reeds te Zeist en dan ligt aan 't begiii vaii oiize \\c~iidcliiigde Ned. Herv.
Kei-k, de breede zijde van 't schip naar den weg gekeerd, als eeil vrieiidelijke wacht. 13u deli avoiiddieiist, als
die iilooie gotliisclie i-ameii ei1 bogeii veïliclit zijn ei1 ilieil de zwai-te figureil der kerkgaligei-s de bi-eede
trappeil iiaai- 't terras ziet beklimiiieii is 't een treffend schouwspel."
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H.J. vaii Eekercii, Dc Oiide I+rk tc Z e ~ s t ,4 dlii.,Vai~de 1'011-Sticlitiilg, Zeist 1974-1 978.

De IXoi~iaansetoren vali de Oude I<ei-k
eist behoort saiileil iiiet Doorn (St. Martiiius) tot de oerparochies vaii de Heuveli-~ig:liet
platteland vaii het Sticht.Veriiioedelijk heeft op de kerkl-icuvel aai1 de l e Dorpsstraat reeds in de
8e/9c eeuw ceii houten kerk gestaan. De kern vaii de l~uidigekerktoreii is ~ i o ggroteiideels uit de
12e eeuw afkotilstig: het tijdstip vali de bouw van de tufitetien, Roriiaanse kerk, op e e i ~strategisch puilt,
liooggelege~i,iii de buurt vaii een buiteilbocht van de rivier de Rijn. Deze is helaas i11 i 840 afgebrokeil. Aai1
de be~vaardgebleven toreii is
eeil i~eogotischekerk i11
Engelse stijl gebou~vd
(1841-1 843).
D e kerkheuvel ligt op de
scheiding tusseii het hoger
(zai~dgroiid)ei1 lager (rivierklei)
gelegeil gebied vali Zeist en
was gezieii de 'weerniu~ir'uit
de 12e eeuw ook een
toevluclitsoord voor de
dorpcliiigeii als de
meaiidereiide IXijii buiteii zijn
oevers dreigde te tredeil.vanuit
Zeist is rond 1200 de
dochterkerk te 13unnik
(St. Anthoiiius) gesticht.
D e Watei-igeweg was een
oiiderdeel vaii het 'kerkpad'
naar Buniiik. I3e ii~iddelecuwse
patrooi~heiligevan de parochie
Zeist is iiog steeds oiibekeiid.
D e bisscliop van Utrecht luidde
tot 1528 zij11 wereldlijk gezag
iii door de klok van de Zeister
toren te luiden, nadat liij eerst
voor het hoogaltaar geknield
gebeden had. D e aanvaardilig
vali het wereldijk gezag over
het Sticht geschiedde nadat de
bisschop iii Utrecht i11 de St.
Maartenskerk (Domkerk) de
bisschoppeliïke zetel iii bezit
genollien had.
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Veelzigt
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et iii 1939 afgebroken huis 'Veelzigt' aai1 de Utreclitse\veg is oorsproiikelijk gebouwd door
Louis la Haey, scliout van Zeist vaii 1665-1667. In 1672 verbleef de Franse kollilig Lodewijk
XIV van 1 tot 10 juli te Zeist i11 dit huis en orztviiig hier de gezaliten van de Staten-Geiieraal
en de Staten va11 Utrecht. Achter liet huis wooiide de Franse koiiiiig in een tent de H . Mis bi;. Het l-iuis
lieette toen 'Des ICoiiincks Logement', later kreeg liet de iiaaizi 'Hoogaards-Lust', izadien 'Bosch-Zigt' en
tenslotte 'Veelzigt'. Aai1 het begiii van deze eeuw (1 924) lzuurde Mi- A. baron Mackay de lii~kerhelft
(geiiumizierd: Utrechtseweg 141), terwijl rechts sedert 1919 liet R.I<. gezin vaiz de apotheker Dr J.EM.
Feldlzaus vaiz Ham wooiide.
