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Nieuwsbrief nummer 3 voor u! 
 

Het Geschiedenishuis 

 
Zoals u allen weet hebben we sinds het voorjaar van 2004 een eigen onderkomen aan 

de Middellaan 6 en velen van u en van de Zeister bevolking weten de weg daarnaar te 

vinden. De benaming van dit pand echter kent vele variaties, ‘ons pand’ of ‘ons pand 

aan de Middellaan’ of  ‘de winkel’  of ‘het archief’ of óns eigen huis’, etc. Het bestuur 

heeft besloten aan die onduidelijkheid een einde te maken en heeft het pand nu een 

naam gegeven en wel ‘Het Geschiedenishuis Zeist’ in de praktijk zullen we het “Het 

Geschiedenishuis” noemen. We hopen dat hiermee onze herkenbaarheid vergroot zal 

worden. 

 

In deze Nieuwsbrief leest u over allerlei activiteiten die de komende tijd te wachten 

staan. Alle commissies zijn druk bezig met de voorbereidingen van het lustrumfeest 

in het najaar van dit jaar, maar ook met de ‘gewone’ activiteiten, u leest het in deze 

Nieuwsbrief 

 

In onze vorige Nieuwsbrief deden we een oproep voor een PR functionaris, het 

bestuur is blij dat Frans Verweij deze functie wil gaan vervullen. Frans is al sinds een 

aantal jaren aan ons Genootschap als vrijwilliger verbonden. U zult de komende tijd 

zeker vaker van hem horen. 

 
Sinds 1 januari van dit jaar hebben we onze openingstijden enigszins veranderd. Het 

bleek dat er op de zaterdagen niet erg veel bezoekers kwamen en hebben daarom 

besloten dit terug te brengen naar één zaterdag per maand, en een openstelling op 

elke derde dinsdagavond van de maand. Van deze laatste mogelijkheid wordt tot op 

heden weinig gebruik gemaakt. Dit vanwege het feit dat hieraan nog weinig 

ruchtbaarheid aan gegeven is.  

 

De openingstijden zijn:  

 

Dinsdagmorgen: 10.00 -12.00 uur  

1
e
 zaterdag van de maand van 12.00 – 14.00 uur 

3
e
 dinsdagavond van de maand: 19.00 – 21.00 uur 

 

En zoals altijd wanneer u opmerkingen, wensen, vragen of bijdragen aan onze 

collecties hebt, dan nodig ik u van harte uit contact met ons op te nemen. Dit kan via 

de e-mail: info@zeist-historie.nl of telefonisch 030 69 56 311. 

Tot horens of ziens bij één van onze activiteiten. 

 

Flora de Vrijer, voorzitter 
 

 

mailto:info@zeist-historie.nl


 
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 
Geschiedenishuis”, 
ons 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. 

En veel 

bijzondere ´links´ ! 

www.zeist-

historie.nl 

 

 

Restauratie Poortgebouw en Oude Algemene Begraafplaats aan de Bergweg  

 
Wie langs de Bergweg komt, ziet dat niet alleen de watertoren wordt gerestaureerd, 

maar dat ook het Poortgebouw van de Oude Algemene Begraafplaats een 

opknapbeurt krijgt. De restauratie van het Poortgebouw is onderdeel van een groter 

plan om de monumentale begraafplaats te herstellen en te behouden voor de 

toekomst. In de voor dit doel opgerichte Stichting: Oude Algemene Begraafplaats 

Zeist “De Kleine en de Groote” zijn verschillende organisaties verenigd:   

de Gemeente Zeist, ’t Gilde Zeist, Rotary Club Zeist en ook het Zeister Historisch 

Genootschap. Het Zeister Historisch Genootschap is betrokken bij de inrichting van 

het rechter gedeelte van het poortgebouw tot expositieruimte.  

Onze tentoonstellingscommissie heeft de afgelopen tijd gezocht naar materiaal met 

als onderwerp Begraven in Zeist. Onlangs is het tentoonstellingsplan gepresenteerd. 

