Zeist in de jaren
Landlust op de Lustwarande

Katholiek Zeist te boek

Zeister Historisch Genootschap 60 jaar oud en jong

60 jaar

ZHG
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Her is fees t, wam ons Z HG bes taa t
60 jaa r! Reden om te ru g I C k ij ken
(e n som s oo k ee n klein bee tje voo rui t!). De fces rvrcugdc wo rdt nog
ve rh oogd d oo r h er fe it dar Seijs r,
uw blad waa r wij a ls rcclac ri c m e r
zoveel p lezier a:1.I1 werke n , 4 0 jaa r
b es ta ar.

Zeist, jaren
1811-2011
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D e laarsrc 100 jaa r is c r veel gebeu rd
in Z e is L Ze is t g roe id e e n b Ioc id e,
onrv in g veel rocr is re n , wcrkrc in d c

bes rck ind usrrie en bouwde veel cn
hoog. H e r oo rspronkel ijke agri sc hc
dorp werd een ll1u lricuru rclc $3men[cv in g m er cic a ll ure va n ee n slacI .
D ieptepu nten waren de ont plo ffin g
va n d e gasfabri ek en de brand op her
Broed erplein.

Villa
Landlust

108

H er ve rhaa l over d e v ill a La n d lusr/

Rozcga:ndc/ Roze n hoeve gaar ve rde r me r ee n volge nd e bewoner, Joh a n Frcc\ cri k baro n van Reed c van

O udrshoorn , rec hrer e n po li ti cu s.
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Een b ijdrage ove r her t O(" sta nd k o~
men en d e inh oud van een boc k over
kadlO liek Zeisr en de resra ur:ui e va n
de Sr.-Jose ph kerk .

Zeister Historisch Genootschap
60 jaar oud en jong
Flora de Vrijer

INLEIDING
et Ze ister Hi stori sch
Genoorsc hap. opge ri cht
op 24 sc prcmbcr 195 1,
bestaat dus nu 60 jaar.
H er is ee n goede gelege nhe id eens
even ter ug rc kijken op hoc her
bego n, hoc her geword en is e n ge-

H

deel tel ijk hoc de toekomst eruit zal
(kan) zien.

één va n de o ud- voorzitters mr. dr.
VA.M. va n der Burg. Vi ncc nr va n

der Burg heeft daar in Q.a. dc

0 11(-

sraa nsgcsc hi cdcnis en het 25- en

Fronton boven de
ingang van het
Gesc hi eden ishuis.
FOTO JH. HEIMEL

45-jari g jubi leum speciaa l belicht.
Da ar m ee is natuurlijk nog lang nic r
a lles vertdd e n dar za l waarschijn lijk oo k wel noo it gcbe uren , daarvoor zijn er tevccl gebe urreni sse n
geweest".

Ter gelege nh eid va n her 50-jarig bestaa n is cr een speci a le ui rg:1ve va n
Seij sr 1 versc henen, gesc hreven door

zu ll en enkele rccc nrere aspec ten,
waa rva n een aanta l een ja renl a nge
aan loop hebben geke nd . onde r de
aandac ht geb rac hr wo rden.

In d ir a rrikel, dar een voorrze rtin g
va n dc gesch ied sc hrij ving w il z ijn,

GESCHIEDENISHUIS
In 1953. (wee jaa r na de opr ic hrin g
in 1951 . vond de roe nm a li ge Va n de
Poll Srichr ing onde rdak in de wonin g va n bcscuurslid prof. mr. J.P.
d e lv lomé ver Loren en b lee f d aa r
ror 1969. Daarna kreeg zij een eige n
onderkom en in d e Z ilve rkam cr in
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gemeente-museum "
vo r ~.~eist.,
'é~i~~:;;~;b;~~
M
zeker Ie verwezen-

dal met me-

Voorste l tot oprichting van een Zeister
museum .
ZEISTER COURANT,

15·7·1933

:'Een tuner l ezers ..zendt ons een
sch rijven, 'waarin hij 'het idee oppert of
-het niet, mogelij k is om te kome n
tot 'de oprichting va n een gcmecrrtelijk
'Museum' waarin o ude 'gegevens over
Zeist.

:. ·Jiij ,~ijst er op d at tal rijke platen,
'kaarten en boeken door sterfgeval of
.vertrek van den e igenaar uit ze ist voor
Of.IZC - gêmeellre' verloren rakelI en
vl;l~.t of ·het niet mogelijk i s een ver·
:z:i.lIleJing "'aan te' leggen en tl ie VOOr·
.IoOnig,jn· è CIl" kamer van het vroegere
;,I<:os m.ö~!'-gc böu w ter bezlchtiging te

stelle"' , . - - .

-I

' :;~Wjj;rvoelcn ..zeer veel 'voot tlit denk:bceld'- èÎl: meencll d at . veel plaatsgcnooi :en hiertoe 'ZUlle n willen medewerken .
.• De Wethouder ·'Mr. F. A. Beunke, r
-dien
-hi eco\~;- s praken, deelde cven·
ee.gs dit -gevpelcn . cn zegde zijn mede\.... ~ing · toe. ',
" . ,
'-" l'Ief 'lijkf' 'Ous gÓcit da~ een 'comm is-"
-sie-gevemid 'word~ " 'die ;dc uitwerking
~n s..Q~e ~e ~en ziçt:
, .

wR.

,:"~ ~e!I -: ~n"'t geri.n g.:· entr6c ,zijn ' tie
k QmCJL

van 10czicht wel·,goed. ·te ma.-

en, ' Waar. de v3cànties' voor ' de deur
.staan e{\ dez~ ' Z.1Îtk · w~ic h t tot ·Scp·

'

itcrnber blijit nlsrell. ·verklaren wij ons
'tot- ,~ it;n · d atu m bereid eventu ec l~ ,af
te stalle vOOrwerpen in o ntvangst té
nCJlJell .of adressen te JloteeI"Cn w aar
'later vOOrwcrpen 1·;Ullncu worden af·
•
chaald. · .' ( , r '
.'Een tè NOI1llen .collectie zal zeker
interessant zijn voor . p'laa(sgen'®ï en
vreemdeling. ,..... ~:,.. O';~~'<I.~!IëJ' ;:
i ~'~iSl\"i1 . meqcwe rl{cn? ·
,.
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Slot Ze ist. In 20 0 1 educr schrij ft
Yi nce nt van der Burg:
' hoe represenrar ief de Va n d e Poll kam er in her Ze ister Slo r ook moge
zijn , de klim aa tbehee rsin g vold oe t
nier, cr is ruimregebrek en ee n ap:u te o ntva ngs trui mte voor de arc hi efbezoeker onrbrcekr. Sedert 1969
hebb en ve le ond erzoekers de weg
naa r de Van d e Pollkamer gevonden
Illa ar voo r so mmi ge lo kaal hi stor isc he speurders is d e drem pel va n her
Zeisrc:::!" Slor letrerli jk te hoog. Per 1
ja nu ari 200 2 wordt een tijd perk a f-

