Zeister Historisch Genootschap

*Nieuwsbrief*
Najaar 2019

Agenda:
2 september 2019
Van de Poll-lezing,
OSG Schoonoord,
20.00 uur

Van de voorzitter
Overlijden L. Visser (1925-2019)
Op 10 juli jl. is de heer L (Leo) Visser overleden. Hij heeft veel voor Zeist en het Zeister
Historisch Genootschap betekent. Aan Seijst 2019-III wordt een speciaal in memoriam
toegevoegd.
Nieuw bestuurslid

7 september 2019
Zaterdagopenstelling ZHG en GAZ
van 12-14 uur, HIP

5 oktober 2019
Zaterdagopenstelling ZHG en GAZ
van 12-14 uur, HIP

24 oktober 2019
Excursie Abrona
Sterrenberg, vanaf
9.30-9.45 uur

Per 1 september 2019 zal de heer Eric van Meijgaard als secretaris tot het bestuur
toetreden. Eric heeft ruim 40 jaar ervaring in de financiële sector. Bovendien is hij al sinds
verleden jaar lid van de Commissie Lezingen & Excursies van ons Genootschap. Hij is
zeer welkom om de vacature van secretaris na het vertrek van Arie Moolenaar te vervullen
en om met zijn expertise het bestuur te versterken en bij te dragen om onze doelstelling:
het bevorderen en verbreiden van de kennis omtrent de geschiedenis van Zeist en wat
daarmee verband houdt, alsmede het aankweken van belangstellig daarvoor in ruime
kring, vorm te geven.
Historisch Café 2019
Op 29 april 2019 heeft Jan Peter van ’t Sant een boeiend verhaal over “Zeist in de
(ballon)vaart der volkeren gehouden en op 29 juli 2019 heeft Leo Baauw een enthousiaste
en interessante lezing over de rol van het orgel bij de Evangelische Broedergemeente
gegeven, waarbij we tevens naar de orgelmuziek konden luisteren.
Het laatste Historisch Café van dit jaar zal zijn op 29 oktober. Het onderwerp is op dit
moment nog niet bekend, maar U krijgt op tijd bericht hierover.
Lezing en excursie

28 oktober 2019
Historisch café in
Figi, 17.00 uur

Op 9 mei 2019 is er een mooie en interessante excursie naar Beerschoten in de Bilt
gehouden, waarover de deelnemers met plezier aan hebben deelgenomen.

2 november 2019
Jaarlijkse Sale,
12-14 uur, HIP

Onder auspiciën van het Geheugen van Zeist is er in het HIP (historisch informatie punt) in
het gemeentehuis een tentoonstelling over Mr. Cornelis Jan van Tuyll van Serooskerke,
daarover hebben we in de voorjaar Nieuwsbrief geschreven. Door de ZHG medewerkers is
er veel tijd en aandacht aan besteed en met name noem ik hier onze fotograaf Floran van
Poecke.

Op 2 september a.s. zal de jaarlijkse van de Poll lezing worden gehouden en op . oktober
een excursie naar Abrona, zie aparte berichtgeving hierover in deze Nieuwsbrief.

Verder zijn er verschillende items uit onze archieven hiervoor gebruikt.
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Varia
27 januari 2020
Historisch café in
Figi, 17.00 uur

Op de dinsdagmorgen is de ‘stamtafel’ van het ZHG in het Historisch Informatiepunt een
prachtige plek om veel te leren over de geschiedenis van Zeist. Weest U allen welkom van
10-12 uur.
Ten slotte
U kunt uw vragen, opmerkingen, suggesties via de e-mail stellen: info@zhg.nl of
telefonisch 030-6956311
Flora de Vrijer
Van de Poll-lezing
Op maandagavond 2 september 2019 houdt Saskia van Dockum, directeur van het Utrechts
Landschap, de jaarlijkse Van de Poll-lezing, georganiseerd door Het Zeister Historisch
Genootschap.