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R.i)M. llhoeii, 'De historie vaiz de buiteiiplaatsVeelzigt te Zeist', in: Cnsrclde; Birlletiil
1996, p. 20 e.v.
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et Huis 'I<ersbergeii' werd in 1934 afgebroken toen de villabouw in het park I<ersbergeiz reeds
begonnen was. Het lag recht tegenover de vi~veraai1 de I<ersbergenlaaii ter plaatse vaiz de
huidige dubbele villa genummerd 13-15. In 1854 werd door de Amsterdammer Josua van Eik
de i-idderhofitad 'ICersbergeiz', die iiz de 14e eeuw reeds geiioemd wordt, verbouwd tot een neo-classicistisclz
laildhuis,dat als zomerverblijf moest dienen. ICraal p. 72, beschrijft het landhuis als volgt: "Tegeilover 't forsclie
Arendsburg strekt zich 't schoone landgoed ICersbergeii uit, waarin een oprit voor in den Waterigeweg, eeii
tweede juist voorbij de Moiitaubaizstraat toegang geeft. 'tVoornialig riddermatig huis Kersbergen ligt daar
biiiizen op een kleine, opene verhevenheid en spiegelt zich in den fraaieli, blanken vijver. Tussen de oude
staiiimen der iepen e11 beuken, onder een prachtigen treuresch en langs keurig aangelegde bloemvakken
konzen de ri~wegener samen." D e buitenplaats werd in 1927 verkocht aan de N.V. Park Kersbergen, die het
landgoed verkavelde. O p Kersbergen vond op 15 en 16 augustus 1900 het Groot Nationaal Concours voor
Harmonie- en Fanfarecorpsen plaats ei1 op 13 augustus 1902 was er een bloeniente~itoonstellingdie door de
Koningiii-Moeder Einma werd bezocht. D e Zeister Harmonie had er op 14 en 15 augustus 1907 een groot
muziekfeest georganiseerd, dat door de dood vaiz de eigenaar moest uitwijken naar het Walkartpark.
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B. Olde Meierink (e.a.) (red.), Kastelef? ei? ridderliofsfeden ifi Uti,echt, Stichting Utrechtse Kastelen, 1995, p. 264168.

'acob Theodoor Grothe (1822-1894), lid van de gemeenteraad van Zeist 1852-1876, bewoonde het
circa 1860 gebouwde Huis 'Nijenheim' aan de Icroostweg. Na zijn dood bewooiideii zijn dochters
het buiten. Zijn jongste dochter, Henriette Josine Grothe (1858-1955),Vrouwe van Ouwerkerk, was
de laatste particuliere bewoonster. Het pand werd daarna voor diverse activiteiten gebruikt totdat het
door de Zeister architect G.A.M. van Bueren werd gerestaureerd en bestemd werd tot Rouwcentruin
'Nijenheim', Kroostweg 33, Zeist. Let bij deze foto op de volle glorie van 'Nyenheim' met de grote
kuipplanten zo karakteristiek voor een buitenplaats. ICraal p. 77 spreekt van: " 't Teekenachtige Nijenheim
volgt iii den Kroostweg al dadelijk achter 't bosch van huize De Brink, tegenover de bloenuge wei, waarover
ge 't gezicht hebt op de achterzijden der villa's en buitenplaatsen op 't hoog geboomte langs den
Utrechtscheweg."
Literatuur
1C.W Galis en R.P.M. Rhoeri, 'De buitenplaats Nijenheim', in: Bulletin
p. 1 e.v.
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de E17 de Poll-Stichtitqg (22), 1992,

D e St. Aiidreasscliool aan d e IXozeiisti-aat
het gebied val1 de 'Driest' (tliaiis het Bloeiiieiikbvai-tier) verrees iii 1924 cie liieuwe St. Josephkerk.
