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60 jaar 
ZHG 87 
Her is fees t, wam ons Z HG bes taa t 
60 jaa r! Reden om terug I C k ij ken 

(en som s ook een klein bee tje voor
ui t!). De fcesrvrcugdc wordt nog 
ve rhoogd door her fe it dar Seijs r, 

uw blad waa r wij a ls rcclac ri c m e r 

zoveel p lezier a:1.I1 werke n, 4 0 jaa r 

bes ta ar. 

Villa 
Landlust 108 
H er ve rhaa l over de v ill a La nd lusr/ 

Rozcga:ndc/ Rozen hoeve gaar ver
der mer een volgende bewoner, Jo
ha n Frcc\ cri k baro n van Reedc van 

O udrshoorn , rechrer en po li ti cus. 

Zeist, jaren 
1811-2011 99 
D e laarsrc 100 jaa r is c r veel gebeu rd 

in Z e isL Zeis t g roe ide e n b Ioc ide, 

onrv ing veel rocr is re n , wcrkrc in dc 

bes rck indusrrie en bouwde veel cn 

hoog. H er oorspronkel ijke agri schc 
dorp werd een ll1u lricuru rclc $3men

[cving m er cic a llure va n een slacI . 
D ieptepu nten waren de ontplo ffin g 
van de gasfabriek en de brand op her 

Broederplein. 

Katholiek 112 
Zeist te boek 

Een b ijdrage ove r her t O(" sta nd ko~ 
men en de inhoud van een bock over 

kadlOliek Zeisr en de resraur:uie va n 
de Sr.-Joseph kerk . 



Zeister Historisch Genootschap 
60 jaar oud en jong 
Flora de Vrijer 

INLEIDING 

H et Zeister Historisch 
Genoorschap. opgericht 
op 24 scprcmbcr 195 1, 

bestaat dus nu 60 jaar. 
Her is een goede gelegenheid eens 
even terug rc kijken op hoc her 
begon, hoc her geword en is en ge
deel tel ijk hoc de toekomst eruit zal 
(kan) zien. 

Ter gelegenheid va n her 50-jarig be
staa n is cr een specia le ui rg:1ve va n 

Seij sr1 verschenen, geschreven door 

één va n de o ud-voorzitters mr. dr. 
VA.M. va n der Burg. Vi nccnr va n 

der Burg heeft daar in Q.a. dc 0 11(

sraa nsgcschicdcnis en het 25- en 
45-jarig jubi leum speciaal belicht. 
Daarmee is natuurlijk nog lang nic r 

a lles vertdd en dar za l waarschijn
lijk ook wel noo it gcbeuren , daar

voor zijn er tevccl gebeurrenissen 

geweest". 

In d ir a rrikel, dar een voorrze rting 
va n dc gesch ied schrij ving w il z ijn, 

zu llen enkele rcccnrere aspec ten, 
waarva n een aanta l een ja renla nge 

aan loop hebben gekend . onder de 
aandacht gebrachr worden. 

GESCHIEDENISHUIS 
In 1953. (wee jaa r na de opr ichring 

in 1951 . vond de roenm alige Va n de 
Poll Srichr ing onderdak in de wo
ning va n bcscuurslid prof. mr. J.P. 
d e lv lomé ver Loren en b leef d aa r 
ror 1969. Daarna kreeg z ij een eigen 
onderkomen in d e Z ilverkamcr in 

Fronton boven de 

ingang van het 

Geschiedenishuis. 

FOTO JH. HEIMEL 
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Voorste l tot oprich

ting van een Zeister 

museum. 

ZEISTER COURANT, 

15·7·1933 
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gemeente-museum " 
vo r ~.~eist., 

'é~i~~:;;~;b;~~ dal met me-M zeker Ie verwezen-

:'Een tuner l ezers ..zendt ons een 
sch rijven, 'waarin hij 'het idee oppert of 
-het niet, mogelij k is om te kome n 
tot 'de oprichting van een gcmecrrtelijk 
'Museum' waarin o ude 'gegevens over 
Zeist. 

:. ·Jiij ,~ijst er op d at tal rijke platen, 
'kaarten en boeken door sterfgeval of 
.vertrek van den e igenaar ui t ze ist voor 
Of.IZC -gêmeellre' verloren rakelI en 
vl;l~.t of ·het niet mogelijk i s een ver· 

:z:i.lIleJing "'aan te' leggen en tl ie VOOr· 
.IoOnig,jn· èCIl" kamer van het vroegere 
;,I<:osm.ö~!'-gcböuw ter bezlchtiging te 
stelle"' , . - -. -I 
' :;~Wjj;rvoelcn ..zeer veel 'voot tlit denk-
:bceld'-èÎl: meencll d at . veel plaatsgcnoo
i :en hiertoe 'ZUlle n willen medewerken . 

.• De Wethouder ·'Mr. F. A. Beunke, r 

-dien wR. -hieco\~;- spraken, deelde cven· 
ee.gs dit -gevpelcn .cn zegde zijn mede
\ .... ~ing· toe. ', " . , -

'-" l'Ief 'lijkf ' 'Ous gÓcit da~ een 'comm is-" 
-sie-gevemid 'word~" 'die ;dc uitwerking 
~ns..Q~e~e ~en ziçt: , . 
,:"~ ~e!I -: ~n"'tgeri.ng.:· entr6c ,zijn ' tie 
k QmCJL van 10czicht wel·,goed. ·te ma.
en, 'Waar. de v3cànties' voor ' de deur ' 

.staan e{\ dez~ ' Z.1Îtk · w~icht tot ·Scp· 
itcrnber blijit nlsrell . ·verklaren wij ons 
'tot- ,~ it;n · d atu m bereid eventuecl~ ,af 
te stalle vOOrwerpen in o ntvangst té 
nCJlJell .of adressen te JloteeI"Cn waar 
'later vOOrwcrpen 1·;Ullncu worden af· 

chaald. · .' ( , r' • 

. 'Een tè NOI1llen .collectie zal zeker 
interessant zijn voor . p'laa(sgen'®ï en 
vreemdeling. , ..... ~:, .. O';~~'<I.~!IëJ' ;: 

i ~'~iSl\"i1 . meqcwerl{cn? · , . 

