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Zeister Historisch Genootschap 

*Nieuwsbrief* 

 Zomer  2010 Nr 11                      
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Hans Verbeek 
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Zeister Historisch 
Genootschap 
Middellaan 6 
3701 VH Zeist 
 
Postbus  342 
3700 AH  Zeist 
 

In memoriam Hans Verbeek 
 

Op 8 augustus 2010 is zeer onverwacht Hans Verbeek overleden.  

Dit overlijden is in de eerste plaats een groot verlies en verdriet voor zijn vrouw Janna en 

zijn kinderen en kleinkinderen. 

Maar dit geldt ook voor ons, het Zeister Historisch Genootschap. 

Hans was acht jaar lid van ons bestuur en voorzitter van de publicatiecommissie geweest 

en heeft op zijn eigen wijze daaraan invulling gegeven. Op eigen wijze, maar vooral ook 

wijs, niet op de voorgrond tredend, hij gaf vaak als laatste zijn mening over de dingen die 

wij bespraken en dan meestal kort en bondig. 

Het blad Seijst is onder zijn voorzitterschap verder ontwikkeld tot een fraai en zeer 

leesbaar blad. Het is ons belangrijkste medium om de geschiedenis van Zeist te belichten 

en er over te verhalen.  

De inzet van Hans voor de Zeister gemeenschap zal zeker op andere plaatsen breder 

belicht worden, zoals: rector van RSG/OSG Schoonoord, gemeenteraadslid en wethouder 

van de gemeente Zeist.   

Janna Verbeek- Stapensea, zijn vrouw, was vele jaren bestuurslid (secretaris) van de Van 

de Poll Stichting geweest en heeft veel bijgedragen aan de omvorming tot het Zeister 

Historisch Genootschap van de Poll Stichting in1995 en is tot 1998 secretaris gebleven. 

Hans heeft daarna van 2002 tot 8 augustus 2010 zijn krachten gegeven aan ons 

genootschap. 

Wij denken met grote waardering terug aan de inzet van Hans voor zijn bijdrage aan het 

bevorderen en verbreiden van de kennis omtrent de geschiedenis van Zeist. 

De crematie heeft op 12 augustus 2010 plaatsgevonden. 

 

Flora de Vrijer, voorzitter 

=========================================================== 

Deze tweede Nieuwsbrief ontvangt u wat eerder dan andere jaren, dat is vanwege 

de komende activiteiten. 

In de eerste plaats: 
  

EXCURSIE NAAR LANDGOED VOLLENHOVEN IN DE BILT 

 

Wij nodigen wij u van harte uit voor een bijeenkomst en tevens rondleiding op 

landgoed Vollenhoven op de grens van De Bilt en Zeist op donderdag 16 

september 2010  . 

We brengen dan een bezoek aan een van de eerste buitenplaatsen van de Stichtse 

Lustwarande. Het landgoed dat uit de 17e eeuw dateert, werd rond 1800 in de 

Engelse landschapsstijl ontworpen en is sindsdien weinig veranderd. 

Vollenhove is daardoor een van de weinig Nederlandse landgoederen waar veel 

oorspronkelijke elementen bewaard zijn gebleven. In 1997 is Vollenhoven 

beschermd monument geworden. 
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Telefoon: 
(030) 6916388 
 
E-mail: 
info@zeist-historie.nl 

 
Website 
www.zeist-historie.nl 

 
ANBI-beschikking           

 Nummer 55 537 

 
 
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. 

 

 Historisch Café 

De volgende 

bijeenkomst van 

het Historisch 

Café is op 25 

oktober 2010 

 

Computerbezitters raden we aan te kijken op de website 

www.landgoedvollenhoven.nl  voor meer leuke en nuttige informatie. 

 

Het programma ziet er als volgt uit: 

 

U wordt verzocht zich tussen 13.50 – 14.00 uur per fiets of per auto te verzamelen 

op de parkeerplaats *) van het Grote Huis, via de inrit aan de Utrechtse zijde, dus 

NIET naar de Orangerie. 

 

Om 14.00 uur start de rondleiding o.l.v. mevr. Liline Haitsma Mulier, die ruim 

anderhalf  uur in beslag neemt. 

Hierna wordt u een kop thee of koffie aangeboden en is er gelegenheid voor                      

het stellen van vragen. 

Om 16.00 uur wordt de excursie beëindigd. 

 

Wat u verder moet weten: 

 deelnemers betalen €  5,50  te voldoen via rek.nr. 2967656  t.n.v. Zeister 

Historisch Genootschap van de Poll Stichting, excursiecommissie te Zeist o.v.v. 