We hebben daarvoor de hulp ingeroepen van de ontwerper Ivo Nelissen, die een 

verrassende vormgeving heeft bedacht. De komende maanden wordt dit plan verder 

uitgewerkt. We denken de expositie in het najaar te kunnen openen. 

Wie meer wil weten over de stichting Oude Algemene Begraafplaats Zeist kan 

terecht op www.oudealgemenebegraafplaatszeist.nl. Om alle plannen uit te voeren 

is geld nodig. U kunt de stichting steunen door donateur te worden (banknr. 

395.267.528 t.n.v. stichting Oude Algemene Begraafplaats Zeist)  

 

Karen Veenland-Heineman, voorzitter tentoonstellingcommissie 
 

 

Een kijkje nemen op de W.A. Hoeve te Den Dolder……… 

 
In samenwerking met de Historische Vereniging Den Dolder wordt op vrijdag 19 mei a.s. 

een lezing, gevolgd door een wandeling op het terrein van de W.A. Hoeve in Den Dolder, 

georganiseerd. Het maximum aantal deelnemers kan helaas maar 50 zijn! 

Het onderwerp van de lezing en excursie is:  

"De geestelijke gezondheidszorg van vroeger naar nu en in het bijzonder de W.A. Hoeve". 

De lezing wordt ondersteund met lichtbeelden. De excursie gaat over het terrein langs de 

historisch/architectonisch interessante gebouwen. 

 

Het programma is als volgt: 

10.30 uur  Ontvangst in de Gehoorzaal van de W.A.Hoeve met koffie en thee. 

11.00 uur  Lezing door de heer Martin Visscher. 

12.00 uur  Lunch in de Gehoorzaal. 

13.00 uur  Wandeling over het terrein onder leiding van de heren Albert van Silfhout,  

                 Harm Sok, Martin Visscher en diverse leden van de Historische Vereniging  

                 Den Dolder. 

14.30 uur  Afsluiting. 

 
Informatie 

 Vervoer op eigen gelegenheid. Er kan geparkeerd worden op de parkeerplaats  

"Parkeren EPD", dat op de borden vermeld staat. 

 Het maximum aantal deelnemers is helaas 50. Wie het eerst komt, het eerst maalt! Zie 

óók de bijgaande Aanmeldingsstrook. 

 Prijs € 10.- per persoon. 

 

 

http://www.zeist-historie.nl/
http://www.zeist-historie.nl/
http://www.oudealgemenebegraafplaatszeist.nl/


 

 

Donateursbijdrage 
2006 
 
De minumum-bijdrage 
is  € 16,50  per jaar.  
Maar meer mag 
natuurlijk ook.  U krijgt 
er veel voor terug 
U heeft uw acceptgiro 
voor 2006 al 
ontvangen, indien u 
nog niet betaald heeft, 
dan graag zo spoedig 
mogelijk!  
 
 
 
Filmvoorstelling: 
Op zaterdag 29 april 
2006 organiseert de 
Audiovisuele 
Commissie in 
samenwerking met het 
Oranje Comité en FIGI 
weer een fantastische 
filmvoorstelling. 

 

De toegang is  
gratis! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Openingstijden Het 
Geschiedenishuis: 
Dinsdag 10-12 uur 
1e zaterdag van de  
maand 12.00-14.00 uur 
3e dinsdag van de 
maand 19.00 – 21.00  
 

 

Registratie digitale collectie 

 
De collectie van onze stichting is groot en gevarieerd. De registratie van een deel van de 

collectie is in de loop van de jaren in papieren inventarissen en op losse kaartjes 

uitgevoerd. Bij de verhuizing van Het Slot naar het Geschiedenishuis aan de Middellaan te 

Zeist is gebleken dat zowel de registratie als de berging van onze collectie aan verbetering 

en modernisering toe is. Daarom is in 2005 een collectieplan opgesteld. Onderdeel van dit 

meerjarenplan is de herinventarisatie van de hele collectie. Er is een begin gemaakt met het 

maken van een eenvoudige database voor deelcollecties, die onze medewerkers en 

bezoekers al gebruiken. Om ons bezit nog beter toegankelijk te maken en te beheren 

beginnen we binnenkort met de invoer van collectiegegevens met behulp van Adlib. Dit is 

een databaseprogramma, dat in veel musea, archieven en bibliotheken wordt gebruikt voor 

collectieregistratie. Onze medewerkers gaan de komende tijd in kleine teams de 

deelcollecties invoeren. We zullen u op de hoogte houden van onze vorderingen. 