Slot Zeist. In 200 1 educr schrij ft 
Yi ncent van der Burg: 
' hoe represenrar ief de Va n de Poll 
kamer in her Zeister Slo r ook moge 
zijn , de klim aa tbeheersing voldoet 
nier, cr is ruimregebrek en een ap:u 
te ontva ngs trui mte voor de archief
bezoeker onrbrcekr. Sedert 1969 
hebben ve le onderzoekers de weg 
naa r de Van de Pollkamer gevonden 
Illaar voor sommige lokaal histor i
sche speurders is de drempel va n her 
Zeisrc:::!" Slor letrerli jk te hoog. Per 1 
ja nu ari 2002 wordt een tijd perk a f-

ges lo ten: de inwoning va n her Zeis
re l' Hisrori sch Genoorschap in her 
Zeister Slor een belangrijke fase in 
de 50 jaa r oude sr ichring word t da n 
beëindigd .' 
In de jaren 199511 996 is er ook al 
een hele d iscussie over huisvesr ing 
gevoerd, diverse locaties (school Jan 
Scheplaa n, Nassauhuis) werden om 
meerdere redenen afgewezen. 

De oorzaak van de beëindi ging was 
niet zo 'aa rdig', de huurprijs va n de 
Va n de Poll kamer werd mer hon
derden procenten ve rhoogd , terwijl 
de subsidie geli jk bleef. D e gemeen
reraad bes loot dar he r Slor meer 
commercieel uitgebaat moest gaa n 
worden, een nieuwe renovatie, met 
een sluiting van 1 jaa r, srond voor 
de deur. 
H er heeft nog wel even op zich laren 
wachren, maar her Zeisrer 1-1 i sro~ 

ri sch Genoorschap (Z H G) is ac tief 
op zoek gegaan naar ve rvangende 
ruinne. Ye le panden zijn de revue 
gepasseerd : het was te duur. te ve r 
ui r het centrum, n ier geschi kr, erc .. 
O ok de gemeenre Zeist heefr con~ 
structief met on s meegedacht over 
verva ngende huisves ting. De voor
malige aporheek op de I" Dorps
straa l' en her pa nd aa n de 2<' Dorp
srraat 54 zijn aan de o rde gewees t, 
maa r wa ren n iet beschi kbaar of n ier 
gesch ikt. O peens kwa m er een pand 
vrij: Middellaan 6 . De kunstuirleen 
had de huur opgezegd per 1 novem
ber 2002. 
Na ui tvoe ri g overl eg en taxat ie va n 
her pand , volgde het bes luit" va n 
B&\XI om her pand te verkopen aan 

de De Monré vc r Loren Stichting 
(een sri cht ing die als doel heeft: te 
zorgen voor perm anente huisves
ting voor het Z H G). daa rna werd 
her Z I-I G de huurde r va n de De 
Monré ver Loren Sricht ing. 
Na een grondige ve rbouwing, waar
bij een gek I i matisecrde deporru i mte 
is ge reali seerd , kon op 1 mei 2004 
Middellaa n 6 op fees telijke wijze 
door de weehouder Ruimrel ijke 
O rdenin g, Kun sr en C ultuur va n 
Zeist, de heer \Y./. J. M . den I-Ieijer, 
geopend worden . De wethouder en 
de voorzirrer (Flo ra de Vrijer) bleken 
eenzel fde droom gehad te hebben 
voor de opening: di r pand is slcc11ts 
voor korre rijd de hu isvesr ing van 
het Z HG, er komr een museum in 
Zeist, waa rin zowel her gemeenre
archief als her Z H G in pa rricipe ren 
of wellichr de oprichrers er van zij n. 
Her gebouw voldoer goed. Her is al 
wel bij na te k lein maar her groorsre 
gemis is dat er nauweli jks rellloon~ 
srcl lingsruimte is (maa r dar geld t 
voor heel Zei sr voo r wat berrefr be
taa lba re ru imten). 

Spraken wc vroeger va n 'de kamer' 
a ls wc her over onze huisves ting 
hadden, op de Middellaan is dat 
n ier va n roepass ing, dus werd hel 
'ons pand ' o f de 'Middel laan ' o f 'ar
chief', Dat alles voldoet naruu rlijk 
n ie r en her bes tu ur heeft daarom 
besloren dar her 'Geschiedenishuis' 
word e: een hu is, in ha rtje centru m 
Zeist, d at aa ngeefr waf cr re doen is 
en dat voor iedereen bereikbaar is. 
Een kroon hierop kwam lenc rl ij k 
me t de schenkin g van Eneco van de 



fronmn (driehoekige gevelkroning) 
van hun gebouw aan de Amonlaan . 

MUSEUM, 
EEN CONTINUOUS 
STORY 
In de nora van B&W aan de ge
meenteraad (2002) betreA-ènde de 
verkoop van Middellaan 6 sraat nog 
een bijzondere paragraaf: 

'Toekomstige oJ/twikkelingen. Er 
wordr op gehoopr en her is niet 
ondenkbaar dat in de roekomst 
binnen de gemeente Zeist een 
museum op cul tuurh isrorisch ge
bied komt. Het Zeis rer Hismrisch 
Genootschap beschikt over een 
archief en co llec rie in het kader 
van een documentatiecentrum. 
Her is geen museum maar is wel 
gerelateerd aan een oudheidkun
dig centrum of museale funC(ie. 
Mochten deze ontwikkelingen 
actueel worden, dan is - zoa ls in 
eerdere gesprekken reeds aan de 
orde is geweest - her besruur (vaJ/ 

het ZHGIfl) graag bereid hierover 
constructief mee te denken en 
daarbij te berrekken of verp laa r
sing van de nu voorgeste lde loca(Îe 
van het Z HG bij kan dragen aa n 
de ve rsterking van de museale en 
daaraan gerelateerde funct ies in de 
gemeente Zeisc ' 

Even terug in de tijd: 
In de Zeister Courant verschijnt op 
15 juli 1933 een oproep: 'Een ge
meentemuseum voor Zeist'. In vol
gende nummers van de kram volgen 
adhesiebetuigi ngen. Een citaat van 
22 juli 1933: 

Prenten en tekeningen uit de I7de
, I8

de 
en I9

de 
eeuw 

-

Openingstijden van de tentoonstelling 

zaterdag 10 september t/m zondag 25 september 2011 

dinsdag t/m vroJdag van 11.00 tot 1700 uur 
zaterdag en zondag 13 00 tot 1700 uur 

Slot Zeist, Zinzendorflaan 1 
Toepng 200 

Een Initia 

Affiche tentoonstelling Het S lot in beeld. FOTO F. DE VRIJER 



Deel van het arc hief 

van het Geschiede

nishui s. 

FOTO F. OE VRIJER 

Het Hist orisch Cafê 

heeft een gast vrij 

onderkomen in Figi. 