ges lo te n: de in wo nin g va n her Zeisre l' Hi srori sc h Ge noorsc hap in her
Zeister Slor ee n belangrijk e fase in
de 50 jaa r oude sr ichrin g wo rd t d a n
beëindi gd .'
In de jaren 199511 996 is er oo k al
een hele d iscussie ove r hui svesr in g
gevoe rd, di verse locati es (schoo l Jan
Sc hepl aa n, Nassa uhui s) we rd en om
mee rd ere redenen afgeweze n.
De oorzaak van de beë indi gin g was
ni et zo 'aa rdig', de huurprij s va n de
Va n de Poll kame r we rd me r ho nderden procenten ve rhoogd , terw ijl
de subsidie gelijk bleef. D e ge mee nreraad bes loot d ar he r Slor mee r
commercieel uitgebaat moest gaa n
worden, een ni euwe renovati e, met
een sluitin g van 1 jaa r, srond voor
de deu r.
H er heeft nog wel even op zich laren
wac hren, maar her Ze isre r 1-1 i sro~
ri sch Ge noorschap (Z H G) is ac ti ef
op zoe k gegaan na ar ve rvangende
ruinne. Ye le pand en zijn de revue
gepasseerd : het was te duur. te ve r
ui r het centrum, n ier geschi kr, erc ..
O ok de ge meenre Zeist heefr co n~
structi ef met on s meegedacht over
verva nge nde hui sves tin g. De voormali ge apor heek op de I" Do rpsstraa l' en her pa nd aa n de 2<' Do rp srraat 54 zijn aan de o rde gewees t,
maa r wa ren n iet beschi kbaar of n ier
gesch ikt. O peens kwa m er ee n pand
vrij: Midd ella an 6 . De kun stuirl ee n
had de huur opgezegd pe r 1 november 2002.
Na ui tvoe ri g ove rl eg en taxat ie va n
her pand , vol gde het bes luit" va n
B&\XI om he r pand te verkopen aan

de De Monré vc r Loren Sti chtin g
(ee n sri cht in g di e als doel hee ft: te
zo rgen voor perm anente hu isvestin g voo r het Z H G). d aa rn a we rd
her Z I-I G de huurde r va n de De
Mo nré ver Lo ren Sri cht ing.
Na ee n gro ndige ve rb ouwin g, waarbij ee n ge k Ii mati sec rde deporru imte
is ge reali see rd , kon op 1 mei 2004
Mi dd ellaa n 6 o p fees telijke wijze
door de wee houd er Ru imrel ijke
O rd enin g, Kun sr en C ultuur va n
Ze ist, de hee r \Y./. J. M . den I-I eijer,
geopend wo rden . De wetho uder en
de voorzirrer (Fl o ra de Vrijer) bleken
ee nzel fde droo m gehad te hebben
voo r de o pening: di r pan d is slcc11ts
voo r korre rij d de hu isvesr ing van
het Z HG, er komr ee n muse u m in
Ze ist, waa rin zowe l her ge mee nrearc hief als her Z H G in pa rricipe ren
of wellichr d e oprichrers er van zij n.
Her gebo uw vo ldoer goed. Her is al
we l bij na te k lein m aar her groorsre
ge mi s is d at er nauweli jks rellloon~
srcl lin gsr uimte is (maa r d ar geld t
voor heel Zei sr voo r wat be rrefr betaa lba re ru imten).
Spraken wc vroege r va n ' d e kam er'
a ls wc her ove r o nze hui sves ting
hadde n, op de Midd ellaan is dat
n ier va n roepass ing, dus we rd hel
'ons pand ' o f de ' Middel laan ' o f 'archief', Dat all es voldoet naruu rlijk
n ie r en her bes tu u r hee ft d aaro m
bes loren dar her 'Gesc hi ede ni shui s'
wo rd e: ee n hu is, in ha rtje centru m
Zeist, d at aa ngeefr waf cr re doen is
en dat voo r iedereen bereikbaar is.
Ee n kroo n hi erop kwam lenc rl ij k
me t de sche n k in g van Eneco van de

fronmn (drie hoekige gevelkronin g)
van hun gebouw aan de Amonl aan .
MUSEUM,
EEN CONTINUOUS
STORY
In de nora van B&W aan de gemeenteraad (20 02) betreA-ènde de
verkoop van Middellaan 6 sraat nog
ee n bijzondere paragraaf:
'Toekomstige oJ/twikkelingen. Er
wordr op gehoopr en her is niet
ondenkbaar dat in de roekomst
binnen de gemeente Zeist een
museum op cul tuurh isrorisch gebied komt. Het Zeis rer Hismrisch
Genootschap beschikt ove r een
archief en co ll ec rie in het kader
van een documentatiecentrum.
Her is geen museum maar is wel
gerelateerd aan een oudheidk undig centrum of museale funC(ie.
Mochten deze ontwikkelingen
actueel worden , dan is - zoa ls in
eerdere gesprekken reeds aan de
orde is geweest - her besruur (vaJ/
het ZHGIfl) graag bereid hierover
construc tief mee te denken en
daarbij te berrekken of verp laa rsing van de nu voorgeste lde loca(Îe
van het Z HG bij kan dragen aa n
de ve rste rking van de museale en
daaraan gerelateerde funct ies in de
gemeente Zeisc '

Even ter ug in de tijd:
In de Ze ister Co urant versc hijnt o p
15 juli 1933 een oproep: 'Een gemeentemuseum voor Zeist'. In volgende nummers van de kram vo lgen
adhesiebetuigi ngen. Een citaat van
22 juli 1933:

Prenten en tekeningen uit de I7

de

,

I8

de

en I9

de

eeuw

-

Openingstijden van de tentoonstelling

zaterdag 10 september t/m zondag 25 september 2011
dinsdag t/m vroJdag van 11.00 tot 1700 uur
zaterdag en zondag 13 00 tot 1700 uur
Slot Zeist, Zinzendorflaan 1
Toepng 200
Een Initia
Affiche tentoonstelling Het S lot in beeld. FOTO F. DE VRIJER

Dee l van het arc hi ef
va n het Gesc hied e ni shui s.
FOTO F. OE VRIJER

Het Hist orisc h Caf ê
heeft ee n gast vrij
on derko m en in Fi gi.
FOTO F. OE VRIJER
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' ind erdaad ve rdient her pogen om
te ge raken tor her aa nlegge n va n
ee n h istor ische verza meli ng all er
medewe rk ing. Ze ist staa r nl. in het
[eken va n ee n snel le voo ru irga ng.
Een bcvo lk ingsaa nwas va n 200pCt
in 30 jaa r, ven egenwooo rdigr een
percem age ongeveer gel ijk aan den
aa nwa s va n de groore steden in o ns
la nd. Zoo de bevol k ingstoename
zich in de n ko mende jaren in gel ijkc
verh oud ing blijft omwikkelen, da n
za l Ze isr in 1960 ro nd 70 .000 in woners rellen! (is maximaal ca 63.000
geweestIjl). H et tijd stip dat bego nnen d ienr re wo rden iers va n de geschiedenis van Zeist voor her regenwoo rd ige- en roe komstige gesla cht
vast te legge n, sc hijnr mij toe jui st
gekoze n. Sre rker nog: het tegenwoo rd ige ges lacht zou tege nover de
roeko msti ge ge ner<1tic ongerw ijfeld
in gebreke zijn als op den duu r gee n
stap pen we rden gedaan om voo r
de bevo lki ng en den vreemdel in g
de her in nerin g aa n het verleden op
zicln ba re wijze levend ig re ho uden '.
Her is cr toen nier van gekomen.
Ee n vo lgend be richt kO l1u uit 1937.

