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Zeister Historisch Genootschap 

*Nieuwsbrief* 

 Najaar 2016   

 

In deze 

Nieuwsbrief: 
 Van de Poll-
lezing 2006 

 Historisch Café 
over De Kosmos 

 Najaarsexcursie 
Kerckebosch 

 Nieuw versche-
nen boeken 

Agenda: 
3  September 2016: 
Openstelling 12.00 -
14.00 uur in het HIP 

5 september 2016: 
Van de Poll lezing 

10 september 2016: 
Open Monumenten-
dag 

1 oktober 2017: 
Openstelling 12.00 -
14.00 uur in het HIP 

3 oktober 2016: 
Filmvoorstelling Figi  

11 oktober 2016: 
Excursie 
Kerckebosch  

31  oktober 2016: 
Historisch café in 
Figi 

5 november 2016: 
Sale in het HIP 

 

 
 

Van de voorzitter 
 

De zomerperiode heeft geen invloed op de belangstelling voor het 

ZHG, beter gezegd: op de belangstelling voor onze  activiteiten. De 

voorjaarsexcursie, de bijeenkomsten van het Historisch Café en de 

dinsdagmorgenopenstellingen mochten en mogen zich verheugen in 

grote aantallen bezoekers. En niet te vergeten de voorjaarsfilm-

voorstellingen. Liefst drie keer hebben we de film Bestemming: Haven 

van Zeist in het Lichtpunt vertoond. Ook via de website is er veel 

belangstelling, het kopen van DvD’s en boeken, worden er vragen 

gesteld en naar informatie gezocht over Zeist.  
 

 

Bestuursleden gevraagd! 
Helaas hebben we slechts één reactie ontvangen bij onze zoektocht 

naar nieuwe bestuursleden. Daarom nogmaals: wie wil ons bestuur 

komen versterken? We zoeken een secretaris en een gewoon 

bestuurslid. Als u contact opneemt via onderstaand e-mailadres of 

telefoonnummer, dan vertellen wij u graag meer over de 

werkzaamheden. 
 

 

In de agenda ziet u de activiteiten die we dit jaar nog gepland hebben, 

maar ook via de plaatselijke pers en de website (www.zhg.nl) kunt u 

die informatie krijgen. In september begint ons lustrumjaar, het ZHG is 

dan 65 jaar oud. Oud maar springlevend! We hopen van harte dat dit 

nog vele jaren het geval zal zijn. 
 

Heeft u vragen of opmerkingen, neem dan s.v.p. contact met ons op! 

Dat kan via: info@zhg.nl of telefonisch, op nummer  030 6956311. 

 

Flora de Vrijer 
 

 

http://www.zhg.nl/
mailto:info@zhg.nl
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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 

 

Website: 

www.zhg.nl 

 

ANBI-beschikking           

 Nummer 55 537 

 

 
 

 

Het ZHG is te 

bezoeken in het 

Historisch 

Informatie Punt 

(Gemeentehuis) 

op: 

Dinsdagmorgen 

10.00 – 12.00 uur 

 

Eerste zaterdag 

van februari, 

maart, april, 

juni, september, 

oktober en 

november: 

12.00 - 14.00 uur 

 

 

 

 

 

Van de Poll-lezing 2016: 

Vincent van der Burg en Pierre Rhoen over  
‘Het boerendorp Zeist van 1813 tot 1851’ 
 

Tijdens de jaarlijkse Van de Poll-lezing van het Zeister Historisch 

Genootschap (ZHG)  zullen Vincent van der Burg en Pierre Rhoen ons 

een blik gunnen op de periode van 1813 - het moment van bevrijding 

van de Franse overheersing - tot aan 1851, als de Gemeentewet wordt 

ingevoerd. De nijverheid in Zeist staat in die tijd vrijwel geheel ten 

dienste van de landbouw: de grofsmid, de wagenmaker en de 

timmerman. De nijverheid die zich heeft ontwikkeld rond de 

evangelische broedergemeente vormt hierop een uitzondering.  

De besproken periode komt overeen met deel 1 van de studie die 

Vincent van der Burg en Pierre Rhoen zullen publiceren onder de titel 

‘Zeist, Van Boerendorp tot Villadorp’. Aan dit werk ligt jarenlang 

onderzoek in het Gemeentearchief van Zeist ten grondslag, in de 

memories van successie, het notarieel archief en de agenda van de 

gemeente Zeist. Aan de hand van lichtbeelden zullen de auteurs ons 

door deze periode leiden. Hierbij zal onder meer aandacht besteed 

worden aan bekende personen, gebouwen en buitenplaatsen.  

