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Open Monumentendag (12 september 2020) 
 

Voorwoord 
 
Op 12 september doet Zeist mee aan Open Monumentendag. Graag nodig ik u uit om deze dag extra te genieten van 

het prachtige erfgoed in onze gemeente. Het erfgoed dat zo beeldbepalend is voor onze identiteit als Zeistenaren. 

Tijdens Open Monumentendag bent u van harte welkom op bijzondere plaatsen die anders vaak niet toegankelijk 

zijn voor publiek. Waar mogelijk sluiten we in Zeist aan bij het landelijke thema van dit jaar: Leermonument. Denk 

daarbij aan scholen, maar bijvoorbeeld ook aan de ambachtelijke kennis bij de Broedergemeente die jarenlang werd 

doorgegeven aan volgende generaties. Dankzij de grote variatie aan Zeister monumenten is het ook dit jaar weer 

gelukt om een afwisselend programma samen te stellen. Daarbij is uiteraard rekening gehouden met de actuele 

Coronamaatregelen. U vindt het volledige aanbod op openmonumentendag.nl/zeist. 

 

Ik wil het Geheugen van Zeist bedanken voor de organisatie. Ik ben trots op de manier waarop de verschillende 

erfgoedpartners elkaar binnen dit samenwerkingsverband steeds beter weten te vinden. Door het bundelen van 

krachten kunnen we de mooie verhalen over de geschiedenis van Zeist nog beter aan u vertellen. 

 

Ik dank ook graag alle eigenaren en gebruikers van monumenten én alle vrijwilligers voor hun medewerking aan 

Open Monumentendag. 

 

Zeist bruist, ook op het gebied van historie. Ik wens u een plezierige dag toe! 

 

Marcel Fluitman 

Wethouder Cultuur 

 

 
 

Monumentbeschrijvingen 

In deze uitgave vindt u de beschrijving van alle monumenten die meedoen aan Open Monumentendag 2020 in Zeist. 

Het is bedoeld als ondersteuning voor mensen die de achtergrondinformatie liever van papier lezen dan op een 

smartphone of tablet. 

Alle monumenten zijn open tussen 11:00 en 16:00 uur, tenzij anders aangegeven. Het volledige en actuele 

programma is te vinden op openmonumentendag.nl/zeist. Hier staan ook eventuele bijzonderheden per locatie. Als 

u hier vóór vertrek een kijkje neemt, staat u niet voor verrassingen. 

https://www.openmonumentendag.nl/comite/zeist/
https://www.openmonumentendag.nl/comite/zeist/
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1. Gemeentehuis (Het Rond 1) 

Het gemeentehuis staat symbool voor onze democratische samenleving. We zijn druk aan het leren hoe we deze 

democratie slim inrichten in de 21e eeuw.  

Het hoofdgebouw is gebouwd in 1908 en markant gelegen aan Het Rond. In het portaal van de oude ingang 

verwijzen de pelikaan (zorgzaamheid) en de uil (wijsheid) naar deugden van een goed gemeentebestuur. Dat geldt 

ook voor de eekhoorn (spaarzaamheid) en de haan (waakzaamheid) op het dak. Overigens zou de eekhoorn aan de 

noordkant ook symbool kunnen staan voor de bossen van Zeist in die richting. De haan aan de zuidzijde symboliseert 

in dat geval het agrarische leven in de richting van de Kromme Rijn. 

In de huidige publiekshal valt de bijzondere kroonluchter op met de naam Glazen Echo. In de kroonluchter hangen 

zeven verschillende glazen objecten die opnieuw staan voor deugden van bestuur: de uil voor wijsheid, de diamant 

voor moed, de ezel voor rechtvaardigheid, de lelie voor naastenliefde, de eikel voor vertrouwen, de eekhoorn voor 

matigheid en het icosaëder (twintigvlak) voor zuiverheid. Als de zon door het glazen plafond schijnt, lijkt de 

kroonluchter haast licht te geven. 

