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Zeister Historisch Genootschap 

*Nieuwsbrief* 

 Voorjaar  2012                       

 

 

In deze 

Nieuwsbrief: 

 

Excursie naar 

buitenplaats ‘De 

Brink’ in Zeist, 

met formulier 

voor inschrijven 

Nieuwe 

tentoonstelling 

Poortgebouw 

begraafplaats 

Binnenkort 

beschikbaar: 

Zeist, 

geschiedenis en 

architectuur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Van de voorzitter 

 

Deze keer een korte maar krachtige Nieuwsbrief. 

In het jaar 2012 komen we eerst even ‘op adem’; de festiviteiten van 

het lustrumjaar zijn afgesloten en het gewone werk wacht. Toch niet 

helemaal gewoon, want 2012 is het ‘Jaar van de Historische 

Buitenplaats’ en daar doen we op verschillende manieren van harte aan 

mee. 

 

Het gedeelte van ons archief dat betrekking heeft op de historische 

buitenplaatsen wordt gedigitaliseerd. Daarna begint voor ons het werk 

van het beschrijven van de kaarten, prenten, prentbriefkaarten etc.. De 

Provincie Utrecht vergoedt de kosten van de digitalisering en betaalt de 

ontwikkeling van de beeldbank waarin we het gedigitaliseerde 

materiaal verzamelen. We doen dit samen met het Gemeentearchief 

Zeist en de Historische Vereniging Den Dolder.  

Het is de bedoeling dat er ook een tentoonstelling komt, maar dat zal 

wel 2013 worden omdat het project al met vertraging is gestart.  

Dan is er de Open Monumentendag in september, waarin dit  jaar 

- onder de noemer ‘Groen van toen’ - het historische groen van de 

buitenplaatsen centraal staat. Zoals gebruikelijk zal het derde nummer 

van Seijst aan deze dag worden gewijd. 

In deze Nieuwsbrief vindt u de aankondiging van de eerste excursie, 

nieuws van de Tentoonstellingscommissie en de aankondiging van het 

MIP boek. 

 

Uw eventuele vragen, of suggesties voor activiteiten van het ZHG zijn 

altijd van harte welkom. 

 

Flora de Vrijer 
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Zeister 
Historisch 
Genootschap 
 

Geschiedenishuis: 

Middellaan 6 

3701 VH Zeist 

 

Postadres: 

Postbus  342 

3700 AH  Zeist 

 

Telefoon: 

(030) 6916388 

 

E-mail:   info@ 

zeist-historie.nl 

 

 

Website: 

www.zeist-

historie.nl 

 

ANBI-beschikking           

 Nummer 55 537 

 

 
Geschiedenishuis 

geopend op: 

 
Dinsdagmorgen 

10:00 - 12:00 uur 

 
Eerste zaterdag 

van de maand 

12:00 - 14:00 uur 

 

(niet in juli, 

augustus en 

december) 

 

NB Op 5 mei 
ook gesloten 
 
 

 

 

 

 

 

 

Excursie naar buitenplaats ‘De Brink’ 
 

2012 is het Jaar van de Historische  Buitenplaats. In dat kader 

organiseren wij voor u een kennismaking met een historische 

buitenplaats in Zeist. Wij nodigen u dan ook van harte uit om op 

vrijdagochtend 20 april van 10:00 tot 12:00 uur deel te nemen aan 

een bezoek aan De Brink. Verzamelen bij kinderboerderij De Brink 

aan de Kroostweg 7. 

 

Gaarne aanmelden vóór 7 april met het formulier in deze Nieuwsbrief! 

 

Op het terrein waar vanouds de hofstede De Brink stond, legde de 

oudste dochter van jhr. Willem Karel Huydecoper in 1856 de eerste 

steen voor buitenplaats De Brink. Huydecoper was van 1863-1882 lid 

van de gemeenteraad en 

burgemeester van Zeist.  

 

Na het overlijden van zijn 

echtgenote J.M.E. 

Dijckmeester in 1904, werd 

de buitenplaats bewoond 

door de oudste dochter, jkvr. 

C.E.W. Huydecoper.  

 

Naast een straatnaam herinnert o.a. een dubbele grafkelder op de Oude 

Algemene Begraafplaats aan de Bergweg nog aan het geslacht 

Huydecoper; daarop staan de familiewapens Huydecoper-Van 

Hardenbroek .  