Zeister Historisch
Genootschap
Het Rond 2
3701 HS Zeist
Historisch
Informatiepunt
Postadres:

De lezing zal gaan over het verleden, heden en toekomst van de landgoederen van het
Utrechts Landschap in en direct rond Zeist. Aan de orde komen het ontstaan van de
verschillende landgoederen, het beheer in vroegere tijden en het beheer nu en haar visie op
het toekomstige beheer. Het ZHG organiseert de Van de Poll-lezing dit jaar voor de 19e
keer.
De lezing vangt aan om 20.00 en is vrij toegankelijk. Aanmelding is niet nodig.
De lezing vindt plaats in het gebouw van de Openbare Scholengroep Schoonoord,
Blikkenburglaan 2, Zeist. De zaal gaat open om 19.30 uur. Er is voldoende
parkeergelegenheid. Meer informatie over de Van de Poll-lezingen op de www.zhg.nl.
================================================================
Excursie Abrona Sterrenberg

Postbus 342
3700 AH Zeist
Telefoon:
(030) 6987002
E-mail:
info@zhg.nl

Op donderdag 24 oktober 2019 organiseert het ZHG een excursie naar de stichting Abrona
Sterrenberg in Huis ter Heide.
Het thema van de excursie is "Ontwikkelingen in de zorg: 90 jaar Sterrenberg" waarbij een
beeld zal worden geschetst van de historie van Abrona Sterrenberg en de geslaagde
integratie van de zorginstelling en een nieuwe woonwijk.
Programma:
Ontvangst: 09.30 en 09.45 ontvangst met koffie of thee.

Website:
www.zhg.nl
ANBI RSIN:
807521796

Inleiding: Harm Beishuizen, Wijkcoach en Organisator ontspanningsactiviteiten van
Abrona Sterrenberg, gevolgd door een gezamenlijke rondwandeling over het terrein en
door de wijk. De rondwandeling duurt ongeveer 1,5 uur.
Startlocatie: ontmoetingscentrum “Het Lichtpunt” op het terrein van Abrona Sterrenberg,
Sterrenberglaan 6, 3712 XA Huis ter Heide. Er is voldoende parkeergelegenheid op de
parkeerplaats links naast het Lichtpunt. Indien deze vol is: achter het Lichtpunt is nog een
grote parkeerplaats.
Svp niet parkeren op het kleine parkeerterrein voor het hoofdgebouw!
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Aan deze excursie zijn geen kosten verbonden.

Het ZHG is te
bezoeken in het
Historisch
Informatie Punt
(HIP) in het
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

Donateursbijdrage
2019:
minimumbijdrage is
€ 18,00 per jaar,
maar meer mag
ook.
U krijgt er veel voor
terug.

Belangstellenden kunnen zich opgeven door een email met beoogd aantal deelnemers en
contactgegevens te sturen aan excursies@zhg.nl dan wel een sms bericht te sturen aan de
heer Eric van Meijgaard van het ZHG op 06-25065548.
Nieuws van de tentoonstellingscommissie
De tentoonstellingscommissie van het ZHG heeft dit jaar drie projecten onder handen.
Twee van de drie zijn inmiddels uitgevoerd.
Tot half oktober kunt u nog in het HIP (Historisch Informatiepunt Punt in de hal van het
Gemeentehuis) de tentoonstelling over Mr. Cornelis Jan baron van Tuyll van Serooskerken
bekijken. Precies 100 jaar geleden werd hij burgemeester van Zeist. Uit onze collectie zijn
prachtige (foto)albums te zien. Commissielid Elisabeth Stades en ZHG-fotograaf Floran
van Poecke hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan deze expositie. Adres: Het Rond
1, Zeist. Toegankelijk tijdens openingstijden van het Gemeentehuis.
De zomertentoonstelling in het Poortgebouw van de Oude Algemene Begraafplaats is dit
jaar aan drie dominees gewijd. Commissielid Saskia van Ginkel heeft meegewerkt aan
deze expositie, die nog op de laatste zaterdag van augustus en september van 12.00 uur tot
15.00 uur en op Open Monumentendag (14 september) te bezichtigen is. Tijdens de
openstelling kunnen ook de exposities van voorgaande jaren, alle door de
tentoonstellingscommissie van het ZHG samengesteld, bekeken worden. Adres: Bergweg
21-23, Zeist. Entree: gratis.
Zoals in het voorjaar al aangekondigd is er in 2019 geen grote erfgoedtentoonstelling in
Slot Zeist. Maar we bieden u een prachtig alternatief in Museum Het Hernhutter Huis.
Vanaf 14 september tot medio november is daar de expositie ‘Met de Muziek mee!’ te
zien. Onder auspiciën van Het Geheugen van Zeist heeft de tentoonstellingscommissie
samen met het Gemeentearchief en Het Hernhutter Huis een tentoonstelling over het
muziekleven in Zeist gemaakt. Dankzij bruiklenen van onze zusterverenigingen in Den
Dolder en Austerlitz en van Zeister muziekverenigingen en particulieren kunnen wij u een
inkijkje geven in de geschiedenis van muzikaal Zeist. Adres: Museum Het Hernhutter
Huis, Lageweg 27, Zeist (ingang Nassau Odijklaan). Openingstijden: di t/m zo: 12.0017.00. Entree: €3,00 / tot 18 jaar gratis.
Zie voor actuele informatie de websites van het ZHG (www.zhg.nl) en het Geheugen van
Zeist (www.geheugenvanzeist.nl).
Karen Veenland-Heineman, namens de tentoonstellingscommissie ZHG