FOTO F. OE VRIJER 
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' inderdaad ve rdient her pogen om 
te geraken tor her aa nleggen va n 
een histor ische verza meli ng aller 
medewerking. Zeist staa r nl. in het 
[eken va n een snel le vooru irga ng. 
Een bcvolk ingsaa nwas va n 200pCt 
in 30 jaa r, ven egenwooordigr een 
percem age ongeveer gel ijk aan den 
aa nwas va n de groore steden in ons 
la nd. Zoo de bevol kingstoename 
zich in den ko mende jaren in gel ijkc 
verhoud ing blijft omwikkelen, dan 
za l Zeisr in 1960 rond 70 .000 inwo
ners rellen! (is maximaal ca 63.000 
geweestIjl). Het tijdstip dat bego n
nen d ienr re worden iers va n de ge
schiedenis van Zeist voor her regen
woo rd ige- en roekomstige geslacht 
vast te leggen, schijnr mij toe jui st 
gekozen. Srerker nog: het tegen
woord ige ges lacht zou tegenover de 
roekomsti ge gener<1tic ongerwijfeld 
in gebreke zijn als op den duur geen 
stappen werden gedaan om voor 
de bevolki ng en den vreemdel ing 
de her innering aa n het verleden op 
zicln ba re wijze levend ig re houden '. 
Her is cr toen nier van gekomen. 
Een vo lgend bericht kO l1u uit 1937. 

'N33 r aanleid ing va n een schen
ki ng va n aquarellen betreffende 
Huizc Kersbergen sprak her ge
meenrera3dslid Geij tenbeek de 
hoop ui t dar "er a lle aa nleid ing za l 
zijn een blijvende renroonstell ing 
in her leven te roepen hergeen een 
at tracrie voor deze gemeente za l 
va nnen"'. 

Ook deze hoop is niet ui tgekomen. 
De Eva ngelische Broedergemeente 
(E BG) had ook de wens voor een 
museum. Erg veel is er (nog) nicr 
va n bekend, maar in 1909 is een 
zend ings lllllse lim opgericht door 
her zendel ingenechrpaa r Hen ry 
\'{!eiss dat werd ondergebrachr in 
Zusterplein 18. In 1917 is het ve r
hu isd /l aar de leeggekomen jon
gensschool op Broederplein 1 en Ia
re r naar het Slo r. In 1935 was er een 
reizende zendi ngs temoonsteI l ing. 
Er is ook een 31lsichrkaarr va n her 
Slor met als bijschrifr Zeisrer Zen
d ingsmuseum, maar echt om wik
keld zi jn deze in iriat ieven en deze 
am bi tie nier. 

Bij de opricluing va n ons genoQ(
schap in 195 1 werden d rie comm is
sies gevormd , één daa rva n was een 
mll se llmcomm iss ie, onde r voorzit
rerschap van H. Marr in (E BG). In 
de noruien zijn geen daadwerkelijke 
acries va n deze commiss ie te vin
den. \Xlel is er nog een brief uir 1956 
va n her min isrerie van O .K. en \'{! 
gevonden waari n inzage va n mede
deli ngen over ll1t1seull1beleid aan de 
VOOfi'.i rrer word t gegeven, daa rna is 
de commiss ie kennel ijk een zachte 
dood gestorven. 

Vervolgens is er een brief uir 1969 
va n de gemeente Zeist waar in st3a t: 
' h ie rb ij delen wij u mede, dat cr op 
8 oktober a.s. des avonds fe 7.30 uur 
de bu rgemees ter de tentoonstell in
gen van de Zeister kunstenaars en 
de permaJ/elllt' (cursieflfl) tenroon
stell ing van dc Va n de Po llsticht ing, 
de Eva ngelische BroedergemeclHe 
en de gemeente i n her Slor oAlciecl 
za l openen'. Perma nent is dus be
rrekkel ijk , de renroonsrcl Iing is cr al 
ja ren niet meer. 

Daa rn a is cr In 1995/ 1996 een 
moeizaa m overleg mer de gemeenre 
Zeist. De Eva ngel ische Broederge
meente heefr her voorsrel geda:tll 
om re participeren in een op te 
rielnen oudheidskamer. I n pr incipe 
voel t het bestuur (Z HG) daar wel 
voor, maar de gemeeme moer daar
in ook participeren en de benodigde 
middelen rer beschi kking stel len . 
Bovend ien wil he r besruur da r een 
haa lbaa rheidsonderzoek wordr uit
gevoerd , omdat zij van mening is 
dar er tenmi nste een beroepskracht 
aa nwezig moet zijn. De gemeente 
laat weten dat een gedeeltelij ke pa r
ri cipar ie va n de gemeente mogel ijk 
is, maa r dar een de rgelijk 'museulll 
of oudheidsb. mer' uitslu itend door 
vrijw ill igers moer worden be men sr, 
het bes tuur beslui r ve rvo lgens het 
overleg re stoppen. 

Dan ontstaat er in 2006 een ini ti a
t ief van de Stich ri ng Her Hernhur
rerh uis , Srichr ing De Z ilve r-Kamer 
en her Zeister H isto ri sch Genoot
schap om de haa lbaarheid va n een 



gezamen lijk museum in Zeist te 
onderzoeken. Na enige gesprekken, 
waarin ieders wensen en voorwaa r
den worden geïnvenr:tr isecrd . wor
den er verschillende scenario 's uit
gewerkt. Hierbij wordrduidel ijk dat 
het zonder de medewerking en fi
nanciering van gemeente Zeisr nier 
haalbaar is en wordr de gemecnte 
Zeist van harre uitgenodigd te 
parriciperen in vervolggesprekken, 
waar ze mee instemt". Op 12 de
cember 2007 wordt een convenanr 
'Zeister Hisrorisch Museum' door 
de gemeente Zeis t en de provi ncie 
Urrecht getekend. Bij dit convenanr 
behoort een projec tplan waarva n de 
eerste fase zich ri cht op: verken n i ng, 
resulterend in een globaa l inhoude
lijk concept, en inzicht in h:\albaar
heid, ex ploira tie en loca tie. 
De provincie heeft geld voor het 
haalbaarheidsonderzoek beschik
baar ges teld , alsmede cen ex terne 
projec rl eider. Na vele vcrgaderi n
gen en onderzoek wordt her rapporr 
' Haa lbaarheidsonderzoek - Zeister 
H istOrisch Museum' in juli 2008 
aan her co llege va n B&\'V va n Zeist 
en aa n de provincie Utrecht aange
boden. De belangrijkste conclusies: 
het Zeisrer Historisch l'viuselllll 
za l een cultuurhistOr isch museulll 
7.ijn en zich manifesteren als schat
kamer, atelier en vind plaa ts; hcl' 
Zeister H isror isch M lI seu m is i 11 

financ iële zin haa lb:lar wa nneer het 
zichzelf manifes reerr als een over
tuigd cultureel ondernemer en wa n
neer de gemeente Zeist substa nr iccl 
subsidieerr. Verder moer cr nog het 
nodige onderzoek na:l!" dl' collec ties 



De periodieken Oud

Utrecht, Dolderse 

Kroniek en Seijst. 