'N33 r aanleid ing va n een schenki ng va n aq uarell en betreffe nde
Hui zc Kersberge n sprak her gemee nrera3dslid Geij tenbee k de
hoop ui t dar "er a ll e aa nleid in g za l
zijn ee n blijvende renroo nstell ing
in her leven te roepen hergeen een
at tracrie voor deze gemee nte za l
va nne n"'.
Oo k d eze hoop is ni et ui tge komen.
De Eva ngelisc he Broederge meente
(E BG) had oo k de wens voor een
mu se um. Erg veel is er (nog) ni cr
va n bekend, maar in 1909 is ee n
zend in gs lllllse lim opge ri cht d oo r
her zend el ingenechrpaa r H en ry
\'{!eiss dat werd o nd ergebrac hr in
Z usterplein 18. In 19 17 is het ve rhu isd /l aar de leeggeko men jongensschoo l op Broed erplein 1 en Iare r naar het Slo r. In 1935 wa s er een
reizende zendi ngs temoonsteI l in g.
Er is ook een 31lsichrkaarr va n her
Slor met als bijsch rifr Ze isrer Zend ings museu m, m aar echt o m wikkeld zijn deze in iriat ieven en d eze
am bi tie nier.
Bij de o pricluing va n o ns ge noQ(sc hap in 195 1 werden d rie co mm issies gevor md , éé n d aa rva n was een
mll se llmco mm iss ie, o nde r voo rzitrersc hap van H. Marr in (E BG). In
de nor uien zijn gee n d aadwe rkelij ke
acries va n deze co mmi ss ie te vinde n. \Xlel is er nog een brief uir 1956
va n her min isrerie van O .K. en \'{!
gevo nden waari n inzage va n mededeli ngen over ll1t1 seull1bel eid aa n de
VOOfi'.i rrer wo rd t gegeven, daa rn a is
d e co mmiss ie ken nel ijk ee n zachte
dood gestorve n.

Ve rvo lge ns is er een brief uir 1969
va n de ge meente Ze ist waar in st3a t:
' hie rb ij del en wij u mede , dat cr op
8 o ktober a. s. d es avond s fe 7.30 uur
de bu rge mees ter de te ntoonstell inge n van d e Ze ister kun stenaars en
de permaJ/elllt' (cursieflfl) tenroonstell in g van dc Va n d e Po llsticht ing,
d e Eva ngelische Broederge mec lHe
en de ge mee nte i n her Slor oAlciecl
za l ope nen'. Pe rm a nent is d us berrek kel ijk , de renroo nsrcl Iing is cr al
ja ren ni et meer.
Daa rn a is cr In 1995/ 1996 een
moeizaa m overleg mer de gemee nre
Ze ist. De Eva ngel ische Broedergemeente heefr her voorsrel ged a:tll
om re participeren in ee n op te
ri elnen oudh eidskamer. I n pr incipe
voel t het bestuur (Z H G) daar wel
voor, m aar de ge meeme moer daarin ook participeren en de be nodigde
m idd el en rer beschi k k in g stel len .
Bovend ien wil he r besr uur da r ee n
haa lbaa rh eid so nd erzoek word r uitgevoe rd , omdat zij van menin g is
dar er tenmi nste ee n bero epsk rac ht
aa nwezig moe t zijn. De ge meente
la at weten dat ee n gedeeltelij ke pa rri cipar ie va n de gemeente mogel ijk
is, maa r dar ee n de rgelijk ' muse ulll
of o udh eidsb. mer' uitslu itend door
vrijw ill ige rs moe r wo rden be men sr,
het bes tuur beslui r ve rvo lge ns het
overleg re sto ppen.
Dan o ntstaat er in 2006 ee n ini ti at ief van d e Stich ri ng Her Hernhurrerh uis, Srichr ing D e Z il ve r-Kam er
en her Zeister H isto ri sc h Genootsc hap om de haa lb aarheid va n een

gezamen lij k mu se um in Zeist te
onderzoeken. Na eni ge gesprekke n,
waarin ieders wen se n en voo rwaa rden worde n geïnvenr:tr isec rd . worden er versc hillend e sce nario 's uitgewerkt. Hierbij wo rdrduid el ijk dat
het zo nd er de medewerking en financiering va n ge meente Ze isr ni er
haalbaar is en word r de ge mec nte
Zeist van harre uitge nodigd te
parriciperen in vervolggesprekke n,
waar ze mee instemt". Op 12 dece mber 2007 wordt een co nve nanr
'Zeister Hisro risch Mu se um ' doo r
de gemeente Zeis t en de prov i ncie
Urrecht geteke nd. Bij dit co nvenanr
behoort een proj ec tplan waarva n de
ee rste fase zic h ri cht op: verken n i ng,
res ulterend in een globaa l inhoud elijk co nce pt, en inzi cht in h:\alba arheid, ex ploira ti e en loca ti e.
De prov incie heeft geld voor het
haalbaarheidsond erzoek
beschikbaar ges teld , alsmed e cen ex terne
projec rl eider. Na vele vcrgaderi nge n en onde rzoek wordt her rapporr
' Haa lbaarheidso nderzoek - Ze ister
H istOrisch Mu seum ' in juli 2008
aan her co ll ege va n B&\'V va n Ze ist
en aa n de prov in cie Utrec ht aangeboden. De belangrijkste co nclu sies:
het Ze isrer Historisc h l'viuse lllll
za l ee n cultuurhistOr isc h mu se ulll
7.ijn en zich manifeste ren al s sc hatkam er, ateli er en vind plaa ts; hcl'
Ze ister H isror isc h M lI se u m is i 11
financ iële zin haa lb:lar wa nneer het
zichzelf manifes reerr als een ove rtui gd cultureel o nd ernemer en wa nneer de ge meente Ze ist substa nr iccl
subsidieerr. Verder moe r cr nog het
nodige onde rzoek na:l!" dl' coll ec ti es

