Zeister Historisch Genootschap

*Nieuwsbrief*

Voorjaar 2016

In deze
Nieuwsbrief:
 Nieuw in de
collectie /
schenkingen
 Extra filmvoorstelling in ’t Lichtpunt op 18 april
Tentoonstelling
Oude Begraafplaats: de dames
Walkart
 Voorjaarsexcursie: Gemeentelijke
Begraafplaats

Agenda:
18 april 2016:
filmvoorstelling in
’t Lichtpunt
Vanaf 23 april 2016:
tentoonstelling
Dames Walkart in
Poortgebouw Oude
Algemene
Begraafplaats
25 april 2016 :
Historisch Café in
Figi
1 juni 2016:
Voorjaarsexcursie
met rondleiding op
de Gemeentelijke
Begraafplaats

Van de voorzitter
Legaat - een belangrijke gebeurtenis voor
het Zeister Historisch Genootschap

We zijn ontzettend blij: we hebben namelijk een groot legaat
ontvangen van ca. € 23.000. Dat geld zal natuurlijk een speciale
bestemming krijgen. Waaraan het wordt besteed, moet het bestuur nog
vaststellen, maar we hebben nog veel onvervulde wensen. Dat komt
dus wel goed. We houden u op de hoogte. En een beetje brutaal
misschien, maar: goed voorbeeld doet goed volgen!

Bestuursleden gevraagd!
In september 2016 treden, volgens het rooster, twee bestuursleden af:
Fred Steensma (lezingen en excursies) en Arie Moolenaar (secretaris).
Beiden hebben aangegeven niet voor herbenoeming in aanmerking te
willen komen. Dat is begrijpelijk, omdat zij hun krachten reeds vele jaren
aan ons Genootschap hebben gegeven; Fred zestien jaar en Arie twaalf
jaar. Ook is het jammer, omdat met hen veel ervaring verdwijnt en vooral
omdat we met hen zo fijn hebben samengewerkt. Wij zijn dus op zoek
naar twee nieuwe bestuursleden. Is het wat voor u, of kent u iemand die
zo’n functie zou willen bekleden? Laat het ons s.v.p. weten.
We zien uw reactie met spanning tegemoet.

We krijgen ook veel nieuwe donateurs. Daar zijn we minstens zo blij
mee. Uw bijdragen zijn immers de kurk waarop wij drijven. Sinds
enkele maanden hebben we twee actieve donateurs die buren en
kennissen aanspreken om toch vooral donateur van het ZHG te worden
en dat werkt geweldig. We hopen dat de andere donateurs dat ook
willen doen, want mondreclame is altijd nog het meest efficiënt.
In deze Nieuwsbrief leest u weer over de komende activiteiten, waar u
als altijd van harte welkom bent. Een wat minder zichtbare activiteit is
de digitalisering, de beschrijving van de collecties.
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25 juli 2016:
Historisch Café
5 september 2016:
Van de Poll-lezing

Zeister
Historisch
Genootschap
Het Rond 2
3701 HS Zeist
Historisch
Informatiepunt
Postadres:
Postbus 342
3700 AH Zeist
Telefoon:
(030) 6916388
E-mail:
info@zhg.nl

Op een dag ziet u ook hiervan de resultaten, via onze website
www.zhg.nl of via de beeldbank van het Geheugen van Zeist:
www.geheugenvanzeist.nl. Onze website wordt goed gebruikt voor het
stellen van vragen over Zeist, zoals: ik ben komen wonen in Zeist.
Heeft u gegevens over mijn straat of over mijn huis? Of: ik ben
benieuwd naar deze beelden, heeft u daar gegevens over?
De leden van de archiefcommissie beantwoorden de vragen, terwijl
voor de volledigheid dan meteen het gemeentearchief wordt geraadpleegd. Ook voor het bestellen van boeken en/of dvd’s wordt de
website goed gebruikt.
Op de dinsdagen van 10:00 -12:00 uur is er de mogelijkheid uw vragen
mondeling te stellen. Daarvoor zitten de deskundigen dan klaar in het
Historisch Informatie Punt (HIP), naast de openstellingen op elke
eerste zaterdag van de maand van 12:00 - 14:00 uur.
Kijkt nu nog even in de agenda in de linkerkolom voor komende
activiteiten. De resterende activiteiten komen in de volgende
Nieuwsbrief.
Vragen of Opmerkingen?
Zo ja dan nodigen u van harte uit contact met ons op te nemen, het kan
via de e-mail: info@zhg.nl of telefonisch 030 - 69 56 311.
Flora de Vrijer