Het nu leegstaande kantoorpand wordt voor deze keer speciaal voor 

ons opengesteld, met dank aan DTZ Zadelhoff Commercieel Vastgoed.  
 

Programma (m.m.v. ervaren gidsen) 

10.00 uur Ontvangst met koffie/thee op de Kinderboerderij De Brink 

10.30 uur Bezichtiging De Brink (Utrechtseweg 82) o.l.v. ZHG- 

                     medewerkers Karen Veenland en Elisabeth Stades 

11.00 uur Geschiedenis boerderij en bedrijfsinformatie 

Kinderboerderij door mevrouw Angelique Driesen 

11.30 uur Wandeling door het historische park en het natuurpark De 

Brink, met uitleg door Dick v.d. Kamp (voorzitter I.V.N. 

Zeist) en Bram Wispelweij  (wijkmanager Zeist Centrum) 

12.00 uur Afsluiting 
 

mailto:info@zeist-historie.nl
mailto:info@zeist-historie.nl
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Donateursbijdrage 

2012:  

minimumbijdrage 

is  € 18,00  per 

jaar, maar meer 

mag natuurlijk 

ook.  

U krijgt er veel 

voor terug.  

 

 
 
 

DONATEURS 

WERVEN 

DONATEURS 

 

Donateurs zijn erg 

belangrijk voor  

ons. Samen werken 

we hard aan het 

bewaren en in stand 

houden van het 

historisch cultureel 

erfgoed van Zeist. 

Financiële 

bijdragen van de 

donateurs zijn de 

grootste bron van 

inkomsten; daarna 

een subsidie van de 

Gemeente Zeist.  

We hebben veel 

plannen, die we 

alleen kunnen 

uitvoeren met 

voldoende 

inkomsten.  

 
Help ons en werf 
een donateur. Elke 
nieuwe donateur 
kan in ‘Het 
Geschiedenishuis’ 
een historische 
verrassing 
uitzoeken. 
 

 

 

 

 

Overige informatie ‘De Brink’  

1. Maximaal kunnen vijftig personen deelnemen. Kosten van   

€ 5.00 p.p. direct voldoen op rek.nr. 2967656 t.n.v.  ZHG Van de 

Pollstichting Excursiecommissie.  

2. Komt u als het even kan met de fiets, aangezien er bij de 

Kinderboerderij zeer beperkt auto’s geparkeerd kunnen worden. 
 

 

Nieuwe tentoonstelling Poortgebouw begraafplaats 
 

De Tentoonstellingscommissie bereidt een tentoonstelling voor in het 

Poortgebouw van de Oude Algemene Begraafplaats aan de Bergweg. 

In 2011 is, als aanvulling op de vaste expositie, een project gestart 

waarbij jaarlijks een familie in beeld wordt gebracht waarvan leden op 

de Oude Begraafplaats zijn begraven. 

 

Vorig jaar is aandacht besteed 

aan de familie Van de Haar.  

In het Jaar van de Historische 

Buitenplaats (2012) is gekozen 

voor de familie De Pesters, die 

in Zeist verschillende 

buitenplaatsen heeft gebouwd 

en bewoond, waaronder Villa 

Nuova aan de Utrechtseweg.  

 

Leden van de familie en hun huizen zijn onderwerp van de kleine 

tentoonstelling, die in drie lijsten is samengebracht.  

De familie De Pesters bezit drie graven; één daarvan is het 

beeldbepalende monumentale graf met de afgebroken zuil aan het einde 

van de rechte laan. Dit graf is een beschermd rijksmonument.  

 

De tentoonstelling is vanaf 28 april a.s. te bezoeken in de 

expositieruimte van het Poortgebouw en daarna elke vierde zaterdag 

van de maand t/m oktober, van 12.00 tot 15.00 uur. Actuele informatie 

op: www.oudealgemenebegraafplaatszeist.nl 
 
 

 

 

 

http://www.oudealgemenebegraafplaatszeist.nl/
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Heeft u vragen, 

opmerkingen 

en/of suggesties? 

