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Een bijzonder jubileumjaar 
Arie Mooienaar 
secretaris 

In 2011 bestaat het Zeister Historisch Genootschap 60 jaar. Dat 
wil je vieren , al s bestuur, medewerkers en donateurs. Maar je 
wilt dit ook delen met andere erfgoedpartners en met de Zeis
ter bevolking. Alle activiteiten van het genootschap staan in 
het teken van dit 60-jarig bestaan. De centrale vraag is: hoe 
geven we ons enthousiasme door, hoe betrekken we anderen 
bij de boeiende geschiedenis van Zeist? 

Het bestuur van het Zeist er 
Hist orisch Genootschap 
voor het Geschiedenishuis. 

Tentoonstellingen 
Samen met de erfgoed partners 
heeft het Zeister Historisch Ge
nootschap twee tentoonstellingen 
samengesteld. De eerste heeft als 
boeiende titel: Zeist op de kaart. 
Onder leiding van mw. Arja van 

Veldhuizen van het Landschap Erf
goed Utrecht worden vier thema's 
uitgewerkt: het Slot, de pleinen 
(Evangelische Broedergemeente), 
het toerisme en de zilverindustrie 
van Zeist. Er zijn daarnaast tal van 
activiteiten zoals het bakken van 

hernhuttertjes, archiefonderzoek 
bij het Gemeentearchief, rond
leidingen, onder andere bij Van 
Veluw, en lezingen. Er wordt een 
speciale website geopend met een 
agenda en achtergrondinformatie: 
www.erfgoedzeist.n l. De tentoon-
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stelling is open van 28 mei tot en 
met 23 oktober 2011 en is gehou
den op het Zusterplein 20. Een 
week voor de sluiting is de 3333e 

bezoeker verwelkomd. Een prach
tig aantal. Bijzonder is dat het toe
zicht en het ontvangen van de gas
ten door vele vrijwilligers gebeurt. 

Bezoekers worden getroffen door 

de fraaie opzet, digitale tafels met 
touchscreens, de vriendelijke ont
vangst. 
De tweede tentoonstelling is korter 
van duur -10 tot en met 25 septem
ber - maar niet minder interessant. 

Ze wordt gehouden in de culturele 
vleugel van Het Slot Zeist. De titel 
is aansprekend: Het Slot in beeld. 

Overdracht Oranjebibliotheek. 

Bijzonder is dat er uitsluitend pren
ten en tekeningen van het Slot uit 
vroegere eeuwen te zien zjjn. Deze 

komen uit de verschillende collec
ties van het Gemeentearchief, Het 
HernhuUerhuis, Th. Ruijs en ons 

Genootschap. Ze zijn nog nooit als 
één geheel te zien geweest. Vooral 

de zalen met de afbeeldingen van 
Johannes de Bosch en Daniël 
Stoopendaal trekken de aandacht. 
Ook deze korte tentoonstelling 
trekt veel belangstelling, meer dan 
700 bezoekers. Op de zolder is 
tevens een digi tale presentatie te 
zien van prentbriefkaarten van het 

Slot en omgeving en foto's van de 
laatste particuliere bewoners. Door 

deze tentoonstelling blijkt overdui
delijk welke prachtige collectie aan 
prenten en tekeningen het Genoot

schap heeft. 

Oude Begraafplaats 
Oe tentoonstel ingscommissie 
werkt sinds 2010 aan een plan om 
de tentoonstell ingsruimte in het 
poortgebouw een extra impuls te 
geven . Het basisconcept is dat 

aan een persoon of familie met een 
graf op de oude begraafplaats met 
foto's en teksten aandacht wordt 

gegeven. Dit is een aanvulling op 
de vaste expositie. Voor 2011 is 
de familie Van de Haar gekozen, 
die tot de Tweede Wereldoorlog 



een bloeiend bedrijf aan de Drie
bergseweg had, namelijk een 
paardenstoeterij 'Stal Groenoord', 
met in hoogtijdagen 400 paarden 
en tevens een verhuurbedrijf van 
paarden. In drie wissell ijsten is 
met behulp van nazaten het thema 
personen, wonen en werken uit
gewerkt. Voor de vormgeving is, 
aansluitend op inrichting van het 
tentoonstellingsmeubel , de gra
fisch vormgever Yolanda Huntelaar 
verantwoordelijk. De vormgeving 
is om esthetische maar ook finan
ciële redenen gestandaardiseerd 
en zal ook bij verdere projecten in 
dit kader gebru ikt worden. Op 26 
maart 201 1 is de kleine tentoon
stelling voor het eerst opengesteld 
en op 21 mei tijdens een groter 
evenement op de begraafplaats 
officieel geopend. 