FOTO F. DE VRIJER 
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va n de vier pa rt icipanren en de mo
gelijke hui sves ti ng gedaan worden. 
Het C ollege va n 8& \'(1 is nier over
tuigd va n de haalbaa rheid en be
slui t dar zij zel f mer een pla n za l 
komen. Dat docr het college mer 
her la ren om wikkelen van een visie
documenr 'Visie Musell m kwart ier 
Slor Zeist ', november 2009. De 
visie: Zeist maa kr zich sterk voor 
de oprichting van een afwisselend, 
vern ieuwend en dynam isch mu
seu mkwanier. De visie omvat een 
tijdsperiode van vij f jaar en zal in 
tmaal ca. 3 miljoen euro gaan kos
ten. 
In juli 20 10 volgt de oprichting va n 
de Scicht ing Museumkwar rier Slor 
Zeist (MKSZ), mer als doel: ' her 
publiek te laten kennis nemen van 
het culmurhisro ri sch erfgoed van 
Zeist in al zijn ve rschij ningsvor
men'. Z ij traell[ haa r doel o.a. te 
bereiken door ' het orga niseren en 
la ren orga niseren van ex posit ies, le
zingen en andere activiteiten op het 
gebeid va n cultuurhisto rie'. Eva lu
atie zal na één jaar plaatsvinden. 
Helaas zijn de drie pa rrners die in 
2006 het eerste initia t ief hebben ge
nomen niet bij het tot sta nd komen 
va n visie en/of st icht ing daadwerke
lijk betrokken . Bovendien heeft her 
Z HG inhoudelijke bezwa ren regen 
de staturen va n deze nieuwe srich
ting. 
De eerSte presem~Hie va n de nieuwe 
st ichting is op Open Monumenren
dag 20 10. 
De u itwerking van de verdere plan
nen kunnen echter nier rekenen op 
instemm ing van dc ve rschillende 

organ isat ies die binnen Zeist werk
zaa m zijn op het gebied van erfgoed. 
Goede raad is duu r; de burgemees
ter: 'dan daag ik ju llie ui t om zelf 
met een plan te komen en als her 
een goed plan is zal de gemeenre 
Zeist di t (mede)financieren' . 
Die lIi rdaging is door het Z HG 
aangenomen en met de elf overige 
erfgoedpar rners zijn gesprekken 
gevoerd , eerste plannen gemaakt. 
Profess ionele hulp va n La ndschap 
Erfgoed Utrecht is gevraagd en ve r
kregen. 
In korre tijd worden de benod igde 
concrete plannen gemaakt: een 
remoonsrelling en allerhande (ge
za menlijke) activite iten waarvoor 
apan e commiss ies worden inge
steld. Afgevaard igden van de twaa lf 
par rners vo rmen samen een kern-

groep, waa rin a lle bes lu iten geno
men worden. 
Eind december 2010 kunnen aan 
de gemeente Zeist en M KSZ de 
concrete plannen worden aan gebo
den. Toes tem m ing volg t in ja nua ri 
2011 en na een t ijd van ha rd wer
ken met externe part ijen (project
leiders, vorm gevers) wordt voor een 
tijdsduur va n vij f maa nden op 28 
mei 2011 de tenroonstelli ng: 'Zeis t 
op de kaan ' op her Zustcrplcin 20 
geopend. De tentoonstel ling be
licht een vierta l aspecten va n Zeist: 
her Slot, de pleinen (Eva ngelische 
Broedergemeenre), het roe risme en 
de zilverindust rie va n Zeist. Daar
naas t zijn er tal van act iviteiten, zo
a ls: hern hu tte rjes bak ken, archief
onderzoek bij her Gemcenrearchief 
en her Z HG, rondleidingen bi j de 



firma Va n Veluw (zilver, meda il 
les), diverse lezingen over erfgoed , 
een gezamen lijke webs ire www. 
erfgoedzeisLnl , waarin opgenomen 
een geza menlijke agenda en allerl ei 
in fo rmar ie over her erfgoed in Zeisr. 

Vier va n de erfgoedpa rrners hebben 
voor de twee weken in september 
dar de renroonsrellingsruinue in het 
Slot beschikbaar was een prachtige 
tentoonstelling 'Het Slot in beeld ' 
gemaakL Ruim 70 prenten van her 
Slot in al zijn glorie en een bea mer
presentat ie van 120 ansichtkaarten 
van het Slot (Z HG) en 30 foto's 
(Gemeentea rchief Zeist) van de fa
milie Labouchere, laarste bewoners 
van het Slot. 

Hoe de vc rdere samcnwerk ing va n 
rwaalf erfgoedpa rmers wordt vast
ge legd is op moment va n schrijven 
nog niet beslisr. 

Her moge duidelijk zij n dar cr geen 
cultuurh isto ri sch museum , in de 
vorm va n een gebouw mer een vasre 
collecrie en rentoonsrell ingen, za l 
komen. Het is jammer dar we in 
20 11 nog even vc r daarva n ve rwij 
derd zij n als in 1933 ondanks vele 
iniriatieven en de inzer van een 
grom aamal vrijwi ll igers. 
\Xlel is de uitdrukkelijke wil van 
de erfgocdparr ners dar het erfgoed 
va n Zeisr in Zeisr op ve rschillcnde 
manie rcn, op verschi llende plaarsen 
voor de inwoners en de roe risren gc
roond cn verreld zal worden, maar 
ook hierbij is de financ iële bijdrage 
van de gcmecnre Zeist onontbcer-

lijk. Bij de herdenk ing van 65 jaar 
Zeisrer Hisror isch Genootschap zal 
er hopelij k meer re ve rtellen zijn ! 
De erfgoedpa rrners zijn (in alfabe
ti sche volgorde): Commiss ie O pen 
Monumentendag, C ulrurele Vleu
gel Slor Zeisr, Dag van het Religieu
ze Erfgoed Zeist, Gemccllt'carchief 
Zeist, Hisro ri sche Vereniging Den 
Dolder, Horel ~n1eare r Figi & Slot 
Zeist, Muse ul11stichtin g Het Hern
hutrerhu is, Regioculrullrcentr llm 
Utrecht Midden (b ibliotheek), 
Sticht ing De Zi lver-Ka mer, Stich
ring Oude Algcmene Begraafplaats 
Zeist, 't G ilde en het Zeis ter H isto
ri sch Genoorschap. 

