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De ZHG-tafel op  

dinsdagmorgen. 

FOTO ERIC VAN MEIJGAARD

In 2019 is er door het Zeister His-
torisch Genootschap (ZHG) op-
nieuw veel en goed werk verzet. 
Onze  doelstelling is en blijft ‘Het 
bevorderen en verbreiden van de 
kennis omtrent de geschiedenis 
van Zeist en wat daarmee verband 
houdt, alsmede het aankweken 
van belangstelling daarvoor in rui-

me kring’. We beschikken over een 
schitterende collectie historische 
prenten, kaarten, boeken, docu-
menten en voorwerpen die we 
graag aan een breder publiek wil-
len laten zien. Met veel plezier heb-
ben we een bijdrage geleverd aan 
een aantal tentoonstellingen over 
de geschiedenis van Zeist. Ons 

blad ‘Seijst’ verschijnt vier keer per 
jaar en biedt iedere keer opnieuw 
een keur aan boeiende artikelen 
en illustraties. Verder hebben we 
in 2019 weer een aantal goedbe-
zochte lezingen mogen organise-
ren, zoals het bekende Historisch 
Café in Hotel Figi (4x) en de tradi-
tionele jaarlijkse Van de Poll-lezing 

Jaarverslag 2019
Met vertrouwen het nieuwe decennium in

Eric van Meijgaard, secretaris
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op Schoonoord. Er waren interes-
sante en drukbezochte filmvoor-
stellingen in het Lichtpunt en in 
Hotel Figi en een tweetal mooie 
excursies, naar de landgoederen 
Beerschoten/Houdringe en naar 
zorginstelling Sterrenberg/Abrona. 
En in het Historisch Informatie 
Punt (HIP) in het gemeentehuis 
zijn we iedere dinsdagochtend te 
vinden aan de ‘ZHG-tafel’ voor het 
beantwoorden van vragen van be-
zoekers. Zonder de inzet van een 
groot aantal enthousiaste vrijwilli-
gers zou het voor ons niet moge-
lijk zijn om onze doelstellingen te 
realiseren. Met de benoeming van 
vier nieuwe bestuursleden (Willem 
de Bruin, Marc Wortmann, Leo 
Baauw en Eric van Meijgaard) is 
het bestuur van het ZHG inmid-
dels weer op volle sterkte en kan 
de toekomst met vertrouwen tege-
moet worden gezien. 

IN MEMORIAM  
LEO VISSER
Op 10 juli 2019 is de ons zo beken-
de Leo Visser op 94-jarige leeftijd 
overleden. Leo heeft tot op hoge 
leeftijd veel deskundig vrijwilligers-
werk gedaan op het gebied van 
historie en monumenten. Met zijn 
overlijden hebben wij een belang-
rijke deskundige en liefhebber van 
de geschiedenis van Zeist verlo-
ren. Zijn boek De Straatnamen van 
Zeist (en de aanvullingen daarop 
tot 2003) is een standaardwerk ge-
worden. Een zestigtal artikelen en 
11 boeken staan op zijn naam, alle 
over de geschiedenis van Zeist. 

DONATEURS EN  
FINANCIËN
Donateurs vormen de belangrijkste 
bron van inkomsten voor het ZHG. 
Per eind 2018 hadden we 775 do-
nateurs. Op zich een mooi aantal, 
maar wel een daling van 28 ten op-
zichte van eind 2017. Het streven 
was om in 2019 zo veel nieuwe do-
nateurs te werven dat de grens van 
800 donateurs weer gepasseerd 
zou worden. Door omstandighe-
den zijn wij in 2019 niet in staat 
geweest om de geplande grote 
wervingsactie te houden. Daarom 
is het verheugend dat het aantal 
nieuwe donateurs in 2019 (33) toch 
groter was dan in 2018. Het aantal 
opzeggingen (37) was kleiner dan 
vorig jaar. Voor het eerst sinds ja-
ren zijn er geen donateurs verloren 
gegaan wegens ‘adres onbekend’, 
maar helaas hebben we wel een 
tiental donateurs moeten schrap-
pen uit ons bestand omdat zij al 
meer dan twee jaar geen donatie 
meer gaven. Per saldo is het aantal 
donateurs in 2019 licht gedaald, 
naar 760. Het bestuur streeft er-
naar om in het eerste halfjaar van 
2020 actief nieuwe donateurs te 
gaan werven. 