In 1921 was tegenover de te bouweii kerk dc St. Andi-ensschool gebouwd; een joiigei~sscl~ool
voor
lager onder\vijs en eeii gemengde (joiigens ei1 meisjes) U.L.0.-school. De R.I<.iiieisjcsschool, de
Mariascliool, stoild aai1 deVoorheuve1 ei1 werd later aai1 de Zusters van de H. Joscph uit Heerleii
overgedrageii, die zich in I927 iii liet Klooster Mariaoord aai1 de Rozeiistraat vestigden. I l e joiigeiisscliool
bvei-d geleid door de haters vaii de coiigregatie vnii St. Gregorius te Utrecht. I l e U.L.0.-school stoiid oiidcr
leidiiig vaii eeii leek.
O p de plaats van de St. Aiidreasscliool vei-rees iii de tachtiger jare11 een iiieu\ve scliool voor 1<.T<.
basisoi~derwiJs:de Mariaschool, siilds enige tijd Ilamiaaiiscliool geheten.
11
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Kntlroliek Zeist, Vaii de I'oll-Stichting, Zeist 1979, blz. 49 e.v.

R.K. Kerk St. Joseph aai1 de Utrechtseweg
p deze plaats staat thans (1999) de iiieu\v gebouwde 'Ti-iodosbank'; de op deze foto afgebeelde
R.1C Kerk toegewijd aai1 St. Josepl-i aan de Utrechtseweg 58-60 Tvas een i11 1846 door de Leidse
architect Th. Molkei~boergebouwde Waterstaatskerk. I l e kerk bleef in gebruik tot iil 1924 de
nieuw gebouwde St. Josephkerk aan de Rozenstraat gereed kwalli. I l e li.I<. Pal-ocliie van de H. Fanlilie
J.M.J. kerkte aai1 de Utrechtse\veg vali 1951-1976, vervolgens werden kerkgebou\v en pastorie wederom
verhuurd. Iii 1981 werden kerk ei1 pastorie afgebroken. Het oude, in 1975/1976 gesloteil, R.IC kerkhof ligt
er nog ei1 dateert uit 1853. lleclits op de foto de pastorie: het Huis 'Buiteilzorg' uit 1842. D e foto laat de
l<.I<. I<ei-k aan de Uti-echtseweg achtei- een hoge boiiieiirij scl~uilgaai~.Typereiid
voor de positie vali R.I<.
Zeist vóór de Tw~eedeWereldoorlog: niet te veel i11 het zicht.
T~~sseii
1924-1 950 was i11 de Waterstaatskei-k een garage gevestigd: Standaard Service Station vati M.
Hageilouw, Utreclitseweg 58-60.
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Ma Retraite
a Retraite werd iii 1897 gebou\vd iii opdracht van de heer J.H. vaii MarwiJk Icooy, directeur
an de Aiiistel-bierbrou~vei-ij,door de Aiilsterdamse architect A. Salili. Icraal p. 81, scl-ii-ijft:" 't
eelderig Ma Ketraite, met 't mooie i~ioiiuiiientaleii-iriJhek en de portierswoiiiilg, liefliJk
begroeid." Het oude vermoedelijk dooi- J.11. Zocher jr. te Haarlem aangelegde park werd tot ecn iiieuw
laiidscl-iappelijk geheel aangelegd door de tuiiiarcliitect L.A. Spriiiger ook afkoliistig uit Haarlem. Aan het
begiii vali de 19e eeuw stoiid hier aai1 de Utrechtseweg ook een huis met de iiaaiii 'Ma Retraite', dat als
zoinei-verblijf dieiide voor de familie Nepveu. Ilit huis werd in l896 afgebrokeii 0111 plaats te i~iakeizvoor
een iiieuw 'Ma Retraite'.Vaii 1949 tot 1976 was hier een R.K.Joiigeiisiiiterizaat gevestigd geleid door de
kruisvaarders van St. Jaiz: een 1<.1<. organisatie vaii leken gericht op de opvoediiig vaii joiigens met
probleiileii. Eeii brand iii 1976 verwoestte 'Ma Retraite' biJiia geheel. Na 1979 kwalli er een liieuwe eigenaaidie iii 1987 de restauratie ter liai~diiaiii.Tliaiis dieiit het huis als kantoorpand en is op eeii gedeelte vaii het
terreiii l-iuizeizbouw gerealiseerd als oiiderdeel vali de Dichtersbuurt.
