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voorzitter

J.W. van Scherpenzeel

 In memoriam
J.W. van
Scherpenzeel

Op 23 juli is ons lid Jan Willem van Schepenzeel overleden. Wij zullen hem gedenken als
een toegewijde en betrokken medewerker (zie ook het “In memoriam”.)
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11e Lustrum
Deze Nieuwsbrief staat voornamelijk in het teken van ons 11e lustrum.
Op 24 september 1951 is ons Genootschap (toen nog van de Poll Stichting) in het leven
geroepen met de volgende doelstelling: het bestuderen van de historie van Zeist, het
aanleggen van verzamelingen van documenten, platen, kaarten, foto’s en dergelijke
betrekking hebbend op de geschiedenis van Zeist en het verbreiden van de kennis van de
historie van Zeist.
Het werk dat in 1951 is begonnen, gaat nog dagelijks door. Een groep van ruim 35
vrijwilligers is betrokken bij het archief en bibliotheek, tentoonstellingen, lezingen en
excursies, film- en fotopresentaties, bij het blad Seijst, de website, PR-activiteiten en het
bestuur en dat doen we met elkaar met plezier en inzet omdat de geschiedenis van Zeist het
waard is om er telkens weer bij stil te staan.
Voor dit lustrum staat Zeist in de periode 1950/1960 centraal. U vindt in deze Nieuwsbrief
aankondigingen van een wandel- en een fietstocht, een scholenproject, de presentatie van
een nieuwe film en een lezing. Later in dit jaar en in de loop van 2007 volgen nog een
publicatie in ons blad Seijst, een tentoonstelling en naar we hopen zelfs een boek.

Het Geschiedenishuis
Nu de vakantieperiode voorbij is, zijn we op de derde dinsdagavond en de eerste zaterdag
van de maand open om eventuele bezoekers te ontvangen. Voorts bent u op de
dinsdagochtenden, zoals gebruikelijk, eveneens welkom. Het aantal bezoekers op de avond
en zaterdag is niet groot, wanneer u suggesties heeft om daar verandering in te brengen,
bijvoorbeeld door andere tijden te kiezen, dan vernemen wij dat graag van u.
En zoals altijd wanneer u vragen, opmerkingen, wensen of bijdragen aan onze collecties
hebt, dan nodig ik u van harte uit contact met ons op te nemen, het kan via de e-mail:
info@zeist-historie.nl of telefonisch 030 69 56 311.
Tot horens of ziens bij een van onze lustrumactiviteiten.

Flora de Vrijer, voorzitter

In Memoriam J.W. van Scherpenzeel
Donateurs werven
donateurs.
Donateurs zijn erg
belangrijk voor ons
samen. Samen
werken we hard aan
het bewaren en in
stand houden 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.zeisthistorie.nl

Op 23 augustus 2006 is in de leeftijd van 73 jaar Jan Willem van Schepenzeel
overleden. Jan Willem van Scherpenzeel is ruim 11 jaar een enthousiast en
betrokken vrijwilliger bij het Zeister Historisch Genootschap geweest. In 1995 is
hij door middel van Piet Goedhart betrokken geraakt bij het werk van ons
Genootschap. Er was behoefte aan iemand die met verstand van zaken kon helpen
bij het presenteren van dia’s en films over de historie van Zeist. En Jan Willem van
Scherpenzeel bleek uitermate geschikt en heeft tot enkele weken geleden zich
volledig ingezet voor ons Genootschap.
Als lid van de audiovisuele commissie was hij een stuwende kracht achter de
jaarlijkse filmvoorstellingen in Figi en velen van u zullen hem gekend hebben als
de presentator bij de film- en fotopresentaties.
Het Zeister Historisch Genootschap verliest met het overlijden van Jan Willem van
Scherpenzeel een deskundig, betrokken en hartelijke medewerker.
Wij wensen zijn echtgenote, kinderen en kleinkinderen veel kracht en sterkte toe
om dit verlies te kunnen dragen en wij zullen Jan Willem van Scherpenzeel in onze
herinnering in ere houden.
Wandel- en fietstocht
Op zaterdag 16 september zal de start van ons jubileumjaar plaatsvinden.
Dit jubileumjaar zal in het teken zal staan van “Zeist in de jaren vijftig”.
In samenwerking met de projectleider van 'Typisch Zeist' - mevrouw Mieke KroepHelsdingen - van 't Gilde Zeist zijn er een wandel- en fietstocht uitgezet. Beide
tochten proberen een indruk te geven van onder meer het bouwen, werken en
wonen in Zeist gedurende de periode 1950/1960. Om zoveel mogelijk Zeistenaren
in de gelegenheid te stellen kan er gratis deelgenomen worden aan één of aan beide
tochten. Er kan gestart worden op zaterdag 16 september 2006 en/of op
zondag 24 september 2006. Beide tochten starten bij de VVV aan Het Rond te
Zeist. De kramen van ’t Gilde en het Zeister Historisch Genootschap zijn
herkenbaar en men kan zich hier melden. Afhankelijk van het aantal deelnemers
worden één of meerdere groepen gemaakt. De wandeling of fietstocht zal onder
leiding van een ervaren Gildegids plaatsvinden. De tijdsduur is respectievelijk 1½
en 2½ uur, dit is inclusief enkele korte rustpauzes. Bij terugkomst op Het Rond,
ontvangen alle deelnemers een leuke jubileumverrassing. Tijdens of na de tocht is
er de mogelijkheid om onze thuisbasis namelijk Het Geschiedenishuis Zeist
(Middellaan 6, zijstraat Slotlaan bij Blokker) van het Zeister Historisch
Genootschap te bezoeken en een drankje te gebruiken.
Hieronder het overzicht van de starttijden:
wandeling

fietstocht

zaterdag 16 september

11:00 uur
13:00 uur
15:00 uur

13:00 uur
14:30 uur

zondag 24 september

13.00 uur
14.00 uur
15.00 uur

13.00 uur
14.30 uur

Donateurbijdrage 2006

Van de Polllezing: Zeist in de Jaren ’50

De minimumbijdrage 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!