Goede communicatie met onze 
donateurs vinden wij belangrijk. 
Steeds meer donateurs ontvan-
gen de periodieke Nieuwsbrief en 
ZHG-aankondigingen inmiddels 
via e-mail, bv. informatie over le-
zingen, excursies, filmvoorstellin-
gen en tentoonstellingen. We ho-
pen dat nog meer donateurs ons 

hun e-mailadres willen verstrekken 
via info@zhg.nl. 

Financiën: hoewel de formele af-
sluiting van het boekjaar nog moet 
plaatsvinden op het moment dat 
deze regels geschreven worden, 
kan al worden vastgesteld dat het 
gerealiseerde resultaat in grote lij-
nen overeenkomt met de begro-
ting. Er is weliswaar meer geld 
uitgegeven aan publicaties van het 
ZHG, maar dat vertaalt zich ook 
weer in hogere inkomsten. In de 
begroting voor 2020 is geen verho-
ging voorzien van de minimumdo-
natie, die nog steeds op € 18 per 
jaar staat. 

CONSERVATOR
Zorg voor de collectie van het ZHG 
gaat altijd door. Behouden en be-
heren van onze verzameling zijn 
belangrijke taken. Schenkingen 
worden in het digitale register in-
geschreven. Als het een object is, 
wordt er een foto van gemaakt. 
Historische foto’s worden gescand 
en documenten worden beschre-
ven. Het is voor de toekomst van 
belang om vast te leggen ‘wie/
wat/wanneer’ heeft geschonken. 
We zijn ook nieuwsgierig naar het 
‘waarom’. Ook in 2019 zijn bijzon-
dere stukken geschonken en ver-
worven. Tevens zijn we bezig om 
inventarisaties uit het verleden te 
controleren, zodat we beter inzicht 
krijgen in onze verzameling. 

Onze collectie is niet alleen be-
doeld om te bewaren, maar ook 
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trots hebben we een bijdrage kun-
nen leveren aan verschillende ten-
toonstellingen. In het Historisch 
InformatiePunt (HIP) deden we o.a. 
mee aan de zomertentoonstelling 
over mr. Cornelis Jan baron van 
Tuyll van Serooskerken, die van 
1919 tot 1934 burgemeester van 
Zeist was. Uit onze collectie zijn 
prachtige (foto)albums tentoonge-
steld. Onze fotograaf, Floran van 
Poecke, heeft de albums gefoto-
grafeerd, zodat er digitaal gebla-
derd kon worden. 

In het najaar werkte het ZHG mee 
aan de tentoonstelling ‘Met de mu-
ziek mee!’ in Museum Het Hern-
hutter Huis aan de Lageweg. Zo’n 
thematentoonstelling is aanleiding 
om in de collectie op zoek te gaan 
naar specifieke objecten, foto’s en 
documenten. Het was geweldig 
om de ons toevertrouwde vaan-
dels van het mannenkoor van Ger-
ritsen en Van Kempen, van de Chr. 
Gemengde Zangvereniging Laus 
Deo en van de RK Harmonie St. 
Caecilia nu voor een breed pu-
bliek voor het voetlicht te kunnen 
brengen. Ook andere schatten, 
zoals monumentale Delfts blauwe 
herinneringsborden afkomstig van 
de familie Van de Poll kwamen 
voor deze expositie uit het depot 
tevoorschijn. Foto’s uit onze rijke 
fotocollectie en historische docu-
menten bleken een mooie aanvul-
ling op het materiaal van de andere 
bruikleengevers. 

In de rubriek ‘Uit de Collectie’ in het 
blad Seijst worden interessante, 
merkwaardige of kostbare stukken 
beschreven. In 2019 waren dat een 
boekje en foto's betreffende het 
‘Openluchtspel Saestum’, een ver-
koopbrochure van Garage Broe-
delet en de hierboven genoemde 
Delfts blauwe herinneringsborden 
uit 1930, die tot de eerste objec-
ten in de collectie van de Van de 
Poll Stichting (sinds 1995 Zeister 
Historisch Genootschap) gerekend 
kunnen worden.