Film 
In dit jubileumjaar levert de Audio
visuele commissie een bijzondere 
bijdrage. Na grondig onderzoek 
besluit de commissie zelf een fi lm 
te samen te stellen. Ze maakt ge
bruik van oud beeldmateriaal , 
maar ook interviewt ze mensen 
en stelt zo een documentaire sa
men. Dat vraagt vanzelfsprekend 
om een boeiend onderwerp, zorg
vuldig onderzoek, goede casting , 
draaiboek en interviewtechniek. En 
natuurlijk een goede cameraman. 
Het onderwerp is al snel gevon
den: de bestek- en zilverindustrie. 
Bijna 30 jaar geleden zo goed als 
verdwenen, zo kenmerkend voor 
het dorp Zeist. Nu leven de direct 

betrokkenen nog. Ook de straatna
men herinneren aan het verleden. 
Gelukkig is er nog de Sola-fabriek 
aan de Van Reenenweg. Het is een 
prachtige fi lm geworden. Uniek. 
Meer dan vijftien personen komen 
aan het woord. Zelfs de 96-jarige 
heer Frans Gerritsen (kleinzoon 
van de oprichter Jan Gerritsen van 
de Zeister zilverindustrie en zoon 
van Marius Gerritsen , de oprichter 
van Sola) uit Zwitserland vertelt zi jn 
verhaal over toen en nu. De film 
krijgt de boeiende titel De achter
kant van het bestek, opkomst en 
neergang van de Zeister zilver- en 
bestekindustrie. De première van 
de film is op maandag 10 oktober 
in het theater Figi. Velen komen er 
op af en laten zich verrassen . 

Excursies en lezing 
Het landgoed Dijnselburg is een 
begrip in Zeist. Er is een eeuwen
oude geschiedenis mee verbon
den. In 1277 komen we di t land
goed al tegen. Vele Zeister namen 
zijn er mee verbonden, zoals de 
familie Nepveu, de latere eigenaar 
jhr. C.F.A. Roëll en de huidige eige
naar het R.K. Aartsbisdom Utrecht. 
Nieuwe plannen zijn in de maak, 
want ook het bisdom moet bezui
nigen. Het is daarom een goede 
gedachte om er een excursie aan 
te wijden. Deze vindt plaats op 
donderdag 14 april 2011. 
Op zaterdagmorgen 27 augus
tus wordt een excursie belegd in 
samenwerking met Het Utrechts 
Landschap naar een deel van de 
voormalige vliegbasis Soester-

berg. Het was de oudste militaire 
vliegbasis in Nederland. Met de 
aankoop van het terrein door de 
provincie Utrecht kwam er een 
einde aan bij na 100 jaar vliegver
keer boven Soesterberg en omge
ving. Hoe geef je nu een nieuwe 
bestemming aan dit uitgestrekte 
terrein? De landingsbanen, kero
sineopslagplaatsen en hangars 
bli jven als mili tair erfgoed goed 
bewaard en als ode aan de plek 
waar het allemaal begon. Er zuI
len huizen gebouwd worden, maar 
ook de natuur, zo volop aanwezig, 
zal de nodige aandacht krijgen. Op 
het terrein komen immers planten 
en dieren voor die uiterst zeldzaam 
zijn op de Utrechtse Heuvelrug. 
Het is een fietsexcursie , want 1000 
voetbalvelden beloop je niet in een 
paar uur. 
Op maandag 26 september houdt 
Thomas Rau , de bekende archi
tect, de Van de Poll - lezing in de 
kantine van het Openbaar Zeister 
Lyceum. Titel: 'Guided by the fu
ture ' of beter gezegd 'Van duur
zaamheid naar levensvatbaarheid'. 
Met behulp van een powerpoint 
presentatie worden de aanwezigen 
meegevoerd met het uitwerken van 
deze visie op het gebied van de ar
chitectuur. Binnen- en buitenland 
passeren de revue, maar ook de 
gebouwen die door deze architect 
in Zeist zijn of worden gerealiseerd. 

