Zeister Historisch Genootschap

*Nieuwsbrief*
Voorjaar 2019

Agenda:
6 april 2019
zaterdagopenstelling ZHG en GAZ
van 12-14 uur, HIP
Tot 13 april 2019
Tuinbouwtentoonstelling 1909 in het
HIP
29 april 2019
Historisch Café, Figi,
17.00 uur.
9 mei 2019 excursie
Beerschoten en
Houdringe, 10.00 uur
1 juni 2019
zaterdagopenstelling ZHG en GAZ
van 12-14 uur, HIP
29 juli 2019
Historisch Café, Figi,
17.00 uur
2 september 2019
Van de Poll-lezing,
Schoonoord 20.00
uur
7 september 2019
zaterdagopenstelling ZHG en GAZ
van 12-14 uur, HIP
5 oktober 2019
zaterdagopenstelling ZHG en GAZ
van 12-14 uur
28 oktober 2019
Historisch café in
Figi,

Van de voorzitter
Overlijden Herman uit de Bosch
Op 17 januari is 2019 is Herman uit de Bosch overleden. Herman heeft veel voor de
geschiedenisbeschrijving van Zeist betekent. Hij heeft een aantal boekjes geschreven over
ADO speelgoed en de Sociale Werkplaats in Zeist. Dankzij Herman heeft het ZHG een
grote collectie ADO speelgoed ontvangen. Het ADO speelgoed lag hem na aan het hart.
Ook heeft hij andere boeken, soms als pdf op DVD gemaakt, zoals een overzicht van de
wasserijen, de slagerijen, de bakkers in Zeist en zijn eigen levensverhaal.
Nieuw bestuursleden
‘‘Met blijdschap geven we kennis van…” twee nieuw bestuursleden, te weten Willem de
Bruin en Marc Wortmann. Willem de Bruin is van huis uit historicus, heeft les gegeven en
was tot eind november 2018 bestuurder van Woonoord (en daarvoor van woningbouwvereniging de Combinatie). Marc Wortmann is eerder (1999-2001) bestuurslid en
eindredacteur van Seijst geweest en is thans consultant op gebied van onder meer
fondsenwerving.
Beide nieuwe bestuursleden zijn zeer welkom om met hun eigen expertises het ZHG
bestuur te versterken en bij te dragen aan verdere ontwikkeling ervan.
Oud bestuurslid Kees Breunesse
Op de vergadering van het Algemeen Bestuur van 11 maart 2018 hebben we afscheid
genomen van Kees Breunesse als bestuurslid. Kees was het enige in Zeist geboren
bestuurslid en een vraagbaak voor de lokale geschiedenis. Vele jaren was hij iedere
dinsdagmorgen in het Historisch Informatie Punt (HIP) aanwezig, hij ontving de gasten,
beantwoordde de vragen en nam ieder geschenk voor het ZHG in ontvangst. We zijn Kees
zeer erkentelijk voor zijn inbreng in het bestuur en zijn bijdrage op de dinsdagen.
Iedere dinsdagmorgen zijn er een aantal vaste ‘deskundigen’ aanwezig in het HIP en
Willem de Bruin en Leo Baauw zullen de taken van Kees van de dinsdag overnemen.
Historisch café 2019
Op 21 januari 2019 heeft Dirk E.A. Faber gesproken over de geschiedenis van de Nieuwe
Kerk Zeist, 1927-2017, over dit onderwerp heeft hij een boek geschreven.
Op 29 april 2019 zal Jan Peter van ’t Sant spreken over "Zeist in de (ballon)vaart der
volkeren".
Boekpresentaties
We zijn bijzonder blij dat er de afgelopen maanden drie boeken door het ZHG zijn
uitgegeven. Met dank natuurlijk aan de auteurs die de boeken hebben geschreven en zo
zijn er weer stukjes van de geschiedenis van Zeist beschreven. De boeken zijn alle te koop
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2 november 2019
Jaarlijkse Sale,
12-14 uur, HIP
In het gemeentehuis