Dankzij schenkingen uit het verle-
den is het mogelijk de Zeister ge-
schiedenis in beeld te brengen en 
levend te houden. We willen alle 
schenkers van 2019 bedanken en 
we kijken uit naar nieuwe aanwin-
sten in 2020!

COMMISSIES
ZHG-TAFEL
Na jarenlang als ZHG-bestuurslid/
gastheer tijdens de dinsdagoch-
tenduren allerlei bezoekers met 
vragen over -hun- Zeister geschie-
denis te woord te hebben gestaan, 
heeft Kees Breunesse in februari 
2019 dat stokje overgegeven aan 
Leo Baauw en Willem de Bruin. 
Gelukkig bleef Charles Carrière als 
tafelheer aanwezig en kunnen de 
nieuwkomers derhalve een beroep 
op zijn kennis en ervaring doen. 

In de loop van het jaar zijn er ruim 
zestig vragen rechtstreeks of ‘via 
de band’ van het gemeentear-
chief ter tafel gekomen. Veel vra-

gen kwamen via e-mail binnen, 
een deel daarvan gesteld aan de 
gemeente. Daarnaast meldden 
zich geregeld gasten tijdens de 
dinsdagochtenden. Voor het be-
antwoorden van de vragen kunnen 
Leo en Willem dan terugvallen op 
Charles, JanHein Heimel en niet te 
vergeten Trudy Servaas, dé vraag-
baak van het gemeentearchief. 
Ook schuiven wekelijks enkele 
ervaringsdeskundigen inzake de 
recente geschiedenis van Zeister 
bedrijven, buurten en personen 
aan, die, met of zonder specifieke 
vraagstelling, memorabel verhalen 
over de verleden tijd. Hoewel de 
gastheren bevorderen dat vraag-
stellers eigenhandig onderzoek bv. 
met behulp van de bibliotheek en 
het Geheugen van Zeist onderne-
men, verricht de ‘staf’ veelvuldig 
zelf zoekwerk, met name ter beant-
woording van schriftelijk binnenge-
komen vragen. 

Slechts een klein aantal vragen 
had betrekking op geschiedenis 
van vóór 1900. Het zwaartepunt 
ligt op informatie over de eerste 
helft van de 20e eeuw, met inbegrip 
van de Tweede Wereldoorlog en de 
nasleep daarvan. Vragen houden 
nogal eens verband met adres-
sen waar voorouders gewoond 
of gewerkt hebben. Dat betekent 
dat we regelmatig Trudy Servaas 
vragen om het ‘afgesloten’ bevol-
kingsregister, de persoons- en/of 
woningkaarten te raadplegen. Een 
andere veel voorkomende cate-
gorie vragen heeft betrekking op 
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Voorbereiding ten-

toonstelling ‘Met de 

muziek mee!’. 

FOTO SASKIA VAN GINKEL  

de gebouwde omgeving: straat-
namen, buitenplaatsen, winkels, 
instellingen en andere bedrijven. 
‘Zijn er afbeeldingen van…?’  ZHG 
en het gemeentearchief beschik-
ken gelukkig over een rijke collec-
tie ansichtkaarten en foto’s.   

In meerderheid werden vragen 
‘hier en nu’ beantwoord en keer-
den gasten tevreden huiswaarts. 
Soms konden we geen antwoord 

geven, ook niet na nadere studie. 
In het algemeen zijn vraagstellers 
erkentelijk voor verstrekte informa-
tie, al kunnen we soms maar een 
tip van een sluier oplichten. Door 
de binnenkomende vragen kwa-
men de ‘opzoekers’ op hun beurt 
allerlei opmerkelijks op het spoor. 
Te veel om te vermelden, maar 
hierbij één voorbeeld:

‘Mijn moeder heeft in de oorlog in 

Bosch en Duin als hulp in de huis-
houding gewerkt, kunt u uitzoeken 
waar, bij welke mensen?’ Niet al-
leen vonden we het adres en de 
familie, maar ook de vermelding 
op de woningkaart ‘afgebroken’. 
In een boek over Soesterberg in 
de oorlog, troffen we een foto van 
het huis aan nadat het geraakt 
was door een Britse ‘afzwaaier’ 
bedoeld voor het vliegkamp. En 
in het overlijdensregister medede-
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2 jaar oud. De hulp in de huishou-
ding was een jaar eerder vertrok-
ken naar een andere woonplaats. 