1811-2011 
Je zou het zomaar over het hoofd 
zien, maar de gemeente Zeist be
staat in 201 1 200 jaar. Daarvoor 

Seijst 
2012 
1-23 



Seijst 
2012 
1- 24 

was het een hoge heerlijkheid, 
dat wil zeggen dat de heer van de 
plaats Zeist het hoge recht bezat. 
Hij was niet alleen degene die de 
belastingen mocht innen. maar 
ook iemand die toezag op het 
recht. Het hoge recht wi l zeggen, 
dat hij bevoegd was een dood
vonnis uit te spreken en te doen 
voltrekken. De galg voor Zeist 
stond in het Kerckebosch. Op 1 
januari 1811 wordt de nieuwe wet 
van kracht en worden de heerlijk
heid Stoetwegen, de heerlijkheid 
Kattenbroek, de hoge heerlijkheid 
Zeist en Austerlitz samengevoegd. 
Zo is de huidige gemeente Zeist 
geboren. In drie boeiende artikelen 
in ons blad Se ijst heeft Kees Breu
nesse deze 200 jaar beschreven en 
in beeld gebracht. Van kleine boe
ren gemeenschap tot de bloeiende 
stad met de vele wijken nu. 

Jubileum viering op 
26 oktober 
Het bestuur, de medewerkers en 
genodigden - zoals de diverse 
erfgoedpartners en de bevriende 
historische verenigingen, het col
lege van B en W en de raadsle 
den- hebben het 60-jarig jubileum 
gevierd in het Slot Zeist. In deze 
prachtige historische omgeving 
heeft de burgemeester de heer 
drs. J.J .L.M. Janssen een lezing 
gehouden over het belang van het 
behouden van het erfgoed. Daarbij 
heeft hij zijn bijzondere aandacht 
gericht op het erfgoed in Zeist. 
Ook de nieuwe film 'De achterkant 
van het bestek' werd vertoond. 

Maar êén van de hoogtepunten 
was wel de uitreiking van een ko
ninkli jke onderscheiding aan onze 
voorzitter mw. Flora de Vrijer. Bo
vendien werd aan drie personen 
de De Monté ver Loren-penning 
uitgereikt om de verbondenheid 
met de Zeister geschiedenis tot 
uitdrukking te brengen (zie onder). 
In een zeer ontspannen sfeer kon
den allen elkaar daarna ontmoeten 
onder het genot van een hapje en 
een drankje. Een feestavond met 
all ure. 

Historisch Café 
Eén maal per kwartaal wordt het 
Historisch Café gehouden in het 
theater Figi. De bedoeling van 
dit Café is elkaar ontmoeten, van 
gedachten wisselen over allerlei 
onderwerpen betreffende de ge
schiedenis van Zeist. Een korte 
inleiding nodigt hiertoe uit. Dit jaar 
passeren de volgende onderwer
pen de revue: de 44 Zeister litho's 
van de 1ge eeuwse 'plaatjesma
kers ' Mourot en Lutgers, door Jan
Hein Heimel ; de kristalwoningen in 
Zeist door mw. Janny van de Duijs; 
de St.-Josephkerk in Zeist door 
Vincent van der Burg en de col
lecties van het Zeister Historisch 
Genootschap door mw. Flora de 
Vrijer. 

