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Van de voorzitter
Het gaat erg goed met het Zeister Historisch Genootschap. Vorig jaar
bereikten we een record aantal nieuwe donateurs. Sinds jaren staan we
weer ruim boven de 800 donateurs en daar zijn we erg blij mee.
Ook de eerste twee maanden van 2017 is het aantal donateurs weer
flink toegenomen. Het geeft de belangstelling voor de historie van Zeist
weer, maar we zien hier ook een erkenning voor ons werk in.
We proberen immers op allerlei manieren onze doelstelling te
realiseren: het bevorderen en verbreiden van de kennis omtrent de
geschiedenis van Zeist en wat daarmee verband houdt, alsmede het
aankweken van belangstelling daarvoor in ruime kring.
De belangstelling voor het Historisch Café neemt nog steeds toe,
terwijl ook de excursies erg worden gewaardeerd. Dit jaar stelde onze
tentoonstellingscommissie - in het kader van het Geheugen van Zeist een prachtige tentoonstelling samen over de Slotlaan, die u in januari
kon zien in het Slot. Er kwamen 950 bezoekers, die voor de
tentoonstelling veel waardering hadden.
Op de dinsdagochtenden weten steeds meer mensen ons te vinden in
het HIP in het gemeentehuis. Zij krijgen er antwoord op hun vragen
over de historie van Zeist en er vinden levendige discussies plaats.
We ontvangen dan ook allerlei voorwerpen die onze collecties kunnen
verrijken. In ons blad Seijst verschijnen steeds weer mooie en
belangrijke verhalen. Via onze website komen vragen binnen, worden
er Dvd’s gekocht en melden zich donateurs aan.
Ter gelegenheid van ons 65-jarig bestaan is het project Fotoboek Zeist
2017 van start gegaan. Elders in dit blad kunt u er meer over lezen,
maar van hier de oproep: doet u toch vooral mee! U bent immers een
liefhebber van onze geschiedenis en kent Zeist waarschijnlijk erg goed
en weet wat waard is om vastgelegd te worden.
Ook kunt u ter gelegenheid van ons lustrum een speciale uitgave van
Seijst verwachten.
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3700 AH Zeist
Telefoon:
(030) 6987002

In de agenda van onze activiteiten voor de komende maanden, maar
ook via de plaatselijke pers en de website (www.zhg.nl) kunt u de
informatie verkrijgen.
Als het goed is hebt u de acceptgiro voor uw donateurschap voor 2017
ontvangen. Helaas staat links onderaan 2016 vermeld waar het 2017
had moeten zijn; U kunt het formulier echter gewoon gebruiken.
We ontvangen uw betaling graag in de komende weken, zodat we niet
alsnog een herinneringen hoeven te sturen.
Heeft u vragen of opmerkingen, neem dan s.v.p. contact met ons op,
via: info@zhg.nl of telefonisch, met het nummer links of met 030
6956311 (voorzitter privé).
Flora de Vrijer

E-mail:
info@zhg.nl

Project Fotoboek Zeist 2017
Website:
www.zhg.nl
ANBI RSIN:
807521796

Het ZHG is te
bezoeken in het
Historisch
Informatie Punt
(Gemeentehuis)
op:
Dinsdagmorgen
10.00 – 12.00 uur
Eerste zaterdag
van februari,
maart, april,
juni, september,
oktober en
november:
12.00 - 14.00 uur

Het Zeist van nu, voor later

Ter gelegenheid van het 65-jarig bestaan van het Zeister Historisch
Genootschap (ZHG) willen we een Fotoboek Zeist 2017 uitgeven.
Voor dit project doen we een beroep op u als donateur, maar
eigenlijk op alle inwoners van Zeist.
Met een brede verzameling van foto’s willen we een getrouw beeld
geven van Zeist Anno 2017. Hiermee geven we het heden weer, maar
in de toekomst zal het een historisch document zijn waarvan de
Zeistenaren zullen zeggen: ‘Oh ja dat herken ik nog wel, wat jammer
dat dit weg is, wat een ander straatbeeld vergeleken met nu, moet je
zien hoe de mensen er toen uitzagen’, enz. Het moet een boek worden
van ca 160 pagina’s , waarin ca 600 foto’s inkomen. De foto’s worden
eigendom van het ZHG zodat wij onze fotocollectie uitbreiden met veel
nieuwe beelden.
Wat vragen wij?
We willen graag veel foto’s, digitaal aangeleverd, van allerlei
onderwerpen, van alle mogelijke plekken van Zeist, waaronder
natuurlijk ook Austerlitz, Bosch en Duin, Den Dolder en Huis ter
Heide. Een paar voorbeelden: straatbeelden met mensen, markante
gebouwen, gebeurtenissen, zoals Sinterklaas, Suikerfeest, Feestdagen,
Bevrijdingsdag, enz., sport (buiten en binnen), werken, transport,
religie, natuur, gebouwen en wat u verder belangrijk vindt.
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Donateursbijdrage
2017:
minimumbijdrage
is € 18,00 per
jaar, maar meer
mag ook.
U krijgt er veel
voor terug.
Rekening: IBAN
NL95 INGB 0003
8403 83
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.