 

Wij heten u graag met velen van harte welkom op 

maandagavond  5 september 2016 om 20.00 uur  

in de kantine van het Openbaar Zeister Lyceum  

op het landgoed  Schoonoord (Blikkenburgerlaan).  

 

Een kwartier voor aanvang staan de koffie en/of thee dan wel een sapje 

voor u klaar. De lezing is gratis toegankelijk. Met de auto is de school 

bereikbaar via de Zinzendorflaan en Blikkenburgerlaan. Parkeren kunt 

u voorbij de hoofdingang, bij de kantine. 
 

Historisch Café op maandag 31 oktober 2016 

 

 

Tijdens dit Historisch Café verzorgt 

JanHein Heimel een inleiding over 

gebouw De Kosmos. Met nieuwe feiten 

over het gebouw, die antwoord geven op 

vragen als: waarom en wanneer werd het  

gebouwd en door wie? Waarom werd het juist hier gebouwd en wie 

was de architect? Vele vragen waarop in het verleden foute antwoorden 

zijn gegeven. Nu leert u de " ware feiten"  kennen. Figi, om 17.00 uur. 

mailto:info@zhg.nl
mailto:info@zhg.nl
http://www.zhg.nl/
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Donateursbijdrage 

2016:  

minimumbijdrage 

is  € 18,00  per 

jaar, maar meer 

mag 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. 
 

 

Nieuw verschenen boeken waarin Zeist een ‘rol’ speelt 
 

FIGI: Geschiedenis en voorgeschiedenis van een hotel theater  

en een familie. 

 

Auteur:  Theo Ruijs 

Deel 1; 2015;  Eigen 

uitgave/auteursrechten  

Stichting Ruijs Archief 

   

De wasserijen van Zeist (1889-1984), 2016 
Herman S. uit de Bosch 

DVD en boek uitsluitend verkrijgbaar via het ZHG 
 

Vroom en Dreesmann - De opkomst en ondergang  
van het warenhuis (1887-2016) 
Philippe Hondelink 

ISBN 9789082367621 

Uitgeverij TENS Media 
 

Een halve eeuw wonen in Kerckebosch 
2016, eigen uitgave, gemeente Zeist 
 

 
Najaarsexcursie op 11 oktober: Kerckebosch 
 
Kerckebosch maakt een vernieuwing door. Gemeente Zeist en 

Woningcorporatie Seyster Veste werken samen aan het levensloop- 

geschikt maken van deze wijk. 
 

 

Nieuwe of verbeterde voorzieningen 

komen in een bosrijke wijk waarin 800 – 

1.000 nieuwe woningen worden 

ontwikkeld. Voor de uitvoering van de 

plannen is de Wijkontwikkelings-

maatschappij Kerckebosch B.V. 

opgericht. 

Evert Jan Roelofsen, directeur van de WOM Kerckebosch, zal optreden 

als gids en ons op dinsdag 11 oktober meenemen door het nieuwe 

woonproject.  
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Aanmeldingsformulier voor de excursie naar  

Wijkontwikkeling Kerckebosch 
Inloopcentrum gevestigd in de kerk van het Apostolisch Genootschap 

Graaf Lodewijklaan 15, 3708 DM Zeist 

 

op dinsdag 11 oktober 2016 

van 10.00  – 12.00 uur 
 

 

Dhr./ Mevr.  …………………………………………………………….. 

 

Adres            ……………………………………………………………. 

 

Postcode       ………… Woonplaats:  ……………………….………… 

 

Telefoon       ……………………………………… 

 

E-mailadres  ………………………………………………………. 

 

neemt  alleen / met …………introducés deel aan de excursie naar 

Kerckebosch. 

 

De kosten van € 5,00 euro  p.p.  =  € …..…,00  zal hij/zij overmaken 

op rekening nummer  NL96INGB0002967656  van ZHG Lezingen en 

Excursies, onder vermelding van ‘Excursie’. 

 

Inschrijven is mogelijk TOT  woensdag 21 september. 

 

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. ingevuld voor 21 september as. 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 

 

 
  

 
 

 

mailto:delfver@planet.nl

