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Jonkvrouw J.M.E van 

de Poll (’freule Jo’), 

stichter en bescherm-

vrouw van de Van de 

Poll Stichting, voor-

loper van het Zeister 

Historisch Genoot-

schap. 

COLLECTIE ZHG

Velen van ons herinneren zich wel 
het gezegde, dat je op de leeftijd 
van 65 jaar mag gaan genieten van 
een welverdiende rust na een lang 
leven van werken. Men kreeg zelfs 
leeftijdsontslag. Dit geldt nu niet 
meer, maar het jaar 65 mag zich 
toch nog verheugen op speciale 
aandacht. Dit geldt ook voor ons 
Zeister Historisch Genootschap 
(ZHG). Het is opgericht op 24 sep-
tember 1951 als de Van de Poll 
Stichting. De doelstelling wordt 

prachtig geformuleerd als ‘het 
verbreiden van de kennis omtrent 
de geschiedenis van Zeist en wat 
daarmee verband houdt, alsmede 
het aankweken van belangstelling 
daarvoor in ruime kring’. Hoe doet 
ze dit? Door het verzamelen van 
allerlei voorwerpen, zoals platen, 
kaarten, foto’s, films, boeken, do-
cumenten en andere voorwerpen. 
Zo ontstaan waardevolle collecties. 
En men zorgt dat door het uitge-
ven van het blad Seijst, het houden 

van lezingen, vertonen van films 
en het organiseren van excursies 
de kennis over de geschiedenis 
van Zeist bewaard wordt en toe-
neemt. In de loop van de jaren zijn 
er dan ook meer dan 100 lezingen 
gehouden, 89 excursies georgani-
seerd, ver buiten Zeist tot in Brus-
sel toe, maar ook dichtbij zoals in 
Driebergen of Amersfoort en zeker 
in Zeist zelf, zoals die naar Nieuw 
Beerschoten in 2014. Het blad Se-
ijst gaat inmiddels de 47e jaargang 

Jaarverslag 2016

65 jaar jong

Arie Moolenaar, secretaris
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in. Aan de hand van boeiende arti-
kelen wordt de lezer meegenomen 
naar lang vervlogen tijden of het 
meer recente verleden. Ook is er 
het jaarlijkse themanummer rond 
Open Monumentendag.
Veel is er in de tussenliggende pe-
riode gebeurd. Zeist is van bijna 
45.000 inwoners gegroeid naar 
meer dan 62.000, met zelfs meer 
dan 100 nationaliteiten. Nieuwe 
wijken zijn aangelegd, vlak na de 
oorlog – de Verzetswijk – en in de 
jaren zeventig en tachtig, de wijk 
Vollenhove, de wijken in Zeist-
West en de vernieuwde wijk Kerke-
bosch. Ook de huisvesting van het 
ZHG heeft zich aan de groei van 
de plaats, het aantal donateurs en 
de toename van de collecties aan-
gepast: van de Krullelaan naar het 
Slot, daarna naar de Middellaan 
en sinds 2014 in het gemeente-
huis aan Het Rond. De naam is 
met deze ontwikkeling meege-
gaan. Jonkvrouwe J.M.E. van de 
Poll (1872-1970) is de oprichter 
van de Van de Poll Stichting en be-
schermvrouwe van 1952 tot 1970. 
Op 2 oktober 1998 is de naam aan-
gepast: Zeister Historisch Genoot-
schap Van de Poll Stichting. Sinds 
20 maart 2014 luidt de naam Zeis-
ter Historisch Genootschap. Daar-
mee wordt aangegeven dat er een 
nieuwe fase is ingegaan. Dit met 
het oog op de toekomst, de ver-
dergaande digitalisering en de an-
dere wijze van het verwerven van 
kennis van de geschiedenis van 
Zeist, de goede samenwerking met 
het Gemeentearchief en de sterke 

betrokkenheid bij het Geheugen 
van Zeist. Het bestuur gaat vol ver-
trouwen en met enthousiasme de 
komende jaren in.