SAMENWERKING MET 
HET GEMEENTEARCHIEF 
ZEIST 
Het Z HG heefr behalve de droom 
over een museum een nog uitdruk
kelijker wens , nl. een zeer intensieve 
sa menwerking mer her hi storisch 
gemeentearchief Zeist. \Vaarom 
deze samenwerking en hoe en waar? 
Voor onderzoek Ilaar en kennisne
men va n de hi srorie van Zeisr is het 
ideaal om op één locatie over al le 
inform at ie re kunnen beschikken, 
zowel voor de echre onderzoekers 
als voo r de geï nt'eresseerde inwoner 
va n Zeist. 
Nu zij n cr twee loca ties: het Ge
meenrearchief dat alle werkdagen 
re bezoeken is en her Gesch iedenis
hu is dat eenmaa l per week op dins
dag en eenmaal per maand op za
terdag geopend is omdat her Z HG 
uitsluitend met vri jwi lligers werkt. 
De gewenste sa menwerk i ng kan be-

staan uir een vo lled ige im egrarie of 
een samenwerking mer afspraken, 
waarb ij beide insramÎes zelfstan
dig blijven. De laarste vorm is voor 
het Z HG uitgangspunt' vanwege de 
zelfstandigheid , die zij sinds 60 jaar 
heeft bewezen. Her Gemeentear
chief heeft, naast een grote collec
rie, de deskund igheid van her con
serveren, bewaren en toegankelijk 
maken van arch ieven. Dar heeft her 
ZHG minder, maar zij bezit een wel 
een groee eigen, veelal unieke, col
lec tie en daarnaasr een grooe aa mal 
zeer betrokken vrijwi lligers. 
Verder is het Z HG act ief met her 
organ iseren va n lezingen, fi lmvoor
stellingen, temoonstellingen en ex
cursies en geeft zij een eigen perio
diek, Seijst, uit. 
De wens van een intensieve samen
werking leeft niet alleen bij het 
Z HG, ook de gemeente Zeist juichr 
d it roe. Sinds 1995 zijn er d iverse 
gesprekken hierover gevoerd. Her 
moeten verlaten van de Van de Poll 
kamer in her Sloe vormde de eerste 
aanleiding. Gedachr werd toen aan 
een gezamenlijke huisvesri ng in de 
nieuwbouw van her gemeemehuis, 
maar dar kon roen nog wel acht 
jaar duren zo was de verwachting 
(2003!). Inmiddels is het weer achr 
jaar verder (201 I)! Zeven jaar gele
den (2004) zijn de gesprekken wcer 
opgevat, immers de n ieuwe hu isves
ting in de Middellaan, zo was de 
wens, zou maar tijdelijk zijn. 
111ans, najaar 2011 , blijkr dar er in 
het bes tek voor de aanbouw van het 
gemecmellUis rekening is gehouden 
met een evenruele komsr van het 

Zeister erfgoed op de 

t elefoon. 
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De lay-outs van Seijst 

in de loop der jaren. 
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ZHG, maar is cr nog geen concreet 
ziclu op de haalbaarheid ervan. 
Belangrijke voorwaarden voor het 
ZHG als het kunnen opbrengen 
van de kosten en de toegankelijk
heid van de eigen collect ie voor een 
aanta l van onze medewerkers zijn 
nog nie t verder uitgewerkt. 
Wij blijven ervan uitgaan dat de ge
meente Zeis t en het ZHG dezelfde 
doelste lling hebben: een opr imale 
toegankelijkheid van her erfgoed 
van Zeist 

HISTORISCH CAFÉ 
In samenwerking mer Figi zIJn we 
in 2008 gesran mer een Historisch 
Café. De opzet hiervan is om een
maal per kwanaal een ontmoet ings
plek re creëren waar erva ringen over 
de gesch ieden is van Zeist uitgewis
seld kunnen worden. Iedere laatste 

.~. 

maandag van de eerste maand van 
het kwartaal (ja nuari , apri l, juli en 
oktober) om 17.00 uur is er een ont
vangst met koAielrhee, aa ngeboden 
door Figi (ook de zaa l wordt gratis 
ter besch ikki ng gesteld door Figi), 
een presenrarie, en tenslotte onder 
het genot van een drankje (dat voor 
eigen reken ing komt) onderlinge 
discussies ror 18.30 uur. Hoewel het 
aanta l deelnemers groter kan zi jn, is 
er ieder kwartaal een levend ige Ont

moeti ng. Onderwerpen die aan de 
orde zijn geweest: 
2008: burgemeesrer Koos Janssen : 
officiële open ing mer inleidi ng op 
erfgoed. 
2009: Karen Veenland: het sluisje 
bij de Koppelweg; 1heo Ruijs: 100 
jaar maatschappelijke ontwikkeling 
in Zeist; Vi ncent van der Burg: een 
canon uit de geschiedenis va n het 

dorp Zeist: Schapendriften; Peter 
de Wie: archeologie in Zeist. 
20 10: JanHeill HeimeI : Waar ligt 
Schaerweijde; Hans van der Linde: 
Zeist hoon op de lijst van het \Y,!e
relderfgoed; Luco van 't Hoender
daa i: de archeologische vondsten op 
Lommerlusrj Jan Peter van 'r Sanr: 
de penningen van het geslacht Van 
der Mersch. 
20 11 : Jan Hein Heimel: Mouror en 
Lurgers, 19" eeuwse pIaatjesmakers; 
Janny van de r Duis: de Zeis rer Kris
talwoningen; Vincenr van der Burg: 
karholiek Zeist te boek; Flora de 
Vrijc r: de rijkdom van hcr Zeister 
Historisch genoorschap. 
Ter wi lle van de kosten, maar ook 
om op eigent ijdse wijze met de do
nateurs te communiceren worden 
de uitnodig ingen alleen per e-mail 
verzonden . 

DONATEURS 
Van de historische veren igingen 
in de prov incie Utrecht heeft het 
Z HG , na de ve reniging O ud
Utrecht (2000 donateurs) de meeste 
donateurs. Het zijn er ca . 850 en dat 
is alle vele jaren zo. Het is een mooi 
aanra l, maar in Zeist bestaat ook de 
Historische Verenig ing Den Dolder 
en die heeft zo'n 320 donateurs en 
er is nauwel ijks overlap! 
Hieruit blijkt dat hoe kleiner de 
gemeenschap is, hoe meer men be
trokken is bij de lokale geschiede
nis. Toch heeft her Z HG de ambitie 
om te groeien, Zeis t is immers niet 
zo groot om n iet een grorere betrok
kenheid bij de eigen gesch iedenis tc 
hebben. Ook kunnen bij een grote r 



aa ntal donareurs (en daarmee meer 
geld) er meer acriv ireiren omplooid 
worden. \'\fe hebben een aamal 
'dure' wensen: een beeld bank, meer 
tenroonsrcl lingen, nieuwe dvd 's etc. 
Helpr u, als rrouwe donareur ons 
een handje door her werven van 
nieuwe donateurs, ook zullcn we 
zelf mer nog meer clan aa n de slag 
gaan . 