bij het ZHG, zie www.zhg.nl
Het boek van de oorlog is nooit uit – het korte leven van Catharinus Stomp (1916-1945)
door Dick van de Kamp
Groote Tuinbouwtentoonstelling op het landgoed ‘Schoonoord’ te Zeist, geopend op
alle werkdagen van 25 augustus tot 16 september 1909. Een geïllustreerde beschrijving
door JanHein Heimel
Zeist, van boerendorp tot villadorp; Deel I (1813-1851: Het boerendorp Zeist door
mr. dr. V.A.M. van der Burg, R.P.M. Rhoen en J.P. van ’t Sant (red.).
Emailadressen
We vragen U, de donateurs waarvan wij geen emailadres hebben, dit aan ons door te
geven. Het levert een aanmerkelijke kostenbesparing op wanneer U de Nieuwsbrief per
email ontvangt, maar het blad Seijst blijft natuurlijk per post komen. Stuur u emailadres
svp op naar info@zhg.nl.
Ten slotte
U kunt uw vragen, opmerkingen, suggesties of bijdragen voor ons blad Seijst via:
info@zhg.nl of telefonisch 030-6956311 of via postbus 342, 3700 AA ZEIST

Zeister
Historisch
Genootschap
Het Rond 2
3701 HS Zeist
Historisch
Informatiepunt
Postadres:
Postbus 342
3700 AH Zeist
Telefoon:
(030) 6987002
E-mail:
info@zhg.nl
Website:
www.zhg.nl
ANBI RSIN:
807521796

Namens het bestuur,
Flora de Vrijer, voorzitter
===========================================================
Tentoonstellingscommissie
De tentoonstellingscommissie van het ZHG werkt de komende tijd mee aan drie projecten.
In het HIP (Historisch Informatie Punt in de hal van het Gemeentehuis) komt in de zomer
een tentoonstelling over Mr. Cornelis Jan baron van Tuyll van Serooskerken, die van 1919
tot 1934 burgemeester van Zeist was. Commissielid Elisabeth Stades is initiatiefnemer van
dit project en werkt hierin samen met het Gemeente archief (GAZ) en de Zilverkamer.
Oud-gemeente archivaris Pierre Rhoen is adviseur. Objecten uit de collectie van het ZHG
maken deel uit van deze tentoonstelling.
De zomertentoonstelling in het Poortgebouw van de Oude Algemene Begraafplaats (OAB)
is dit jaar aan drie predikanten gewijd. Commissielid Saskia van Ginkel zal evenals vorige
jaar het bestuur van de OAB een helpende hand bieden bij de realisering.
De afgelopen jaren bent u gewend dat er een grote tentoonstelling in het Slot is onder de
paraplu van het Geheugen van Zeist. Het ZHG speelt bij de organisatie daarvan een
voortrekkersrol. In 2019 kunnen we helaas niet terecht in het Slot. Gelukkig heeft Museum
Het Hernhutterhuis ruimte beschikbaar, zodat we toch samen met een aantal
erfgoedpartners een tentoonstelling kunnen maken. Het onderwerp is het muziekleven in
Zeist. We hopen dat u in september/oktober komt kijken naar deze expositie met de
vrolijke titel ‘Met de muziek mee!’.
Informatie over locaties, data en openingstijden komt binnenkort op de websites van het
ZHG (www.zhg.nl) en het Geheugen van Zeist www.geheugenvanzeist.nl).
Karen Veenland-Heineman
Gedenkplaquette U.M.O. monument
In Seijst 2018-IV stond in de serie Uit de collectie een stukje over de voorzittershamer van
de rijwielpadvereniging U.M.O. (Utrecht met omstreken). Er stond onder andere een
illustratie bij van het U.M.O.-monument op de kruising van de Oude Woudenbergse
Zandweg en de Oude Postweg. Een recente plaquette op het monument herinnert aan het
feit dat 100 jaar geleden U.M.O. werd opgericht. De plaquette werd onthuld in
aanwezigheid van de maker van het monument, Theo van de Vathorst. Hij ontwierp het
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Het ZHG is te
bezoeken in het
Historisch
Informatie Punt
(Gemeentehuis)
op:
Dinsdagmorgen
10.00 – 12.00 uur
en de
eerste zaterdag
van februari,
april, juni,
september en
oktober van
12.00 - 14.00 uur

monument in 1968 ter herinnering aan het 50-jarig bestaan van U.M.O. De plaquette is een
initiatief van de wielerclub ‘De Uitsmijters’, die toen 25 jaar bestond. De mogelijkheid dit
feit in genoemd artikel op te nemen was net verstreken toen bovenstaande bijeenkomst
plaatsvond.

Het UMO-monument.
Tekst en foto’s: Jan Peter van ’t Sant

De plaquette: 3 spiegeleieren op de spaken van
een fiets; omschrift:
‘FIETSCLUB • DE UITSMIJTERS - ZEIST •
1993 - 2018’.

