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Nieuwsbrief nummer 7 voor u! 

 

Van de voorzitter  

 

Jaap van Zoonen 

Tot ons groot verdriet moeten we u melden dat Jaap van Zoonen is overleden.  

Met hem verliest het Zeister Historisch Genootschap een zeer kundig en betrokken 

medewerker (zie verder het In Memoriam). 

 

Van de Poll lezing 

We zijn bijzonder verheugd dat de burgemeester van Zeist, de heer drs  

J.J.L.M. Janssen dit jaar deze lezing wil verzorgen, zie verder het bericht  

elders in deze nieuwsbrief. 

 

Filmvoorstelling 

Wanneer u deze nieuwsbrief leest is de jaarlijkse najaarfilmvoorstelling al geweest. 

Het is helaas niet meer mogelijk de filmvoorstellingen gratis aan alle Zeistenaren 

aan te bieden. Vele, vele jaren hebben we een dankbaar gebruik gemaakt van de 

filmzalen die Figi ons gratis aanbood, waarvoor we onze dank wederom uitspreken.  

 

We maken thans gebruik van een verlaagde zaalhuur, via de gemeente Zeist, maar 

moeten wel huur betalen. Om de drempel zo laag mogelijk te houden vragen we 

een bescheiden toegangsprijs. € 2 voor de najaarsvoorstelling en € 1 voor de 

middag voorjaarvoorstelling. Het is even wennen, maar het prachtige beeld- 

materiaal vergoedt hopelijk veel. 

 

Museum 

Een projectgroep waarvan ook het Zeister Historisch Genootschap deel van 

uitmaakt heeft een tussen rapportage van een ‘Haalbaarheidsonderzoek Zeister 

Historisch Museum’ aan de kerngroep (Gemeente Zeist en Provincie Utrecht) 

aangeboden. De kerngroep heeft het rapport met de betrokken overheden 

besproken en de verwachting is dat er een aanvullende opdracht aan de 

projectgroep gegeven zal worden. In het bijzonder moeten de collecties van de 

participanten op hun museale waarde geïnventariseerd worden. De projectgroep 

bestaat uit vertegenwoordigers van: Gemeente Zeist, Stichting de Zilver-Kamer, 

Stichting Museum Herrnhutter huis en het Zeister Historisch Genootschap. U hoort 

via onze kanalen en/of via de pers verdere berichten hierover. 

 

 



 
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.zeist-            

historie.nl 

Historisch archief 

Met de Gemeente Zeist zijn wij nog in gesprek over een integratie van het 

(historisch) gemeentearchief in de nieuwbouw van het Gemeentehuis en het Zeister 

Historisch Genootschap. Dit wordt thans in samenhang met de planontwikkeling 

voor het Zeister Historisch Museum verder besproken. 

 

Opening 

Voor alle duidelijkheid nog een keer onze openingstijden,  

Iedere dinsdagmorgen 10.00 - 12.00 uur 

1
e
 en 3

e
 zaterdag van de maand van 12.00 – 14.00 uur 

 

Reactie geven 

Op alle zaken betreffende onze activiteiten kunt u reageren, dit kan via de email: 

info@zeist-historie.nl, per telefoon: 030 69 56 311, of per post: Postbus 342, 3700 

AH Zeist 

 

Flora de Vrijer, voorzitter 

 

In Memoriam Jaap van Zoonen 

Op 1 oktober 2008 is Jaap van Zoonen overleden. Met dit overlijden verliest het 

Zeister Historisch Genootschap een zeer betrokken medewerker.  

Jaap was de eerste voorzitter van onze audiovisuele-commissie die in 1996 is 

opgericht. Jaap was destijds tevens bestuurslid en is dat tot 2000 geweest.  

Onder de professionele leiding van Jaap is in 1996 een begin gemaakt met het 

vervaardigen van films. Dit betreffen zowel geheel nieuwe films als films van 

historisch materiaal. Dit mede dankzij het inzenden van nieuw filmmateriaal door 

onze donateurs. In 1997 kwam de eerste film uit: “Goede Buren over de 

Evangelisch Broedergemeente”, daarna volgden er meer, zoals de film over 

“Austerlitz”, de prachtige film over de “Stichtse Lustwarande, de Bevrijding, het 

Stationsgebied en Zeist in de jaren vijftig”.  