Digitalisering heeft 
de toekomst 
Zeist kent een rijke geschiedenis 
als het gaat om de buitenplaatsen. 
Er zijn 67 buitenplaatsen bekend. 
Indien nog aanwezig, zijn ze al dan 

niet in 'gebruik' als woning of kan
toor. Op de voormalige tuinen zijn 
zelfs hele wijken gebouwd. Het 
is dan ook bijzonder verheugend 
dat het jaar 2012 het Jaar van de 
Historische Buitenplaats is. Om de 
prachtige verhalen van verleden en 
heden onder de aandacht van ve
len te brengen is besloten mede in 
te zetten op digitalisering. Kaarten, 
foto's , tekeningen zullen gescand 
kunnen worden en op een website 
gezet. De provincie Utrecht heeft 
daarom een aanvraag voor een 
subsidie goedgekeurd. Deze sub
sidie is aangevraagd door het Ge
meentearchief, de Historische Ver
eniging Den Dolder, de Stichting 
Het Hernhutterhuis en ons Zeister 
Historisch Genootschap. De heer 
Job Gerl ings van het Landschap 
Erfgoed Utrecht heeft deze aan
vraag begeleid. Er is een samen
werkingscontract getekend op 1 
december in het gemeentehuis. 
Zo zult u straks de prenten, kaar
ten, adresboeken, ansichtkaarten 
en de Kraalfoto's uit onze collec
tie kunnen raadplegen. Het zal de 
nodige inspanning en tijd vragen , 
maar de bedoeling is dat eind 2012 
de website in de lucht is. 
Daarbij komt dan nog dat ook er 
ook geld van de provincie Utrecht 
is verkregen om de Weekbodel 
Nieuwsbode (in het bezit van het 
Gemeentearchief) te digitaliseren 
en beschikbaar stellen. Zo komt 
de geschiedenis van Zeist bij u in 
huis. Digitalisering heeft immers de 
toekomst. 



J.Ph. de Montê ver Lorenpenning voor de Historische Verenig ing Den Dolder (mw. Petra Koek, voorzitter) en 

voor Bert Niessen, Zeister Histori sch Genootschap. In het midden Flora de Vrijer, voorzitter ZHG. 

Oranjebibliotheek naar 
Paleis Soestdij k 
We mogen wel spreken van een 
primeur: het afstoten van een 
(klein) deel van onze collectie. Het 
betreft de zogenaamde 'Oranjebi
bliotheek' van zo'n 150 boeken. 
Deze collectie is officieel overge
dragen aan de Rijksgebouwen
dienst. Met een klein team buigt 
deze dienst zich over de toekomst 
van het paleis Soestdijk. Hier kan 
een goede bibliotheek een plaatsje 
krijgen. In het Geschiedenishuis 
is deze bibliotheek nauwelijks ge
raadpleegd. Het is daarom een 
goede beslissing te zien of er een 
betere plaats te vinden is, waar 
men wèl vraagt naar 'Oranjeboe
ken '. Dat bli jkt Soestdijk te zijn. De 

voorwaarde die wel gesteld is, dat 
de bibliotheek niet mag versnippe
ren. Er zi jn ook boeken voor de ei
gen collectie behouden . Dat betreft 
dan boeken die betrekking hebben 
op 'Zeist en Oranje'. Op vrijdag 
26 augustus heeft onze voorzitter 
mw. Flora de Vrijer de Oranjebiblio
theek - met een nieuwe catalogus
officieel overgedragen aan de heer 
Alfons Teewisse van de Rijksge
bouwendienst. 

De gewone doorlopende 
zaken 
Niet alleen het jubileum krijgt de 
nodige aandacht, ook de lopende 
zaken gaan door. De openstell ing 
van ons Geschiedenishuis aan de 
Middellaan is voor veel Zeisterna
ren belangri jk. Vooral op dinsdag 

weet men de weg te vinden om 
vragen te stellen, de stukken uit de 
archieven te bestuderen, de boe
ken in de bibliotheek in de zjen, de 
knipselverzameling te raadplegen. 
Maar ook om samen met anderen 
over de geschiedenis van Zeist 
van gedachten te wisselen. Ook 
nu weer trekt de 'saie' op de derde 
zaterdag van november de nodige 
kopers. Ondanks het feit dat de 
vraag naar het digitaal beschikbaar 
stellen van onze collecties groeit, 
blijft men geïnteresseerd in het 
persoonl ijk contact, de gesprekken 
met anderen. Dit blijkt ook uit de 
filmvoorstell ing die gehouden is op 
maandagmiddag 21 maart in Het 
Lichtpunt bij de Nieuwe Kerk. Zo'n 
60 bezoekers zijn aanwezig om de 
fi lms 'Zeist in de jaren 50', 'De tram 
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Uitreiking van de J.Ph. de 

Monté ver l orenpenning 

aan Rutger Loenen 

(Austerl itz) . 