Om 13:00 en 15:00 uur kunt u mee met een Gilderondleiding door het gemeentehuis. De toren en het 

gemeentearchief worden daarbij dit jaar overgeslagen i.v.m. de Coronabeperkingen. 
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2. Figi (Het Rond 2) 

In 1850 begint Ludwig Wünsche van de Broedergemeente een banketbakkerszaak op Lageweg 10. De Zwitserse kok 

en banketbakker George H. Figi koopt de zaak in 1902 en verplaatst deze in 1909 naar Het Rond. In 1917 neemt de 

familie Ruijs het bedrijf over. Figi ontwikkelt zich vervolgens snel tot een exclusief hotel-restaurant met concertzaal 

en wintertuin (1925). Later komen daar onder meer een bioscoop en een scala aan zakelijke faciliteiten bij. In 1994 is 

Figi ingrijpend verbouwd. 

Tijdens Open Monumentendag kunt u in Figi genieten van een expositie met nieuwe aanwinsten van de Zilver-

Kamer. Experts van de Zilver-Kamer zijn aanwezig voor een toelichting op de stukken. Ze kunnen u ook alles vertellen 

over de Zeister zilvergeschiedenis, waarin fabrieken als Gerritsen en Van Kempen, Van Kempen & Begeer, Gero en 

Sola hebben gezorgd voor veel werkgelegenheid én de maatschappelijke ontwikkeling van de gemeente. Neemt u 

gerust uw eigen zilverwerk mee om er een deskundige blik op te laten werpen. 
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3. Het Hernhutter Huis (Lageweg 27) 

Het Hernhutter Huis is een jong museum dat het verhaal van de Broedergemeente vertelt in woord en beeld. De 

geloofsgemeenschap is afkomstig uit het huidige Tsjechië en komt na jaren van vervolging terecht bij graaf von 

Zinzendorf in wat nu Duitsland is. Daar wordt de kolonie Herrnhut (‘onder de hoede van de Heer’) gesticht. Om 

zendelingen op te leiden wordt een extra vestiging dichterbij zee gezocht. De keuze valt daarbij op Nederland. 

Vanwege de ligging aan de kust, maar ook vanwege de godsdienstige verdraagzaamheid en de vele handelsrelaties 

met overzeese gebieden. Slotheer Cornelis Schellinger is begunstiger is van de Broedergemeente. Hij geeft 

halverwege de 18e eeuw toestemming voor de bouw van huizen in de tuinen vóór Slot Zeist. 

Het museum is vandaag gratis toegankelijk. Komt u bijvoorbeeld eens kijken naar het leesplankje van Comenius, 

waarmee vele generaties hebben leren lezen. 
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4. Kerk Broedergemeente (Zusterplein 12) 

In de kerk van de Broedergemeente wordt geleerd over het geloof. De kerk is gebouwd in 1768 als schuilkerk. 

Daarom zijn de ramen aan de achterzijde gesplitst in schijnbaar twee verdiepingen en suggereren de drie deuren aan 

de voorzijde dat het om meerdere woonhuizen gaat. Vroeger zat er om die reden ook geen luidkloktorentje op het 

dak. Bovendien vond men in die tijd dat torentjes waren voorbehouden aan de Hervormde Kerk en was het pand 

zonder torentje een mooie tegenhanger van het Schellingerhuis aan de overkant. Pas in 1853, het jaar van de 

kerkemancipatie, wordt het bij wet toegestaan om een eigen kerkklok te luiden. Op de windvaan staat dan ook 1853, 

bekroond door een Hernhutterster. 

De zaal is gelijk aan de kerkzaal in Herrnhut. Het interieur is grotendeels wit en verwijst naar de kleur van de 

opstanding. Vanaf de preektafel gezien zijn de banken links iets hoger dan de banken rechts. De leden van de 

Broedergemeente zaten vroeger namelijk gescheiden en mannen zijn gemiddeld genomen iets langer dan vrouwen. 

Tegenwoordig zitten stellen trouwens gewoon bij elkaar. 