De periodieken OudUtrecht, Dolderse
Kroniek en Seij st.
FOTO F. DE VRIJER
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va n de vier pa rt icipanren en de mogelijke hui sves ti ng gedaan wo rd en.
Het C oll ege va n 8 & \'(1 is nier overtui gd va n de ha albaa rh eid en beslui t dar zij zel f mer ee n pla n za l
komen. Da t docr het coll ege mer
her la ren om w ikkelen va n ee n vi siedoc um enr ' Visie Mu sell m kwa rt ier
Slor Zeist', november 2009. De
visie: Ze ist maa kr zich sterk voo r
de o prichting van ee n afw isselend,
vern ieuwend en dy nam isch museu mkwani er. De visie omvat een
tij dsperi ode va n vij f jaar en zal in
tmaal ca. 3 milj oen euro gaan koste n.
In juli 20 10 volgt de op richtin g va n
de Scicht in g Mu se um kwar ri er Slor
Zeist (MKSZ), mer als doel: ' her
publiek te laten kenni s nemen van
het culmurhi sro ri sch erfgoed van
Ze ist in al zijn ve rschij nings vo rmen'. Z ij traell[ haa r doel o.a. te
bereiken door ' het orga ni se ren en
la ren o rga ni seren van ex posit ies, lezin gen en andere activiteiten o p het
gebeid va n cultuurhi sto ri e'. Eva lu ati e zal na één jaar plaatsvinden.
Helaas zijn de dri e pa rrn ers di e in
2006 het eerste initia t ief hebben geno men ni et bij het tot sta nd ko men
va n visie en/o f st icht in g daadwerkelijk betrok ken . Bove ndi en heeft her
Z H G inho ud elijke bezwa ren rege n
de stature n va n deze ni euwe srichtin g.
De eerSte prese m~Hi e va n de nieuwe
st ichtin g is o p Open M onumenrendag 20 10.
De u itwerking van de verdere plan nen kunnen echter nier re kenen op
inste mm ing va n dc ve rsc hillende

organ isat ies die binnen Zeist werkzaa m zijn op het gebied van erfgoed.
G oede ra ad is d uu r; de burgemeester: ' dan daag ik ju llie ui t o m zelf
met een plan te ko men en als her
ee n goed plan is zal de gemeenre
Zeist di t (mede)financieren' .
Die lIi rdag in g is doo r het Z H G
aangenomen en met de elf overi ge
erfgoed par rn ers zijn gesp rekken
gevoe rd , eerste plannen ge maakt.
Profess ionele hul p va n La ndschap
Erfgoed Utrecht is gevra agd en ve rkregen.
In korre tijd worden de benod igde
concrete plann en ge maakt: een
remoo nsrellin g en all erh ande (geza menlij ke) activite ite n waar voor
apan e commi ss ies wo rden ingesteld. Afgevaard igden van de twaa lf
par rners vo rm en sam en ee n kern -

groep, waa rin a ll e bes lu iten ge no men wo rden.
Eind dece m ber 20 10 kunnen aan
de gem ee nte Z eist en M KSZ de
concrete plann en wo rd en aan geboden. Toes tem m ing vo lg t in ja nua ri
2011 en na een t ijd van ha rd werken met ex tern e part ij en (projectleiders, vo rm geve rs) word t voor ee n
tijd sduur va n vij f maa nden op 28
mei 2011 de tenroo nstelli ng: 'Zeis t
op de kaan ' o p her Z ustcrplcin 20
geo pend. D e tentoon stel lin g beli cht een vierta l aspecte n va n Zeist:
her Slot, de pleinen (Eva ngelische
Broederge mee nre), het roe risme en
de zilverin d ust rie va n Ze ist. Daarnaas t zijn er tal va n act iviteiten, zoa ls: hern hu tte rjes bak ken, archi efonderzoek bij her G emce nrearchief
en her Z H G, rondl eidin ge n bij de

firma Va n Velu w (zil ver, meda illes), diverse lezingen over erfgoed ,
een gezamen lijke webs ire www.
erfgoedzeisLnl, waarin opge nom en
ee n geza menlijke agenda en all erl ei
in fo rm ar ie over her erfgoed in Ze isr.
Vier va n de erfgoe dpa rrn ers hebbe n
voor de twee weken in se ptember
dar de renroonsrellin gsr uinue in het
Slot beschikbaar was ee n prac htige
tentoonstelling ' Het Slot in beeld '
gemaakL Ruim 70 prenten van her
Slot in al zijn glorie en ee n bea me rpresentatie van 120 ansichtkaarten
van het Slot (Z HG) en 30 foto's
(Gemee ntea rchi ef Zeist) van de familie Labouchere, la arste bewoners
van het Slot.
Hoe de vc rdere samcnwerk ing va n
rwaalf erfgoedpa rmers wordt va stge legd is op mom ent va n sc hrijven
nog niet beslisr.
Her moge duid elijk zij n dar cr gee n
cultuurh isto ri sch mu seum , in de
vorm va n een gebo uw mer ee n va sre
collec rie en rentoo nsrell ingen, za l
komen. H et is jammer dar we in
20 11 nog even vc r daarva n ve rwij derd zij n als in 1933 ondanks vele
iniriatieven en de inzer van ee n
grom aa mal vrijwi ll ige rs.
\Xlel is de uitdrukkelijk e wil van
de erfgocdparr ners dar het erfgoed
va n Zeis r in Ze isr op ve rsc hillcnde
manie rcn, op verschi ll end e plaarsen
voor de inwoners en de roe risren gcroond cn verreld za l wo rden , maar
oo k hierbij is de financ iële bijdrage
va n de gc mec nre Ze ist onontb ce r-

lijk. Bij de herd enk ing va n 65 jaar
Ze isrer Hisror isc h Ge nootschap zal
er hopelij k meer re ve rtellen zijn !
De erfgoe dpa rrn ers zijn (in alfabeti sc he volgorde): Commiss ie O pen
Mo numentenda g, C ulrurele Vleugel Slor Zeisr, Dag van het Religieuze Erfgoed Ze ist, Gemccllt'ca rchi ef
Zeist, Hisro ri sc he Vere ni ging Den
Dolder, H orel ~n1eare r Figi & Slot
Zeist, Muse ul11 sti chtin g Het H ernhutrerhu is,
Reg ioc ulrullrce ntr llm
Utrecht
Midden
(b ibli oth eek),
Sticht ing De Zi lver-Ka mer, Sti chring Oude Algcmene Beg raafplaats
Ze ist, 't G ilde en het Zeis ter H istori sc h Genoorschap.
SAMENWERKING MET
HET GEMEENTEARCHIEF
ZEIST
H et Z H G heefr behalve de droo m
over ee n mu seum ee n nog uitdrukkelijker wens , nl. een zeer intensieve
sa menwerkin g mer her hi storisch
ge meentearchi ef Zeist. \Vaarom
deze sam enwerkin g en hoe en waar?
Voor o nderzoek Il aar en kenni snemen va n de hi srorie van Zeisr is het
id eaal om op éé n locati e ove r al le
inform at ie re kunn en besc hikk en,
zowel voor de ec hre onderzoekers
als voo r de geï nt'eressee rde inwoner
va n Ze ist.
N u zij n cr twee loca ti es: het Gemeenrearchi ef dat all e werkdage n
re bezoeken is en her Gesch iedeni shu is dat ee nmaa l per week op dinsdag en ee nm aal per maand op zaterdag geopend is omdat her Z H G
uitsluitend met vri jwi lli gers we rkt.
De gewe nste sa menwerk i ng kan be-

