
Van de voorzitter 

In deze Nieuwsbrief vindt u een groot aantal aankondigingen en ik hoop dat u hier wat mee 
kunt enlofwilt doen, deelnemen aan een excursie, een boek aanschaffen, naar verhalen van 
bekende Zeistenaren gaan luisteren, een bezoek aan Utrecht brengen, kortom voor elk wat 
wils. 

Bij deze Nieuwsbrief vindt u ook de jaarlijkse acceptgiro voor het betalen van uw donatie, 
maar ook een dvd over de Bevrijding van Zeist. Van het 4 en 5 mei comité hebben wij 
deze dvd' s ontvangen en geven die graag aan u, onze donateurs, als dank voor uw niet 
aflatende betrokkenheid aan ons Genootschap door. U vindt er onze film over de 
bevrijding van Zeist op terug, aangevuld met opnamen van Bevrijdingsmonumenten, erg 
veel kijkplezier gewenst. 

Omdat wij deze dvd's meesturen krijgt u all en de Nieuwsbrief nog eenmaal per post, de 
volgende keer ontvangt een groot aantal van u deze Nieuwsbrief per e-mail , dit om de 
kosten te beperken. Heeft u zich nog niet opgegeven om de nieuwsbrief per e-mail te 
ontvangen doe het dan svp nu naar: info@zeist-historie.nl of fl.devrijer@worldonline.nl 

Sinds augustus 2010 is er een intensieve samenwerking met de Erfgoedpartners in Zeist, 
gezamenlijk zullen we de komende tijd een aantal activitei ten ontwikkelen, als een van de 
eerste activiteiten is een gezamenlijke tentoonstelling over Zeist eind mei, vooral in de 
Nieuwsbode zal hierover gepubliceerd worden. 

In september 20 I1 bestaat het Zeister Historisch Genootschap 60 jaar, een jaar lang zullen 
allerlei activiteiten in dat licht staan, u leest en hoort er verder over zowel in deze 
Nieuwsbrief als ook in de volgende. 

Flora de Vrijer 

Ter informatie - een prachtig boek over een stukje Zeist 

Beukbergen - een geschiedenis van woonwagenbewoners 
Sluiter, L. 
Stokerkade cultuurhistorische uitgeverij 
ISBN: 9789079156153 
192 pagina ' s, gebonden 
Winkelprijs: € 19,50 
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Donateursbijdrage 
2011 

De 
minimumbijdrage is 
€ 18,00 per jaar. 
Maar meer mag 
natuurlijk ook. U 
krijgt er veel voor 
terug. 
U heeft uw accept
giro voor 2011 
ontvangen. 

Openingstijden van 
het 

Geschiedenishuis: 

Op dinsdagen van 
10-12 uur en op de 
Ie en 3e zaterdag 
van de maand van 
12.00-14.00 uur 
(niet in juli, augustus 
en december) 

EXCURSIE NAAR DIJNSELBURG 
op donderdag 14 april 20 I1 

Veel land in Zeist was in handen van de geestelijkheid. O.m. bezat de Vrouwenklooster uit 
De Bilt de hoven Stoetwegen en Dijnslo. In 1277 schonk de bisschop van Utrecht, Jan 1 
van Nassau, terwille van zijn zieleheil en van dat van zijn voorgangers de tienden over 
negen hoeven lands (125 ha) van Dinslo in 't Rintvelt, aan het Vrouwenklooster. 

In 1652 - 1653 werd de Berchweg of Nieuwe Amersfoortsche Straatwegh aangelegd. 
De grond aan de beide zijden van de weg werden daarop in vakken verdeeld. De vakken 
van 100 roeden (376 m.) en 50 roeden diep. Aan de zijden van de vakken kwamen paden 
van 3 roe (I I m. breed). Het oude buiten Dinslaecken kreeg drie vakken. 
Walter Bisdom, kannunik aan de Utrechtse Domkerk verkocht op 3 april 1792 aan mr. 
Laurens Jan Nepveu (1751-1823), lid van de vroedschap van Utrecht en lid van de 
Provinciale Staten van Utrecht en heer van het buiten Zandbergen, voor f 22.000,- de 
'Herberge genaamt het Huys ter Heyden'. In de verkoopprijs was ook een deel van 
Dijnselburg begrepen. In 1807 werd zijn zoon, mr. Laurent Theodore (1782 - 1839), 
rentenier, lid van de Raad en wethouder van Utrecht en lid van de Provinciale Staten van 
Utrecht, de nieuwe eigenaar. Zijn zoon, mr. Jean Ignatius Dabiel (1810-1887), griffier van 
het Provinciaal Gerechtshof en letterkundige, liet in 1854 de hofstede op Dijnselburg 
verbouwen tot herenhuis en een park in Engelse landschapsstij I aanleggen. 
Eigenaar jhr. C.F.A. Roëllliet in 1883 het oude huis afbreken en een nieuw huis bouwen. 

