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Erfgoedinstellingen werken 
nauwer samen 

Door Arie Mooienaar, 
secretaris 

Het jaar 2010 kan gezien worden 
als een jaar van nieuwe impulsen. 
Het college van B&W van Zeist 
heeft aan twee externe deskun
digen, Mw. Barbara Laan en Mw. 
Patricia Honing, gevraagd de visie 
van het college betreffende een 
Museum Kwartier Slot Zeist nader 
uit te werken en te komen met een 
totaal visieplan. Dit plan is door het 
college en de gemeenteraad van 
Zeist aangenomen en voor verdere 
uitwerking is een nieuwe stichting 
in het leven geroepen: Stichting 
Museum Kwartier Slot Zeist. Om 
het werk van die stichting moge
lijk te maken heeft de gemeente 

hiervoor gelden beschikbaar ge
steld. De eerste presentatie van 
de plannen was op de Open Mo
numentendag in september 2010, 
waar met name een audio-tour 
is gepresenteerd. Een wandeling 
rond de pleinen en het Slot Zeist. 
Onder museumkwartier kunnen 
we verstaan, dat er niet direct ge
streefd wordt naar een zelfstan
dig museum. Het is de bedoe
ling om bestaande gebouwen en 
instell ingen te gebruiken om de 
geschiedenis van Zeist voor het 
voetlicht te brengen . Hierbij wordt 
ook gedacht aan de publ ieksllal 
in het vernieuwde gemeentehuis. 

ExcursÎe Vollenhoven 

Voor verdere uitwerking hebben 
de verschillende erfgoedinstel
lingen de handen ineen geslagen 
en een plan ontwikkeld voor 2011. 
De Gemeenteraad zal in juli 2011 
beslissen of verdere activiteiten 
ontplooid kunnen worden met fi
nanciering van de gemeente Zeist. 
De Zeister erigoedinstellingen die 
meewerken zijn: Museumstichting 
het Hernnhut!erhuis, Stichting de 
Zilver-Kamer Zeist, Gemeentear
chief Zeist, Historische Vereniging 
Den Dolder, Slot ZeistlFigi, Biblio
theek Zeist en omstreken, 't Gilde 
Zeist, Commissie Open Monu
mentendag Zeist, Culturele vleugel 
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Slot Zeist, Stichting Oude Algeme
ne Begraafplaats Zeist en natuur
lijk het Zeister Historisch Genoot
schap Van de Poll Stichting. Di t 
alles onder leiding en begeleiding 
van Landschap Erfgoed Utrecht. 
Bijzonder is dat de provincie hier 
volop bij betrokken is geraakt door 
het verstrekken van een subsidie. 

De commissie Archief en 
Collecties 

Het goed beheren van de collectie 
vraagt de nodige aandacht. Geluk
kig worden er nog steeds voorwer
pen of archieven aangeboden. Zo 
is in 2010 het nodige ontvangen. 
De collectie groeit ook, doordat de 
actualiteit wordt gevolgd. Dit doen 
de mensen die knippen. Kranten 
zoals de Nieuwsbode en het AD 
worden nagelezen op de bericht
geving over Zeist. Wat vandaag 
actueel is, is morgen al geschie

denis. Dit krantenknipselarchief 
groeit dus nog steeds en blijkt een 
geweldig archief te zijn over de 
ontwikkelingen en gebeurtenissen 

in Zeist van de laatste dertig jaren. 
Natuurlijk wi llen de collecties ook 
geraadpleegd worden. Daarom 
worden de verzoeken die binnen 
komen zorgvuldig bekeken en af

gehandeld. Zowel via demail . de 
telefoon als van bezoekers van het 
Geschiedenishuis komen de aan
vragen binnen. Hebt u gegevens 
over mijn fami lie? Wie woonden er in 
het huis, waar ik nu in woon? Heeft 
u oude foto's of kaarten over 
U kunt zelf invullen waar de vra-

gen betrekking op kunnen hebben. 
Het Geschiedenishuis staat wijd 
open om mensen te ontvangen. 
Wel kan geconstateerd worden dat 
de manier van zoeken langzaam 
maar zeker verschuift van per

soonlijk aankloppen naar internet 
bezoek. Een extra manier om de 

collectie onder de aandacht van 
bezoekers en donateurs te bren

gen is de zogenaamde Sale op de 
laatste zaterdag van november. 
Voor het eerst zijn hier niet alleen 

de gebruikel ijke boeken en DVD's 
aangeboden, maar zijn de kopers 
ook in de gelegenheid gesteld om 
een kopie van een kaart van het 

Slot Zeist uit 1801 en van een kaart 
van Kraal , Zeist in 1932, aan te 
schaffen. Dit tot grote vreugde van 
de bezoekers. Er is ook een begin 
gemaakt het met digitaliseren van 
de collectie foto's en ansichtkaar

ten en van foto 's die beschikbaar 
zijn gesteld door de Nieuwsbode. 
Het ordenen en opnieuw inrichten 
van het archief heeft de nodige tijd 
gevraagd. 