=================================================
ZHG WANDELEXCURSIE LANDGOEDEREN BEERSCHOTEN-HOUDRINGE

Deze mooie wandelexcursie van het Utrechts Landschap loopt over de
landgoederen Beerschoten en Houdringe in De Bilt. Na een korte inleiding in het
paviljoen van landgoed Beerschoten maken we onder leiding van een gids een
wandeling van ongeveer 1,5 uur, waarbij de unieke geschiedenis van beide
landgoederen uitgebreid aan bod zal komen. De wandeling is niet geschikt voor
rolstoelgebruikers.
Datum:
Donderdag 9 mei 2019, 10.00 – 12.00 uur

Donateursbijdrage
2019:
minimumbijdrage
is € 18,00 per
jaar, maar meer
mag ook.
U krijgt er veel
voor terug.
Rekening:
IBAN
NL95 INGB
00038403 83

Startlocatie:
Paviljoen Beerschoten
De Holle Bilt 6
3732 HM De Bilt
Er is voldoende parkeergelegenheid op het terrein.
Aanmelden en betaling:
De wandelexcursie is bestemd voor donateurs van het Zeister Historisch
Genootschap. Het maximum aantal deelnemers is 40 personen. De kosten bedragen
€ 4,00 per persoon, inclusief een kop koffie of thee.
Aanmelden kan door een email te sturen aan: excursies@zhg.nl met daarin
vermeld uw naam, email adres, telefoonnummer en het aantal deelnemers.
U wordt vriendelijk verzocht om het inschrijfgeld à € 4,00 per persoon zo spoedig
mogelijk na uw aanmelding – doch uiterlijk 6 mei 2019 - over te maken op
bankrekening NL95INGB0003840383 ten name van het Zeister Historisch
Genootschap, onder vermelding van “Excursie Beerschoten”.
Vragen of opmerkingen graag per email aan excursies@zhg.nl
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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 bij
het ZHG in het
gemeentehuis een
boek of een DVD
uitzoeken.
Dinsdag tussen
10.00 en 12.00 uur
of op afspraak

Nieuwe boeken over Zeist of die gedeeltelijk in Zeist spelen
Michiel van Diggelen
De exodus van Hendrik Peter Scholte
2018, uitgeverij IJzer Utrecht, ISBN 978 90 8684 165 3
Beukbergen; een gewone wijk met een bijzonder karakter
2018, Uitgave Gemeente Zeist
S.G. van Ginkel-Meester en A.A. Smith (samenstellers)
Van Boerderij tot kantoor-de geschiedenis van het pand op de 1e Dorpsstraat
2/Waterigeweg 1 te Zeist, 1749-2018
2018, Uitgave KBA
BK - Een Breunesseboek- het verhaal van een familie (Zeist)
Eigen uitgave
Gerard van Voorden
Mijn leven was de zorg – gebundeld arbeidsverleden
1973 Mirtehof- 2006 Zeisterwoude
Eigen uitgave
Helene Smit
Lot 33 - een op waarheid gebaseerd verhaal
2018, uitgeverij Paris Books
ISBN 978 94 92179 92 0
Duco Brongers
Wijngaard Hoog Beek en Royen – een wijngaard op de Utrechtse Heuvelrug
2108, uitgever: Stichting Wijngaard Hoog Beek en Royen
ISBN 978 90 9030946 0
Dick van der Kamp
Het boek van de oorlog is nooit uit.
2018, Zeister Historisch Genootschap*
ISBN 978-90-824295-3-4
Samenstelling: Gerrit van Riessen†, Peter Ottenhoff, Annemiek Versluis, Judica Velema,
Ries Velema enGerrit Walstra
H.W. van Riessen 1877-1950
2017, Aleida Hendrika Velema-van Riessen, Zeist
JanHein Heimel
De Grote Tuinbouwtentoonstelling 1909 op het Landgoed Schoonoord te Zeist
2019, Zeister Historisch Genootschap
ISBN 978-90-811163-7-4
Leo Baauw
De orgels in de Zeister Broedergemeente
Vormgeving en productie: DTProost- communicatie op maat
2019, Eigen uitgave
Zeist, van boerendorp toto villadorp
Deel I (1813-1851). Het boerendorp Zeist
V.A.M. van der Burg, R.P.M. Rhoen. J.P. van ’t Sant (red)
2019, Zeister Historisch Genootschap
ISBN 978-90-811163-8-1
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