staan uir ee n vo ll ed ige im eg rarie of
ee n samenwerking mer afsprake n,
waa rb ij beid e insra mÎes zelfstandig blij ven. De laarste vo rm is voo r
het Z H G uitgangspunt' va nwege de
zelfstandig heid , die zij sinds 60 jaar
heeft bewezen. Her Gemee ntearchief heeft, naa st ee n grote collecrie, de deskund igheid van her co nserveren, bewaren en to egankelijk
maken van arch ieve n. Dar heeft her
ZHG minder, maar zij bezit een wel
ee n groee eigen, veelal uni eke, collec ti e en daarnaa sr een grooe aa mal
zeer betrokken vrijwi lli gers.
Verder is het Z H G act ief met her
organ iseren va n lezin ge n, fi lmvoorstellinge n, temoonstellingen en excursies en geeft zij een eigen perio diek, Seijst, uit.
De wen s van ee n intensieve sam enwerking leeft niet all ee n bij het
Z H G, ook de gemeente Zeist juichr
d it roe. Sinds 1995 zijn er d iverse
gesprekken hierover gevoe rd. H er
moete n verl aten van de Van de Poll kamer in her Sloe vormde de ee rste
aanleiding. Gedachr werd toen aan
ee n gezamenlijke hui svesri ng in de
nieuwbouw van her ge mee mehui s,
maar dar kon roen nog wel acht
jaar duren zo was de verwachting
(2003!). Inmiddels is het wee r achr
jaar verder (201 I)! Zeve n jaar geleden (2004) zijn de gesprekken wcer
opgevat, immers de n ieuwe hu isvestin g in de Middellaan, zo was de
we ns, zou maar tijdelijk zijn.
111ans, najaar 2011 , blijkr dar er in
het bes tek voor de aanbouw van het
gemecmellUis rek enin g is gehouden
met ee n eve nruel e kom sr van het

Zeiste r erfg oed op de
t elefo on.
FOTO JH. HEIMEL

De lay-outs van Seijst
in de loop der jaren.
FOTO F. DE VRIJER

• Tolltn lang. d;> uW" t"IIn z.,,,r (5)
• De a:rJ',kur n,m, Z,ud"u/tk.

• De ~u"u<4.!:.nu .. In VillI, iJlan,/,j
.~.

ZHG, maar is cr nog geen concreet
ziclu op de haalbaarheid ervan.
Belangrijke voorwaarden voor het
ZHG als het kunnen opbrengen
van de kosten en de toegankelijkheid van de eigen co llect ie voor een
aanta l van onze medewerkers zijn
nog nie t verder uitgewerkt.
Wij blijven erva n uitgaan dat de gemeente Zeis t en het ZHG dezelfde
doelste llin g heb ben: een opr imale
toegankelijkheid van her erfgoed
van Zeist
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HISTORISCH CAFÉ
In samenwerking mer Figi zIJn we
in 2008 gesran mer ee n Historisch
Café. De opzet hi ervan is om eenmaal per kwanaal een ont mo et in gsplek re creëren waar erva rin gen over
de gesch ieden is van Zeist uitgewisseld kunnen worden. Iedere laatste

maandag van de eerste maand van
het kwartaal (ja nuari , apri l, juli en
oktober) om 17.00 uur is er een ontvangst met koAielrhee, aa ngeboden
door Fi gi (ook de zaa l wordt gratis
ter besch ikki ng gesteld doo r Figi),
een presenrarie, en tenslotte onde r
het genot van een drankje (dat voo r
eigen reken ing ko mt) onderlinge
discussies ror 18.30 uur. Hoewe l het
aanta l deelnemers groter kan zijn, is
er ieder kwartaal ee n levend ige Ontmoeti ng. Onderwerpen die aan de
orde zijn geweest:
2008: burgemeesrer Koos Jan ssen :
officiële open ing mer inleidi ng op
erfgoed.
2009: Karen Veen land: het sluisje
bij de Koppelweg; 1heo Ruijs: 100
jaar maatschappelijke ontw ikkelin g
in Zeist; Vi ncent van der Burg: een
canon uit de geschiedenis va n het

dorp Ze ist: Scha pendriften; Peter
de Wie: archeologie in Ze ist.
20 10: JanHe ill H eimeI : Waa r ligt
Schaerweijd e; Hans van der Linde:
Zeist hoon op de lijst van het \Y,!erelderfgoed; Lu co van 't Hoenderdaa i: d e archeolog isc he vondsten op
Lommerlusrj Jan Peter van 'r Sanr:
de penningen van het geslacht Van
der Mersch.
20 11 : Jan Hein Heimel: Mouror en
Lurgers, 19" ee uwse pIa atjesmakers;
Janny van de r Duis: de Zeis rer Kristalwoningen; Vincenr va n d er Burg:
karholiek Ze ist te boek; Flora de
Vrijc r: de rij kdom va n hcr Zeister
Historisch genoorschap.
Ter wi lle van de koste n, maar ook
om op eigent ijdse wijze met de donateurs te co mmuni ceren wo rden
de uitnodig in gen alleen per e-mail
verzon d en .
DONATEURS
Van de hi storische veren igingen
in de p rov inci e Utrec ht heeft het
Z HG , na de ve reniging O udUtrecht (2000 donateurs) de meeste
donateurs. Het zij n er ca . 850 en dat
is alle vele jaren zo. Het is een moo i
aanra l, maar in Zeist bestaat ook de
Histo rische Ve renig ing Den Do lder
en di e heeft zo'n 320 donateurs en
er is nauwel ijks overlap!
Hi er uit blijkt dat hoe k leiner de
ge meenschap is, hoe meer men betrokken is bij de lokale gesc hiedenis. Toch heeft her Z H G d e amb iti e
om te groeien, Zeis t is immers niet
zo groot om n iet een grorere betrokkenheid bij de eigen gesch iedenis tc
hebben. Ook kunnen bij een grote r

aa ntal do nareurs (e n daarm ee meer
geld) er mee r acriv ireiren omplooid
worden. \'\fe hebben ee n aamal
'dure' we nse n: ee n beeld bank, meer
te nroonsrcl lingen, nieuwe d vd 's etc.
Helpr u, als rrouwe donareur ons
ee n handje doo r her werven van
nieuwe donateurs, oo k zullcn we
zelf mer nog meer clan aa n de slag
gaan .
DIGITALISERING
Jn 2005 is er door on ze conservaror
ee n coJlccr iepla n opges teld, mcr als
doel onze collec ri e te (her)invenrariseren en digiraa l roegankel ijk re
maken. Een d eel va n de coll ec ties
is ged igitalisee rd, maa r de o ntw ikkeli ngen rond di giral ise ring gaan zo
razendsnel dar de tijd het plan als
geheel heeft achrerhaa ld.