De kerk is vandaag open. Gidsen van de Evangelische Broedergemeente verzorgen hier doorlopend rondleidingen op 

maat. 
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5. Pleinen Broedergemeente (Zusterplein 12) 

De oorsprong van de Evangelische Broedergemeente ligt in het huidige Tsjechië. Hier leeft in de 14e eeuw de 

kerkhervormer Johannes Hus. Hij belandt in 1415 in Praag op de brandstapel. Zijn volgelingen vinden na jaren van 

vervolging onderdak bij graaf Von Zinzendorf in Saksen. Hier wordt in 1722 de kolonie Herrnhut (onder de hoede van 

de Heer) gesticht. Om zendelingen op te leiden wordt een extra vestiging dichterbij zee gezocht. De keuze valt 

daarbij op Nederland. Vanwege de ligging aan de kust, maar ook vanwege de godsdienstige verdraagzaamheid en de 

vele handelsrelaties met overzeese gebieden. Slotheer Cornelis Schellinger is begunstiger is van de 

Broedergemeente. Hij geeft halverwege de 18e eeuw toestemming voor de bouw van huizen in de tuinen vóór Slot 

Zeist. 

Voor Zeist heeft de Broedergemeente grote betekenis gehad. Tot hun komst is Zeist een agrarisch dorp. De 

nijverheid op de pleinen zorgt voor groei en allure. De kwaliteit van het werk is internationaal bekend en trekt 

klanten  als de vrouw van Napoleon, tsaar Alexander I en het Nederlandse koningshuis. 

Vanuit de kerk verzorgen gidsen van het Gilde om 11:00 en 13:00 uur een leerzame rondleiding over de pleinen en 

de directe omgeving. Inclusief een bezoek aan de Evangelische Jongensschool en De Witte Os. 
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6. Evangelische Jongensschool (Het Rond 6A) 

De bezittingen van de Broedergemeente zijn niet beperkt tot de twee pleinen. Een voorbeeld is de voormalige 

Evangelische Jongensschool aan het Rond 6A.  

Dit pand uit 1915 verbindt met haar neo-Hollandse barokstijl het gebouwencomplex van de Broedergemeente met 

het vier jaar oudere postkantoor op de hoek van de Dorpsstraat. In dit gebouw is tot 1961 volop geleerd in liefst 

zeven klaslokalen, een tekenlokaal, een natuurlokaal en een bewaarschool (voorloper van de kleuterschool). 

Bekende oud-leerlingen zijn de dichter Hendrik Marsman, tekenaar Dick Bruna en tv-persoonlijkheid Ursul de Geer. 

In 1969 komt er een antiekhandel in het pand en krijgt het de naam Nassauhuis die nog steeds wel wordt gebruikt. 

Momenteel is het een modern kantoorpand waarin het adviesbureau JBR is gevestigd. Maar de uitgesleten drempel 

bij de voordeur verraadt nog de jarenlange binnenkomst van talloze kindervoetjes. 

De Jongensschool is alleen te bezichtigen in combinatie met de rondleiding over de pleinen. Deze start om 11:00 en 

13:00 uur vanuit de kerk op Zusterplein 12. 

 

  



 

 
Pagina 9 

 

7. De Witte Os (Lageweg 11) 

De leden van de Broedergemeente oefenen vanaf hun komst in Zeist allerlei ambachten uit. De werkruimtes liggen 

vaak aan de achterzijde van de pleinen. Ter hoogte van Lageweg 11 is dit nog goed te zien. Hier liggen nog allerlei 

aanbouwen áchter de prachtige voorgevels aan het Broederplein. In deze aanbouwen heeft van alles gezeten. Een 

zeepziederij, een kaarsenmakerij en zelfs een toonkamer van de zilverfabriek van Gerritsen & Van Kempen. 

Momenteel is het de winkel van wijnhandelaar De Witte Os. Bas en Helene de Jong hebben het leren waarderen van 

wijn tot kunst verheven. 
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8. Wijngaard Hoog Beek en Royen (Driebergseweg 1) 

Elke Zeistenaar kent waarschijnlijk het statige witte landhuis Hoog Beek en Royen, markant gelegen bij de oostelijke 

entree van Zeist. Het huis is gebouwd in 1824 en heeft een deel van de 20e eeuw gediend als burgemeesterswoning. 

Minder mensen kennen het achtergelegen park waar het heerlijk wandelen is. In het park staat onder meer een 

vuurtoren als moderne folly én als waarschuwing voor het effect van de stijgende zeespiegel. Zonder duinen en 

dijken zou de Noordzee namelijk tot hier in Nederland doordringen. 