Donateurs en  
financiën
Het aantal donateurs stijgt weer. 
Na de start van de crisis in 2008 
liep het aantal donateurs langzaam 
terug tot 760. In 2015 keerde de 
trend en nam het aantal donateurs 
voorzichtig weer toe tot ruim 770. 
Met 73 nieuwe donateurs in 2016 
en een afname van slechts 40 is 
het aantal donateurs op 806 geko-
men, mede door de inspanningen 
van onze medewerker Donateurs 
Johan Sterkenburg. Voor de in-
komsten van het Genootschap is 
dit natuurlijk ook gunstig. 
Zoals eerder gemeld heeft het ZHG 
een legaat van ruim 20.000 euro 
ontvangen. Over de bestemming 
worden enkele voorstellen nader 
uitgewerkt, waaronder een foto-
boek van Zeist 2017! 
Vanaf 1 mei is het financiële jaar-
verslag weer te zien op de website 
www.zhg.nl.

Collecties
Behoud en registratie
Het bezit van het Zeister Historisch 
Genootschap is in verschillende 
ruimten in het Gemeentehuis op-
geborgen. De kwetsbare stukken 
op papier, zoals kaarten, foto’s en 
archieven, liggen veilig in de ge-
meentelijke archiefbewaarplaats 
(GAB). Onze boeken staan deels 
in depot in de GAB en deels in de 

studiezaal, samen met de biblio-
theek van het Gemeentearchief. 
Sinds kort is de catalogus met 
ruim 3500 titels, mede door onze 
inzet gerealiseerd, zichtbaar op het 
internet. Objecten staan verspreid 
over diverse ruimten, zowel in de 
kelders van het oude gemeente-
huis, als op de verdieping van de 
nieuwbouw. De digitale registratie 
van ons bezit is in 2016 door en-
kele vrijwilligers verder ter hand 
genomen. Het is heel veel werk, 
dat ook de komende jaren tijd en 
inzet zal blijven vragen. Ook goede 
zorg voor de collectie is belangrijk, 
zodat deze voor de toekomst be-
houden blijft. 

Collectie schonen
In 2016 hebben we verder gewerkt 
aan het formuleren van criteria 
voor het opschonen (‘ontzamelen’) 
van de collectie. De richtlijnen, die 
de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed hiervoor heeft opgesteld 
zijn als uitgangspunt genomen. Al 
is het ZHG geen museum, we wil-
len zeer zorgvuldig met onze col-
lectie omgaan. Directe aanleiding 
was het opheffen van de depot-
ruimte in Montfoort. Voor objecten 
die geen relatie met Zeist hebben, 
maar wel behoudenswaardig zijn, 
hebben we gezocht naar plaatsing 
in alternatieve openbare verzame-
lingen. Eind 2016 is dit leerzame 
proces afgerond.

Schenkingen 
Ook in 2016 is de collectie uitge-
breid met schenkingen van parti-
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culieren. Alles wat met de geschie-
denis van Zeist heeft te maken, 
authentiek is, in goede staat ver-
keert en een aanvulling van de 
collectie betekent, nemen we aan. 
Ook horen we graag het verhaal bij 
de schenking, want juist die con-
text geeft meerwaarde. 
In 2016 ontvingen we onder an-
dere medailles van 50 jaar Avond-
vierdaagse, medailles van de 
wandelvereniging Nooit Te Ver 
en van de sportvereniging Ernos 
(Christelijk Lyceum), gemonteerd 
aan een unieke kroon. Bijzondere 
vermelding verdient de schenking, 
gedaan door de nabestaanden van 
de heer C. Verboom. Deze bestond 
uit boeken, teksten en fotomateri-
aal. In de eerste nieuwsbrief van 
2016 vermeldden we de schen-
king - door Cor Verboom nog zelf 
gedaan - van een klein schilderijtje 
van de molen van Schuurman.