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lioland Blijdenstein, Zeist, Groei er1 Boiiir: Uti.ecI~tseir~e~q-Di.iel~~~~qsei~e~q,
Zeist 1984, p. 184-196.
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e stenen stelliiigmoleii aai1 de ICoypeldiJk,genaamd ' 't ICloi~ipje',langs de Zeister Grift of Zeister
Vaart, is in 1855 in gebruik geiioiilen. 111 verband met de aanleg van de wijk Zeist-West is de
iiloleil in 1971 gesloopt. De laatste resteil verdwenen in l-iet vooi-jaas van 1975. Over de onigevirig
zegt Icraal p. 77-78:" (...) de I<oppelweg gaat er tegenover, langs een bedrijvige boerderij, heel schilderachtig
hier gezien, naar deli I<oppeldiJk, die weer -ge weet 't reeds- langs de Zeistervaart, 't I(loi~ipje,voor bi^ den
mole~ien Catteilbroek op den Waterigeweg uitkomt."
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K.W Galis, De inolein van Zeisf, Van de Poll-Stichting, Zeist 1981.

Natuurbad 'Mooi Zeist'
eist had eeiz 'Gemeente-Zwemplaats' aan de Blikkenburgerlaan en kreeg op 30 april 1932 eeii
iiatuurbad 'Mooi Zeist', dat door eeii particulier, J.A. van Esseii, geëxploiteerd werd aan de
Utrechtseweg, waar thans het restaurant 'Mooi Zeist Indonesiscli', Baclilaan 55, nog aan lierinnert.
Dit bedrijfsgebouw huisvestte destijds liet café-restaurant ("Billijke Prijzen. Goede keuken"); de directeur vali
het natuurbad 'Mooi Zeist', J.A. van Esseii, wooiide aai1 de Utrechtseweg 9 (thans Makelaardij Vaii Ee) ei1
exploiteerde aldaar eeiz hotel: N.V. Mooi Zeist. O p deze foto ziet men 'het kinderbad niet strand'. Na sluitiiig
vali liet natuurbad 'Mooi Zeist' oiitstoiid iiz de tachtiger jare11 op het gehele complex in het zogenaamde plan
Hoefakker de Coizipoiiisteizbuurt. D e Beetlioveizlaaiz werd als eeii der eerste laiieii in 1989 bestraat. D e
gemeetite Zeist liad voor het bosbad 'Dijiiselburg' gekozeiz. Twee zwenibadeii iii Zeist was teveel!
'Dijnselburg' verrees i11 1995 bijna op dezelfde lokatie totaal vernieuwd en aangepast aan de inoderne tijd. I11
drie jaar haalde 'Dijnselburg' een miljoen bezoekers.
Literatuur
Z e r s f e ~Courant vali 4 mei 1932.
H e t Adierboek var1 Zerst, D e Bilt er7 Bllfhoveir. Uitgave Zomer 1932,Vonk en Co, Zeist, p. 155, 256 (met
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Pyramide vali Austerlitz
a de slag bij Austerlitz (1805) richtte de opperbevelhebber van de Franse ei1 Bataafse
strijdkraclitei~in de Bataafse republiek, generaal A.EL.Viessc de Marmoi~t(1774-1 852) iiz de
ilabijheid van liet Icainp van Zeist een gedeiiktekeil op: de zogeilaamde I'yramide van
Austei-litz. De piraillide kreeg een aantal bewakers. De piramide ligt op een hoogte vaii 49,6 ineter plus
N.A.]'. een is zelf 19 meter hoog. ]>e toelimalige burgeiiieester van Woudenberg, Jhr J.B. de Beaufort, heeft i11
1894 op de piraillide cen steile11 zuil late11 bouweii. Het paizorailia vanaf de piraillide werd in advertenties
zeer aangeprezeil evei~alsde nabij gelegeii speelt~iiiiiilet uitspanning. Kraal's Nieuwe Groote Gids vali Zeist
(1907), blz. 136 roept lyrisch uit: "Op 't hoogste puilt (51.62 M . boveil A.P.)
ligt dan 't geweldigst moiluliieilt
onzer heidevelden."