Al met al is de ZHG-tafel in 2019 van 
betekenis geweest als vraagbaak 
en kenniscentrum, mede dankzij de 
goede samenwerking met het ge-
meentearchief. Ook in 2020 zitten 
wij weer voor u klaar. Leo, Willem, 
Charles en de overige vrijwilligers 
zijn in principe iedere dinsdagmor-
gen van 10.00 tot 12.00 uur te vin-
den in het Historisch InformatiePunt 
in het gemeentehuis. Tijdens deze 
inloopochtenden (afspraak maken 
is niet nodig) kunt u terecht met uw 
vragen op historisch gebied. U kunt 
uw vragen natuurlijk ook per email 
aan ons voorleggen via info@zhg.nl.

BLAD ‘SEIJST’
Dit jaar hadden we een nieuwtje 
naast de 3 reguliere nummers van 
Seijst. Omdat de gemeente het tra-
ditionele Open Monumentendag-
nummer heeft laten vervallen, heeft 
de redactie met het bestuur beslo-
ten om jaarlijks een bijzonder num-
mer uit te geven, een ‘special’. Ge-
zien de enthousiaste reacties was 
de eerste special, ‘Monumenten 
van de redactie’, een succes. De 
korte artikelen over Zeister gebou-
wen, bomen, bijzondere mensen, 
etc. vielen bij velen in de smaak.

We hopen dat u ook weer hebt 
kunnen genieten van de ‘gewone’ 
nummers. Daarbij komen de lief-
hebbers van de langere verhalen 

over Zeist ook aan hun trekken. 
Denkt u daarbij aan het sluiten 
van een belangrijk instituut, TNO, 
een vergeten kunstenaar/politicus, 
Frits Kat en het verhaal over de ar-
chitect van de in 1843 vernieuwde 
Oude Kerk, Kamperdijk. De serie 
artikelen over Zeister schrijvers is 
beëindigd en er waren bijdragen 
over een romantisch schilderij met 
een dubbelganger en het vaststel-
len van onze gemeentegrenzen, 
waarbij de opnemers schijnbaar 54 
km op één dag liepen! Ook was de 
geschiedenis van twee weduwen 
met fraaie illustraties de moeite 
waard. Ten slotte vraagt u zich wel-
licht af of de serie ‘Uit de collectie’ 
niet eens uitgeput raakt. Dan hebt u 
kennelijk geen idee van de omvang 
van de collectie boeken, kaarten 
en voorwerpen in onze verzame-
ling en het feit dat daar nog steeds 
nieuwe stukken bijkomen! 

Om u te kunnen blijven boeien 
hebben we nog steeds uw hulp 
nodig. Klim ook zelf eens in de pen 
of draag ideeën aan over onder-
werpen.

TENTOONSTELLINGSCOM-
MISSIE
Het jaar 2019 stond voor een groot 
deel in het teken van de jaarlijkse 
tentoonstelling van het Geheugen 
van Zeist: Met de Muziek Mee, een 
greep uit het Zeister Muziekleven. 
Omdat het niet mogelijk was te 
exposeren in Slot Zeist, bood erf-
goedpartner Het Hernhutter Huis 
aan om de jaarlijkse tentoonstel-

ling vorm te geven in Museum Het 
Hernhutter Huis op de hoek La-
geweg/Nassau-Odijklaan. De uit-
werking en inrichting rustten gro-
tendeels op de schouders van de 
Tentoonstellingscommissie (ZHG), 
het Gemeentearchief Zeist en Het 
Hernhutter Huis. Er waren bijdra-
gen te zien van de erfgoedpartners 
ZHG, Gemeentearchief Zeist, Het 
Hernhutter Huis, Historische Ver-
eniging Den Dolder, Stichting Lo-
kaal Austerlitz, Figi (Th. Ruijs) en 
van diverse muziekverenigingen, 
muziekfestivals, koren, muziekpo-
dia en particulieren. Van 14 sep-
tember tot en met 17 november 
2019 is de tentoonstelling te zien 
geweest. Zij heeft circa zevenhon-
derd bezoekers getrokken.