Vollenhoven.                                              

 

De aanmelding sluit op vrijdag 27 augustus d.m.v. het inleveren van bijgevoegd 

aanmeldingsformulier (zie pagina 4) of via een mailbericht. 

 het adres is Utrechtseweg 59, 3732 HA De Bilt. Tel. 030-2200032 

 

*)  routebeschrijving vanuit Zeist (N237) 

Op de Utrechtseweg richting Utrecht, bij km-bordje 77,6 rechts van de 

Utrechtseweg de parallelweg inrijden, vlak voordat u de Amersfoortseweg 

oversteekt kunt u bij de fietsersoversteekplaats linksaf slaan en de Utrechtseweg 

oversteken richting landgoed Vollenhoven, de Utrechtseweg helemaal oversteken 

en op het fietspad rechtsaf, daarna linksaf het hek inrijden en rechtsaf op het 

grintpad de P-bordjes volgen. 

========================================================== 

 

Van de Poll lezing 2010 
Bartiméus 95 jaar 

 

Op maandag 4 oktober wordt de jaarlijkse Van de Poll lezing gehouden in de 

kantine van het Openbaar Zeister Lyceum op het landgoed Schoonoord  

en begint om 20.00 uur. 

(De ingang is aan de Blikkenburgerlaan (met de auto via Slot Zeist en 

Zindendorflaan) waar u na de parkeerplaats rechts na ± 400 m. wandelen of fietsen 

de kantine bereikt). 

 

Deze lezing zal worden gehouden door de heer Arie Kliphuis, oud-directeur van 

het onderwijs dat binnen dit instituut wordt gegeven. In het bijzonder wordt tevens 

uw aandacht gevraagd voor een geweldig  jubileum: 

  

   

http://www.landgoedvollenhoven.nl/
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In Figi 

 

 Op  27 november 
2010 is er weer een 
St Nicolaas verkoop 
in het 
Geschiedenushuis 

 
 
 
Donateurbijdrage 2010 
 
De minimumbijdrage is  
€ 18,00  per jaar.  Maar 
meer mag natuurlijk 
ook.  U krijgt er veel 
voor terug 
U heeft uw accept-giro 
voor 2010 ontvangen, 
indien u nog niet 
betaald heeft, dan 
graag zo spoedig 
mogelijk!  
 
 
Openingstijden Het 
Geschiedenishuis: 
 
Dinsdag 10-12 uur 
en 
1e en 3e zaterdag van 
de  maand 12.00-14.00 
uur (niet in juli en 
augustus) 
 
 
 
 
 
 
Heeft u : 
Vragen, Opmerkingen 
en/of Suggesties? 
 
Aarzel niet om ze te 
stellen, via telefoon of 
e-mail 
 
Tel. 030 69 56 311 
 
e-mail- 
info@zeist-historie.nl 
 
 

Bartiméus 95 jaar (14 oktober 1915)  en 95 jaar in Zeist (e.o.). 

 

Voor de geschiedenis van de Vereniging Bartiméus moeten we ver terug voor het 

jaar 1915. Aan de oprichting die plaatsvond op 14 oktober van dat jaar, ging 

namelijk heel wat vooraf . De eerste woorden over onderwijs en opvoeding van 

blinden dateren -volgens de officiële stukken – van 1893  ( we laten buiten 

beschouwing wat er al aan werk gebeurde in R.K. en algemene kring). Die 

woorden werden geuit tijdens de Algemene Vergadering van Effatha. Toen al werd 

een commissie belast met het onderzoek naar de noodzakelijkheid van een aparte 

blinden “inrichting”. 

Aan de hand van woord en beeld wordt u meegenomen op de ontwikkelingstocht 

van Bartiméus van het Zusterplein naar de Utrechtseweg. Een tocht van een 

organisatie voor onderwijs, zorg, dienstverlening en arbeid aan blinde, slechtziende 

en meervoudig gehandicapte kinderen, jongeren en volwassenen.  

Naast historische plekjes zal ook aandacht besteed worden aan de toekomstige 

behuizing in Zeist.  

De belangrijke rol die blinde, slechtziende mensen en/of hun ouders 

spelen/gespeeld hebben zal eveneens aandacht krijgen. 

Bartiméus is uitgegroeid van een organisatie met landelijk karakter naar een 

internationale kennisorganisatie.   

 

 

Filmvoorstelling 

 

Op maandag 11 oktober 2010 is er weer de jaarlijkse najaarsfilmvoorstelling in 

Figi. Aanvang 20.00 uur.  

Welke films dan vertoond worden is op dit moment nog niet bepaald. 

Nadere informatie via de Nieuwsbode en/of kabel. 

 

Historisch Café 

 

De volgende bijeenkomst van het Historisch Café zal gehouden worden op 25 

oktober 2010. 

Plaats Figi, tijd 17.00 – 18.30 uur 

Zoals u weet sturen we alleen uitnodigingen per e-mail, wilt u ook iedere keer 

uitgenodigd worden meldt u zich dan aan: info@zeist-historie.nl 

 

Het historisch café is iedere laatste maandag van de eerste maand van het kwartaal; 

dus laatste maandag van januari, april, juli en oktober. 

