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Nieuwsbrief voor u! 

De vrijwillige medewerk(st)ers van het Zeister Historisch Genootschap zijn vaak  

wekelijks in de weer om de doelstellingen van het Genootschap uit te voeren. Zij zijn bezig 

met het vergaren en bewaren van het Zeister Cultureel Historisch Erfgoed. En daarnaast 

vertellen zij er graag over in ons documentatiecentrum, tijdens lezingen, door 

tentoonstellingen samen te stellen, filmvoorstellingen voor te bereiden, een website te 

onderhouden en door ieder kwartaal weer een prachtblad uit te brengen.  

Het is belangrijk dat we onze geschiedenis in ere houden. Niet alleen om terug te kijken, 

maar vooral ook om er van te leren voor de toekomst. De geschiedenis is het fundament 

voor het nu en de toekomst. Dat werk kunnen de enthousiaste vrijwilligers alleen doen met 

de grote betrokkenheid van u als donateur. U bent het steuntje in de rug om ONS werk 

mogelijk te maken. Daarom zijn we heel blij met u als bestaande donateur en willen we u 

naast onze prachtige kwartaaluitgave Seyst extra informeren over de komende activiteiten 

van ons Genootschap door middel van deze Nieuwsbrief. Die we twee keer per jaar willen 

laten verschijnen.  

We hebben voor de komende maanden weer een aantal inspirerende en interessante 

activiteiten georganiseerd. En u als donateur bent de eerste die we daarover inlichten. Want 

donateurs hebben bij ons een streepje voor! 

Flora de Vrijer, voorzitter 

Fototentoonstelling in de bibliotheek: 7 tot 28 maart 2005 

‘Geschiedenis dichtbij’ over de Voorheuvel! 
Heeft u wel eens gekeken in de vitrines van de Openbare Bibliotheek aan de Voorheuvel? 

In de maand maart moet u dat zeker gaan doen. De tentoonstellingscommissie van het 

ZHG richt een expositie in met historische foto’s en sluit daarmee aan bij het thema van de 

boekenweek: geschiedenis.  

 

‘Geschiedenis dichtbij’ gaat over de Voorheuvel in 1950. De foto’s zijn afkomstig 

uit een album, dat mevrouw M. van de Broek-van Eck kreeg bij haar vertrek naar Amerika 

van ‘Winkeliers en Kennissen van de Voorheuvel’, zoals op de eerste pagina staat vermeld. 

Mevrouw woonde op Voorheuvel 84. 
Voor de tentoonstelling maakten wij een selectie. De unieke foto’s geven een sfeervol 

beeld van de winkelstraat in 1950. De meeste winkeliers zijn even achter de toonbank 

vandaan gekomen om zich voor hun winkel met hun familie en personeel te laten 

vereeuwigen.  

Wat een goed idee om mevrouw Van de Broek deze herinnering mee te geven! Voor de 

oudere Zeistenaars betekenen de foto’s een feest van herkenning. Jongeren en 

nieuwkomers zullen zich verbazen over de metamorfose die de Voorheuvel sindsdien heeft 

ondergaan. In 1996 is het fotoboek geschonken aan het Zeister Historisch Genootschap 

door de heer G. van Eck.  



 

 

Donateurs werven 
donateurs. 
Donateurs zijn erg 
belangrijk voor  ons 
samen. Samen 
werken we hard aan 
het bewaren en 
instandhouden van 
het historisch 
cultureel erfgoed 
van Zeist. De 
financiële bijdrage 
van de donateurs is 
de grootste bron van 
inkomsten; daarna 
een subsidie van de 
Gemeente Zeist. We 
hebben veel 
plannen, maar die 
kunnen we alleen 
uitvoeren als daar 
ook extra inkomsten 
tegenover staan. 
Help ons en werf 
een donateur. En u 
weet het: elke 
nieuwe donateur kan 
in “Het Geheugen 
van Zeist”, onze 
centrum aan de 
Middellaan 6 te 
Zeist, een gratis 
historische 
verrassing 
uitzoeken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heeft U onze 

website al 

bezocht? Daar 

vindt u altijd de 

laatste nieuwtjes. 

www.zeist-

historie.nl 

Oproepen 

1. De tentoonstellingscommissie is op verzoek van de Stichting Oude Algemene 

Begraafplaats een permanente expositie over Begraven in Zeist aan het voorbereiden. De 

tentoonstelling zal na de restauratie van het Poortgebouw aan de Bergweg in het rechter 

gedeelte worden ingericht. Graag komt de commissie in contact met mensen die 

(historische) foto’s van begrafenissen in Zeist hebben. 