 

 

Aarzel niet om ze 

te melden, via 

telefoon of e-

mail: 

 

(030) 6916388  

 

of 

 

(030)6965311 

 

E-mail:   info@ 

zeist-historie.nl 

 

of 

 

fl.devrijer@ 

worldonline.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Binnenkort beschikbaar: Zeist, geschiedenis en architectuur 
 

Zeist, geschiedenis en architectuur is het 38
ste

 en laatste deel in de 

reeks ‘Monumenten-Inventarisatie Utrecht’.  De Provincie Utrecht nam 

het initiatief voor de reeks bij de afsluiting van het Monumenten 

Inventarisatie Project (MIP) in Utrecht, dat tussen 1988 en 1992 in heel 

Nederland is uitgevoerd. Met de MIP is de jonge bouwkunst (1850-

1940) geïnventariseerd.  

 

Per gemeente zijn de waardevolle gebieden, gebouwen en andere 

objecten beschreven, als informatiebron voor het Monumenten Selectie 

Project ( MSP). Die selectie omvat waardevolle architectuur die door 

het rijk of de gemeenten beschermd zou kunnen worden. Utrecht 

presenteert de MIP-gegevens als enige provincie in boekvorm met 

illustraties. Daarmee geeft de provincie tastbaar blijk van haar trots op 

het gebouwde erfgoed en van haar wens dit erfgoed te delen met de 

bevolking. Vanuit eenzelfde perspectief werkte elke gemeente  

- behalve Utrecht en Amersfoort die buiten de serie vallen- mee aan de 

totstandkoming van haar eigen deel in deze unieke reeks.  

 

Het deel over Zeist, dat bijna 600 pagina’s telt, verschijnt op 27 april 

2012. Uitgeverij SPOU stelt donateurs van het ZHG graag in staat het 

boek bij voorintekening met korting aan te schaffen. De gangbare 

winkelprijs bedraagt € 52,50. Donateurs die zich vóór 14 april 2012 

melden bij het ZHG, kunnen het boek kopen voor € 47,50.  

Tijdig opgeven per email (info@zeist-historie.nl) en betalen aan ons: 

rekening nr. 38 40 383 ten name van Zeister Historisch Genootschap, 

met de vermelding: MIP    U kunt het boek dan op dinsdag ophalen in 

het Geschiedenishuis. 
 

Historisch Café 23 april en 30 juli 2012 

In Hotel Restaurant Figi. Maandag 23 april: met inleider Cees Baan 

over ouderenzorg in Zeist. Maandag 30 juli onderwerp nog niet 

bekend.  
 

Excursie in de periode augustus - september 
De commissie is druk doende met het maken van afspraken. Als alles 

lukt, wordt het een bijzondere excursie naar een landgoed, behorende 

bij een voormalige  ridderhofstad. De oudste vermelding daarvan gaat 

terug tot 1300. De woontoren uit die tijd staat er nog steeds. 

 

mailto:info@zeist-historie.nl
mailto:info@zeist-historie.nl
mailto:fl.devrijer@%0Bworldonline.nl
mailto:fl.devrijer@%0Bworldonline.nl
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  ZEISTER  HISTORISCH  GENOOTSCHAP 
 

    Aanmeldingsformulier excursie naar ‘De Brink’ 

 

                     vrijdag 20 april 2012, 10:00 uur 
 

Dhr./Mevr.                                                                       

--------------------------------------------------------------------- 

Adres:           

--------------------------------------------------------------------- 

Postcode:                   Woonplaats:  

--------------------------------------------------------------------- 

Telefoon:       

--------------------------------------------------------------------- 

neemt graag  alleen/met           introducé(s)   *)  deel aan 

 

de excursie naar ‘De Brink’ en heeft een bedrag van 

 

           x  € 5,00 =  €          ,00   overgemaakt op  

 

rekening nummer 2967656 t.n.v. ZHG Van de Pollstichting 

Excursiecommissie.  

 

Bij overtekening worden de overgemaakte kosten van hen die helaas 

niet kunnen deelnemen zo snel mogelijk teruggestort. Kort na 7 april 

ontvangen zij hiervan bericht. 

--------------------------------------------------------------------- 

*)  doorhalen wat niet van toepassing is. 
 

 

Dit formulier graag vóór 7 april (laten) bezorgen bij: 

  

Mw.  M. van Voorden 

Homeruslaan 27 

3707 GN Zeist 
 

of stuurt u alle gegevens per e-mail:  mevanvoorden@gmail.com  

 
 

 
 

 

mailto:mevanvoorden@gmail.com