 

Sint Nicolaas Verkoop – 27 november 2010 

 

Op zaterdag 27 november kunt u weer terecht in het Geschiedenishuis voor het 

kopen van historische presentjes. Van 12.00 –15.00 uur bent u welkom. 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@zeist-historie.nl
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Van de voorzitter 

In deze Nieuwsbrief vindt u uitnodigingen voor de activiteiten die we dit jaar nog 

gaan uitvoeren. Dit zijn natuurlijk niet onze enige activiteiten, er komen nog 2 

nummers van Seijst dit jaar, ons Geschiedenishuis is iedere dinsdagmorgen open 

voor alle donateurs en andere belangstellenden die iets meer over de geschiedenis 

van Zeist willen weten, u kunt te allen tijde vragen stellen via e-mail: info@zeist-

historie.nl, we zijn bezig met het digitaliseren van onze collectie, wij hebben een 

actieve bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de Historisch Atlas van Zeist 

we zijn op veel fronten bezig en doen dat met veel plezier en natuurlijk met de 

onmisbare steun van u, onze donateurs. 

 

Ook aan de jaarlijkse Open Monumentendag op zaterdag 11 september 2010 

hebben wij weer meegewerkt, zowel bij de organisatie als met Seijst, immers het 

derde nummer van ieder jaar staat geheel in het teken van Open Monumentendag. 

Hierin is tevens het programma voor die dag opgenomen, een onderdeel is de 

eerste presentatie van een nieuwe Stichting is: Stichting Museumkwartier Slot 

Zeist. Op eigentijdse wijze wordt informatie over onze geschiedenis gegeven, ook 

aan dit initiatief leveren we als Zeister Historisch Genootschap onze bijdrage.  

 

Aan mijn oproep om u aan te melden deze Nieuwsbrief voortaan per e-mail te 

ontvangen hebben een  50-tal (van de 850) donateurs gehoor gegeven. Ik beveel het 

graag nogmaals bij u aan omdat het versturen per e-mail nu eenmaal veel 

voordeliger is dan per post. En ook wij moeten zuinig met onze gelden omgaan. 

 

Deze keer ontvangen alle donateurs de Nieuwsbrief nog per post, de volgende zal 

zoveel mogelijk per e-mail verstuurd worden. 

 

Graag geef ik hier ook een oproep van Landschap Erfgoed Utrecht door, hoewel 

geen Zeist, we voelen ons als Zeisternaren er wel nauw mee verbonden: 

 

Vrijwilligers voor de Pyramide van Austerlitz gezocht 

De Pyramide van Austerlitz is het hoogtepunt uit de Franse Tijd (1795 – 1813). Om 

iedereen van dit bijzondere monument te laten genieten en alle activiteiten op en 

rondom de Pyramide mogelijk te maken is Landschap Erfgoed Utrecht op zoek 

naar vrijwilligers.  

 

Voor meer informatie of aanmelding kunt u contact opnemen met Nathalie Cassée, 

n.cassee@landschaperfgoedutrecht.nl.  

 

Nog een oproep: 

Op de zondagen 5 en 26 september 2010 zal van 12.00 tot 16.30 de archeologie in 

Zeist centraal staan. Team Natuur- en MilieuCommunicatie (NMC) zal dan het 

archeologisch erfgoed van Zeist bij een breed publiek onder de aandacht brengt. 

Deze activiteiten zullen plaatsvinden bij het bezoekerscentrum ‘De Boswerf’ te 

Zeist. 

 

Kortom u kunt de komende maanden  wekelijks uw kennis over de geschiedenis 

van Zeist actief vergroten. Een goede tijd gewenst 

 

Flora de Vrijer 

mailto:info@zeist-historie.nl
mailto:info@zeist-historie.nl
mailto:n.cassee@landschaperfgoedutrecht.nl
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AANMELDINGSFORMULIER 

 

 VOOR DE EXCURSIE NAAR VOLLENHOVEN 

 OP DONDERDAG 16 SEPTEMBER  2010 

 

Naam .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  voorletter(s) .  .  .  .  .  .   

 

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

 

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

 

Telefoon  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  e-mailadres .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

 

 

Ik maak graag gebruik van deze uitnodiging   alleen  /  met introducé 

en maak  €             over op rek.nr. 2967656 

Dit formulier s.v.p. uiterlijk 27 augustus (laten) bezorgen bij 

mevr. M.E. Van Voorden, Homeruslaan 27, 3707 GN Zeist  (6915280) 

 

mailen kan ook:  med@vvsoft.nl 

 

 

Handtekening .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
  

 

mailto:med@vvsoft.nl