Gebruik 
Een belangrijk doel van de collec-
tie is om deze beschikbaar te stel-
len voor tentoonstellingen en voor 
historisch onderzoek. Stonden in 
2015 de portretten van het echt-
paar Van de Poll door Jan Veth in 
de schijnwerpers op een tentoon-
stelling in Museum Van Loon in 
Amsterdam, sinds 2016 zijn deze 
weer te bewonderen in de trouw-
zaal van ons eigen gemeentehuis. 
Een langlopend bruikleen betreft 
de expositie in de Van de Poll-

zaal in Slot Zeist. Hier wordt de 
geschiedenis van het Slot en haar 
omgeving belicht aan de hand van 
objecten uit de collecties van het 
ZHG, het Gemeentearchief, Het 
Hernhutterhuis, De Zilver-Kamer 
en van enkele particuliere bruik-
leengevers. De tentoonstelling 
is sinds 2015 opgenomen in de 
rondleidingen door Slot Zeist. Ook 
in het Historisch InformatiePunt 
(HIP) in het gemeentehuis worden 
regelmatig stukken uit de collectie 
getoond. De collectie biedt talloze 
mogelijkheden voor de rubriek ‘Uit 
de collectie’ in ons blad Seijst. Ook 
in 2016 zijn een paar korte teksten 
over bijzondere stukken uit de col-
lectie geschreven.
In 2016 is de commissie Archief en 
Collecties vooral gastheer geweest 
in het HIP in de Publiekshal van 
het gemeentehuis. Velen hebben 
de weg naar het ZHG gevonden en 
maakten van de gelegenheid ge-
bruik verhalen uit te wisselen. Het 
ene verhaal lokte vaak het andere 
uit wat het geheel een levendig ka-
rakter geeft. Anderen kwamen met 
zolderopruimingen of anderszins, 

Een dinsdagochtend-

bijeenkomst in het 

Historisch Informa-

tiePunt (HIP) in het 

gemeentehuis. 

FOTO  

JAN PETER VAN 'T SANT

Najaarsexcursie 

nieuwbouw Kerke-

bosch. Uitleg bij de 

maquette in het Infor-

matiecentrum. 

FOTO ELIAN DE JONGE 
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waarbij vaak bijzondere of waarde-
volle dingen werden aangeboden, 
bijvoorbeeld prachtige wandel-
schildjes van wandelsportvereni-
ging Nooit Te Ver en mooie, soms 
zelfs zeldzame boeken over Zeist 
of foto’s uit het verleden van oude 
plekjes met al of niet herkenbare 
mensen in Zeist, zoals foto’s van 
de vroegere ijsbaan. In principe zijn 
wij blij met alles wat over de ge-
schiedenis van Zeist gaat. Hieruit 
blijkt dat de ene dinsdagmorgen de 
andere niet is. Het is steeds weer 
verassend. Verder is het afgelopen 
jaar hard gewerkt aan het digitali-
seren van foto’s en andere in het 
archief bevindende voorwerpen. 
Ook kunt u bij ons terecht met uw 
vragen. Wij beschikken nog steeds 
over een uitgebreid knipselarchief. 
U bent van harte welkom!

Seijst
Met veel plezier heeft de redactie 
ook dit jaar weer vier nummers van 
ons blad Seijst samengesteld. Het 
lukt vormgever Marna Slappendel 
telkens weer om de kopij tot een 
fraai en leesbaar blad te maken. 
We hebben nog steeds een pret-
tige voorraad conceptartikelen, 
een voorraad die wel telkens aan-
gevuld moet worden. We doen dus 
een beroep op een ieder om de 
pen eens ter hand te nemen om 
een stukje Zeister historie te be-
lichten. Uw mededonateurs zullen 
u dankbaar zijn! De conservator 
van onze collectie, Karen Veen-
land, verzorgt meestal de stuk-
jes ‘Uit de collectie’. Zij beschrijft 

daarin telkens kort een onderdeel 
van de ZHG-collectie. Als u die 
stukjes nog eens doorneemt zult u 
zien dat we in 65 jaar een zeer ge-
varieerde verzameling van Zeister 
voorwerpen hebben opgebouwd. 
Dat is alleen mogelijk omdat vele 
van onze donateurs stukken aan 
ons schenken, omdat ze beseffen 
dat ze zo uitstekend behouden blij-
ven voor Zeist! Vaak gaan de ver-
halen in Seijst over mensen. Vooral 
als het gaat over ons recente ver-

leden kan dat uw geheugen aan-
genaam prikkelen. Denk aan het 
artikel over het Zeister muziekon-
derwijs met daarin aandacht voor 
‘tante’ Annie van Os of het verhaal 
over de school aan de Nic. Beets-
laan. En dan dat artikel over de 
jeugdjaren van Dick Bruna. Velen 
van u zullen niet geweten hebben 
dat de bedenker van het populaire 
konijntje Nijntje jaren in Zeist heeft 
gewoond.