 

Voor het vele belangrijke werk dat Jaap, samen met de gehele  

audiovisuele-commissie heeft uitgevoerd, heeft Jaap in 2006 de  

J.Ph. de Monté verLoren penning ontvangen. Zo blijft Jaap in onze herinnering 

voortleven. De crematie heeft op dinsdag 7 oktober plaatsgevonden. 

 

Flora de Vrijer, voorzitter 

 

Van de Poll lezing 2008 

In tegenstelling met een eerder bericht zal op maandag 10 november 2008 de 

jaarlijkse Van de Poll lezing gehouden worden. 

Spreker: J.J.L.M. Janssen  

We zijn bijzonder verheugd dat onze burgemeester, de heer J.J.L.M. Janssen deze 

lezing dit jaar wil verzorgen. Onze burgemeester zal ingaan op de verschillen in 

cultuur en erfgoed in de plaatsen Bunnik, Soest en Zeist, plaatsen waar de heer 

J.J.L.M. Janssen burgemeester geweest is en/of thans is.  

De heer Janssen is tevens voorzitter van Erfgoed Nederland en zal ook daarover 

zeker iets vertellen. 

Locatie: Kantine Openbare Scholengroep Schoonoord, Blikkenburgerlaan 2 

Aanvangstijd: 20.00 uur.  

 

mailto:info@zeist-historie.nl


 
Donateurbijdrage 2008 
 
De minimumbijdrage is  
€ 16,50  per jaar.  Maar 
meer mag natuurlijk 
ook.  U krijgt er veel 
voor terug 
U heeft uw acceptgiro 
voor 2008 al 
ontvangen, indien u 
nog niet betaald heeft, 
dan graag zo spoedig 
mogelijk!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 november 1908 – 2008: 100 jaar Zeister raadhuis 

 

Het verleden komt tot leven: 

 

Rondleidingen met theater door raadhuis Zeist 

Wel eens in de toren van het oude gemeentehuis geweest? Een spannende tocht 

over de 100 jaar oude zolder gemaakt? Meer willen weten over de vlammende 

liefde tussen een typiste en een schoonmaker? Burgemeester Clotterbooke Patijn 

Van Kloetinge ontmoeten? Marianne Henriëtte Walkart in levende lijve zien? Alles 

willen weten over het gebouw waaruit Zeist al 100 jaar bestuurd wordt? Dat kan 

nu! 

 

Het Zeister Historisch Genootschap organiseert in samenwerking met het 

gemeentearchief van Zeist een unieke tentoonstelling over de geschiedenis van 100 

jaar raadhuis van Zeist. De rondleiders van Het Gilde en acteurs van Theatergroep 

Brrik dragen zorg voor een informatieve en speelse rondleiding van ongeveer 75 

minuten langs de tentoonstelling en door het raadhuis. 

 

De rondleidingen worden gehouden op de vrijdagen en zaterdagen: 14, 15, 21, 22, 

28 en 29 november 2008 en op 6, 12, 13, 19 en 20 december 2008. Aanvangstijden 

van de rondleidingen zijn: 10:00 uur, 11:30 uur, 14:00 uur en 15:30 uur. Per 

rondleiding zijn maximaal 40 toegangskaarten uitgegeven. 

 

Boeken 

 

We maken u graag attent op drie boeken die de afgelopen maanden verschenen zijn 

en waarin (de historie van) Zeist een belangrijke rol speelt: 
 

Charlotte J.C. Broer: Uniek in de stad.  

De oudste geschiedenis van de kloostergemeenschap op de Hohorst bij Amersfoort, sinds 

1050 de Sint-Paulusabdij in Utrecht: haar plaats binnen de Utrechtse kerk en de 

ontwikkeling van haar goederenbezit (ca. 1000- ca. 1200), Utrecht 2000, ISBN 90-805772-

1-9  

Utrecht kent een lange kloosterlijke traditie die teruggaat tot de missionaris Willibrord, de 

zevende-eeuwse grondlegger van de Utrechtse kerk. Als monastieke opvolgster van het 

door hem gestichte monasterium van Sint-Salvator, waarin deze kerk haar basis had, werd 

omstreeks het jaar 1000 door bisschop Ansfried op de Hohorst bij Amersfoort een nieuwe 

kloostergemeenschap gesticht. Deze gemeenschap, niet lang na het ontstaan ervan 

georganiseerd als benedictijner abdij, werd rond 1050 door bisschop Bernold overgebracht 

naar de stad Utrecht, waar ze als Sint-Paulusabdij naast de kapittels aldaar een belangrijke 

plaats ging innemen. 