De commissie Audiovisuele 
collecties 

Filmvoorstellingen 

In 2010 zijn er drie openbare film
voorstellingen gegeven. Oe voor
en najaarsvoorstelling stonden in 

het teken van de Zeister amateur
fi lmer Anton Wisman. Oe voor
jaarsvoorstell ing in de middaguren 
blijkt voor veel ouderen een goed 
alternatief voor de avondvoorstel
ling. In het Lichtpunt, de kleine zaal 

van de Nieuwe Kerk, hebben zo'n 

60 toeschouwers genoten van de 
film "Geel is onze kleur" over de 
dagelijkse werkzaamheden van 
de Zeister Gemeentewerken in de 
tachtiger jaren. Traditiegetrouw 

is op 30 apri l een dagvoorstelling 
gegeven , deze voorstelling stond 
in het teken van de viering van 65 

jaar Bevrijding. Deze filmvoorstel
ling mag nog steeds op een grote 
belangstelling rekenen. Tijdens 
de najaarsvoorstelling in Figi in 
oktober zijn drie films van Anton 

Wisman vertoond. Een film uit de 
tachtiger jaren over het Slot, een 
korte speelfilm uit de zestiger jaren 
die in en rond Zeist is gefilmd en 

als toetje een korte experimentele 
film waarin Anton Wisman effecten 

uitprobeerde die in zijn latere films 
regelmatig terugkwamen. Helaas 
viel de belangstell ing voor deze na
jaarsvoorstell ing wat tegen. Geluk
kig zijn de films van Anton Wisman 

die dit jaar vertoond zijn inmiddels 
op DVD verkrijgbaar. Er zijn er in
middels de nodige van verkocht. 

Voorstellingen op locatie 

In het begin van het jaar is er we
derom een uitvoerige mailing ver

zorgd met als doel het onder de 
aandacht brengen van onze voor
stellingen op locatie. Dit resul
teerde in een tiental voorstellingen, 
voor o.a. CDA-afd. Zeist en Beu
ken horst in Driebergen in februari, 
op 4 mei voor de zanggroep in het 
Witte Kerkje te Huis ter Heide, in 
juni voor de Looborch, Boven
wegen en Monuta Nijenheim. In 



september de Sionskerk, Boven
wegen en de Horst. En in okto
ber nogmaals Bovenwegen en de 
vrouwencontactgroep NPB in het 
kerkje aan de Kerkweg. Dit alles 
is verzorgd door het projectie- en 
explicatieteam, bestaande uit Piet 
Goedhart en Evert Visser. 

Projecten in 2010 

Chris Beauveser is wederom druk 
geweest met het vastleggen van al 
hetgeen in onze gemeente op de 
nominatie staat om te verdwijnen. 
Bovendien is hij gestart met het di
gitaliseren van alle filmbeelden die 
in het archief bewaard worden. In 
samenwerking met het 4 en 5 mei 
Comité heeft de commissie opna
mes ter beschikking gesteld voor 
een herinnerings-DVD die dit jaar 
aan alle leerlingen van de Zeister 
basisscholen ter beschikking ge
steld is. In 2010 is immers de 65-ja
rige herdenking van onze bevrijding 
gevierd. De DVD heeft een oplage 
gekregen van 2000 exemplaren. 
Alle leerlingen van de groepen 7 en 
8 van de basisschool hebben deze 
uitgave inmiddels ontvangen. 

In het kader van het jubileumjaar 
2011 van het ZHG is er in 2010 een 
begin gemaakt met het verzamelen 
van beeldmateriaal voor de jubile
umproductie. Na overleg met het 
dagelijks bestuur is besloten om 
zich te richten op het samenstellen 
van een film over de zilver- en be
stekindustrie in Zeist. Het streven is 
om deze film in het najaar van 2011 
gereed te hebben. 