Bezoek aan het graf 

van de dames Walkart, 

na opening van de 

tentoonstelling in het 

poortgebouw van 

de Oude Algemene 

Begraafplaats.

FOTO FLORAN VAN POECKE
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Lezingen en  
excursies
Ook in 2016 zijn er weer twee ex-
cursies gehouden. De eerste vond 
plaats op woensdag 1 juni 2016 
naar de ‘Nieuwe Zeister Begraaf-
plaats’ (officieel: Gemeentelijke 
Begraafplaats Zeist) aan de Wou-
denbergseweg. Bijzonder is wel 
dat we nog steeds spreken van de 
‘nieuwe’ begraafplaats. De aan-
leg is immers 100 jaar geleden 
begonnen in het Zeister Bos. Dit 
is nu terug te zien in de prachtige 
aanleg en de verschillende zicht-
lijnen. De heer Gerard van Delft is 
op deze dag onze gastheer en gids 
geweest. Hij is voorzitter van de 
Vereniging Betrokkenen Gemeen-
telijke Begraafplaats Zeist. De 
vereniging zet zich o.a. in voor het 
behouden en mogelijk restaureren 
van markante grafmonumenten en 
het behouden van het graf van be-
kende Zeisternaren. Een graf dat 
zich onderscheidt van andere gra-
ven is dat van Harry Bannink (1929-
1999), musicus en componist. Men 

komt op de begraafplaats vele 
oude Zeister namen tegen. Denkt u 
maar aan de familie Van de Poll! De 
begraafplaats is qua aantal graven 
zeer omvangrijk. Naar mededeling 
van de beheerder liggen er onge-
veer 20.000 personen begraven in 
ruim 11.200 graven. Bovendien zijn 
er twee urnentuinen. De begraaf-
plaats is ruim 18 ha groot. Aan 
deze excursie namen zo’n dertig 
belangstellenden deel.
De najaarsexcursie was op 5 ok-
tober 2016 naar het Kerckebosch. 
De wijk maakt een vernieuwing 
door. Gemeente Zeist en Woning-
corporatie Seyster Veste werken 
samen aan het levensloopgeschikt 
maken van deze wijk. Nieuwe of 
verbeterde voorzieningen komen 
in een bosrijke wijk waarin 800 – 
1.000 nieuwe woningen worden 
ontwikkeld. Voor de uitvoering 
van de plannen is de Wijkontwik-
kelingsmaatschappij Kerckebosch 
opgericht. Evert Jan Roelofsen, di-
recteur van de WOM Kerckebosch, 
trad op als gastheer en gids. Bij-
zonder is dat er aandacht is voor 
de integratie van de bebouwing in 
de natuurlijke omgeving en voor 
schone energie voor de straatver-
lichting. Er waren zo’n dertig be-
langstellenden voor deze boeiende 
excursie.
De Van de Poll-lezing was op 5 
september 2016 in de aula van 
Schoonoord. De belangstelling 
was zeer groot. Er waren ca. 140 
belangstellenden aanwezig. De in-
leiders waren de heren Vincent van 
der Burg en Pierre Rhoen, de au-

teurs van ‘Zeist. Van Boerendorp 
tot Villadorp. (1813-1851)’. Hierin 
wordt aandacht besteed aan be-
kende personen, gebouwen en 
buitenplaatsen. Aan de hand van 
lichtbeelden hebben de auteurs de 
belangstellenden door deze peri-
ode geleid.