Contactpersoon: Karen M. Veenland-Heineman, 030 – 6955033. 

 

2. De Audiovisuele Commissie heeft reeds een boeiende collectie 

oorlogsfilmfragmenten verzameld maar wil deze verzameling verder uitbreiden. Daarom 

wordt een beroep gedaan op particulieren die in het bezit zijn van oorlogsfilms en – foto’s.  

Hebt u nog films en/of foto’s die het verhaal vertellen van de bezettingstijd in Zeist? Wij 

willen er graag een kopie van maken zodat hiermee een bijdrage aan de bezettingsfilm kan 

worden geleverd.  

Kunt u ons met films en/of foto’s helpen? Bel dan naar Jaap van Zoonen, telefoon 030-

6951588, of stuur een e-mail naar: info@zeist-historie.nl . 

 

Filmvoorstelling in Figi op 15 maart 
De Audio-visuele commissie van het Zeister Historisch Genootschap organiseert op 

dinsdagmiddag 15 maart 2005, 15.00 uur, een bijzondere filmvoorstelling. Deze 

filmvoorstelling sluit aan op de bijzonder boeiende tentoonstelling in Slot Zeist “ Zeist 

Zilver Werken”, over 100 jaar zilverindustrie in Zeist. Gedraaid wordt de film over deze 

Zeister zilverindustrie. Verbaast u over de fabriekscomplexen en het vele werk dat gedaan 

moet worden om van een stukje metaal een mooi glimmend mes te maken. Daarnaast 

wordt er nog een andere film getoond. Welke dat is? Dat blijft een verrassing. De toegang 

is gratis. Koffie of thee in de pauze is wel voor eigen rekening. 

  

Filmvoorstelling op 5 mei: Première nieuwe ZHG-film! 

Op donderdag 5 mei vieren we het feit dat Nederland en Zeist 60 jaar geleden bevrijd 

werd. Het ZHG geeft aan dit heugelijke feit een extra feestelijk tintje met de première van 

onze nieuwe bevrijdingsfilm, met daarin nieuwe ontdekkingen uit de Tweede 

Wereldoorlog. Ook deze film wordt vertoond in Figi. Let op de speciale 5 mei-publicaties 

en De Nieuwsbode over aanvang tijdstip. 

Deze nieuwe Zeister bevrijdingsfilm wordt ook op DVD uitgebracht. Deze DVD wordt in 

samenwerking met het 4-5 Comité aan alle scholen in de gemeente Zeist aangeboden. Hij 

zal op 5 mei ook in Figi te koop zijn. De prijs is nog onbekend. Op bestelling is de film 

ook op VHS-video verkrijgbaar. 

_______________________________________________________________ 

De commissie Lezingen en Excursies vraagt uw belangstelling in 

2005 voor de volgende activiteiten: 
 

1. Lezing + bezoek aan de expositie "Kamp van Zeist schrijft geschiedenis" 
In opdracht van het Militaire Luchtvaart Museum Soesterberg verkende de fotograaf 

Mischa Keijser (ontving in 2002 de Zilveren Camera) enkele maanden het hart van de 

Utrechtse Heuvelrug op zoek naar herinneringen aan het militaire verleden van het 

'Kamp van Zeist' . Deze expositie geeft een indruk van de militaire geschiedenis van 

het gebied tussen Zeist, Woudenberg, Soest, Amersfoort en Leusden vanaf het begin 

van de 19
e
 eeuw.  
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Donateursbijdrage 
2005 
 
Bij deze Nieuwsbrief 
treft u de acceptgiro 
aan ter betaling van uw 
jaarlijkse donatie.  De 
minumum-bijdrage is  
€ 16,50  per jaar.  Maar 
meer mag natuurlijk 
ook.  U krijgt er veel 
voor terug. Zie deze 
Nieuwsbrief! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grandioze  voorjaars 
kortingsactie alleen 
voor onze donateurs! 
 