De com m issie Lezingen en 
Excursies 

Deze commissie is verantwoorde
lijk voor de organisatie van ver
schillende lezingen en excursies. 
De eerste lezing op maandag 8 
maart werd gehouden in het Hol
lebloc in Zeist - West. Zij werd ver
zorgd door mevrouw Bernice 8ie
we naar aanleiding van haar boek 
'Een abrikoos in de achtertuin'. 
Het boek vertelt het verhaal van 
de eerste Marokkaanse migranten 
in Zeist. In de jaren 60 en 70 van 
de vorige eeuw komen de mannen 
uit het noorden van Marokko naar 
Nederland om geld te verdienen, te 
sparen en dan weer terug te keren. 
Maar het is anders gelopen: men 
is gebleven. Vrouwen en kinderen 
zijn naar Zeist gekomen. De man
nen werken bij bedrijven als Ups, 
Burger, Van Melsen, Remia en bij 
galvanische en rubberbedrijven. 
Zo is er in Zeist een Marokkaanse 
Berber gemeenschap ontstaan die 
voor het grootste deel uit dezelfde 
streek en hetzelfde dorp Tiziouzli 
komt. Het boek geeft een foto
impressie van het leven van de ge
meenschap in Marokko en in Zeist. 
De lezing heeft een verdere verdie
ping van de genoteerde verhalen 
en gepubliceerde foto's gegeven. 

Op donderdag 15 april is de voor
jaarsexcursie gehouden naar 
Abrona (Sterrenberg) in Huis ter 
Heide. Abrona is een organisatie 
voor dienstverlening aan mensen 
met een verstandelijke beperking. 

'Sterrenberg' , zoals het vroeger 
werd genoemd, wordt een buiten
gewone woonwijk in de gemeente 
Zeist. Mensen met en zonder be
perking leven daar samen en kun
nen zo iets voor elkaar betekenen. 
Dit alles wordt gerealiseerd in een 
van de mooiste natuurgebieden in 
Nederland. We noemen dit de om
gekeerde integratie. De heren Nico 
Peelen en Harm Bieshuizen heb
ben de inleiding verzorgd. Daarna 
was er een rondleiding over het 
terrein. Helaas is het aantal deel
nemers beperkt. 

De excursie op 16 september heeft 
de deelnemers gebracht naar het 
landgoed Vollenhoven van de fami
lie Van Marwijk Kooy, die tevens de 
rondleiding voor hun rekening nam. 
Het landgoed Vollenhoven kan ge
zien worden als één van de eerste 
buitenplaatsen van de Stichtse 
Lustwarande. Het dateert n.1. al 
uit de 17e eeuw. Rond 1800 is de 
tuin aangepast en aangelegd in de 
zogenaamde Engelse landschaps
stijl. Sindsdien is de tuin nauwelijks 
veranderd. Ook de oranjerie is nog 
aanwezig , al wordt deze niet meer 
gebruikt zoals vroeger. Boeiend is 
dat er een tuinderij is gevestigd die 
zich bezighoudt met biologische 
dynamische landbouw. En wat 
denkt u van de oude ijskelder? 

De jaarlijkse Van de Poll-lezing is 
op maandag 4 oktober gehouden 
in de kantine van het Openbaar 
Zeister Lyceum op het landgoed 
Schoonoord. Arie Kliphuis (voor-
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Excursie Vollenhoven 

malig directeur Onderwijs op Bar
timèus) heeft de lezing verzorgd 
voor een redelijk aantal belangstel
lenden. De lezing brengt ons naar 
de allereerste geschiedenis van 
Bartimèus. In 191 5 op 14 oktober 
is de Vereniging Bartimèus opge
richt. Maar het beg int allemaal veel 
eerder, n.1. in 1893. Bij de vereni
ging Effatha, die zich inzet voor 
slecht horenden wordt de wens 
geuit zich ook in te gaan zetten 
voor blinden. Dit leidt er toe dat 
Bartiméus wordt opgericht. Het is 
een boeiende lezing over het nu 95 
jaar bestaande instituut, waarin de 
mensen , de gebouwen, de ontwik
kelingen in de zorg voor blinden 
aan de orde komen. Het is een 
tocht langs de geschiedenis van 
een organisatie voor onderwijs, 
zorg, dienstverlening en arbeid ter 

ondersteuning van blinde, slecht
ziende en soms ook meervoudig 
gehandicapte kinderen , jongeren 
en volwassenen. Vanzelfsprekend 
is de stimulerende betrokkenheid 
van de ouders en de blinden en 
slechtzienden zelf aan de orde ge
komen . 