Her jaar 20 12 is her ja:u va n de
hiswri sc he buirenplaatse n en dir is
aangeg repen om ee n projec tvoo rStel, in her kader va n de Utrechrse
Scharkam er, in te dienen. H er Gemee nrea rchief, Sric!uing H et Hernhurrerhui s, de Hisro ri sc he Ve reniging Den Dolder en her Zeister
Historisch Genoo rsc hap doen her
voorsrel om grOte delen va n hun
collecties re di girali se ren en via ee n
beeld b:l nk weg:lnkclijk re maken en
om ee n tentoon srell in g h ierover in
re ri ch ten .
De gemeente Zeisr kent veel buitens
en in de collecties va n de vier pa rticipa men zijn veel kaarten, p renren,
prentbriefkaarten , fOto's. dia's, neg:trieve n en artikelen die daa r betrekki ng op hebben. Om n icr alles

van re vo ren in detai l te behoeven
uirzoeke n wordr er 'ruim ' gedigitali see rd , dar berekent O.:l. (br ca.
1200 ka arren en prenren, 35 oude
adresboeken, ca. 5500 foro 's en nega ti eve n en 3000 prenrbriefk:l:l rten
va n Zeist worden gedi girali see rd en
besc hreve n.
Her voorsrel is ge honoreerd en in janua ri 201 2 kan het projecr, d:lr ca. 2
jaa r gaar duren, van sra rr gaan . Her
berekenr ee n geweld ige inspan nin g.
De ge mee nte heeft ee n spec ial e
ftl ncriona ri s daa rvoo r vrij gesteld en
van de a ndere parricipanrcn wordt
een ge weldige in zet va n de vrijwilligers h iervoo r gevraagd.
I n de loop va n 20 12 zull en d e ee rsre
resldraren zic!Hbaar zij n.
Hi er mee wordt een grote srap gezet
om V:lll her Zeisrer erfgoed ook op
uw com puter, uw tabl et of relefoon
op het door 1I gewe nste tijd st ip te
genieten.
SEIJST 40 JAAR
In januari 197 1 sc hrijfr de rocn mali ge voorz itter van de Van de Po ll
Srich tin g. dr A.A.H . Srolk (tevens
bu rgemeester van Ze isr) in numm er
I V:ln jaarga ng 1 V:lIl her Bu ll eti n
V:l n de Van de Poll -Stichti ng voor
de Ze isre r gesc h ieden is:
' in veel opzichten zij n al deze
(ollzeljl) acr ivireiten nog besc heiden va n omvan g, eve na ls dit rhan s
ve rsc henen ee rste numm er van ons
eige n bu ll erin, dat wij zo gaa rn e
hi erb ij w ill en inrrodu cere ll. Her
bulletin wi l kenni s geve n van de
acrivi re iten onzer stic htin g, maa r
ook med edelin g doen v:l n nieuwe

ideeë n of n ieuwe vo nd sten. H er
zal, naar wij verwachten, bijdragen ror een g roeiend e belangsrelling in de Zeister gesch iedenis.'
In dit ee rste numm er sraar ee n arr ikei rer nagedachreni s aan jonk vrouwe J .IYI.E. van de Poll (1882- 1970).
' Dir ee rste b ull et in kon naa r onze
menin g ni et versc hijn en zond er
dar da:u:1an voorafgin g ee n enkel
woo rd ter bez inning in ve rba nd
mer her overlijden va n onze hooggeach te Beschermvrouwe.
Met weemo ed , bewon d er ing en
dankba ar heid zier de Raad van
Beheer terug op her leve n va n
freule Va n de Poll , dar zozeer in
di enst stond va n de medemens.
Aan haar is het ontsra an va n on ze
Sric hring re d a nken. Z ij gaf daarbij reve ns u irvoering aan d e wen s
van h:la r broer, Jhr.mL F. va n de
Poll , di e in d e Ze ister sa menl ev ing
zo lan g een voorname ro l speel de
en zich zo intens voor her Ze ist
van heden en verl ed en inreressee rde.
In het beg in ko n fre ule Van de
Poll door persoonl ijke aanwezigheid va n haar belangstell in g voor
de St icht ing blijk geve n. Toe n
haar dir, in verband mer haar hoge
leefr ijd , onmogelijk werd bleef de
Stichring ha:lr grore liefd e en belan gstel lin g houd en. Nog nier zo
langgeleden sch reef zij ten :la nzien
van een kwes rie, di e haa r bez ig
hield a:ln de St icht ing ee n brief,
wel ke ge rui gde van ee n uirsrekende sr ijl en ee n, gez ien haar hoge
leeftijd , bu iren gewone hel derheid
va n gees t.
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De Srichrin g za l frcul e Va n de Po ll
nie r lich t ve rgete n en haar nagedac hten is in hoge e re hou den'.
Verder Staat in dir ee rste numm er
he r jaa rve rslag, een g root aa nralm cdedeli ngc n va n d e sec re tar is e n ee n
aanta l wee tj es, zoa ls: ' \V ist ti d ar her
\X/il hclm inapark voor 1898 Zeisrerpark we rd genoemd en dar de
va n Rec nenweg in d e vor ige ec uw

Doodcll wcg of Doadb a ll hee tte?'
H et bulletin o ntwi kkelt zich hoe
lan ger hoe mee r. De eerSte nege n
jaar blijft de lay-o ut gelijk, bij ingang va n dc IO ~ jaarga ng ko nu cr
een ni euwe voo rka nt. Twee jaa r
later heeft het bull et in ee n naa m
die n ict wordt roegd icht e n o p d e
voorka nt komen w issele nd e ilillsrrat ies. Bij het bcgi n va n dc l8c

jaarga ng (1988) krij gt de kaft ee n
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ora nj e kl eu r en in di t numme r stelt
de ni euwe voorzitter, R.G . va n
Boek hoven (ook burgemees te r va n
Zeis t) zic h voor en besluit met: ' D e
va n de Poll ~St i c htin g vervu lt een
belan gr ij ke raak binn en d e Ze iste r
ge mee nsc hap en ik za l in de werkzaa mh eden va n d e sti c htin g, vanuit
mijn nie uwe func tie als voo rzitte r,
ee n werkzaam aa ndeel hebben'.
Ke nnelijk is negen jaar genoeg voo r
ee n bepaalde lay-our wam in 1997
krijgt Sc ijsr wee r een ni euw ui tcrI ijk
en een st ijl breuk in dc vormgev in g,
me r dank aa n Fréd er ik Ruijs.
In dit nummer ka n worde n ge meld
dat he t Bronnenonderzoek 'Zc ister
middelecuwen ' na 39 jaar aFgero nd
ko n wo rde n. Een ci raac: ' rer gelege nheid va n het 4 5~jar i g bestaan
ve rsc hce n het barsre deel va n d e