DIGITALISERING 
J n 2005 is er door onze conservaror 
een coJlccr iepla n opges teld, mcr als 
doel onze collec ri e te (her)invenra
riseren en digiraa l roegankel ijk re 
maken. Een deel va n de collec ties 
is ged igitaliseerd, maar de ontw ik
keli ngen rond digiral isering gaan zo 
razendsnel dar de tijd het plan als 
geheel heeft achrerhaald. 

Her jaar 2012 is her ja:u va n de 
hiswrische buirenplaatsen en dir is 
aangegrepen om een projec tvoor
Stel, in her kader va n de Utrechrse 
Scharkamer, in te dienen. Her Ge
meenrea rchief, Sric!uing Het Hern
hurrerhuis, de Hisrori sche Vereni
ging Den Dolder en her Zeister 
Historisch Genoorschap doen her 
voorsrel om grOte delen va n hun 
collecties re digirali seren en via een 
beeldb:l nk weg:lnkcli jk re maken en 
om een tentoonsrell ing h ierover in 
re ri chten . 
De gemeente Zeisr kent veel buitens 
en in de collect ies va n de vier pa rti
cipa men zijn veel kaarten, prenren, 
prentbriefkaarten , fOto's. dia's, ne
g:trieven en artikelen die daa r be
trekki ng op hebben. Om n icr alles 

van re vo ren in detai l te behoeven 
uirzoeken wordr er 'ruim' gedigi
taliseerd , dar berekent O.:l. (br ca. 
1200 ka arren en prenren, 35 oude 
adresboeken, ca. 5500 foro 's en ne
ga tieven en 3000 prenrbriefk:l:l rten 
va n Zeist worden gedigirali seerd en 
beschreven. 
Her voorsrel is gehonoreerd en in ja
nua ri 201 2 kan het projecr, d:lr ca. 2 
jaa r gaar duren, van sra rr gaan . Her 
berekenr een geweld ige inspan ning. 
De gemeente heeft een speciale 
ftl ncriona ri s daa rvoor vrijgesteld en 
van de a ndere parricipanrcn wordt 
een geweldige inzet va n de vrijwil
ligers hiervoo r gevraagd. 
I n de loop van 20 12 zullen de eersre 
resldraren zic!Hbaar zij n. 
Hiermee wordt een grote srap gezet 
om V:lll her Zeisrer erfgoed ook op 
uw com puter, uw tablet of relefoon 
op het door 1I gewenste tijdst ip te 
genieten. 

SEIJST 40 JAAR 
In januari 197 1 schrijfr de rocn ma
lige voorz itter van de Van de Poll 
Srichting. dr A.A.H . Srolk (tevens 
bu rgemeester van Zeisr) in nummer 
I V:ln jaarga ng 1 V:lIl her Bu lleti n 
V:l n de Van de Poll -St ichti ng voor 
de Zeisre r geschiedenis: 

' in veel opzichten zij n al deze 
(ollzeljl) acr ivireiten nog beschei
den va n omvang, evena ls dit rhans 
ve rschenen eerste nummer van ons 
eigen bu llerin, dat wij zo gaa rne 
hierb ij w illen inrroducere ll. Her 
bullet in wi l kennis geven van de 
acrivi re iten onzer stichting, maa r 
ook mededeling doen v:l n nieuwe 

ideeën of n ieuwe vondsten. Her 
zal, naar wij verwachten, bijdra
gen ror een groeiende belangsrel
ling in de Zeister gesch iedenis.' 

In dit eerste nummer sraar een arr i
kei rer nagedachrenis aan jonkvrou
we J .IYI.E. van de Poll (1882- 1970). 

' Dir eerste bullet in kon naa r onze 
mening niet verschijnen zonder 
dar da:u:1an voorafging een enkel 
woord ter bezinning in ve rband 
mer her overlijden va n onze hoog
geach te Beschermvrouwe. 
Met weemoed , bewonder ing en 
dankbaarheid zier de Raad van 
Beheer terug op her leven va n 
freule Va n de Poll , dar zozeer in 
dienst stond va n de medemens. 
Aan haar is het ontsraan va n onze 
Srichring re da nken. Z ij gaf daar
bij revens u irvoering aan de wens 
van h:la r broer, Jhr.mL F. va n de 
Poll , die in de Zeister sa menleving 
zo lang een voorname ro l speelde 
en zich zo intens voor her Zeist 
van heden en verleden inreres
seerde. 
In het begin kon fre ule Van de 
Poll door persoonl ijke aanwezig
heid va n haar belangstell ing voor 
de St icht ing blijk geven. Toen 
haar dir, in verband mer haar hoge 
leefr ijd , onmogelijk werd bleef de 
Stichring ha:lr grore liefd e en be
langstel ling houden. Nog nier zo 
langgeleden sch reef zij ten :la nzien 
van een kwesrie, die haa r bezig 
hield a:ln de St icht ing een brief, 
wel ke geruigde van een uirsreken
de sr ijl en een, gezien haar hoge 
leeftijd , bu irengewone helderheid 
va n gees t. 
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De Srichring za l frcule Va n de Po ll 
nie r lich t ve rgeten en haar nage
dachten is in hoge ere houden'. 

Verder Staat in dir ee rste nummer 

her jaa rve rslag, een g root aa nralmc
dedeli ngcn va n d e secre tar is en een 

aanta l wee tjes, zoa ls: ' \Vist ti d ar her 
\X/il hclm inapark voor 1898 Zeis
rerpark werd genoemd en dar de 
va n Recnenweg in d e vor ige ecuw 

Doodcllwcg of Doadball heette?' 
H et bulletin ontwi kkelt zich hoe 
langer hoe meer. De eerSte negen 

jaar blijft de lay-out ge lijk, bij in
gang va n dc IO~ jaargang konu cr 
een nieuwe voorka nt. Twee jaa r 
later heeft het bullet in een naa m 

die n ict wordt roegd icht en o p d e 
voorka nt komen w isselende i li ll 

srrat ies. Bij het bcgi n van dc l8c 
jaarga ng (1988) krijgt de kaft een 
oranje kleu r en in di t nummer stelt 
de nieuwe voorzitter, R.G . va n 
Boek hoven (ook burgemees ter va n 

Zeis t) zich voor en besluit met: ' De 
van de Poll ~St ic hting vervu lt een 

belangr ij ke raak binnen d e Zeiste r 
gemeenschap en ik za l in de werk
zaa mheden va n d e sti chting, vanuit 

mijn nieuwe functie als voorzitte r, 
een werkzaam aa ndeel hebben'. 