Door Elisabeth Stades, lid van de 
Tentoonstellingscommissie, is ac-
tief meegewerkt aan de totstand-
koming van de tentoonstelling De 
mens onder de ambtsketen in het 
Historisch InformatiePunt (HIP) 
over mr. C.J. baron van Tuyll van 
Serooskerken, die van 1919 tot 
1934 burgemeester was van Zeist. 
Aanleiding was een zilveren schaal 
uit de privécollectie van de familie 
Van Tuyll. Een groot deel van de 
geëxposeerde voorwerpen werd 
in bruikleen gegeven door de fa-
milie Van Tuyll, daarnaast waren er 
mooie bijdragen van het gemeen-
tearchief, het ZHG en Stichting De 
Zilver-Kamer. De tentoonstelling in 
het HIP was te zien van 27 juni tot 
en met 30 september 2019.
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Ook dit jaar werkte Saskia van 
Ginkel mee aan de muurtentoon-
stelling in het poortgebouw van 
de Oude Algemene Begraafplaats. 
Deze tentoonstelling had betrek-
king op de graven van drie pre-
dikanten uit Zeist, te weten: ds. 
Abraham Couvée, ds. Johannes E. 
Kist en ds. Diedericus Wijting. 

LEZINGEN EN EXCURSIES
Voorjaarsexcursie op donderdag 
9 mei 2019 naar de landgoederen 
Beerschoten en Houdringe

Op donderdag 9 mei organiseerde 
het Zeister Historisch Genoot-
schap samen met het Utrechts 
Landschap een wandelexcursie 
naar de landgoederen Beerscho-
ten en Houdringe in De Bilt. Onder 
deskundige begeleiding van een 
tweetal gidsen van Utrechts Land-

schap maakten circa 20 belang-
stellenden een mooie wandeling 
over deze prachtige historische 
landgoederen. Ook de beeldentuin 
met bronzen beelden van beeld-
houwer Jits Bakker (1937-2014) 
werd bezocht.

Van de Poll-lezing 2019 op maan-
dag 2 september 2019

De Van de Poll-lezing werd ook dit 
jaar weer gehouden in de kantine 
van Schoonoord aan de Blikken-
burgerlaan. De belangstelling was 
groot, er waren ruim 60 belangstel-
lenden aanwezig. Gastspreker was 
mevrouw Saskia van Dockum, di-
recteur/rentmeester van Utrechts 
Landschap, die een helder betoog 
hield over de geschiedenis, visie 
en ambities van Utrechts Land-
schap. Utrechts Landschap ont-

wikkelt, beschermt en beheert na-
tuur en erfgoed dicht bij huis. Dat 
doet het door grond aan te kopen 
en veilig te stellen, voor altijd. Eén 
van de laatste aankopen betrof 
de voormalige vliegbasis Soester-
berg. Tegenwoordig bezit Utrechts 
Landschap ruim 5.500 hectare aan 
natuurgebied.

Najaarsexcursie op donderdag 24 
oktober 2019 naar zorginstelling 
Sterrenberg/Abrona

Op donderdag 24 oktober 2019 
was er een excursie naar zorgin-
stelling Sterrenberg / Abrona in 
Huis ter Heide. Abrona biedt uit-
gebreide zorg en ondersteuning 
aan mensen met een verstande-
lijke beperking. Het thema van de 
excursie was ‘Ontwikkelingen in 
de zorg: 90 jaar Sterrenberg, van 

Voorjaarsexcursie 

naar Beerschoten / 

Houdringe. 

FOTO ERIC VAN MEIJGAARD 



Seijst
2020
I-22

ja
a

r
v
e

r
s
la

g
 2

0
1
9

instellingsterrein naar een gewone 
woonwijk.’ De ruim 25 belangstel-
lenden die zich hadden aangemeld 
werden hartelijk ontvangen met 
koffie of thee en heerlijke appel-
taart. Gastheer Harm Beishuizen 
(wijkcoach van Abrona) hield een 
korte inleiding waarbij hij uitleg 
gaf over de historie van De Ster-
renberg en de recente geslaagde 
integratie van de zorginstelling en 
een nieuwe woonwijk. Aansluitend 
werd een rondwandeling gemaakt 
over het terrein en door de wijk. 