Wat is de werkwijze?
De foto’s moeten allemaal in 2017 genomen zijn, verspreid over alle
maanden. De foto’s worden beoordeeld door een jury*. Maandelijks
hopen wij vijftig foto’s te kunnen selecteren voor de verzameling.
Bovendien zal een jury de twee beste foto’s selecteren; de inzenders
daarvan krijgen een VVV cadeaubon. Foto nummer 1 zal als ‘Foto van
de maand’ worden geplaatst in de Nieuwsbode.
Bij de foto’s moet de inzender een goede beschrijving geven: waar de
foto genomen is, wat op de foto te zien is, zoals de namen van
mensen** , de straatnaam, het evenement enz. Dit is belangrijk voor de
bijschriften die later geschreven moeten worden. Verder ontvangen we
natuurlijk graag de naam, het adres en het e-mailadres van de maker.
Bestuursleden van het ZHG en de juryleden zijn van deelname
uitgesloten.
*De jury bestaat uit: Floris Veenendaal (voorzitter), Arie Moolenaar (secretaris),
Menno Bausch, Dirk Gudde, Carolien Paasman, Peter Schröder en Flora de Vrijer.
** Van foto’s die in een besloten bijeenkomst zijn gemaakt moeten de afgebeelde
mensen toestemming voor publicatie geven. Dit is niet nodig voor foto’s die
genomen zijn in de openbare ruimten en bijeenkomsten.

Inzenden: foto’s inzenden naar: info@ZHG.nl

Voorjaarsfilmvoorstelling
Op maandag 20 maart aanstaande vindt in het Lichtpunt de
voorjaarsfilmvoorstelling plaats. Dan zullen, vanaf 14.00 uur de
volgende films worden vertoond:
→ De renaissance van de
Stichtse lustwarande: over
de gordel van landgoederen
en buitenplaatsen langs de
zuidwestzijde van de
Utrechtse Heuvelrug.
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→ Goede Buren: over 250 jaar Evangelische Broedergemeente
in Zeist.
→ Familie in Bloemen: over het bedrijf van de Zeister familie
Haaksman, waarvan tuincentra waren gevestigd in Zeist en de Bilt.

NIEUW IN DE COLLECTIE
Ook in de afgelopen periode is de collectie van het Zeister
Historisch Genootschap uitgebreid met een aantal schenkingen.
We ontvingen foto’s, objecten, boeken en archiefstukken.
Of ze nu interessant, kostbaar, mooi of ontroerend zijn, één ding
hebben de schenkingen gemeen: ze vertegenwoordigen een stukje
Zeister geschiedenis. Daarom zijn zij het waard om in de collectie van
het ZHG opgenomen te worden. We bedanken de schenkers van harte!
Een korte opsomming van recente schenkingen: een serie litho’s door
P.J. Lutgers, een jubileumlepeltje van Gero, een aantal papieren
winkelzakjes, servetringen van het Chr. Sanatorium, diverse
getuigschriften, foto’s, prentbriefkaarten en glasnegatieven, medailles
van wandelvereniging N.T.V. (Nooit te Ver), een uniform van
Harmonie Voorwaarts en twee zeer bijzondere persoonsbewijzen.
We roepen u op om aan het ZHG te denken als u een bestemming zoekt
voor spullen die de historie van Zeist betreffen. Ook vinden we het
belangrijk om hét verhaal bij uw schenking te weten. Wie staan op de
foto? Uw grootouders? Hoe heetten ze, wanneer leefden ze, waar
woonden ze, welk beroep hadden zij? Ú bent waarschijnlijk de enige,
die deze informatie kan overdragen. Mogelijk kunnen we uw schenking
ooit laten zien op een tentoonstelling of afbeelden in ons blad Seijst. Zo
komen ‘nietszeggende’ spullen van vroeger weer tot leven.
Karen Veenland-Heineman

Historisch Café op maandag 24 april 2017
Het aanstaande Historisch Café zal gaan over de Indische Buurt.
Eind jaren dertig van de vorige eeuw werden er plannen gemaakt voor
de toekomstige groei van Zeist, met behoud van groen. Een van de
eerste wijken die op die manier gepland werden, werd de Indische
Buurt.
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De wijk kreeg deze naam omdat de straten er werden vernoemd naar
eilanden in het toenmalige Nederlands Indië.
Jan Peter van ’t Sant vertelt het ontstaan van de wijk in de jaren veertig
van de vorige eeuw en de renovatie van de Indische Buurt een aantal
jaren geleden. Figi, maandag 24 april, om17.00 uur.