Achter het huis bevindt zich de vroegere moestuin. Ooit hebben hier kassen gestaan met fruit, groente en bloemen 

voor de bewoners. Nu runnen vrijwilligers er onder begeleiding van professionals een veelbelovende wijngaard. Na 

een leerperiode, waarin volop is geëxperimenteerd, komen inmiddels jaar op jaar mooie wijnen tot stand in ons 

eigen Zeist. U komt er vandaag alles over te weten en misschien… valt er wel iets te proeven. 
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9. Pijperhuis (2e Hogeweg 12) 

Zeist kent zowel een Willem Pijperlaan als een Willem Pijperplein. Velen moeten het met minder doen na hun dood. 

Maar wie is deze man eigenlijk? 

Willem Pijper wordt in 1894 geboren in Zeist. In 1915 doet hij examen op de voorloper van het Conservatorium en 

ontwikkelt hij zich tot een van de belangrijkste Nederlandse componisten in de eerste helft van de 20e eeuw. Al in 

1918 wordt zijn werk uitgevoerd door het Concertgebouworkest. Daarnaast is hij actief als docent en leert hij 

mensen over muziek met bijdrages in diverse kranten en bladen. 

Zijn geboortehuis (tegenwoordig 2e Hogeweg 12) is niet opengesteld, maar toch een bezoekje waard. Op de gevel 

bevindt zich namelijk een plaquette. Typisch zo'n bezienswaardigheid waar u mogelijk al tientallen keren bent 

langsgereden zonder het te zien. Vandaag kunt u dat veranderen. 
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10. Oude Kerk (1e Dorpsstraat 1) 

De toren van de Oude Kerk is veruit het oudste gebouw van Zeist. De tufstenen muur uit de 12e eeuw is aan de 

buitenkant nog steeds zichtbaar. Nog vroeger moet op deze hoger gelegen plek een oud-Germaanse dingplaats 

hebben gelegen, de plaats van de volksvergadering, rechtszaken en godsdienstige plechtigheden. 

In de Middeleeuwen is de Oude Kerk van Zeist van groot belang in de regio. Een nieuwe bisschop van Utrecht, 

destijds één van de belangrijkste personen in het land, moet voor zijn inhuldiging zelfs eigenhandig de kerkklok in 

Zeist komen luiden om zo het wereldlijk gezag over zijn gebied te aanvaarden. (Het kerkelijk gezag krijgt hij in de 

Dom van Utrecht.) 

In de kerk bevindt zich de grafsteen van Lodewijk van Nassau-Odijk, de zoon van de bouwer van Slot Zeist. Lodewijk 

is de enige Slotheer die in de Oude Kerk is begraven. In de kerkvloer zijn ook resten van andere zerken te ontdekken. 

Een deel daarvan is gebarsten in het Rampjaar 1672 tijdens het verblijf van het leger van de Franse koning Lodewijk 

XIV. De soldaten hebben zich warm gehouden door het stoken van vuurtjes op de grafstenen en die zijn daar niet 

tegen bestand gebleken. 

De kerkdeuren staan vandaag voor u open. Er is een expositie ingericht en gidsen van de Oude Kerk en Gilde Zeist 

staan klaar om al uw vragen te beantwoorden. 
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11. Nieuwe Muziekschool Rietveld (Henriëtte van Lijndenlaan 6-8) 

Een plek waar volop is geleerd en nog een echte Rietveld ook: de voormalige muziekschool. Dit gebouw met twee 

woningen is gerealiseerd in 1931-1932 in opdracht van G. ten Doesschate en F. van de Meyden. Zij laten de 

muziekschool bouwen om de cultuur in Zeist te bevorderen, een beleggingsobject te hebben en om Rietveld aan het 

werk te helpen. Rietveld zelf leert er een belangrijke levensles: “Plattegronden van de muziekschool heb ik niet 

meer, ten eerste omdat ze zo onbelangrijk zijn en ten tweede omdat die vent zo onbeschoft was, dat ik nooit meer 

iets met hem van doen wil hebben en liever het hele ding vergeet.” Vermoedelijk bedoelt Rietveld met ‘die vent’ een 

van de directeuren van de muziekschool, die Rietveld na de oplevering met klachten blijft bestoken.  