Ondertekening van het DEUX project. Deelnemers: Gemeente Zeist , Stichting Het Hernhutterhuis, 

Historische Vereniging Den Dolder, Zeister Histori sch Genootschap. 
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van Utrecht naar Rhenen ', 'De trein 
van Zeist naar Utrecht' en die van 
de restauratie van Het Slot te zien . 
Ook dit jaar zet de Audiovisuele 
commissie zich in om foto 's te 
nemen van gebouwen die worden 
afgebroken en van de straten van 
Zeist om zo de geschiedenis voor 
het nageslacht te bewaren. 
Natuurli jk speelt ook ons blad Se
ijst een belangrij ke ro l in het bewa
ren en ter beschikking stellen van 
de geschiedenis. Ook in 2011 zijn 
er vele verhalen op schrift gesteld 
en ter lezing aangeboden. In Se ij st 
2011- III 'Oud gebouw, nieuw ge
bruik' is een Zeister uitwerking van 
het landelijke thema van Open Mo
numentendag gegeven. 

Personalia 
Op 29 januari is de heer Gijs van 
Amersfoort overleden, hij was lid 
van de commissie Lezingen en 
Excursies. Helaas heeft hij door af
nemende gezondheid slechts een 
korte ti jd een actieve bijdrage aan 
het werk van deze commissie kun
nen leveren. 
Op 29 apri l zijn ons lid van de re
dactiecommissie de heer Pierre 

Rhoen en onze oud-medewerkster 
mw. Riet Hofman koninklijk onder
scheiden; zij hebben deze waar
dering mede ontvangen voor hun 
werk voor ons Genootschap. 
Ons Genootschap wil personenl 
instanties die zich in het bijzon
der onderscheiden in het 'levend' 
houden van de geschiedenis van 
Zeist graag onderscheiden met de 
De Monté ver Laren-penning. Het 
was daarom bijzonder verheugend 
dat op 26 oktober zelfs een drietal 
penningen werden uitgereikt . Ten 
eerste aan de Historische Vereni
ging Den Dolder, in de persoon van 
mw. Petra Koek. Deze vereniging 
in Den Dolder weet een groot aan
tal inwoners steeds weer te boeien 
met hun eigen tijdschrift, bijeen
komsten en tentoonstell ingen. Ten 
tweede aan de heer Rutger Loe
nen , die het 'historisch geweten' 
van Austerlitz is en in vele publica
ties (boeken en artikelen) van zij n 
liefde en kennis van Austerlitz ve
len laat delen . Ten derde werd de 
penning uitgereikt aan de heer Bert 
Niessen, lid van onze Archief en Bi
bliotheekcommissie die al achttien 
jaar bijzonder trouw de wekeli jkse 

krantenknipsels over Zeist uit de 
Nieuwsbode of Utrechts Nieuws
blad selecteert, codeert en op
bergt in ons knipselarchief . Hij is 
een levende vraagbaak geworden 
voor vele bezoekers. 
We hebben twee nieuwe medewer
kers verwelkomd, de heer Maurits 
Geutjes, lid van de Audiovisuele 
commissie en de heer Aart Klaas
sen , lid van de commissie Lezin
gen en Excursies. 
Zeer bijzonder is wel dat in het 
jubileum jaar ook een konink
lijke onderscheiding is uitgereikt 
aan onze voorzitter mw. Flora de 
Vrijer. Op 26 oktober werd deze 
uitgereikt door de burgemeester 
de heer drs. J.J.L.M. Janssen. Ze 
heeft deze onderscheiding ontvan
gen voor het vele werk dat zij in 
allerlei verbanden voor de Zeister 
samenleving heeft gedaan, zoals 
haar secretariaat voor de openba
re bibliotheek, het vele werk voor 
het kerkgenootschap waartoe ze 
behoort en niet in het minst voor 
haar sterke betrokkenheid bij en 
enthousiaste inzet voor ons Ge
nootschap. 