Website:
www.zhg.nl

NIEUW IN DE COLLECTIE / SCHENKINGEN
ANBI-beschikking
Nummer 55 537
ZHG te
bezoeken in het
Historisch
Informatie Punt
op:
Dinsdagmorgen
10:00 - 12:00 uur
Elke eerste
zaterdag van de
maand
12:00 - 14:00 uur

De collectie van het Zeister Historisch Genootschap groeit
voortdurend dankzij particuliere schenkingen. In dit bericht
noemen we daarvan enkele, die een prachtige aanvulling op onze
collectie vormen.
Ook nu wij in het Gemeentehuis ‘wonen’ weet u - bezoekers,
onderzoekers én schenkers - het Zeister Historisch Genootschap te
vinden. Onze collectie is de afgelopen tijd weer uitgebreid met
schenkingen:
 een foto van Freule Jo van de Poll, genomen op haar negentigste
verjaardag op 15 mei 1962. Ontvangen van de Historische Kring
D’ Oude School in De Bilt.
 Gerobestek (vork en lepel) met inscriptie ‘Buurtvereniging’ en
‘Patijnpark en Omgeving 23-5-‘32’. Ontvangen van mevrouw
E.W. van de Berg-Van Barneveld uit Zeist.
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Donateursbijdrage
2012:
minimumbijdrage
is € 18,00 per
jaar, maar meer
mag natuurlijk
ook.
U krijgt er veel
voor terug.
Rekening: IBAN
NL95 INGB 0003
8403 83
DONATEURS
WERVEN
DONATEURS
Donateurs zijn erg
belangrijk voor
ons. Samen werken
we hard aan het
bewaren en in stand
houden van het
historisch cultureel
erfgoed van Zeist.
Financiële
bijdragen van de
donateurs zijn de
grootste bron van
inkomsten; daarna
een subsidie van de
Gemeente Zeist.
We hebben veel
plannen, die we
alleen kunnen
uitvoeren met
voldoende
inkomsten.
Help ons en werf
een donateur. Elke
nieuwe donateur
kan in ‘Het
Geschiedenishuis’
een historische
verrassing
uitzoeken.

 een luciferdooshouder met de tekst ‘Het Jagershuis Zeist’.
Ontvangen van de heer A. Klaassen uit Zeist.
 een schilderij van de molen van Schuurman en drie foto’s van
Mooi Zeist. Ontvangen van de heer C. Verboom uit Zeist.
 vloeiblad met opdruk ‘Cobra Rijwielen 1931’. Ontvangen van
H. Geerts uit Exloo.
 prentbriefkaarten (Huis ter Heide, Dijnselburg, Zandbergen,
Baarnseweg, Zeisterbos) en foto’s van de bouw van de houten
brug in het park van Slot Zeist. Ontvangen van de heer G. Koch.
 twee papieren zakjes met opdruk ‘Fournituren Van Maanen
Voorheuvel 1’. Ontvangen van mevrouw J. de Langen-van der
Sigtenhorst.
Heeft u ook historische voorwerpen of documenten die te maken
hebben met de geschiedenis van Zeist en die u een goede bestemming
wilt geven? Kom naar het gemeentehuis op dinsdagochtend, of neem
contact op via de e-mail info@zhg.nl. U bent van harte welkom.
Wij zorgen dat het materiaal voor Zeist behouden blijft.
Karen Veenland-Heineman

Extra filmvoorstelling op 18 april as.

Bestemming Haven van Zeist
Een overweldigende belangstelling bij
de première in oktober 2015, met meer
dan 400 mensen in Figi. Ook op de
voorjaarsfilmvoorstelling in maart jl. in
het Lichtpunt was de belangstelling
overweldigend. De brandweer laat daar
echter maar 90 mensen toe, dus moesten helaas ook mensen
onverrichter zake weer naar huis.
Daarom komt er een:
Extra filmvoorstelling in ‘t Lichtpunt op 18 april 2016, 14.30 uur
Getoonde films: Amito en Bestemming Haven van Zeist.
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Nieuw verschenen boeken waarin Zeist een rol speelt
Heeft u vragen,
opmerkingen
en/of suggesties?
Aarzel niet om ze
te melden, per
E-mail:
info@zhg.nl
of telefonisch op
nummer:
030 - 69 56 311