Na de periode als muziekschool hebben vanaf 1953 vele Zeistenaren hier dansles gehad bij Rettichini. De een met 

meer succes dan de ander. 

Het gemeentelijke monument is markant gelegen en heeft feitelijk drie gevels. Typische Rietveldelementen zijn een 

vanuit het gebruik opgezette plattegrond, veel glas en smalle stalen kozijnen. Binnen herinnert weinig meer aan 

vroeger. Het pand is dan ook niet opengesteld. Maar de buitenkant is bijzonder genoeg om even langs te gaan. 
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12. Tuchtschool Eikenstein (Utrechtseweg 37) 

Tot circa 1900 is het gebied rond Eikenstein een vrijwel onontgonnen heide met enkele schaapskuddes. Dan rukt de 

Stichtse Lustwarande verder op. Aan de westkant van de Utrechtseweg ontstaan Villa Nuova en Villa Oirschot. Aan 

de overzijde komt in 1905 de Tuchtschool Eikenstein op de plek van een gelijknamig landgoed met herenhuis. 

Het niet-monumentale deel van Eikenstein wordt binnenkort gesloopt om plaats te maken voor een unieke 

inclusieve woonbuurt. Het monumentale hoofdgebouw blijft gelukkig bewaard en krijgt een nieuwe invulling met 

wonen en zorg. 

Tijdens Open Monumentendag krijgt u onder begeleiding een laatste kans om nog één keer door de huidige situatie 

te lopen. Vertegenwoordigers van de gebiedsontwikkelaar vertellen u graag over de toekomstplannen. Ook zal 

kunstenares Toos van Poppel deze dag een aantal van haar werken exposeren. 
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13. St. Josephkerk (Rozenstraat 22) 

De St. Josephkerk stamt uit 1922-1924 naar een ontwerp van architect Wolter te Riele. Het neogotische gebouw is 

een baken in een woonwijk vol katholieke sporen. Om de hoek liggen immers ook het zusterhuis Maria-Oord 

(Rozenstraat 19), het verenigingsgebouw van de R.K. werklieden (Hortensialaan 32) en de voormalige katholieke 

meisjesschool (Bergweg 1). 

De kerk is decennialang het middelpunt geweest van het Rijke Roomsche leven in Zeist en een bezoek meer dan 

waard. Let u binnen vooral op het Mariabeeld uit 1420, de biechtstoel (mét een envelop voor het grote geld) en op 

de prachtige glas-in-loodramen. Kunt u de Domtoren vinden? 

De gidsen van Gilde Zeist weten nog veel meer geheimen van dit prachtige gebouw. Ze leren u er graag over tijdens 

de doorlopende flitsrondleidingen op maat. 
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14. De Klinker (Markt 1) 

Heel veel Zeistenaren leren al jaren van alles in dit gebouw. Over het verleden, het heden en de toekomst. In de 

bibliotheek, in de muziekschool, in het theater en nog veel meer. De briljant gevonden naam ‘De Klinker’ past nog 

steeds. 

Let trouwens op de stenen punt aan het balkon boven de winkel op Voorheuvel 23, een subtiele tegenhanger van De 

Klinker aan de overkant. 

Idea, de hoofdgebruiker van De Klinker, zorgt tijdens Open Monumentendag voor een leuke activiteit voor het hele 

gezin. 
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15. Rehobôthkerk (Joubertlaan 5) 

Rehobôth betekent letterlijk ‘de Heere maakt ruimte’. In deze kerk wordt geleerd over de ruimte die God heeft voor 

alle mensen. Tijdens Open Monumentendag krijgt iedereen de kans om het gebouw te bezoeken. Er staat ook een 

kleine expositie van doopboeken en oude schoolplaten voor u klaar. 