ONDERSCHEIDINGEN
Mevrouw Elisabeth Stades-Vis-
scher, lid van de Tentoonstel-
lingscommissie, heeft in 2019 
een koninklijke onderscheiding 

ontvangen voor het vele werk dat 
zij gedaan heeft bij het maken en 
coördineren van vele tentoonstel-
lingen over stukken van de Zeister 
geschiedenis. Het ZHG heeft de 
aanvraag voor deze onderschei-
ding van harte ondersteund.
De heer JanHein Heimel, pen-
ningmeester van het ZHG, heeft 
vanwege zijn vele bijdragen, ge-
durende een lange reeks van jaren, 
aan het onderzoeken en bevorde-
ren van de geschiedenis van Zeist 
het gemeentelijk waarderings-
symbool ‘Ot en Sien’ ontvangen. 
De waardering gold zeker ook het 
voorzitterschap van de vereniging 
en stichting Geheugen van Zeist, 
welke functie hij in 2019 heeft 
neergelegd.  

FILMVOORSTELLIN-
GEN
In maart is de jaarlijkse middag-
filmvoorstelling in het Lichtpunt 
gehouden. Ook dit jaar konden 
de vele bezoekers genieten van 
een tweetal ZHG-films: ‘Zeist in 
de jaren 50, onverwachte welvaart’ 
(ZHG-film) en ‘90 jaar Sterrenberg, 
van instellingsterrein naar gewone 
woonwijk’, een film van Victorine 
Lutz.

Onder grote belangstelling is op 9 
december 2019 in theater Figi het 
prachtige docudrama ‘Het Lange-
broeck’, een film van Kees Linnen-
bank, in première gegaan. Alle 500 
beschikbare kaarten waren vooraf 
al gereserveerd en veel belangstel-

Najaarsexcursie  

Sterrenberg / Abrona. 

FOTO ERIC VAN MEIJGAARD
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lenden hebben we helaas moeten 
teleurstellen. Het ZHG heeft Kees 
Linnenbank ondersteund middels 
het huren van de Marsmanzaal en 
de kaartverkoop.  

HISTORISCH CAFÉ
In 2019 zijn in Figi weer vier ‘His-
torisch Café’-bijeenkomsten ge-
houden. De belangstelling voor 
deze lezingen, die gratis toeganke-
lijk zijn, was zoals de laatste jaren 
goed en bij de vierde lezing was 
er zelfs sprake van een zeer grote 
belangstelling. Op 21 januari 2019 
heeft Dirk Faber gesproken over 
‘De geschiedenis van de Nieuwe 
kerk te Zeist, 1927-2017’. Over dit 
onderwerp heeft hij ook een boek 
geschreven dat in juni 2019 werd 
gepresenteerd bij het 90-jarig be-
staan van de Nieuwe kerk. In april 
heeft Jan Peter van ’t Sant een 
boeiend verhaal gehouden over 
‘Zeist in de (ballon)vaart der volke-
ren’  en in juli was er een enthou-
siaste en interessante lezing van 
Leo Baauw over ‘De rol van het 
orgel bij de Evangelische Broeder-
gemeente’. Eind oktober tot slot 
gaf mevrouw Fleur de Beaufort de 
vele aanwezigen een interessante 
kijk in het reilen en zeilen van de 
familie De Beaufort, met een lezing 
over de geschiedenis van de fami-
lie, met name in relatie tot Zeist en 
de buitenplaats Molenbosch.

PUBLICATIES
Ook in 2019 is weer een aantal in-
teressante publicaties verschenen 
over de geschiedenis van Zeist:

• Boek over de ‘Groote Tuin-
bouw Tentoonstelling op het 
Landgoed Schoonoord te 
Zeist in 1909’ door JanHein 
Heimel. 

• Boek ‘Zeist, van boerendorp 
tot villadorp; Deel I (1813-
1851): Het boerendorp Zeist’

• door mr. dr. V.A.M. van der 
Burg, R.P.M. Rhoen en J.P. 
van ’t Sant (red.).

• ‘De 19 Zeister tekeningen van 
Johannes de Bosch’, samen-
gesteld door JanHein Heimel.

• ‘De 7 Zeister tekeningen van 
J.A. Knip’, samengesteld door 
JanHein Heimel.

• ‘De 5 Zeister tekeningen van 
Joanna Maria de Monté ver 
Loren’, samengesteld door 
JanHein Heimel.