bronne n 163 0-1651 in ee n opbgc
van 25 0 exe mplare n bij de Historiscbe Uitgeverij Rottert/fllJl . Daar mec
is de bronn enpublicat ie, bego nne n
in 1957 bij van GorcUllI te Asse n,

l3 e ha lve de reg u lie re uitgaven zijn
c r de laatste j;lI'cn ook een aanta l
spcciale uitgave n ve rsc he nen: 50
jaa r pla atselijke geschi edsc hrijvi ng

over de pe ri ode 838-1651 afges lo-

(200 1); 100 jaar C hristelijk Sa n,to-

te n. Ee n uni ek proj ecc: gee n e nkel
dor p in Nede rl and besc hikt ove r
ee n dergelijke bro nn enui tgave. Vri jwel de hele se ri e is bij o nze sric hrin g
nog steed s ver kr ijgbaa r.'
En weer na 9 jaa r (2 006) meldt de
voorz irrer: ' voor u zie t u het ve rn a uwde blad Se ijst in ee n nie uw
jasjc. Ve rrrou wd omdat de inho ud
nic t za l ve ra nde ren. O nze vor mgevc r Fréd eri k Ruijs heefr in dit vierkante model nog meer mogelijkheden voor een nog aa ntrekkelijker
opmaa k, mcr na me voor d e faro 's e n
d e illu strati cs'. Va naf numm er Se ijst
2007-IV is mw. Marna Slappendcl
de vo rmgever, zij gaa r voort in her

bes taand e spoo r (2006).
Vanaf 2003 wo rdt her de rde num me r va n he r jaa r in sam enwerkin g
me r de O pcn Monum cnte ndagco mmi ss ie uitgegeven ter gelegenheid van Opcn Mo numenten d ag ,
dc tweede za te rd ag van septem ber.
H el onde rwe rp va n deze numm ers
is een verta lin g van he r la ndelij k
the ma naar de Ze ister behoefte en
bevat mees ta l ee n fi etswcht o f wan del ing la ngs Ze ister mo nume nten.
Van di r nummer word en , op koste n
va n de ge mee nte Ze ist, ee n 75 0 -(a l
cx rra exc mplaren, bestemd voor de
geïnte resseerd e Zeis tenaar uitgegeve n.

rium (2003); e n 100 jaa r Ibad hui s

Zeist (2008). Het Z H G hoopt dal
zij nog mee r d e rgelijke, som s door
de rd en gefi nan cie rd e uitgave n ka n
rea lise re n .
Ter gelege nh e id va n he r 60 jaar
bes taan ":l n het Ze iste r Hi storisch
Genootsch ap zull en a lle don ateurs
een cd mct de ee rste 40 jaa r va n het
Bull c rin Seij sr o ntva ngen.
Voor cve ntu ele ni euwe wijzigingen
in de Ia)'-om waelnen we hct jaar

20 15 rll stig af!
VAN DE POLL- LEZINGEN
In 200 1 is b ij gel ege nhe id va n hel
Sa-jari g besraan va n H et Ze ister
H isro ri sch Ge nootschap bes loten
jaarlijks ec n lez in g te organi seren
di e de naam d e 'Van d e Poll -lezi ng'
za l drage n.
D e IC7.i ngen wo rden goed bezoc ht,
de barste ja ren wo rden ze gehouden
in d c kantine van Schoonoord ; de
direc cic stel t dczc ruimte e n de koffie en th ee grat is ro t onze beschikki ng.
Sind s 200 1 zijn de o nd ersta:lIld e lezi nge n gehoude n :
\Y/. de n H eer: Sportontwikkelin g in
Ned erla nd ; m w. M. Marijnen : Vierho nd e rd jaar V.O.C.;
Henk De kke r: Hi stor isc he Raamwerke n in Zeisr; Ge rt Schurte: Van

reddin g [Ot bezuin iging [Ot leefb aar
Ze istj Leo Visser: Ze ist bij gas licht;
Sander va n Rhijn: Ze ist in de jaren
50j Jan Hein H cimel: De O ri ebergscheweg doo r dc eeuwe n hee n j Koos
Jansse n: Va n Krom me Rijn tot
Soes ter Engh; 111eo Ru ijs: Gas tvrij hei d ro nd 't Rond ; Arie Kliph uis: de
Gesch ieden is va n Bart iméusj lh omas Rau : \'(Ionen in d e toeko mst.
NIEUWSBRIEF
Omd at het bl ad Seijst zich hoe lan ge r hoc meer ontwikkeld e tO t ecn
blad met voo rn a melijk a rt ikelen
ove r de hi stori e, versc hij nt cr sinds
200 5 een N ieuwsbrief (2x per jaar).
De N ieuwsb rief is ec n soon 'veren igin gso rgaa n'. Hi erin kan ui tgebreid
aan dac ht aa n Icz ingen, fi lm voo rstel lin ge n, exc ursies, tentoon stelli nge n ere. gegeven word en, wat in
Seijsl n iet (meer) p::tst.
De Ni euws bricf wordt zo mogel ij k
pe r e-m::t il na ar de do nateurs ve rsruurd , bovendien staat hij integ ra al
op de website (www. zcisr-h isrori e.
11 1)
COLLECTIE
In het bovenstaand e is al meerdere
malen de veelal unieke collcct ie va n
Z H G genoemd. Het is bij zonder
voor ee n hisw ri sche 'vereni gin g',
dat zij ee n grote eigen collec tie bezit. Deze is (mede) ontsraan o mdat
de gcmee nte Zeist een grom deel
va n haa r co llec ti e (o.a. prc nten,
sch il derijen), d ic zij in d e dcniger
jaren ve rworvcn had , aan de n ieuwe
stichtin g besc hi kbaa r heeft ges teld .
Dir W:lS omdat een eigen hi storisch

archi cf van de ge mee nre Ze ist on tbrak in 195 1. Jv let na me i n de ee rste
ja rcn van her bes taan, hebben vel en
grote sc henkingen aa n het ge nootsc hap ged aa n: kaa rten, prenten,
boeken, fo to's, sc hild er ij en. an sichtka a rten, munten, zegels, pennin gen
en and ere voorwerpen , va n va andel s
tot t heelepelrjes.
D e la arsre jaren heefr her Z H G mer
het A DO speel goed , 40 in gebond en
jaa rga ngen va n de \Xfee kbode voor
Z eist" , D ri eberge n en o mgev in g, en
€ 4000 L1it her ve refle n ingsfonds
van Laus Deo bijzondere sc henkin ge n ont vangen.
Dar is fijn en moo i, we zijn er erg
blij l11 ee, ma ar we zij n eve n blij
met een bijzond er th eelepel tje, ce n
sUi kje film , ee n oude rekenin g uit
1920, of wat" ook maa r eni ge hi stori sc he wa arde heeft. \'(Ie beheren
her, we kunn en het helaas ni et allemaal rem oonstellen , maar wi c
de rece nte rentoo ns rellin gen 'Zeist"
o p de kaa n' en ' Het Slot in beeld '
heeft bezocht, heefr een groot aan ral ite ms uit d c colleeri e van ons
ge nootsc hap kunn en bewo nd eren.
Sreeds prob eren we bij tentoon stel lin ge n vooral uit eige n collect ie re
putten. Met de verdere d ig ita liserin g in her vcrsc hi et kum u nog veel
zichtba:trs van ons verwachten.
Daa ro m oo k v:ln af deze pb:l ts d e
oproep: denkr u s.v.p. aan het Z HG
voordat u iers 'Zcisrers' wegdoet" ,
dan kunnen wij ki jken of onze collec tie da arm ee verd er opgbbou wd
kan word en.
De opbouw va n de co ll ect ie bes taar