Op I oktober 1946 stelde B& Waan de gemeenteraad voor het landgoed van ongeveer 100 
hectare aan te kopen voor f 500.000,- van de firma Gebr. Hagen. De gemeente wilde het 
gebied behouden als natuurschoon, maar Gedeputeerde Staten namen hierover een negatief 
besluit. Firma Gebr. Hagen verkocht het toen aan het R.K. Aartsbisdom Utrecht, die daar 
het Philosophicum vestigde. 

Programma 

13 .30 u. 
14.00 u. 
14.15 u. 
14.30 u. 
15.30 u. 
16.00 u. 

Locatie: 

verzamelen bij het huis op het terrein. 
welkom + introductie door dhr. Hans van Wijk (beheerder) 
indeling in groepen + rondleiding 
start rondleidingen 
koffie/thee + gelegenheid voor het stellen van vragen 
einde excursie 

Vervoer op eigen gelegenheid naar Huis ter Heide, Amersfoortseweg 10. 
Komend uit de Panweg rio Amersfoort en vanafMc Donaid of Prins Alexanderweg 
links afri . Utrecht. Parkeren op het landgoed links aanhouden. 

Deelnemers betalen 4 euro. Te voldoen op rekeningnummer 2967656 
t.n.V. ZHG van de Pollstichting, Excursiecommissie te Zeist. 
Aanmelden via bijgaand aanmeldingsformulier. 
Sluitingsdatum: 31 maart 2011. 

Historisch café op 18 april 2011 om 17:00 uur in Figi. 
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Donateurs werven 
donateurs 

DOllatel/rs Zijll erg 
bellIlIgrijk mor OIIS 
samell. Sall/ell 
werkelI we I/(//"{I (/1/11 

liet bewarell ell ill 
stalllillollliell W/II liet 
l!istoriscll Cl/ltl/reel 
erfgoed vall Zeist. De 
filll/llciële bijrlmge 
1'111/ de dOllatel/rs is 
de gl·ootste broll VlIII 
illkoll/stell; IIIII/ma 
eell sllbsidie vall Iie 
Gell/eellle Zeist. We 
lIebbell veel pllllll/ell, 
lI/allT rlie kIlllIlelI we 
aIleelI lIitvoerell IIls 
rlllI/r ook ext/"ll 
illkomstelltegel/over 
stl/lll/. 

Help Ol/S el/ welf eel/ 
dO/lIItellr. El/ 11 weet 
liet: elke l/iellwe 
rlolllltellr kal/ i/I "Het 
Geschiedenishuis", 
Ol/S cel/trll/l/ aall de 
Miridell(/lll/ 6 te Zeist, 
eel/ gmtis l!istol·isclle 
vermssil/g lIitzoekel/. 

Voorjaarsfilmvoorstelling op 21 maart 2011 
In het Lichtpunt aan de Boulevard za l op maandag 21 maart 20 I1 de jaarlijkse 
voorjaarsfilmvoorstelling worden gehouden. Nadere berichten volgen via de 
Nieuwsbode en de kabelkrant van RTV Slotstad. 

Levensverhalen over bekende en minder bekende Zeistenaren 

Op maandag 21 maart 20 11 van 14:00 tot 16:00 uur zal Cor Verboom in de bibliotheek in 
Zeist een lezing houden over bekende en minder bekende Zeistenaren. 
Cor Verboom heeft zijn arbeidszame leven de inwoners van Zeist goed leren kennen, 
zowel in zijn melkzaak in het Patijnpark als bij het venten in Zeist, onder andere in de 
Hoge DennenlKerckebosch en het Lyceumkwartier. Hij zal deze midag vertellen over 
Zeistenaren die, de een wat meer dan de ander, bekend zijn geworden met hun boeken en 
ged ichten. Natuurlijk kent u de dichter Hendrik Marsman, maar ook Johanna Louise 
Frederique de Liefde, die meer dan veertig kinderboeken schreef in· de trant van W.G. van 
de Hulst. Cor Verboom zal vee l anekdotes vertell en di e u waarschijnlijk niet eerder 
hoorde. 

Toegang: € 2,00 voor leden van de RUM-bibliotheken (Ze ist, Bunnik, De 
Bilt/Bilthoven en Soest), € 3,00 voor niet-leden. Inclusief koffie/thee in de pauze. 
Kaartverkoop in de bibliotheken van Ze ist en Bunnik en in de Bibliobus. 