In het najaar vindt de jaarlijkse “Van de Polllezing” plaats. Deze lezing zal
gehouden worden op woensdag 15 november 2006 in het restaurant van het
Openbaar Zeister Lyceum, dit is op het landgoed Schoonoord. De ingang hiervan is
aan de Blikkenburgerlaan. Het thema van deze avond is tevens ons jubileumthema:
“Zeist in de jaren vijftig”. De lezing zal worden gehouden door de bekende
Zeistenaar en oud-notaris, de heer mr. Sander van Rhijn. Iedereen is van harte
welkom vanaf 19.45 uur en u behoeft zich hiervoor niet aan te melden.

Belangrijke data:
16 / 09 : Wandeltocht
16 / 09 : Fietstocht
24 / 09 : Wandeltocht
24 / 09 : Fietstocht
16 / 10 : Premiere film
15/ 11 : Van de Poll lezing

Opening Poortgebouw van de Oude Algemene Begraafplaats te Zeist
In de vorige nieuwsbrief schreven we over de betrokkenheid van onze stichting bij
de inrichting van het poortgebouw van de Oude Algemene Begraafplaats.
Inmiddels is het pand gerestaureerd. De officiële opening zal plaats vinden op
vrijdag 29 september 2006. Tijdens de Open Dag op 30 september is iedereen van
harte welkom om het pand van buiten en van binnen te komen bekijken.
Onze tentoonstellingcommissie legt momenteel de laatste hand aan een expositie,
die in het rechterdeel van het poortgebouw wordt ingericht. De tentoonstelling
beoogt op verrassende wijze een beeld te geven van Begraven in Zeist door de
eeuwen heen en op verschillende locaties. We zijn op zoek gegaan naar
beeldmateriaal en documenten, een intensieve zoektocht. Voor de inrichting en
vormgeving zijn inmiddels professionals ingeschakeld.
Bij onze voorbereidingen kwamen we in contact met het Nationaal Uitvaart
Museum N.U.M. (in oprichting), dat in het voorjaar van 2007 haar deuren opent in
een groot, nieuw te bouwen museum op de Nieuwe Oosterbegraafplaats in
Amsterdam. Het N.U.M. heeft een enorme collectie waar nu een gebouw voor
gerealiseerd wordt. Bij ons ging het precies andersom: we hadden een prachtige
locatie, maar geen collectie.
Karen Veenland-Heineman, voorzitter tentoonstellingcommissie
Premiere film: Zeist in de Jaren vijftig

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

Op maandagavond 16 oktober 2006 om 20:00 uur is in Figi de première van de
film: “Zeist in de jaren vijftig”. Deze film is geproduceerd door de Audiovisuele
commissie en is ter gelegenheid van ons 11e lustrum. De Audiovisuele commissie
is ruim een jaar werkzaam geweest om deze film te produceren. Deze film is
opgedragen aan de heer Jan Willem van Scherpenzeel, die deze première nog zo
graag had willen meemaken, het heeft niet zo mogen zijn.
Na afloop van de voorstelling in het Figi theater is de film verkrijgbaar aan de tafel
in de foyer van Figi. Voor donateurs is de DVD aan te schaffen voor € 15.=.
We gaan ervan uit dat er wederom 500 toeschouwers op deze nieuwe film
afkomen.

Scholenproject
In de maand oktober wordt er een scholenproject gehouden. In samenwerking met
de christelijke basisschool “De Hoeksteen” te Zeist en “het erfgoedhuis” te
Utrecht is er een lessenserie gemaakt voor de leerlingen van de bovenbouw.
In deze lessenserie staat de periode 1950/1960 centraal. Bijzonder aan de serie is
dat deze is opgebouwd rond een wandeling in Zeist. Het Zeist van toen wordt
vergeleken met het Zeist van nu. Voor de leerlingen van “De Hoeksteen” is dit wel
heel bijzonder. Hun school, de vroegere Slotlaanschool, is van naam veranderd en
verplaatst. Er zijn verhaaltjes geschreven over de tijd van toen, er wordt met een
tijdbalk gewerkt en de plattegronden van Zeist worden vergeleken. Wat is er
gebouwd in de achterliggende vijftig jaar, waar woon je zelf, wat was er toen…….
Er wordt een projectweek gehouden in oktober. Het geheel wordt afgesloten in de
bibliotheek van Zeist. Daar worden de kranten gepresenteerd die de leerlingen
zullen gaan maken. Er worden namelijk ook interviews gehouden met de ouders of
grootouders over de tijd van toen.
Uiteraard wordt er ook aandacht besteed aan het beeld van Zeist in de jaren vijftig.
Een speciale dvd uitgave zal dan ook vertoond worden op de school.
Het is een prachtig geheel geworden, dat vele leerlingen en ouders zal interesseren.

RECTIFICATIE
Helaas is er een fout geslopen in SEIJST 2006-III.
De vermelde bestuursmededelingen heeft u al in Seijst 2005-III
kunnen lezen.
Zij komen dus te vervallen in dit nummer.
Onze excuses voor deze storende fout.