Tentoonstellingen
Ook in 2016 zijn diverse projecten 
door de Tentoonstellingscommis-
sie opgepakt, waarbij samenwer-
king met andere (erfgoed)partners 
kenmerkend was. 
Voor de zesde keer is er een kleine 
tentoonstelling gemaakt in samen-
werking met de Stichting Oude Al-
gemene Begraafplaats (OAB) voor 
de expositieruimte in het poort-
gebouw aan de Bergweg. Het 
onderwerp ‘De Dames Walkart’ is 
gekozen in aansluiting op de grote 
renovatie die het Walkartpark in 
het najaar van 2016 heeft onder-
gaan. De opening vond plaats op 
23 april. De commissie is nog in 
overleg met het stichtingsbestuur 
van de OAB om de teksten en 
afbeeldingen van vorige tentoon-
stellingen op een mooie manier 
beschikbaar te stellen aan bezoe-
kers. Tevens is zij betrokken bij de 
zorg voor de vaste expositie in het 
poortgebouw. Iedere vierde zater-
dag van de maand kan de tentoon-
stelling bezocht worden. In de re-
gel is hiervoor veel belangstelling. 
Daarbij komt dat er dan ook allerlei 
andere activiteiten georganiseerd 
worden door de mensen van de 
Stichting, zoals bv. de rondleiding 

Tijdens de opening 

van de tentoonstel-

ling over de firma J.W. 

Kraal in het Historisch 

InformatiePunt in het 

gemeentehuis. 

FOTO  FLORAN VAN POECKE
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met als thema 'Symboliek van 
grafmonumenten' op Open Monu-
mentendag.
De reizende tentoonstelling ‘Ge-
schiedenis van de Utrechtseweg’, 
die in het Atrium van Figi op 17 ok-
tober 2015 werd geopend, keerde 
in 2016 terug naar Zeist. In de Pu-
bliekshal van het gemeentehuis 
hebben vele bezoekers de panelen 
met historische foto’s kunnen be-
kijken van 21 januari t/m 30 maart. 
Dit was een samenwerkingsproject 
met de Historische Kring D’ Oude 
School De Bilt/Bilthoven, de His-
torische Vereniging Maartensdijk 
en Regionaal Historisch Centrum 
Vecht en Venen.
De commissie heeft medewerking 
verleend aan het project ‘Zeist op 

de kaart’, een weekend-tentoon-
stelling van 29-31 juli, georgani-
seerd door het Centrummanage-
ment, de winkeliersvereniging, en 
‘Leuk in Zeist’. Onze bijdrage be-
stond uit de productie van grote 
panelen met historische foto’s, die 
in diverse etalages van de Slotlaan 
zijn getoond. Deze zijn ook aan Het 
Rond en in de Brasserie van Slot 
Zeist, en later op de Doe- en Be-
leefdag op 18 september, geëxpo-
seerd.
Het thema Slotlaan komt als gro-
ter project terug in de expositie 
‘De Slotlaan in Zeist – Werk aan de 
Winkel’ in januari/februari 2017 in 
de Culturele Vleugel van Slot Zeist 
en etalages aan de Slotlaan. De 
voorbereidingen in samenwerking 

met het Gemeentearchief hebben 
grotendeels in 2016 plaats gevon-
den. Ook samenwerking met de 
winkeliers hoort bij dit project. 
Afgelopen jaar is minder tijd be-
steed aan het digitaliseringsproject 
voor de Beeldbank van het Geheu-
gen van Zeist. De commissie wil 
zich hiervoor blijven inzetten.
Ons zeer gewaardeerde commis-
sielid en adviseur Pierre Rhoen, 
de gemeentearchivaris van Zeist, 
heeft vanwege het bereiken van 
de pensioengerechtigde leeftijd, 
op 11 juni 2016 afscheid genomen 
van de Tentoonstellingscommissie. 
Wij zijn hem veel dank verschul-
digd voor zijn jarenlange inzet bij 
de realisering van talloze tentoon-
stellingen. 

Filmvoorstelling in  

het Lichtpunt. 

FOTO FLORAN VAN POECKE
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Op 7 december is ons oud-com-
missielid Nelleriek Boucher-Ver-
loop overleden. Vanaf 1998 heeft 
zij een belangrijke bijdrage gele-
verd aan het werk van de commis-
sie. De laatste twee jaren was zij 
onze adviseur. Haar originele idee-
en, brede kennis, gezelligheid en 
in het bijzonder haar vriendschap 
zullen we enorm missen.