Open dag Vereniging Oud-Utrecht op 17 april 2011 
Thema: De Uithof: Een Hofvan Heden 

In 2011 viert de Uni versiteit Utrecht (UV) haar 375 jarig bestaan. Tevens bestaat in dat 
jaar De Uithof 50 jaar: reden om feest te vieren. De Vereniging Oud-Utrecht (O-U)
opgericht in 1923 als de historische vereniging voor stad en provincie Utrecht - is door de 
UV gevraagd om het thema De Uithof in te vullen op de Culturele zondag op 17 april 
2011. 

Op een stuk boerengrond ontstond 50 jaar geleden op goed bereikbare afstand buiten de 
stad Utrecht een centrum voor studenten en onderzoekers; een centrum dat na eind jaren 
negentig uitgegroeid is tot een "park", waar ook nog gewoond wordt. De Uithof is, vanuit 
bouwkundig perspectief gezien door de ontwerpen van toparchitecten een van de 
bij zonderste plekken van ons land geworden: Een Hof van Heden. 

De Vereniging Oud-Utrecht nodigt alle leden van historische verenigingen rond De Uithof 
uit om aanwezig te zijn op die Culturele Zondag en om deel te nemen aan de presentaties 
van enkele bijzondere architecten. Het programma begint om 11.30 uur en eindigt om 
17.00 uur. Dagvoorzitter is Paul Schnabel. Voor deze deelname moet u zich wel 
aanmelden via onderstaand aanmeldstrook. Tegen betaling van € 7,50 p.p. ontvangt u het 
speciale Uithofnummer van het tijdschrift van Oud-Utrecht, een ontvangst met koffie/thee 
voorafgaande aan de presentaties en aan het einde een afs luitende borrel in aanwezigheid 
van diverse genodigden. 

(Zie aaruneldstrook.) 
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Expositie in poortgebouw Oude Algemene Begraafplaats uitgebreid 

Sinds 2006 is in het rechter gedeelte van het poortgebouw van de Oude Algemene 
Begraafplaats aan de Bergweg (tegenover de watertoren) een vaste tentoonstelling te zien 
met als onderwerp Begraven in Zeist. In een bijzonder tentoonstellingsmeubel wordt de 
geschiedenis van alle begraafplaatsen in de gemeente Zeist in beeld gebracht. De expositie 
is op verzoek van het bestuur van de Stichting Oude Algemene Begraafplaats 
samengesteld door de tentoonstellingscommissie van het Zeister Historisch Genootschap. 

Familie Van de Haar 
Vanaf komend voorjaar is de expositie uitgebreid met een bescheiden tentoonstelling over 
de familie Van de Haar. Dit is de eerste van een reeks tentoonstellingen, waarin aandacht 
wordt besteed aan families of personen die begraven liggen op de Oude Algemene 
Begraafplaats. De familie Van de Haar is bekend door Stal Groenoord, een grote stoeterij, 
die zij van 1888 tot 1945 aan de Driebergsewegfhoek Bunsinglaan had. Vanaf 1925 
beschikt de familie over een grafkelder. Door - tot nu toe onbekende - foto's uit 
familiealbums maken we kennis met leden van deze Zeister familie. 

Openingstijden 
Poortgebouw 
Het poortgebouw van de begraafplaats, waarin de expositie over begraven in Zeist is te 
zien, is elke laatste zaterdag van de maand (van maart tlm oktober) geopend van 12.00 uur 
tot circa 15.00 uur. 
Begraafplaats 
De begraafplaats is elke dag toegankelijk van 9.00 uur tot circa 16.00 uur. Op feestdagen 
(zoals Nieuwjaarsdag, Koninginnedag en Eerste Kerstdag) is de begraafplaats gesloten. 

Excursie naar de voormalige vliegbasis Soesterberg 

Op zaterdagmiddag 27 augustus 20 II vindt een excursie plaats naar een deel van de 
voormalige vliegbasis Soesterberg. De excursie wordt georganiseerd door het Zeister 
Historisch Genootschap i.s.m. Het Utrechts Landschap 

Per I januari 2011 heeft de provincie Utrecht het Natuurbeheer van de vliegbasis 
Soesterberg officieel overgedragen aan het Utrechts Landschap. Dit uitgestrekte terrein is 
een plek waar de natuur zich goed heeft kunnen ontwikkelen. Boswachter Hans Hoogewerf 
is verantwoordelijk voor het beheer en gaat graag aan de slag om de bijzondere waarde van 
deze natuur aan de bezoeker te laten zien. Het Utrechts Landschap gaat de bossen, 
heidevelden en graslanden beheren en zet daarbij een rondtrekkende schaapskudde in. De 
wandel- en fietsexcursies worden in 2011 i.S.m. De provincie Utrecht gecoördineerd. Een 
nieuwe vrijwilligersgroep staat klaar om het verhaal van de vliegbasis aan ons te vertellen. 

In een later stadium volgt het definitieve programma en de wijze van aanmelden. 
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