D e piraillide ligt op het groi~dgebiedvaii de gemeeiite Woudenberg.
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De Icoepel van Stoop
e Aiiisterdamse koopiiiaii J.B. Stoop (1781-1856) vei-ki-eegop 19 inei 1830 39 buiiders aai1 de
Driebergseiveg (thaiis 7) ei1 liet daarop iii 1849/1850 'Het Moleiibosch' bouwen; ilu nog de enige
particulier bewoonde buiteiiplaats aai1 de Driebergseiveg. 111 de bossen rond Austerlitz, waar hij
zicli aa~ivankelijkdacht te vestigen, bouwde hij de nu iiog bestaaiide zogenaailide Koepel van Stoop
tegenover de Pyramide (gemeeiite Woudeiiberg). ICraal p. 141, vertelt: "De Koepel is eeii soort tuiiihuis, dat
op deli top val1 den heuvel zeer lomiiierrijk ei1 uitlokkeilcl ligt en een schooii uitzicht biedt. Merkwaardig is
11ij o m de zaiidsteeiieii pilareii, afkomstig van de oude Amsterdaii~scheBeurs, ei1 daar door den grootvader
vaii deli tegei~woordigeileigc~iaariil 1840 geplaatst. Wat lager ligt achter deti Koepel de boschwachterswoiiii~g."

Het Zeister Bos
et Zeister Bos behoorde oorsp1-oizkeliJkin ziJn geheel tot het landgoed 'Beek eii Roijeiz',
waarvan het huis gelegen is aan de 2e Ilorpsstraat. Het bos ontstoiid tussen 1730 en 1771 in
opdraclzt vali HendrikVerbeek (1 707-1788), bewoner van het Huis 'Beek en RoiJeii'. J.B.
Christemei~eris iii ziJn H e f lirsfoorrl tlicschen A m s f e l eír Grebbe lyrisch over deze bosseii "waar meli, izog voor
weinige jaren, eene dorre, door hooge zaiidduiiien ingeslotene, heide aanschouwde"(p. 130). Ile vreeizzde
herkoizist vaiz dennen en sparren is nog lang gevoeld. Wanneer ziJ op de glooieizde terreiiien of aan
kroizkelende beekjes groeiden, dan waanden de brave Nederlanders zich al gauw iiz de bergen vali Beieren of
Zwitserlaiid. (...). Een hele Zwitserse mode oiztstoiid allengs. Behalve Zwitserse huizen keiiiie~iwe ook
Zwitserse bruggen in Zeist.
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J.B. Christeizzeijei-,H e f Ii~stoolïitiisscllei~A n ~ s t e ler7 Grebbe, 2 dln., Schoonhoveii 1837, Deel 2, p. 124-131
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Het Jagershuis
afé-Restaurant 'Het Jagershuis' (ook wel ' 't Jagertje' geiioei~id)gelegen iii de Zeister Bossen,
aangekocht iii 19 13 door de geineente Zeist, staat op de plek waar oorsproiikelijk een jachthuis
was gelegen. In de periode dat het bos voor liet publiek nog gesloteii was, zong de Zeister jeugd
over de boswachter, Ai-ie Geest, het volgende liedje:
"Arie Geest!
Botter Beest!
Ik beii toch in je bosseii geweest!"
Na de opeiistelling in 1913 worden de bosseii recreatiegebied bij uitstek. 1le theescheiikerij 't Jagershuis werd
verpacht. Bchalve een speeltuin kreeg de schenkeriJ er in 1932 ook het Zeister Diereiipark bij. Het Jagershui'
beschikt thans over een jeu de boulesbaan, eeii midgetgolfbaan ei1 een speeltuin. Het lieefi eeii faam als
paniieiikoekeiiresta~1ra11t.