 

Karen Veenland-Heineman, conservator  
 

 

 

Back to the fifties!  
 

Ter gelegenheid van ons 11
de

 lustrum willen wij dit jaar aandacht besteden aan de periode 

waarin onze stichting ontstond. Voor onze jubileumfilm: “Zeist in de jaren vijftig”, zijn 

we als Audio-visuele commissie op zoek naar films, foto’s of dia’s van ons dorp of onze 

omgeving uit deze periode en van oude traditionele ambachtslieden zoals, bakker, slager, 

melkman en groenteman met de daarbij behorende vervoersmiddelen.  

Daarnaast zoeken wij nog jaren ’50 materiaal van het oude Figi, Boschlust, Jagershuis en 

het Slottuintheater.  

Degene die ons kan helpen aan één of meerdere attributen, of materiaal gedurende deze 

periode wil uitlenen kan contact opnemen met Hans Molenaar 030 – 69 53 642 of Aad de 

Groot: email aj.groot@planet.nl of via  info@zeist-historie.nl  of langs komen in het 

Geschiedenishuis op de Middellaan 6. 

 

 

______________________________________________________________  

 

Koninginnedag 2006  
 

Samen met het Oranje Comité zullen wij ook dit jaar een filmvoorstelling op 

Koninginnedag aanbieden. Dit jaar is de Koningedag gepland op zaterdag 29 april 2006. In 

de grote zaal van de Figi bioscoop zal een film vertoond worden. De films die wij hopen te 

vertonen zijn:  
 

Zeist, 60 jaar bevrijd  

 

Zeist en de tweede wereldoorlog  
 

De DVD’s hiervan zijn op deze dag te koop. Ook te koop tijdens openingstijden van Het 

Geschiedenishuis aan de Middellaan 6. 

________________________________________________________________________ 

 

mailto:aj.groot@planet.nl
mailto:info@zeist-historie.nl


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Herziening website 

 
De website heeft in de achterliggende periode een belangrijke vernieuwing ondergaan. 

Onder de titel Publicaties zijn nu fragmenten te zien van films die door onze commissie 

Audiovisuele collecties zijn samengesteld en uitgebracht. De vernieuwing heeft nu nog een  

experimenteel karakter, maar na het verwerken van gebruikerservaringen verwachten we 

dat de weergave van de fragmenten op de website bijdraagt aan het naar buiten brengen 

van onze activiteiten. 

 

Nog meer nieuws over de website………, 

 

want deze wordt op dit moment compleet vernieuwd. De meeste veranderingen hebben een 

technische achtergrond en spelen zich vooral af “onder de motorkap”, waardoor er een 

beter te beheren geheel zal ontstaan. Het huidige uiterlijk bevalt goed en daaraan zal 

weinig veranderen. Er zal van de gelegenheid gebruik gemaakt worden om het werk van de 

verschillende commissies beter zichtbaar te maken. Op dit ogenblik buigt een aantal 

commissies zich over pakkende teksten die hun inspanningen goed beschrijven. 

 

►- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

Aanmeldingsformulier voor lezing/excursie in Den Dolder, W.A. Hoeve op 19 

mei 2006 

 

Ondergetekende: 

 

Naam:……………………………………………….voorletters:………………….. 

 

Adres:……………………………………………………………………………….. 

 

Postcode:…………..                     Woonplaats:…………………………………….      

 

 

 

Telefoon:……………………      Handtekening:…………………………………..     

 
maakt graag alleen/ met één introducé* gebruik van de gelegenheid tot deelnemen aan 

bovengenoemde lezing/excursie. 

Graag vóór 10 mei sturen naar mevr. Riet Hofman, N. Mandelalaan 24, 3707 KM Zeist. 

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

* Doohalen wat niet van toepassing is.  

 

____________________________ 

 



  

 