De Tentoonstellingscommissie 

Oude Begraafplaats 

De commissie heeft meegewerkt 
aan het plan om de tentoonstel
lingsruimte in het poortgebouw 
een extra impuls te geven door 
op één van de wanden met 3 à 4 
wissellijsten van het Zeister Histo
risch Genootschap een thema uit 
te werken. Het basisconcept is dat 
aan een persoon of fam il ie, die met 
een graf op de oude begraafplaats 

is vertegenwoordigd , met foto 's en 
teksten aandacht wordt gegeven. 
De vormgeving moet aansluiten op 
die van het tentoonstellingsmeu
bei, uitgewerkt door de grafisch 
vormgever Yolanda Huntelaar. Ie
der jaar kan een andere fami lie 
worden gekozen, die op een zelfde 
manier wordt ingevuld. Voor 2010 
is de familie Van de Haar gekozen. 
De tentoonstelling is nagenoeg 
klaar met de voorbereiding (defi
nitieve uitwerking door vormgever, 
drukwerk, aanbrengen ophang
systeem, ophangen van de lijsten). 
In het najaar van 2010 is een offerte 
opgesteld en door het bestuur van 
de Stichting Oude Begraafplaats 
goedgekeurd. In maart 2011 zal de 
tentoonstelling worden geopend. 

Slot Zeist 'Gastvrijheid rond het 

Rond' 

De tentoonstelling 'Gastvrijheid 
rond het Rond' heeft plaats ge
vonden in oktober 2009. Daarna 
is er helaas ook in 2010 geen be
langstell ing van scholen of andere 
organisaties om deze tentoonstel
ling in het eigen gebouw te pre
senteren. Gelet op het groot aantal 
bruiklenen is een gereduceerde 
tentoonstelling bovendien niet ge
schikt als 'reizende tentoonstel
ling'. 

Schatkamer van Zeist 

Als thema voor een nieuwe ten
toonstelling wordt gedacht aan 'De 
schatkamer van het Zeister Histo
risch Genootschap of van Zeist' , 
met toppers uit de eigen collectie, 



verzameld sinds 1951, aangevuld 
met stukken uit een gast-collectie. 
Hierbij is te denken aan de zilver

collectie van het Zeister onderdeel 
van de Van Kempen- Gerritsen col
lectie. Een dergelijke expositie is 

alleen mogelijk in goed beveiligde 
ruimten, zoals in de zalen van het 
Slot. Om deze tentoonstelling te 
kunnen realiseren zal een plan van 
aanpak voor een tentoonstelling 
op het Slot worden ontwikkeld. 

l ocatie tentoonstellingen 

Het Zeister Historisch Genoot
schap beschikt niet over een eigen 
tentoonstellingsruimte. Met onze 
tentoonstellingen zijn wij steeds el
ders te gast. Met het oog op toe
komstige programmering heeft de 
commissie in 2010 de verschillende 
tentoonstellingsmogelijkheden te
gen het licht gehouden en gecon
stateerd dat passende accommo
datie schaars is in Zeist. Niet elke 
ruimte is geschikt. De voorwaarden 
waaraan een goede tentoonstel

lingsruimte moet voldoen, betreffen 
o.a. klimaatbeheersing, lichttoe
treding en beveiliging. Daarnaast 
spelen toegankelijkheid en be
schikbaarheid een belangrijke rol. 
Naast technische zaken is toezicht 
belangrijk. Op dat punt heeft het 
ZHG in het verleden goed mogen 
samenwerken met 't Gilde. Vele lo
caties zijn als alternatieven voor de 
tentoonstellingszalen in Slot Zeist 
genoemd, zoals het Eneco-ge
bouw, de Kunstuitleen, de publieks
hal, leegstaande winkelpanden, de 
bibliotheek, het atrium van Figi, de 

Brasserie in Slot Zeist en gemeen
schappelijke ruimten in zorgcen
tra. Voor genoemde locaties geldt 
dat deze voor kleine presentaties, 

waarbij geen originelen worden 
getoond, wellicht gebruikt kun
nen worden. Maar de algemene 

voorkeur van de commissie blijft 
de locatie Slot. De zalen daar zijn 
tot op heden het meest geschikt 
gebleken. De commissie pleit voor 

de mogelijkheid om regelmatig en 
gedurende een langere periode 

dan de gebruikelijke twee weken, 
daar te mogen exposeren. We 
streven naar een samenwerking 

tot wederzijds genoegen en ho
pen bovenal de nieuwsgierige be

zoeker in de toekomst niet teleur 

te stellen. 

Ten slotte 

De rijke collectie van het Ge
nootschap bli jft voor de com
missie een bron van inspiratie 
om tentoonstellingen te maken. 