Ke nnelijk is negen jaar genoeg voor 
een bepaalde lay-our wam in 1997 
krijgt Scijsr weer een nieuw ui tcrI ijk 
en een st ijl breuk in dc vormgev ing, 

mer dank aan Fréd er ik Ruijs. 
In dit nummer kan worden gemeld 
dat he t Bronnenonderzoek 'Zcister 
middelecuwen ' na 39 jaar aFgero nd 
ko n worden. Een ci raac: ' rer gele
genheid va n het 45~jari g bestaan 
ve rschcen het barsre deel va n d e 

bronnen 1630-1651 in een opbgc 
van 250 exemplaren bij de Histori
scbe Uitgeverij Rottert/fllJl . Daarmec 

is de bronnenpublicat ie, begonnen 
in 1957 bij van GorcUllI te Assen, 

over de periode 838-1651 afgeslo
ten. Een uniek projecc: geen enkel 
dorp in Nederland beschikt over 

een dergelijke bronnenui tgave. Vri j
wel de hele se ri e is bij o nze srichring 

nog steeds verkr ijgbaa r.' 

En weer na 9 jaar (2006) meldt de 
voorz irrer: ' voor u zie t u het ver

n a uwde blad Seijst in een nieuw 

jasjc. Ve rrrou wd omdat de inho ud 
nic t za l ve ra nde ren. O nze vormge
vc r Fréd eri k Ruijs heefr in dit vier

kante model nog meer mogelijkhe
den voor een nog aantrekkelijker 
opmaa k, mcr name voor d e faro 's en 

d e illustratics'. Vanaf nummer Seijst 

2007-IV is mw. Marna Slappendcl 
de vo rmgever, zij gaa r voort in her 
bes taande spoor (2006). 

Vanaf 2003 wordt her derde num
mer va n her jaa r in samenwerking 

mer de O pcn Monumcntendag
commiss ie uitgegeven ter gelegen

heid van Opcn Monumentend ag, 
dc tweede za terd ag van septem ber. 
Hel onderwerp va n deze nummers 
is een verta ling van her la ndelijk 
thema naar de Zeister behoefte en 

bevat mees ta l een fi etswcht o f wan 
del ing langs Zeister mo numenten. 
Van di r nummer worden , op kosten 

va n de gemeente Zeist, een 750 -(a l 
cx rra excmplaren, bestemd voor de 
geïnteresseerde Zeis tenaar uitgege
ven. 

l3eha lve de regu lie re uitgaven zijn 
c r de laatste j;lI'cn ook een aanta l 

spcciale uitgaven ve rschenen: 50 
jaa r plaatselijke geschiedschrijving 
(200 1); 100 jaar C hristeli jk Sa n,to
rium (2003); en 100 jaa r Ibad huis 
Zeist (2008). Het ZHG hoopt dal 
z ij nog meer d ergelijke, som s door 
derden gefi nancierde uitgaven ka n 
realise ren . 

Ter gelegenheid va n her 60 jaar 
bes taan ":l n het Zeiste r Historisch 

Genootschap zullen a lle donateurs 
een cd mct de ee rste 40 jaa r va n het 
Bullcrin Seij sr o ntvangen. 

Voor cventuele nieuwe wijzigingen 
in de Ia)'-om waelnen we hct jaar 

20 15 rllst ig af! 

VAN DE POLL- LEZINGEN 
In 200 1 is b ij gelegenheid va n hel 

Sa-jarig besraan va n Het Zeister 
H isro ri sch Genootschap bes loten 
jaarlijks ecn lez ing te organiseren 
die de naam d e 'Van d e Poll -lezi ng' 

za l dragen. 

D e IC7.i ngen worden goed bezocht, 
de barste ja ren worden ze gehouden 
in d c kantine van Schoonoord ; de 
direccic stel t dczc ruimte en de kof
fie en thee grat is ro t onze beschik
ki ng. 
Sinds 200 1 zijn de o ndersta:lIlde le

zi ngen gehouden: 
\Y/. den Heer: Sportontwikkeling in 

Ned erla nd ; mw. M. Marijnen: Vier
ho nderd jaar V.O.C.; 
Henk Dekke r: Histor ische Raam
werken in Zeisr; Gert Schurte: Van 



reddin g [Ot bezuin iging [Ot leefbaar 
Zeistj Leo Visser: Zeist bij gas licht; 
Sander va n Rhijn: Zeist in de jaren 
50j Jan Hein Hcimel: De O rieberg
scheweg door dc eeuwen heen j Koos 
Janssen: Va n Krom me Rijn tot 
Soester Engh; 111eo Ru ijs: Gas tvrij 
heid rond 't Rond ; Arie Kliph uis: de 
Geschieden is va n Bart iméusj lho
mas Rau : \'(Ionen in de toekomst. 

NIEUWSBRIEF 
Omdat het blad Seijst zich hoe lan
ger hoc meer ontwikkelde tO t ecn 
blad met voorna melijk a rt ikelen 
over de historie, verschij nt cr sinds 
2005 een Nieuwsbrief (2x per jaar). 
De Nieuwsbrief is ecn soon 'veren i
gingsorgaa n'. Hierin kan ui tgebreid 
aandacht aa n Iczingen, fi lmvoor
stel lingen, excursies, tentoonstel
li ngen ere. gegeven worden, wat in 
Seijsl n iet (meer) p::tst. 
De Nieuwsbricf wordt zo mogel ij k 
per e-m::t il naar de donateurs ve r
sruurd , bovendien staat hij integraal 
op de website (www.zcisr-hisrorie. 
11 1) 

COLLECTIE 
In het bovenstaande is al meerdere 
malen de veelal unieke collcct ie va n 
ZHG genoemd. Het is bijzonder 
voor een hisw rische 'vereniging', 
dat zij een grote eigen collec tie be
zit. Deze is (mede) ontsraan omdat 
de gcmeente Zeist een grom deel 
van haa r collec tie (o.a. prcnten, 
sch ilderijen), d ic zij in de dcniger 
jaren ve rworvcn had , aan de nieuwe 
stichting beschi kbaa r heeft ges teld . 
Dir W:lS omdat een eigen historisch 

archicf van de gemeenre Zeist on t
brak in 195 1. Jvlet na me i n de eerste 
ja rcn van her bes taan, hebben velen 
grote schenkingen aa n het genoot
schap gedaa n: kaa rten, prenten, 
boeken, fo to's, schilder ijen. ansicht
kaa rten, munten, zegels, penningen 
en andere voorwerpen, va n vaandels 
tot t heelepelrjes. 
De laarsre jaren heefr her Z HG mer 
het ADO speelgoed , 40 ingebond en 
jaa rga ngen va n de \Xfeekbode voor 
Zeist" , D riebergen en omgev ing, en 
€ 4000 L1it her ve refleningsfonds 
van Laus Deo bijzondere schenkin 
gen ontvangen. 
Dar is fijn en mooi, we zijn er erg 
blij l11 ee, maar we zij n even bli j 
met een bijzonder theelepel tje, cen 
sUi kje film , een oude rekening uit 
1920, of wat" ook maa r enige his
torische waarde heeft. \'(Ie beheren 
her, we kunnen het helaas niet al
lemaal remoonstellen , maar wic 
de recente rentoons rellingen 'Zeist" 
op de kaa n' en ' Het Slot in beeld ' 
heeft bezocht, heefr een groot aan
ral items uit dc colleerie van ons 
genootschap kunnen bewonderen. 
Sreeds proberen we bij tentoonstel 
lingen vooral uit eigen collect ie re 
putten. Met de verdere d igita lise
ring in her vcrschiet kum u nog veel 
zichtba:trs van ons verwachten. 
Daa rom ook v:lnaf deze pb:l ts de 
oproep: denkr u s.v.p. aan het Z HG 
voordat u iers 'Zcisrers' wegdoe t" , 
dan kunnen wij ki jken of onze col
lec tie daarmee verder opgbbouwd 
kan worden. 