De vorm van de Rehobôthkerk uit 1973 is bijzonder. De ronde torens doen wel denken aan een groep 

beschuitbussen. In werkelijkheid verwijzen ze naar het scheppingsverhaal. Zes gelijke torens staan voor de zes dagen 

waarin God de wereld heeft geschapen. De zevende toren in het midden is anders. Deze symboliseert de zevende 

dag, de rustdag die gewijd is aan de eredienst. Niet voor niets staat de preekstoel in de zevende toren. 

De preekstoel zelf bestaat uit drie halve cirkels. Deze cirkels vertegenwoordigen de Heilige Drie-eenheid met God als 

de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Ook bezienswaardig is het orgel. De bouw van het orgel en het kerkgebouw 

zijn omwille van de akoestiek optimaal op elkaar afgestemd. 
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16. Watertoren (Bergweg 24) 

Hét leermoment tijdens de cholera-epidemie van 1866 is het belang van schoon drinkwater. Dat besef geeft een 

impuls aan de aanleg van meer waterleidingnetten en bijbehorende watertorens. De meeste watertorens hebben 

twee functies: ze bevatten een reservoir aan schoon water én ze zorgen voor een permanente druk op het 

leidingnet, waardoor er altijd water uit de kraan komt (mits gebouwen lager blijven dan de watertoren). 

De watertoren van Zeist is gebouwd in 1896. De architectuur is vergelijkbaar met die van de toren in Utrecht 

(Lauwerhof) en Baarn en heeft kenmerken van de neo-renaissance. De poort van het hekwerk is nog origineel. Boven 

de deur zit de eerste steen, gelegd door de toenmalige burgemeester Clotterbooke Patijn. 

In 2011 is de watertoren door Vitens verkocht aan de familie Van Drie van de gelijknamige rijschool er tegenover. Er 

bestaan plannen om een deel van de toren in te richten als ontmoetingsruimte. U bent vandaag welkom om het 

gebouw te bekijken. De familie Van Drie is persoonlijk aanwezig voor al uw vragen. In de toren is een kleine expositie 

ingericht. Het beklimmen van de toren is alléén mogelijk als de drukte dat toelaat. Een vrijwillige bijdrage voor het 

onderhoud van de toren wordt op prijs gesteld. 
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17. Oude Begraafplaats (Bergweg 21-23) 

Eeuwenlang wordt men rond en in de kerk begraven. Begraven buiten stad en dorp is enkel bestemd voor 

misdadigers en ongedoopte kinderen. Tegen het einde van de 18e eeuw gaan er steeds meer stemmen op om 

voortaan buiten de bebouwde kom te begraven. Dat scheelt verzakkende vloeren in de kerken, het stinkt minder en 

het is hygiënischer. Toch duurt het tot 1829 voordat koning Willem I een verbod uitvaardigt op begraven in de kerk. 

In Zeist leidt dat tot de aanleg van de Oude begraafplaats op een plek die destijds volledig buiten de bebouwing ligt. 

Tot in de jaren 60 van de 20e eeuw is hier begraven. In vak A liggen grafkelders van belangrijke 

buitenplaatseigenaren als Huydecoper en Pauw van Wieldrecht. Maar ook de dames Walkart, Johannes Montauban 

en Willem Pijper hebben hier hun laatste rustplaats. 

De tekst op het poortgebouw verwijst naar het standsverschil in het aardse leven dat bij de dood wordt 

weggenomen: "De kleine en de groote is daar en de knecht vrij van zijnen heer." Een leerzame gedachte… Het 

linkerdeel van het poortgebouw is tot 1898 doodgravershuis. Daarna jarenlang een wachtkamer en nu vergadert de 

stichting Oude Begraafplaats er. Het rechterdeel heeft gefungeerd als baarhuis en is nu expositieruimte met een 

‘baar’ als prominent meubelstuk. 

De gevel van het poortgebouw bevat allerlei symbolen: een staartbijtende slang (cyclus van leven en dood), omlaag 

gerichte brandende fakkels (gedoofd leven en tegelijkertijd wederopstanding), een gevleugelde zandloper (de tijd 

vliegt) en vlinders (onsterfelijke ziel). In de poort bevinden zich drie offerblokken van de drie Zeister armencolleges. 

Let op het fossiel van een slakje rechtsvoor op het linkerblok. 