Initiatieven en verzoeken komen 
vaak ook van derden. De samen

werking met Zeister organisaties 
en instellingen is nuttig en van 

belang. 
Omdat het Geschiedenishuis 
slechts beperkt bruikbaar is voor 

exposities, zijn wij afhankelijk 
van andere locaties. Dit betekent 
dat het bestuur en de commis
sie zich nader zullen bezinnen 

en in overleg met de gemeente 
zullen bezien of er een ruimere 
openingstijd in de ruimten in Het 
Slot mogelijk is dan de huidige 
toegezegde twee weken. 

Redactie Bulletin 

De geschiedenis van Zeist is voor 

schrijvers een onuitputtelijke bron. 
Daarvoor is ons blad Seijst buiten

gewoon geschikt. Ook in 2010 zijn 
er vier nummers verschenen met 
daarin de meest uiteenlopende ar

tikelen. In twee nummers is de be
stuurlijke elite van Zeist in de jaren 

1785-1 815 beschreven. Bij uitstek 
een periode van verandering en 

aanpassing . Van Bataafse Repu
bliek tot het Koninkrijk der Neder
landen, en zelfs een korte periode 

een deel van het Keizerrijk Frank
rijk. Hoe is hier mee omgegaan 
in de heerlijkheid Zeist die is ver

anderd in de gemeente Zeist. De 
gerechten Zeist, Stoetwegen, Kat
tenbroek en Oe Breul verdwenen. 

Boeiend is nu deze geschiedenis te 
lezen van bestuurders en hun soe
pele overgang van het ene regiem 

naar het andere regiem. Het artikel 

over de periode tot 1813 in twee 
delen is gevolgd door een art ikel 
over de periode van 1813 tot 1851. 
Met name is in de laatste periode 
gewerkt aan wat we nu het demo

cratische Nederland noemen. Dit 
is niet zonder gevolgen gebleven 
voor Zeist. Denkt u maar aan de 
gemeenteraad met burgemeesters 
en wethouders. Ook de geschiede
nis van de verschillende verenigin

gen is voor het voetlicht gebracht. 
Zo is er een artikel geplaatst over 
100 jaar Oranje Comité Zeist en 
één over de Zeister Vrijwillige 
Reddingsbrigade; een geschiede
nis van ruim 70 jaren. Wie van de 
oud-Zeisternaren heeft hier geen 
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herinnering aan? Het Open Mo
numentendagnummer heeft de 
titel gekregen van 'De smaak van 
de negentiende eeuw' . De wande
ling daarbij is voor het eerst in de 
vorm van een audio-tour. Bijzonder 
is dat hiermee is samengewerkt 
met de Stichting Museumkwartier 
Slot Zeist. Niet onvermeld mag de 
rubriek 'Uit de collecties' bli jven. 
Hierin wordt voorwerpen beschre
ven die zich in het Geschiedenis
huis bevinden. Deze keer ging de 
aandacht naar het sluiswachters
huisje bij de Koppelsluis in Zeist
West en naar een receptenboek uit 
de negentiende eeuw. Het is een 
handgeschreven boekje waarin de 
recepten van Mevrouw C. Blaauw 
staan opgetekend. Heeft u de chi
polata pudding al gemaakt? Nog 
niet, toch eens proberen. 

Personalia 

Op 8 augustus 2010 is zeer onver
wacht Hans Verbeek overleden. 
Hans is in 2002 tot het bestuur 
van het Zeister Historisch Genoot
schap toegetreden als voorzitter 
van de Redactiecommissie Seijst. 
Met zijn komst kregen we iemand 
in het bestuur die de gang van 
zaken binnen de gemeente Zeist 
goed kende en daar hebben we 
veel aan gehad in onze discussies 
over onze plaats in de Zeister sa
menleving. Het blad Seijst is onder 
het voorzitterschap van Hans ver
der ontwikkeld. Het was en is een 
fraai en leesbaar blad. Wij denken 
met grote waardering terug aan de 

inzet van Hans voor zijn bijdrage 
aan het bevorderen en verbreiden 
van de kennis omtrent de geschie
denis van Zeist. 

In december 2010 is Elian de Jon
ge toegetreden tot het bestuur van 
ons genootschap. Elian zal zich 
binnen het bestuur met name gaan 
bezighouden met de PR en Com-

municatie. In die hoedanigheid is 
hij ook betrokken bij de commissie 
Open Monumentendag en zo ook 
bij de samenwerking van de Erf
goed partners in Zeist. 

Olfert Overduin is toegetreden tot 
de commissie Archief en Collecties 
en is betrokken bij het digitaliseren 
van onze fotocollectie. ~ 

Van de Poll-lezing 