Ter gelegenheid van 
deze nieuwe 
Nieuwsbrief ontvangen 
alle donateurs bij 
aankoop van de op 
pagina 4  vermelde 
ZHG-publicaties € 1,-- 
extra korting.  Deze 
actie geldt gedurende 
de hele maand maart 
2005. En alleen op 
vertoon van deze 
Nieuwsbrief. Kom naar 
de Middellaan 6 en 
profiteer! 

U wordt van harte uitgenodigd voor een boeiende lezing en beeldmateriaal op 

maandag 25 april  om 19.30 uur in het Militair Luchtvaart Museum in 

Soesterberg, in de "Snijdershal". 

Bereikbaar via de A 28, afslag 4 (Soest, Soesterberg), waar een prachtige F-104G 

Starfighter op een sokkel u de weg wijst. Komt u met openbaar vervoer reis dan (vanaf 

station Driebergen-Zeist) met buslijn 56 naar Soesterberg. Vanaf halte Kampweg is het 

slechts 10 minuten lopen. Fietsen kan natuurlijk ook ! 

De toegang is gratis. Een kopje koffie wordt u aangeboden. Meerdere consumpties zijn 

voor eigen rekening. Wij verzoeken u - bij voorgenomen deelname - de bijgevoegde 

aanmeldingstrook in te vullen en vóór 1 april te bezorgen bij mevrouw Riet Hofman, 

Nelson Mandelalaan 24, 3707 KM. Tel- 030-6920561. 

Mochten er vervoersproblemen bestaan neemt u dan contact op met Riet Hofman. 

Graag ook melden wanneer u iemand met uw auto mee kunt nemen! 

 

2. Een bijzondere Voor- en Najaars(DAG)excursie naar de 

"Oostvaardersplassen"  (in voorbereiding) 

 
Het gebied 'de Oostvaardersplassen' is het grootste en meest bekende reservaat van 

Flevoland. Het reservaat is internationaal van groot belang als rust-, broed- en 

voedselgebied voor tienduizenden moerasvogels. 

Voor het in stand houden van het moeras is begrazing even essentieel als de 

waterhuishouding. Dankzij de vraag van de tienduizenden 'kleine grazers' blijft een 

uitgebreid netwerk van plassen, poelen en geulen in stand. De rol van de 'grote grazers'  

als edelherten, Konikpaarden en Heckrunderen is ook zeer belangrijk. Hun 

graasgedrag bepaalt in hoge mate de ontwikkeling van dit gebied. 

 

Zoals is aangegeven willen wij twee keer naar dit gebied. De juiste data worden later 

bekend gemaakt.  Wel kunnen we u nu reeds het volgende melden: 

Per excursie kunnen (helaas) slechts 40 deelnemers worden toegelaten i.v.m. de eisen 

van het gebied. Na aankomst is er koffie in het bezoekercentrum in Lelystad U ziet een 

documentaire met nadere toelichting over de ontstaansgeschiedenis etc. En na de lunch 

maken we een 'ontdekkingstocht' per gemotoriseerde "Jan Plezier" door het gebied. 

Nadere informatie (inclusief de kosten) en mogelijkheid tot aanmelding volgt zo 

spoedig mogelijk. 

 

3.       De jaarlijkse 'Van de Poll-lezing' vindt in het najaar plaats. Onze bekende  

    plaatsgenoot, de heer Leo Visser, houdt een inleiding over "Zeist bij gaslicht",  

    waarin het gasbedrijf centraal staat.  

--------------------------------------------------------------------------------- 

    Aanmeldingsstrook 

Ondergetekende .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .(naam) .    .    . (voorletters) 

 

Adres  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 

 

Postcode .   .   .   .   .                          Woonplaats  .    .    .    .    .    .    . 

 

Telefoon .    .    .    .    .      Handtekening .    .    .    .    .    .    .    .    .    

 

maakt graag alleen / met één introducé gebruik van de uitnodiging om aan-  

wezig te zijn bij de lezing op maandag 25 april in Soesterberg. 

 
Graag vóór 1 april sturen naar  mevr. Riet Hofman, N. Mandelalaan 24, 3707 KM, tel.   

030-6920561. Of mail naar hans.kartman@planet.nl 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



  

 

 