Nieuw verschenen boeken waarin Zeist een ‘rol’ speelt
Goeie Oude Radio
Bert van Nieuwenhuizen
Uitgeverij Aspekt, Soesterberg, 2016
ISBN: 9789461538123
De BIGA-Groep 2009-2014
Herman uit de Bosch en Jeroen Verheijen
1e Lustrum BIGA Groep BV
2016, Uitgave op Dvd
Schaduw over Zonneschijn
Jim Terlingen
2016, Jim Terlingen, Utrecht
ISBN: 978940214715
De verhalen achter Vliegbasis Soesterberg 1954-1994 (oral history)
F.J. Stuurman, editor
2016, Gebiedsoperatie O-gen, Scherpenzeel
5

Atlas van de verdwenen Spoorlijnen in Nederland
V.M. Lansink, J.M. ten Broek
2016, W Books, Zwolle
ISBN 9789462581388
Belgenmonument in Amersfoort, Stilstaan bij WOI
Hans Zijstra
2016, Gemeente Amersfoort en Archief Eemland
ISBN 978-90-825717-0-7
Brieven aan H. Marsman
Hendrik de Vries
Roel Houwink en Arthus Lehning, 1922-1939
2016, Uitgeverij Verloren
ISBN 978-90-8704-615-6
Geschiedenis van de gereformeerde kerk Zeist, deel 3, 1990-2004
L.A.G. van Selm
Service Boekhandel Rus
December 2016
Zeister Mannenkoor, 125 jaar toonaangevend
Het verleden in de rug, lonkt de stem van de toekomst
Eigen uitgave
Chocopasta & Pindakaas (Hersenkronkels en Gedachtespinsels)
Erik Hendriks
Uitgeverij Boekscout.nl Soest
ISBN: 978-94-022-2891-5
Voorjaarsexcursie op 11 mei: De Krakeling
De Voorjaarsexcursie leidt op donderdag 11 mei naar Allurepark
De Krakeling, de gelijknamige camping bij het natuurgebied aan
de oostkant van Zeist. In de nabijheid liggen de Kozakkenput, de
Witte Hull en het Zeisterbos.
Tot 1813 was het gebied bekend als de Heidelanden bij Zeist genoemd.
De oude Woudenbergse Zandweg is de oude middeleeuwse weg naar
Utrecht, destijds Woudtweg genoemd.
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Op de kruising van deze oude Woudtweg en de weg van Zeist naar
Amersfoort liet generaal Marmont voor zijn manschappen van het
Napoleontische leger een boerderij met bakkerij en slagerij bouwen:
‘De Oude Krakeling'.

Deze boerderij werd nadien ook als uitspanning gebruikt.
Het gebied werd later echter genoemd naar de boerderij 'De (Nieuwe)
Krakeling', die in de eerste helft van de 19e eeuw werd gebouwd bij het
kruispunt van de Woudenbergseweg en de Krakelingweg.
Op de kaart van Zeist uit Kuyper's Gemeenteatlas van 1867 komen
beide 'Krakelingen' nog voor. De oudste is in de loop van de tweede
helft van de 19e eeuw verdwenen.
Het programma ziet eruit als volgt:
V.a. 09.30 Verzamelen in de koffiecorner
bij de receptie van het park: inloop met koffie/thee
09.45
Welkom en inleiding door de heer Cees van de Grift
ca. 10.30 Aanvang rondleiding over het terrein en
directe omgeving
12.00
Einde excursie
Het adres luidt: Woudenbergseweg 17, 3707 HW Zeist
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Aanmeldingsformulier voor de excursie naar

Allurepark De Krakeling

Verzamelen bij de koffiecorner bij de receptie

Woudenbergseweg 17 3707 HW Zeist
op donderdag 11 mei 2017
van 9.30 – 12.00 uur
Dhr./ Mevr. ……………………………………………………………..
Adres

…………………………………………………………….

Postcode

………… Woonplaats: ……………………….…………

Telefoon

………………………………………

E-mailadres ……………………………………………………….
neemt alleen / met …………introducés deel aan de excursie naar De
Krakeling.
De kosten van € 5,00 euro p.p. = € …..…,00 zal hij/zij overmaken
op rekening nummer NL96INGB0002967656 van ZHG Lezingen en
Excursies, onder vermelding van ‘Excursie’.
Inschrijven is mogelijk TOT donderdag 20 april.
Bij overtekening wordt u geïnformeerd en wordt het reeds betaalde
inschrijfgeld z.s.m. teruggestort aan de niet ingedeelden.
Wij verzoeken u dit formulier a.u.b. ingevuld voor 21 april as. te (laten)
bezorgen bij Mw. M. van Delft, Pr. Beatrixlaan 19, 3708 CA Zeist, of
om haar uw gegevens van dit aanmeldingsformulier toe te sturen per email: delfver@planet.nl
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