Het Jagershuis
et Jagersliuis is rond de ccuw\visseliiig als boswachterswoning gebruikt. " 't Geel gepleisterde
Jagei-huis, waar de boschwacliter woont, kijkt ons vriendelijk aan 't eind van de korte, rechte
laan, tegeii."Aldus Kraal p. 120.
Literatuur
IXolaiid Blijdeiistein, Zeist, Groei en Boirtrt, H u i s ter Heide, L~~ceiriiikir~artier
en A ~ r ~ t e r l i t Zeist
z,
1984, p. 200-203
ei1 232 e.v.
Kwal's Nielrive Groofe G i d s i ~ ( i iZeist
~
(1907), p. 120-121.

De bank in het Zeister Bos
e bank i11 het Zeister Bos bij liet liertenkamp is oiztworpeii door de architect J. Stuivinga, die ook
het gemeentehuis en liet postkaiztoor heeft oiit\vorpciz, in 1916. Het is een heriiineriiig aai1 de
laatste particuliere eigenares van de Zeister bosseiz, Mevrouw A.C.A. Pauw van WieldreclztVoornbergli (1828-1 913), bewooiister van 'Pavia'. Met een bronzen gedcizkplaat in de stenen bank is dit feit
vastgelegd.
Kraal p. 115, bezingt de verdienste van de douairière: "Ten genoegeil van duizeizde vreeiiideliilgeil en
iiiwoiiers heeft deze edele bezitster hare bossclzen voor 't publiek opengesteld en daarenboven liet iioodige
personeel ei1 kapitaal beschikbaar gesteld o m die bosschen te oiiderhouden, wat jaarlijks duizendeiz kost."
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D e boswachterswoning
n de Zeister bossen stond op één van de hoogste heuvels, in 1836 reeds Klein Zwitsei-land genaamd,
een boswachterswoning, liet zogenaamde Zwitsershuis. Dit huis brandde in 1880 geheel af.
Kraal p. 118, vertelt: "Op dezen heuvel stond 't vroeger bekende Zwitsersche huis, met 't rieten dak,
de balustrade en de beide buitentrappen, waar meli bij Gast van de Bal, den Boschwachter, een glas lilelk kon
koopen. D e aclzterzijde van den heuvel, \vaar thans de zon haar warii~tereeds geducht doet voelen, waren de
trappen van den wijnberg; daar achter, beileden, had men den moestuin."
Nadat de gemeente Zeist in 1913 eigenaar van de Zeister bossen was geworden, verrees hier in 1915 een
nieuwe boswachterswoning in dezelfde stijl gebouwd door de gemeente-architect J. Meerdink.
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't Kerckebosch
et restauraiit 'ICerckebosch' ligt op een teri-eiii dat vroeger aan de R.I<. parochie van Rijsenburg
belioorde e11 aai1 deze kerk gesclioilken was door de ailibaclltsheer van Rijseizburg, P.J. va11
Oosthuyse, een gi-ote oiltwikkelaar val1 de heidegrondei1 roild Driebei-geil ei1 Zeist.
Va~idaarde iiaaiii!
Jhr E.L. de Geer (1 869-1 945) bouwde iii 191 l op dit teïïeiii het kasteeltje ' 't I<erckeboscli' (verbou\vingeil
i11 1917, 3 927 ei1 1937) niet behulp van lier ei1 der aaiigekoclite bouwfi-agii~eizteii.
Sedert 3947 is 'Kerckebosch' eeii hotel-i-estaui-aiit met eeii exclusief karakter. Iii het vooriiialige koetshuis aan
de Ai-iil~ernseBoveiiweg was eeii tijd lang de Zeister Manege gevestigd Het Appai-tei~~eiiteiihotel
'I<erckebosch' is de iiieest recente uitbreiding op liet terrein van liet coiiiplex.
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