Rekening: IBAN
NL95 INGB 0003
8403 83

Schenkingen aan het ZHG
De afgelopen maanden heeft het ZHG weer verschillende schenkingen aan haar collectie
mogen toevoegen. Meestal zijn het Zeistenaren, die op dinsdagochtend naar het Historisch
Informatiepunt komen om aan de vrijwilligers van het ZHG hun schenking te
overhandigen en toe te lichten. Het is fijn dat zij bij een opruiming aan het ZHG denken.
Het komt natuurlijk wel voor dat we het aangebodene al in de collectie hebben, maar soms
duikt er iets unieks op en dan zijn we extra blij!
Ook ontvangt onze voorzitter wel eens een brief of een pakje met een bijzondere inhoud.
Zo stuurde mevrouw Eschauzier-van de Bosch uit Rotterdam een dikke enveloppe met 22
programma’s van toneelvoorstellingen en muziekoptredens in Figi in de periode 1927 tot
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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.

1934! Het was niet de eerste keer dat mevrouw Eschauzier het ZHG verraste met een
mooie schenking. Ook werden we verrast door mevrouw Ferweij-de Waard uit Pijnacker.
Zij heeft een bokaal geschonken, die in bezit was van G. de Waard. De bokaal is een
wisselprijs van de Afdeling Zeist van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor
Tuinbouw en Plantkunde, geschonken door J.W. van Beuningen in 1952. Toen G. de
Waard drie keer de eerste prijs had gewonnen in 1961, 1962 en 1963 mocht hij de bokaal
houden. En nu, 56 jaar later, mag het ZHG de wisselbeker bewaren.
Karen Veenland-Heineman, conservator
================================================================
Nalatenschap
Als lid draagt u het Zeister Historisch Genootschap wellicht een warm hart toe. Heeft u er
wel eens aan gedacht ook op langere termijn een bijdrage te leveren door opname van het
ZHG in uw testament?
Nalaten kan op verschillende manieren, waarvan erfstelling en legaat de meest bekende
zijn. Een legaat is een bedrag dat u toekent aan een bepaald persoon of organisatie. Uw
executeur zorgt ervoor dat dit legaat aan het ZHG wordt uitgekeerd voordat de
nalatenschap onder de erfgenamen, meestal de familie, wordt verdeeld. Bij een erfstelling
benoemt u het ZHG tot erfgenaam, alleen of samen met anderen en dan komt uw
nalatenschap geheel of voor het deel dat u hebt bepaald ten goede aan het ZHG. U kunt
ook een speciale besteding van uw nalatenschap bedingen. Daar moet dan rekening worden
gehouden bij de besteding van de nalatenschap.
Omdat het ZHG erkend is als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is hierover geen
successierecht verschuldigd en gaat het volledige bedrag naar het genootschap.
Uiteraard is ieders persoonlijk situatie anders en kan de vorm en hoogte het beste worden
besproken met de notaris die uw situatie kent en het testament opmaakt.
Wilt u meer weten? Neem dan contact op met voorzitter Flora de Vrijer,
floradevrijer@gmail.com of bestuurslid Marc Wortmann, marcwortmann@hotmail.com
=====================================================

Help ons en werf
een donateur. Elke
nieuwe donateur
kan in ‘Het
Geschiedenishuis’
een historische
verrassing
uitzoeken.

Nieuw boeken over Zeist of die gedeeltelijk in Zeist spelen
Marco Willemse, Rob Gerritsen
Een familie landgoed ontsluierd, Den Treek Henschoten, sinds 1807
2018, Stichting Regionaal Spitwerk
ISBN 978-9-824530-4
Ar Stamrood
Een familie Huijsman uit Zeist
2019, © A.W. Stamrood, Bilthoven
Hernhutters in beweging
250 jaar grote kerkzaal Broedergemeente Zeist
2019, Kokboekencentrum Uitgevers, Utrecht
ISBN 978-90-239-5563-4
R.P.M. Rhoen
Buitenplaats, Hotel, Kasteel Kerckebosch – ruim honderd jaar historie
2019, © Kasteel Kerckebosch/Stichting de Zilver-Kamer
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