Filmvoorstellingen
In het voorjaar wordt de filmvoor-
stelling gehouden in het Lichtpunt 
aan de Boulevard. Er blijkt heel 
veel belangstelling te bestaan voor 
de vertoning van de film ‘Bestem-
ming: Haven van Zeist’. Hierin 
wordt een prachtig beeld gegeven 
van de Zeister Grift en de haven 
die vlak bij de Oude Kerk lag. Er is 
zoveel belangstelling voor de film-
voorstelling op 21 maart, dat deze 
op 18 april en 23 mei herhaald 
wordt. Tevens is de film ‘Amito’ te 
zien. In het najaar zijn de films ‘De 
achterkant van het bestek’ en ‘Zeist 
in de jaren vijftig’ vertoond in het 
theater Figi. De eerste film belicht 
de opkomst, de bloei en neergang 
van de Zeister zilver- en bestekin-
dustrie. De tweede film schetst een 
historisch beeld van Zeist in de ja-
ren vijftig van de vorige eeuw: toe-
nemende welvaart doet de vraag 
naar luxe artikelen toenemen en 

de Zeister middenstand profiteert 
daar merkbaar van. Ook deze film-
voorstelling mag rekenen op veel 
bezoekers.

Het Historisch Café
Het Historisch Café heeft zich ont-
wikkeld tot een goede traditie. Er 
zijn inmiddels 33 onderwerpen be-
sproken. Dick van de Kamp, een 
bekende Zeisternaar, heeft op 25 
januari verteld over het ‘Zeister di-
alect in woord en beeld’. Hij deed 
dit onder het aanhalen van de 
krantenstukjes van ‘Arie uit Zeist’ 
van de journalist H. van Wermes-
kerken. Velen hebben het Café be-
zocht en met een twinkeling in de 
ogen, vanwege het feest der her-
kenning. Levendig is er met elkaar 
van gedachten gewisseld over 
Zeister woorden, uitdrukkingen en 
gezegden. 
Op 25 april heeft mevr. Karin Stad-
houders een boeiend verhaal ver-
teld over de Schaepmanlaan aan 
de hand van haar boek ‘Eeuwig 
wonen in de Schaepmanlaan’, on-
dertitel ‘De levende geschiedenis 
van een Zeister straat’. Boeiend 
heeft ze de geschiedenis van de 
straat, de huizen, de bewoners en 
de bouwvereniging voor het voet-
licht gebracht. De nieuwe huizen 
die nu gebouwd zijn worden ook 
weer met veel plezier bewoond. 
‘Steenrijk dorp. Gevelstenen in 
Zeist’ is de titel van de lezing die 
Jan Peter van ’t Sant heeft gehou-
den op 25 juli. Gevelstenen vertel-
len veel over de bewoners van een 
huis, maar ook over de functie van 

het gebouw, het stichtingsjaar, en 
in de naam bv. de voorliefde voor 
bepaalde mensen. Er zijn meer 
dan 200 gevelstenen in de ge-
meente Zeist bekend. Aan de hand 
van de foto’s die de spreker heeft 
gemaakt, heeft hij zijn onderwerp 
toegelicht. 
De laatste lezing op 31 oktober 
heeft als onderwerp ‘Het gebouw 
de Kosmos’. Een prachtig gebouw 
aan het begin van de Driebergse-
weg. JanHein Heimel heeft zich in 
de geschiedenis, de bewoners, de 
architect verdiept en weet aan de 
hand van nieuwe gevonden gege-
vens duidelijk te maken, dat veel 
informatie voorheen niet klopte. 
Ook gaat hij in op de vraag of het 
gebouw nu wel of niet gebouwd is 
in de tuin van het huis van jonk-
heer F.H. van de Poll. En ging de 
verzekeringsbank nu failliet, of is er 
sprake van een andere ontwikke-
ling?

Samenwerking
Naast alle bovengenoemde ac-
tiviteiten zijn vrijwilligers van het 
Zeister Historisch Genootschap 
ook actief voor het samenwer-
kingsverband van elf Zeister Erf-
goedpartners: het Geheugen van 
Zeist. Er wordt deelgenomen in 
de kerngroep en in veel werkgroe-
pen. Zo zijn we betrokken bij de 
uitvoering van bv. de Historische 
Doe Dag bij het Slot Zeist en de 
tentoonstellingen in het HIP in de 
Publiekshal van het gemeentehuis. 
In 2016 heeft de collectie van het 
ZHG, naast die van het Gemeen-

Een bijdrage aan het 

Historisch Café was 

van mevr. Stadhou-

ders over de Schaep-

manlaan. Hier een foto 

van de eerste huizen 

daar, kort na de bouw 

in 1912.  