Om 11:00 onthult wethouder Fluitman een Herdenkingssteen voor de overledenen van eenvoudige komaf. Vanaf 

13:00 uur zijn er doorlopend rondleidingen op maat voor iedereen die meer wil weten over deze bijzondere plek. 

Wist u dat u ook buiten Open Monumentendag van harte welkom bent? Het hek is dagelijks voor u geopend. Ook als 

u tijdens uw lunchpauze wilt genieten van deze oase van rust. 
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18. Christelijk Lyceum (Lindenlaan 23) 

De geschiedenis van het Christelijk Lyceum begint in Zetten (Gelderland). Daar opent in 1900 een nieuw christelijk 

gymnasium mét internaat haar deuren. De groeikansen zijn in Zetten echter beperkt. Daarom volgt in 1917 het 

besluit om te verhuizen naar Zeist dat dan nog geen christelijke middelbare school heeft. 

De eerste jaren zijn school en internaat gevestigd in een zijvleugel van Slot Zeist. Architecten Jan en Theo Stuivinga 

ontwerpen ondertussen een nieuw schoolgebouw aan de Lindenlaan. De opening vindt plaats in 1922 onder leiding 

van president-curator Colijn, de latere premier van Nederland. 

In de loop der jaren hebben duizenden Nederlanders hun middelbare schooltijd doorgebracht op het Christelijk 

Lyceum. Onder hen bekende namen als Wouter Bos, Sigrid Kaag, Ursul de Geer, Chris Zegers, Peter de la Mar en 

Wende Snijders. 

Op het Lyceum krijgen leerlingen les in alle benodigde 21e eeuwse vaardigheden. Maar het gebouw ademt nog de 

sfeer van vroeger. Vooral het trappenhuis, de aula en de waterbassins zijn het bekijken zeker waard. 

Leerlingen van het Lyceum laten u vandaag vol trots hun school zien. 
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19. Willem Arntsz Hoeve vanaf station Den Dolder (Dolderseweg 148) 

Iets meer dan 100 jaar geleden is Den Dolder nog een gehucht. Dat verandert met de vestiging van zeepfabriek De 

Duif (op het huidige Remiaterrein) en de komst van de Willem Arntsz Hoeve. Daardoor ontstaat ook de behoefte aan 

een echt station. Den Dolder heeft sinds 1895 al wel een halteplaats, maar dat is weinig meer dan een aarden wal. 

Het huidige eilandstation met stationsgebouw stamt uit 1914. Achter op het perron staan nog acht kastanjes uit de 

begintijd. 

Vanaf het station vertrekt om 14:00 uur een rondleiding van ’t Gilde richting de Willem Arntsz Hoeve. Dit complex 

staat symbool voor een nieuwe leer in de psychiatrie aan het begin van de 20e eeuw. Patiënten moeten niet langer 

worden weggestopt in dolhuizen, maar verdienen een behandeling waarin ruimte is voor arbeidstherapie en contact 

met de natuur. 
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20. Het Lokaal (Oude Postweg 137) 

Tijdens de hoogtijdagen van het Franse legerkamp in 1804 en 1805 vestigen avonturiers zich in de buurt van de 

soldaten. Ze hopen iets te verdienen aan de Fransen, maar ook aan de bezoekers uit de omgeving die komen kijken 

naar de spectaculaire oefeningen op de Zeister heide. Na het vertrek van de Fransen blijkt dat nauwelijks te doen en 

volgen jaren van bittere armoede. 

Tegenwoordig is Austerlitz onderdeel van de gemeente Zeist, maar met een eigen identiteit. De inwoners hebben 

geleerd om hulpvraag en -aanbod in het dorp goed op elkaar af te stemmen. Zo blijft de leefbaarheid op orde, ook 

als voorzieningen wegvallen. 