Deze boeken en vele andere his-
torische publicaties en dvd’s zijn 
(mits nog beschikbaar) te bestellen 
via info@zhg.nl. 
 
SAMENWERKING MET 
ERFGOEDPARTNERS
Het Zeister Historisch Genoot-
schap (ZHG) is één van de leden 
van het Geheugen van Zeist. In 
deze vereniging werken 11 erf-
goedpartners samen om de ge-
schiedenis van Zeist levend te 
houden. Dit gebeurt op velerlei ma-
nieren, zoals de inmiddels befaam-
de Historische Doe-Dag, maar ook 
via het organiseren van tentoon-
stellingen of via de gezamenlijke 
website, waar de aangesloten erf-

goedpartners zich presenteren. 
Het ZHG levert met name jaarlijks 
grote bijdragen aan tentoonstel-
lingen, die onder auspiciën van 
het Geheugen van Zeist worden 
georganiseerd. Met behoud van 
de eigen identiteit hecht het ZHG 
aan een goede samenwerking met 
anderen, niemand kan immers al-
les zelf en alleen doen. We steu-
nen elkaar waar nuttig en nodig en 
voeren gezamenlijke projecten uit 
die anders niet uitgevoerd kunnen 
worden. Het uitgangspunt is altijd 
weer de rijke geschiedenis van ons 
mooie Zeist te onderzoeken, te la-
ten zien en te beleven. 

BESTUUR EN  
MEDEWERKERS
In het bestuur van het ZHG hebben 
we in 2019 vier nieuwe bestuursle-
den mogen verwelkomen, allen ge-
boren en (deels) getogen in Zeist. 

Eric van Meijgaard is per 1 septem-
ber 2019 benoemd tot secretaris 
van het bestuur. Eric heeft ruim 40 
jaar ervaring in de financiële sec-
tor (ING, ABN AMRO) en was sinds 
november 2018 al lid van de Com-
missie Lezingen en Excursies. 

Willem de Bruin is op 16 januari 
2019 benoemd tot lid van het be-
stuur. Van huis uit is Willem histori-
cus, daarnaast is hij o.a. werkzaam 
geweest als directeur van Woon-
goed Zeist. Willem is tevens voor-
gedragen als afgevaardigde van 
het ZHG in de Straatnamencom-
missie van de gemeente Zeist. 
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Marc Wortmann is op 16 januari 
2019 benoemd tot lid van het be-
stuur. Marc is werkzaam geweest 
als directeur van Alzheimer Ne-
derland en Alzheimer’s Disease 
International. Marc is eerder (1999-
2001) bestuurslid van het ZHG ge-
weest en hoofdredacteur van het 
blad ‘Seijst’. Marc zal zich binnen 
het bestuur voornamelijk gaan be-
zighouden met fondsenwerving, 
marketing en public relations. 

Leo Baauw is per 1 september 
2019 benoemd tot lid van het be-
stuur. Leo is in zijn werkzame le-
ven orthopedagoog geweest. Hij 
was 32 jaar cantor/organist van de 
Evangelische Broedergemeente. 

De nieuwe bestuursleden zijn zeer 
welkom om met hun eigen experti-
ses het ZHG-bestuur te versterken 
en bij te dragen aan de verdere 
ontwikkeling van het ZHG. 

Arie Moolenaar heeft in 2017 al 
afscheid genomen als secretaris 
maar heeft van september 2018 
tot juni 2019 als secretaris ad in-

terim nog weer een belangrijke bij-
drage aan ons bestuur geleverd in 

afwachting van de benoeming van 
een nieuwe secretaris.

De Commissie Lezingen en Excur-
sies heeft afscheid genomen van 
Aart Klaassen, die sinds 2011 een 
belangrijke steunpilaar is geweest 
voor de werkzaamheden van de 
commissie, terwijl we als nieuw 
commissielid mevrouw Janice 
Griffith uit Zeist hebben mogen 
verwelkomen.Historisch Café 28 

oktober 2019 met  

mevrouw De Beaufort. 

FOTO FLORAN VAN POECKE

Aart Klaassen wordt 

op de ZHG-medewer-

kersavond op 4 no-

vember 2019 bedankt 

door Flora de Vrijer 

voor zijn werk in de 

commissie Lezingen 

en Excursies. 
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