COLLECTIE ZHG
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tearchief, een rol gespeeld bij 
vijf tentoonstellingen: neventen-
toonstelling bij de tentoonstelling 
Utrechtseweg, Boekhandel Kraal, 
mevr. Hoogstraten-Schoch, 40 jaar 
bewonersvereniging Lyceumkwar-
tier en het Walkartpark.

Medewerkers 
Ieder jaar nemen vinden er ver-
anderingen plaats in bestuur en / 
of commissies. Dat is ook dit jaar 
het geval. Allereerst hebben we af-
scheid genomen van Fred Steen-
sma die zestien jaar leiding heeft 
gegeven aan de commissie Le-
zingen en Excursies. Hij heeft met 
veel inzet en enthousiasme met 
zijn leden er voor gezorgd dat de 
aandacht zich vooral richtte op wat 
Zeist zelf te bieden heeft en dat is 
heel wat. Helaas zijn ons ook twee 
personen ontvallen door overlijden. 
In de vorige aflevering van Seijst is 
uitvoerig stilgestaan bij het overlij-
den van Cor Verboom, hij was onze 
vraagbaak en een groot kenner van 
de geschiedenis en de mensen 
in Zeist zelf. Ook is ons Nelleriek 
Boucher-Verloop ontvallen. Zij was 
sinds 1998 verbonden aan de Ten-
toonstellingscommissie. Met heel 
veel kennis, inzet en deskundig-
heid heeft ze meegewerkt aan de 
vele tentoonstellingen die gehou-
den zijn, onder andere in het Slot. 
Ook heeft ze namens het Genoot-
schap zitting gehad in het bestuur 
van de Oude Algemene Begraaf-
plaats. We zijn dankbaar wat ze 
voor ons en de geschiedenis van 
Zeist heeft betekend. Pierre Rhoen 

heeft na zijn pensionering als ge-
meentearchivaris ook zijn functie 
als adviseur van de Tentoonstel-
lingscommissie neergelegd. Maar 
in 2016 mochten we ook nieuwe 
medewerkers welkom heten: Theo 
van de Waals, die zich gaat bezig-
houden met de genealogie, Johan 
Sterkenburg, die zich richt op de 
donateurswerving en Con Balfoort, 
die ondersteunend is bij allerlei 
technische zaken bij filmvoorstel-
lingen, het opnieuw inbranden van 
de CD’s en andere zaken. We he-
ten hen van harte welkom!

Jubileum
Het ZHG: 65 jaar jong. Dit te kun-
nen vieren is alleen mogelijk door 
de vele enthousiaste medewer-
kers, die hun bijdrage met grote 
betrokkenheid leveren. Maar ook 
de bestuursleden in heden en ver-
leden mogen genoemd worden, de 
leden van de Raad van Bestuur, de 
gemeente. Voorheen was immers 

de burgemeester de voorzitter van 
het genootschap. Vanzelfsprekend 
willen we Figi noemen, waar we 
ons Historisch Café mogen hou-
den en onze filmvoorstellingen. De 
Nieuwsbode plaatst onze persbe-
richten, doet waar mogelijk ver-
slag van onze activiteiten. Dit geldt 
ook voor Slotstad RTV. De scho-
lengroep Schoonoord maakt het 
mogelijk de Van de Poll-lezingen 
te houden. Vanzelfsprekend willen 
we de medewerkers van het Ge-
meentearchief Zeist noemen. We 
voelen ons van harte welkom, de 
samenwerking met hen is uitste-
kend en zeer vruchtbaar. De col-
lecties zijn voorbeeldig onderge-
bracht in de verschillende depots 
van het gemeentehuis. Dit maakt 
het raadplegen en gebruiken van 
het materiaal in gezamenlijkheid 
tot een feest. Graag willen we in dit 
bijzondere jaar allen heel hartelijk 
bedanken en we verheugen ons op 
de komende jaren.

De eerste voorzit-

ter van de Raad van 

Bestuur van de Van 

de Poll Stichting, de 

voorganger van het 

ZHG: burgemeester 

Korthals Altes.  
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