  

Het boek is verkrijgbaar door overmaking van het verschuldigde bedrag van € 25,00 op 

postgirorekening 40 41 43 2 ten name van C. Broer te Utrecht, onder vermelding van uw 

naam en adresgegevens (minstens postcode en huisnummer!). Na ontvangst van de 

betaling krijgt u dan het boek zonder verdere bijkomende kosten toegestuurd. Voor nadere 

informatie kunt u zich wenden tot: C. Broer, Stadionlaan 41, 3583 RB Utrecht, 030-254 

1994, e-post: cjcbroer@casema.nl.  

  
 

 

 

 

mailto:cjcbroer@casema.nl


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Openingstijden Het 
Geschiedenishuis: 
 
Dinsdag 10-12 uur 
en 
1e en 3e zaterdag van 
de  maand 12.00-14.00 
uur 
 
 

85 jaar ADO - Speelgoed met een doel-  

Van ‘Arbeid Door Onvolwaardigen’ tot ‘Apart Doelmatig Onverwoestbaar’ 

Herman uit de Bosch,  Willem van den Broeke 

© 2008 H.S. uit de Bosch; ISBN 978-90-9022705-4 

In dit boek maakt u kennis met ADO-speelgoed en de filosofie achter de 

vervaardiging van dit unieke product. De als therapie bedoelde bezigheid die in 

1922 in het sanatorium Berg en Bosch in Apeldoorn begon en later in Bilthoven 

werd voortgezet, mondde uiteindelijk uit in een – vanaf 1962- door de Sociale 

werkplaats Zeist (SWZ) geëxploiteerde moderne speelgoedlijn. De productie is in 

2006 gestopt, en hiermee 85 jaar historie afgesloten. In dit rijk geïllustreerde boek 

zijn de vele ADO producten te bewonderen, maar ook in het Geschiedenishuis aan 

de Middellaan in Zeist.  

 

Het Zeister Historisch Genootschap heeft (een deel) van de ADO-collectie 

ontvangen en daarmee wordt dit stukje Zeister historie bewaard.  
 

100 jaar Geytenbeek 

De firma Geytenbeek bestaat dit jaar 100 jaar. Ter gelegenheid daarvan is hen het 

Predikaat Hofleverancier verleend en door Bert van Nieuwenhuizen is een boek 

geschreven over deze 100 jaar. Het boek is in de plaatselijke boekhandels te koop. 

 

 

Ter informatie:  SABINE 

Wie over een Utrechts onderwerp iets te weten wil komen, begint bij SABINE:  

de gratis online databank over Utrecht (www.sabine.nu).  

Elk jaar groeit SABINE in omvang; kortgeleden is de mijlpaal bereikt van 30.000 

verwijzingen naar boeken en tijdschriftartikelen over stad en provincie Utrecht. Om 

deze enorme hoeveelheid informatie toegankelijk te houden, heeft SABINE een 

face-lift ondergaan. Gebruiksgemak blijft vooropstaan. Misschien is dit al 

voldoende reden om - opnieuw - een kijkje te nemen bij SABINE.  

SABINE heeft vele jaargangen van periodieken van enkele historische 

verenigingen gedigitaliseerd. De tijdschriften (van) Oud-Utrecht, Het Kromme 

Rijngebied/Tussen Rijn en Lek, Niftarlake, Seijst, IJsselstein en Vleuten-De 

Meern-Haarzuilens zijn vaak compleet gescand en daarna gelinkt aan de 

bibliografische beschrijving van de opgenomen artikelen. Het gezochte artikel kan 

zo geraadpleegd en desgewenst geprint worden. Zelfs kan op ieder woord in de 

tekst worden gezocht. Op deze manier zijn 25.000 pagina’s direct beschikbaar. 

SABINE is een project van de Universiteitsbibliotheek Utrecht, Landschap Erfgoed 

Utrecht, Het Utrechts Archief, Bibliotheek Utrecht en Bibliotheek Service Centrum 

Utrecht, met financiële steun van de Samenwerkende Utrechtse Bibliotheken. 

 

ANBI beschikking voor belastingvrij schenken 

Per 1 januari 2008 is het Zeister Historisch Genootschap door de belastingdienst 

erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 

Hierdoor is het mogelijk om belastingvrij schenkingen te doen aan het Zeister 

Historisch Genootschap. Het nummer van de beschikking is 55537. 



 
 

  

 