ni er all ee n ui r sc henkin ge n, we voege n cr ze lf oo k aan I OC mer het ui rgeve n van bo eken (d c laatste jaren
war minder dan vo orh ee n), her bu lletin Seijst, het bewa ren va n o nd erdel en van ge maakte tentoo nstellingcn, di e het waard zij n o m bewaard
te wo rd en, het m:lken va n ni euwe
film s di e eerst op vid eo en nu op
d vd zo voor ee n ied er ro egankclijk
zijn. De ni euws re aa nw inst is de
d vd ' D e achrerk a nt vanh er besre k,
de op- en ncergang van de Ze ister
Z il ve rindu srri e', d ie ter gel egenh eid
van het 6 0-ja rig besta::t n van hcr
Z H G gemaakr is.
DE MONTÉ VER LOREN
PENNINGEN
111 1999 bes loo t het bes Uiur van her
Ze iste r Histor isch Genootsc hap
een leg pennin g tC brcn ontwerpen
om haar/ hem re eren di e zich als
bes Uiurder, aureur of fac iliree rder
in hoge marc verdi ens[elij k heefr
ge m::ta kr voor het genoo tschap. De
pennin g kreeg de 11:1am: Prof. O r.
J.Ph . de M om é ver Loren Pennin g.

Zeist in peper en zout ,
éé n va n de voorwerpen uit de co ll ectie.
FOTO JH. HEIMEL
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Prof. dr. J . Ph. de
Monté ver Lorenpenning.
FOTO JH. HEIMEL
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Tor op heden zijn er pennin ge n uitgereik r aa n (naam en jaar van roekennin g) :
L. Visser, 1999; mr. dr. J. Mccrd ink
(postuum), 1999; R.P.M. Rhoen,
1999;
mr. dr. Y.A.M. va n der Burg, 2000 ;
mw. J. Ye rb eek-Stap ensea, 2000;
CE.G. re n Ha ute de Lange, 2000;
de fam il ie Ruij s (Figi), 200 0;
G. van Delft, 2003;
mr. M .A. va n Rhijn , 2004;
mw. drs. K. Vee nland-H ein ema n,
2007; J. van Zoo nen, 2007; C . Ve rboom, 2007
VRIJWILLIGERS
D e besc hrijvin g va n de gesc hied eni s
van her Zeister Hisro ri sc h Genootsc hap mi sr ied ere bcrekeni s als ni et
d e mense n di e al hct werk ve rze tten
genoemd wo rden. Maa r niet ;tll een
noemen, voo ral ebnkzeggen voor
het vel e, onbaatzuchtige wcrk , dar
zij wekelijks ve rr ichten.
Her arc hiefwerk en her vrage n beantwoorde n n n bezoe kers; het bijhoud en va n de website; her ve rzorge n van lez in ge n en exc ursies; her
maken va n renroo nsrcl li nge n (g root
en kl ein); het vervaa rdi ge n va n
ni euwe fi lms en hct ve rroncn va n
fi lm en di a's; her uitgeve n v;t n het
blad Seijsr en her bes tuurlijke werk,
dit all es met elkaa r maak t dat het
Z H C haar fun ctie, het ziclltba3r en
l ee fb a~tr maken va n de geschi edeni s
van Zeist, voor zowel de Zeistenaar,
als de onde rzoekers en a nd ere geïnte resseerd en, kan ve rvull en.
Daa ro m met ere en d an k word en de
hu id ige medc\verkers ve rm eld:

Commissie Archiefen CoLlectie:
Kees Brcun esse, Hannie va n Eck,
Emm)' Jansse ns, H a ns Molena;tr,
Ben N iesse n, O lfcrt Overduin ,
Frans Sc haa ke, H an Warnier en
Rob van I nge n (webmaster)
Commissie Audiovisuele Collecties:
C hri s Beallveser, Terry Brou we r,
Dick C andcl , Ma rjolein Droog,
Pi er Goedhart, Aa d d e G ro or, AIfred Ve nema , Even Visser
Co mmissie Lezingen en Excursies:
Toos Boekhove-E ikema,
Marijke van Delft-Vc rh oe k, Ne tt)'
G aastra-van Br;tkcl, Aa rt Kla asse n, Fred Scee nsma, Margree th
van Voord en-Doets
Commissie Redactie Seijst:
Eli an dc Jo nge, I-I cnk Jan Kater,
Pi erre Rhoe n, Jan Peter va n 't
Sam, Mama Slappend el, Flora de
Vrijer
Commissie TmtoolJSteLlingen:
Nel leriek Boucher-Ye rl oop, Sas kia
va n Gi nkcl-M ees tcr, And)' Smirh,
Elisabeth Stad es-Y isc her, Karen
Yee nland- Hein ema n
Best tlur:
Kees Brcun essc, Ja n Hein H cim el,
Elian de Jo nge, A ri c Moo Ienaar,
Fred Srcensm:l , Ka ren YeenlandI-I eineman , Flora de Vrij er
TOT BESLUIT
Het Zeister Hiswri sch G enoorsc hap is veel dank versc hul di gd aan
ta l van mense n en insta nties d ie her
med e mogel ijk hebben ge maakt dat
zij de afgelopen 6 0 jaar een belan grijk ged eelre va n her erfgoed va n
Zeisr heeft kun nen vc rwerven, beheren en ve rwn en.

Dan k aa n d e donate urs, de 'schenkers' aan dc co llec tie, d e gc mecnre
Zeist voo r ee n jaa rlijk se subsidie, dc
di rect ies va n Hotel Fig i en Schoonoord voor d e grmc gastvr ijheid door
her (vee lal g rati s) beschikbaa r stel len va n hun facil iteiten, de instanties die (projec r)sllbsidi cs hebben
verl ee nd en de plaatselijke en reg ionale pers en omroep voor de berichtgevin g ove r onze ac ti viteiten .
Da nk , hartelijk dank voor uw stcu n
en betrokkenh eid gcdurende deze
60 jaar.

Noot

, 50 jaar geschiedschrijving, Se ijst,
2001, extra bulletin