Van Willem Adrianus van Lieflandschool naar Openbare School

V.S.O. Meerklank - 1 juli 1965 tot 1 juli 2015, 50 jaar historie
Auteur: Herman S. uit de Bosch, 264 pag.
ISBN: 9789462286566
Van W.A. van Lieflandschool naar Meerklank
Speciale jubileumuitgave met interviews
Populaire versie door Ria Pastoor, 72 pag.
Nassau & Oranje in gebrandschilderd glas 1503-2005
Emerentia van Heuven-van Nes
(m.m.v. S. Groenveld en D.B.M. Hermans)
Uitgever: Verloren Hilversum, 2015
ISBN 9789087045357
Le chemin de retour
Jean l ‘Agneau (Jan ’t Lam)
Uitgever: Eigen Boek B.V./Hoofddorp
ISBN: 9789461291677
Het kan verkeren – indrukken en gebeurtenissen
Kees Geijtenbeek
Uitgever: Aspek, Soesterberg
ISBN: 9789461538406
Sportvereniging Saestum 90 jaar (1926-2016)
Eigen uitgave
Eeuwig wonen in de Schaepmanlaan
De levende geschiedenis van een Zeister Straat
Karin Stadhouders, i.o.v. de R.K. Woningbouwvereniging Zeist
Te koop bij Boekhandel Kramer & Van Doorn, Zeist
Adieu Huiskamer van God, Een halve eeuw katholiek Austerlitz
Auteurs: Eugène de Laat, Jeroen Schutijser
Uitgever: R.K. Parochie Onze Lieve Vrouwe van Altijddurende
Bijstand, Austerlitz, 2015
Onze Lieve Vrouwe van Altijddurende Bijstand, Austerlitz,
1962-2015
Cor Koole, Fotoboek, 2015
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Aanwinsten Gemeentearchief Zeist
Resultaten van een proefsleuven onderzoek en een opgraving
Red F.J. Vermue en H.M. Molthof
Zeist, het rond, Vierde Kwadrant, rapport 2866
ADC Archeo Projecten, Amersfoort
ISBN 1875-1067
Van der Burg, uit alle winstreken tezamen gekomen
De 16 Kwartiernamen van Mr Dr. V.A.M. van der Burg, Deel II
Auteur: V.A.M. van der Burg
Uitgever: Stichting V.A.M. van der Burg Fonds i.s.m. Barjesteh van
Waalwijk van Doorn, 2015
ISBN/EAN 9789056131166
Deze uitgaven zijn in te zien in de leeszaal van het gemeentearchief

Tentoonstelling Oude Algemene Begraafplaats:

De Dames Walkart
Op de Oude Algemene Begraafplaats aan de Bergweg bevindt zich het
graf van de dames Walkart. Hendrika Suzanna Walkart overleed in
1901 en haar jongere zuster Marianne Henriette in 1904.
De familie Walkart was afkomstig uit Amsterdam en bezat sinds 1824
in Zeist een zomerverblijf aan het Rond, een huis met een grote tuin ter
plaatse van het oude postkantoor (nu restaurant) en aan de overkant van
de Dorpsstraat een koetshuis, een stal e.a. bijgebouwen (op de plaats
van het huidige Figi). Het grondbezit van de Walkarts was in de loop
van de 19de eeuw uitgebreid met gronden aan de overzijde van de
Donkerelaan (nu de Slotlaan), waar ‘het overbos’ werd aangelegd,
een park in Engelse stijl. Jkvr. Marianne Henriette
Walkart (links) legateerde dit wandelbos in 1903
aan de gemeente Zeist, onder de voorwaarde dat
het een openbaar wandelpark zou worden.
Ter ere van de beide zusters kreeg het park de
naam ‘Walkartpark’.
Het Walkartpark verkreeg in 1999 de status van
Rijksmonument en is tot op heden in min of meer
originele aanleg behouden gebleven. Het zal in de
zomer van 2016 een restauratie ondergaan.
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Ter nagedachtenis van de dames Walkart richt de ZHG-commissie
Tentoonstellingen een kleine expositie in, die u kunt zien in het
voormalige baarhuis van het poortgebouw. De opening vindt plaats op
zaterdag 23 april as..
De begraafplaats is in principe elke dag open. De expositie in het
poortgebouw is geopend iedere vierde zaterdag van de maanden maart
tot en met oktober, van 12.00 tot 15.00 uur.

Historisch Café
Op 25 april 2016 is er weer een Historisch Café. Onderwerp: Mw.
Karin Stadhouders houdt een inleiding getiteld: Eeuwig wonen in de
Schaepmanlaan, de levende geschiedenis van een Zeister Straat.
Mw. Stadhouders heeft een prachtig boek geschreven over deze
bijzondere straat. Een boek vol met foto’s en illustraties en daarover en
daaruit zal deze inleiding gaan. Hotel Figi, als gebruikelijk om 17:00
uur. Van harte aanbevolen, u bent zeer welkom.