Tijdens Open Monumentendag kunt u om 13:00 en 15:00 uur mee met een rondleiding van Lokaal Austerlitz langs de 

hoogtepunten van het dorp. Het startpunt is Het Lokaal, de voormalige katholieke kerk én bakermat van veel 

activiteiten in het dorp. Daar is vandaag bovendien een expositie te zien over 60 jaar Meisjesclub. 
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21. Het Witte Kerkje / Wegh der Weegen 

Het Witte Kerkje is gebouwd in 1858 en ingewijd door de bekende schrijver Nicolaas Beets. Aanleiding voor de bouw 

is een brief aan de gemeente Zeist dat 400 hervormde arbeiders hier ruim een uur lopen verwijderd zitten van hun 

dichtstbijzijnde kerk. De heer De la Court, eigenaar van buitenplaats Oud Zandbergen, schenkt vervolgens de grond 

met als voorwaarde dat het eigendomsrecht terugvalt zodra het kerkje niet meer voor hervormde erediensten wordt 

gebruikt. Hieraan wordt door de erven fijntjes herinnerd als er in 2003 plannen zijn om het kerkje te verkopen. 

Het gebouw is een markant punt op de legendarische Wegh der Weegen uit 1647. Jacob van Campen, ook de 

architect van het Paleis op de Dam, ontwerpt een kaarsrechte weg van 11 kilometer lang en 60 meter breed. 

Daarmee is de Wegh het grootste infrastructurele project in de provincie Utrecht in de Gouden Eeuw en een 

voorbeeld voor bijvoorbeeld Unter den Linden in Berlijn en de Champs-Élyssées in Parijs. 

Bij de aanleg van de weg is voorzien in 24 vakken van gelijke grootte. Deze vakken zijn bedoeld voor nieuw te 

bouwen buitenplaatsen, maar deze worden na het Rampjaar (1672) slechts gedeeltelijk ontwikkeld. Toch heeft Zeist 

met Dijnselburg, het Huis ter Wege, Oud Zandbergen en Beukbergen enkele prachtexemplaren binnen haar 

gemeentegrenzen liggen.  

Tussen 10:30 en 13:00 zijn vrijwilligers van de Stichting Wegh der Weegen aanwezig om u er alles over te vertellen. 
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Speciale activiteiten bij de monumenten 

Bij diverse monumenten vinden aanvullende activiteiten plaats. Hieronder vindt u alles op een rijtje. Bij de 
toelichting van de afzonderlijke monumenten worden de activiteiten nader toegelicht. 

Op tijd: 
10:00 uur: opening Open Monumentendag voor genodigden in het Christelijk Lyceum. 
11:00 uur: onthulling Herdenkingssteen op de Oude Begraafplaats. 
11:00 uur: rondleiding over de pleinen van de Broedergemeente. 
13:00 uur: rondleiding door het gemeentehuis. 
13:00 uur: rondleiding over de pleinen van de Broedergemeente. 
13:00 uur: rondleiding vanuit Het Lokaal door Austerlitz. 
14:00 uur: rondleiding vanaf station Den Dolder over de Willem Arntsz Hoeve 
15:00 uur: rondleiding door het gemeentehuis. 
15:00 uur: rondleiding vanuit Het Lokaal door Austerlitz. 
 
Doorlopend (11:00-16:00 uur): 
• Expositie Zilver-Kamer in Figi. 
• Gratis toegang tot museum Het Hernhutterhuis. 
• Doorlopende rondleidingen in de kerk van de Broedergemeente. 
• Doorlopende activiteit bij Wijnhandel De Witte Os m.m.v. Abrona. 
• Wijn proeven in Wijngaard Hoog Beek en Royen. 
• Expositie en doorlopende rondleidingen in de Oude Kerk. 
• Expositie en doorlopende rondleidingen in Eikenstein. 
• Doorlopende rondleidingen in de St. Josephkerk. 
• Doorlopende gezinsactiviteit in De Klinker. 
• Doorlopende rondleidingen en expositie in de Rehobôthkerk. 
• Expositie en doorlopende bezichtiging van de watertoren (afhankelijk van de drukte). 
• Expositie in het poortgebouw en doorlopende rondleidingen over de Oude Begraafplaats. 
• Doorlopende rondleiding in het Christelijk Lyceum. 
• Expositie over 60 jaar Meisjesclub Austerlitz in Het Lokaal. 
• Informatiepunt over de Wegh der Weegen in het Witte Kerkje (10:30-13:00 uur). 