De opbouw va n de co llect ie bes taar 

nier alleen ui r schenkingen, we voe
gen cr zelf ook aan I OC mer het ui r
geve n van boeken (dc laatste jaren 
war minder dan voorheen), her bu l
letin Seijst, het bewa ren van onder
delen van gemaakte tentoonstellin
gcn, die het waard zij n om bewaard 
te worden, het m:lken va n nieuwe 
film s die eerst op video en nu op 
dvd zo voor een ieder roegankclijk 
zijn. De nieuwsre aa nwinst is de 
dvd 'De achrerka nt vanher besrek, 
de op- en ncergang van de Zeister 
Z ilve rindusrrie', d ie ter gelegenheid 
van het 60-ja rig besta::t n van hcr 
Z HG gemaakr is. 

DE MONTÉ VER LOREN 
PENNINGEN 
111 1999 besloot het besUiur van her 
Zeister Histor isch Genootschap 
een legpenning tC brcn ontwerpen 
om haar/hem re eren die zich als 
besUiurder, aureur of fac ilireerder 
in hoge marc verdiens[elij k heefr 
gem::ta kr voor het genootschap. De 
penning kreeg de 11:1am: Prof. O r. 
J.Ph . de Mom é ver Loren Penning. 

Zeist in peper en zout , 

één van de voorwer

pen uit de co llectie. 
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Prof. dr. J . Ph. de 

Monté ver Loren

penning. 
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Tor op heden zijn er penningen uit
gereikr aa n (naam en jaar van roe
kenning) : 
L. Visser, 1999; mr. dr. J. Mccrd ink 
(postuum), 1999; R.P.M. Rhoen, 
1999; 
mr. dr. Y.A.M. va n der Burg, 2000 ; 
mw. J. Yerbeek-Stapensea, 2000; 
CE.G. ren Haute de Lange, 2000; 
de fam il ie Ruijs (Figi), 200 0; 
G. van Delft, 2003; 
mr. M .A. van Rhijn , 2004; 
mw. drs. K. Veenland-H einema n, 
2007; J. van Zoonen, 2007; C . Ver
boom, 2007 

VRIJWILLIGERS 
De beschrijving va n de geschiedenis 
van her Zeister Hisro ri sch Genoot
schap mi sr iedere bcrekenis als niet 
de mensen die al hct werk ve rze tten 
genoemd worden. Maar niet ;t ll een 
noemen, vooral ebnkzeggen voor 
het vele, onbaatzuchtige wcrk , dar 
zij wekelijks ve rr ichten. 
Her archiefwerk en her vragen be
antwoorden n n bezoekers; het bij
houden va n de website; her ve rzor
gen van lezingen en excursies; her 
maken va n renroonsrcl li ngen (groot 
en klein); het vervaa rdigen va n 
nieuwe fi lms en hct ve rroncn van 
fi lm en dia's; her uitgeven v;t n het 
blad Se ij sr en her bes tuurlijke werk, 
dit alles met elkaa r maakt dat het 
Z HC haar functie, het ziclltba3r en 
l ee fba~tr maken va n de geschiedenis 
van Zeist, voor zowel de Zeistenaar, 
als de onderzoekers en a ndere geïn
te resseerden, kan ve rvullen. 
Daa rom met ere en dank worden de 
hu id ige medc\verkers ve rmeld: 

Commissie Archief en CoLlectie: 
Kees Brcunesse, Hannie va n Eck, 
Emm)' Janssens, Ha ns Molena;tr, 
Ben Niessen, O lfcrt Overduin , 
Frans Schaa ke, Han Warnier en 
Rob van I ngen (webmaster) 

Commissie Audiovisuele Collecties: 
C hris Beallveser, Terry Brouwer, 
Dick Candcl , Ma rjolein Droog, 
Pier Goedhart, Aad de G roor, AI
fred Venema , Even Visser 

Co mmissie Lezingen en Excursies: 
Toos Boekhove-Eikema, Ma
rijke van Delft-Vcrhoek, Nett)' 
G aastra-van Br;tkcl, Aa rt Klaas
sen, Fred Sceensma, Margree th 
van Voorden-Doets 

Commissie Redactie Seijst: 
Elian dc Jonge, I-I cnk Jan Kater, 
Pierre Rhoen, Jan Peter va n 't 
Sam, Mama Slappendel, Flora de 
Vrijer 

Commissie TmtoolJSteLlingen: 
Nel leriek Boucher-Ye rloop, Saskia 
van Gi nkcl-M ees tcr, And)' Smirh, 
Elisabeth Stades-Yischer, Karen 
Yeenland-Heinema n 

Best tlur: 
Kees Brcunessc, Ja n Hein Hcimel, 
Elian de Jonge, A ric MooIenaar, 
Fred Srcensm:l , Ka ren Yeenland
I-I eineman, Flora de Vrijer 

TOT BESLUIT 
Het Zeister Hiswrisch G enoor
schap is veel dank verschuldigd aan 
ta l van mensen en insta nties d ie her 
mede mogel ijk hebben gemaakt dat 
zij de afgelopen 60 jaar een belang
rijk gedeelre va n her erfgoed va n 
Zeisr heeft kun nen vc rwerven, be
heren en ve rwnen. 

Dan k aa n de donateurs, de 'schen
kers' aan dc collec tie, de gcmecnre 
Zeist voor een jaa rlijkse subsidie, dc 
di rect ies va n Hotel Fig i en Schoon
oord voor de grmc gastvr ijheid door 
her (veelal g rati s) beschikbaa r stel 
len va n hun facil iteiten, de instan

ties die (projecr)sllbsidics hebben 
verl eend en de plaatselijke en regi
onale pers en omroep voor de be
richtgeving over onze ac ti viteiten . 
Da nk, hartelijk dank voor uw stcun 
en betrokkenheid gcdurende deze 
60 jaar. 
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