Van de Poll-lezing 2016 (vooraankondiging)
De jaarlijkse Van de Poll-lezing zal op maandag 5 september 2016
gehouden worden door Vincent van der Burg en Pierre Rhoen, de
auteurs van het boek ‘Zeist, Van Boerendorp tot Villadorp’.
De Basis voor deze bijdrage over de geschiedenis van Zeist wordt
gevormd door de resultaten van een jarenlang onderzoek in het
Gemeentearchief van Zeist in de memories van successie, het notarieel
archief en de agenda van de gemeente Zeist.
Deel 1 van deze studie wordt ‘Het boerendorp Zeist van 1813.’ Het
beschrijft de periode van 1813 - het moment van bevrijding van de
Franse overheersing - tot 1851, als de Gemeentewet wordt ingevoerd.
Dit deel zal ook het centrale onderwerp van de lezing zijn.
Hierbij zal aandacht besteed worden aan bekende personen, gebouwen
en buitenplaatsen. Aan de hand van lichtbeelden zullen de auteurs ons
door deze periode leiden.
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Voorjaarsexcursie in juni:

De Gemeentelijke begraafplaats
In 1914 bood de oude begraafplaats aan de Bergweg nog maar zeer
weinig ruimte. Uitbreiding was niet mogelijk doordat de omgeving
meer en meer bebouwd werd. In juni 1914 werd aan de Gemeenteraad
voorgesteld om een nieuwe begraafplaats aan te leggen aan de
Woudenbergseweg. Deze zou met een oppervlakte van zeven hectare
ongeveer zeven maal zo groot worden als de oude begraafplaats.
In de raadsvergadering van 25 juni 1914
werd het voorstel aangehouden en in de
vergadering van 2 september 1914
verworpen. Een commissie van drie
gemeenteraadsleden concludeert dat toch
een deel van het Zeister Bos als ruimte
voor een begraafplaats moet worden
aangewezen. Op 11 december 1915 wordt
besloten nabij de Krakeling een begraafplaats aan te leggen van circa
vijf hectare. In mei 1916 wordt de bouw van de dienstwoningen en de
ingang gegund aan aannemer D. Ringenaldus uit Doorn.
Honderd jaar later lijkt ons een goed moment om daar ter plaatse wat
langer bij stil te staan.
Graag zullen twee bestuursleden van de Vereniging Betrokkenen
Gemeentelijke Begraafplaats u hierover op woensdag 1 juni meer
vertellen en u rondleiden. Die datum valt midden in de landelijke week
van de begraafplaatsen 2016, van 28 mei tot en met 5 juni.
Programma:
10:00 uur Ontvangst met koffie/thee in de koffiekamer
Aansluitend presentatie door Gerard van Delft in aula
10:30 uur Samenstelling van twee groepen
Start van de wandeling/rondleiding
o.l.v. Gerard van Delft en Gert van Dooleweerd
tot ca. 12:00 uur
Wij zien uw deelname aan deze bijzondere excursie met belangstelling
tegemoet. Denk u s.v.p. aan een tijdige aanmelding: uiterlijk 27 mei.
Zie hierna voor het aanmeldingsformulier!
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Aanmeldingsformulier voor de excursie naar

De honderdjarige Gemeentelijke Begraafplaats
in Zeist
Woudenbergseweg 46
op woensdag 1 juni 2016
van 10.00 – 12.00 uur
Dhr./ Mevr. ……………………………………………………………..
Adres

…………………………………………………………….

Postcode

………… Woonplaats: ……………………….…………

Telefoon

………………………………………

Emailadres …………………………………………………………….
neemt alleen / met …………introducés deel aan de excursie naar
Nieuw Beerschoten.
De kosten van € 5,00 euro p.p. = € …..…,00 zal hij/zij overmaken op
rekening nummer NL96INGB0002967656 van het ZHG, onder
vermelding van ‘Excursie’.
Het maximum aantal deelnemers bedraagt 50 personen, verdeeld over
twee groepen. Bij overtekening wordt u geïnformeerd en wordt het
reeds betaalde inschrijfgeld z.s.m. teruggestort aan de niet ingedeelden.
Wij verzoeken u dit formulier a.u.b. uiterlijk op vrijdag 27 mei te
(laten) bezorgen bij:
Mw. M. van Delft
Pr. Beatrixlaan 19
3708 CA Zeist
of om haar uw gegevens van dit aanmeldingsformulier toe te sturen per
e-mail: delfver@planet.nl
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