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Zeister Historisch Genootschap 
*Nieuwsbrief* 

 Voorjaar  2018  
 

Agenda: 
 
7 april 2018 12/14 uur 
Zaterdagopenstelling 
ZHG en GAZ 
 
30 april 17.00 uur 
Historisch Café, Figi 
“Weduwen van     
Cattenbroeck” 
 
20-4/30-7 2018 
Tentoonstelling in 
het HIP: Prof.mr.dr. 
J.Ph. de Monté ver 
Loren 
 
2 mei 9.30/12 uur 
Lezing en Excursie 
Molenbosch 
 
2 juni 2018 12/14 uur 
Zaterdagopenstelling 
ZHG en GAZ 
 
30 juli 17.00 uur 
Historisch Café, Figi 
 
1 sept. 2018 12/14 uur 
Zaterdagopenstelling 
ZHG en GAZ 
 
10 sept. 20.00 uur 
Van de Poll-lezing 
(datum onder 
voorbehoud) 

 
In memoriam Elian de Jonge 
 
Elian de Jonge (1956-2018) is op 20 februari 2018 overleden.  
In 2010 werd Elian lid van de commissie Open Monumentendag Zeist 
en is dat tot 2017 gebleven. Ik leerde hem in 2010 daar kennen en was 
onder de indruk van zijn interesse en ideeën en vroeg hem al gauw om 
ook lid van het bestuur van het Zeister Historisch Genootschap te 
worden en dat deed hij graag. Elian heeft voor beiden veel betekend. 
Voor de Open Monumentencommissie, heeft hij naast zijn waardevolle 
ideeën, erg veel werk heeft verzet in de organisatie daarvan, 
onvermoeibaar, ieder jaar weer opnieuw. 
Wij gedenken in grote dankbaarheid en waardering al het werk dat 
Elian voor het Zeister Historisch Genootschap sinds 2010 heeft verzet.  
Elian had een vlotte pen van schrijven, schrijven deed hij graag en goed 
en sinds zijn aantreden heeft hij de persberichten gemaakt voor onze 
activiteiten, de Nieuwsbrief geredigeerd en als een van de redacteuren 
van ons blad Seijst zijn waardevolle bijdrage geleverd in het contacten 
leggen en redactie werk. Van enkele verhalen in ons blad Seijst heeft 
hij de eindredactie gedaan.  
In 2015 besloot hij liever coördinator van de werkgroep Lezingen en 
Excursies te worden dan bestuurslid te blijven, met iets concreets bezig 
te zijn lag hem beter. Hij heeft dat heeft hij dus slechts een kleine twee 
jaar kunnen doen. Zijn laatste activiteit binnen deze werkgroep was de 
organisatie van de lezing en rondleiding door het vernieuwde 
Walkartpark in Zeist.  
Wij zullen Elian herinneren als een waardevol mens, een plezierige 
collega, prachtig vertellend, altijd vol met anekdotes en weetjes. Elian 
heeft zich voor het Zeister Historisch Genootschap met verve ingezet 
en we zijn zeer erkentelijk voor al het werk dat hij sinds 2010 heeft 
verzet en de vriendschap die hij ons heeft gegeven. 
Namens het bestuur, Flora de Vrijer 
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Zeister 
Historisch 
Genootschap 
 
Het Rond 1 
3701 HS Zeist 
Historisch 
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Postadres: 
Postbus  342 
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Telefoon: 
(030) 6987002 
 
E-mail:    
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RSIN-ANBI           
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ZHG te 
bezoeken in het 

Historisch 
Informatie 
Punt op: 

 
Dinsdagmorgen 
10:00 - 12:00 
uur 
 
Zie ook ZHG.nl 
 

 
 
 
 
 
 

 
Van de voorzitter 
 
In deze Nieuwsbrief vindt U in het kort een overzicht van 
gebeurtenissen van de afgelopen tijd en aankondigingen van dingen die 
op stapel staan. 
Alle evenementen ter gelegenheid van ons 65-jarig bestaan liggen 
alweer achter ons en we richten ons weer op de toekomst. Veel van 
onze activiteiten gaan ieder jaar door en gezien de reacties tot 
tevredenheid van U, onze donateurs, en inwoners van Zeist.  
Stilstaan is vaak ook achteruitgang en dat willen we zeker voorkomen. 
We beraden ons op nieuwe activiteiten, te denken valt aan genealogie 
en digitalisering. Maar we doen daarvoor ook een beroep op U. Waar 
moet het ZHG volgens U meer aandacht besteden of welke nieuwe 
activiteit is zinvol om de geschiedenis van Zeist (nog beter) over het 
voetlicht te krijgen?  Met spanning wacht ik uw reacties af!  
Nieuw bestuurslid 
We zijn blij u te kunnen melden dat wij een nieuw bestuurslid hebben: 
prof.mr. P.J.J. (Peter van Buuren). Peter van Buuren is o.a. hoogleraar 
bestuursrecht aan de Universiteit van Utrecht geweest en Staatsraad in 
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Sinds 1 juni 
2017 is hij met pensioen gegaan en wil graag iets voor het ZHG gaan 
betekenen, als bestuurslid en lid van de commissie Excursies en 
Lezingen. We heten hem van harte welkom in ons midden. 
‘Uit de school geklapt’ 
Op het Historisch Café van 29 januari 2018 heeft Saskia van Ginkel-
Meester een interessante inleiding gehouden over de ontwikkeling van 
het lager onderwijs in Zeist. Van 12 januari tot 2 februari 2018 was er 
ook, onder auspiciën van Het Geheugen van Zeist, een tentoonstelling 
in het Slot over dit onderwerp. Er was voor beide evenementen veel 
belangstelling en onze tentoonstellingscommissie heeft weer veel en 
mooi werk ‘geleverd’, daarvoor onze hartelijke dank.  
Donateurs 
Tot onze grote spijt is het aantal donateurs weer even onder de 800 
gekomen. Overlijden, verhuizen, ouderdom, andere keuzes dat zijn zo 
de redenen voor het opzeggen van het donateurschap. Meestal dus hele 
valide argumenten maar jammer voor ons. ‘Met meer kunnen we 
immers meer’. Daarom een tweede oproep aan U, kijkt U eens rond, 
wie van uw kennissen, familie of buren kunt U donateur maken? Ook 
hier geldt: met spanning wacht ik uw reacties af! Als altijd besluit ik 
met: heeft U vragen of opmerkingen, neem dan s.v.p. contact met ons 
op, via info@zhg.nl of telefonisch 030 6956311. 
Flora de Vrijer 

mailto:info@zhg.nl
mailto:info@zhg.nl
http://www.zhg.nl/
mailto:info@zhg.nl
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Donateursbijdrage 

2018:  
minimumbijdrage 

is  € 18,00  per 
jaar, maar meer 
mag natuurlijk 

ook.  
U krijgt er veel 

voor terug.  
 
Rekening: IBAN 
NL95 INGB 0003 
8403 83 
 
 
HEEFT U UW 
DONATIE 2018 AL 
OVERGEMAAKT? 
 
 
DONATEURS 
WERVEN 
DONATEURS 
 
Donateurs zijn erg 
belangrijk voor ons. 
Samen werken we 
hard aan het 
bewaren en in stand 
houden van het 
historisch 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.  
 

 
Collectienieuws 
 
De collectie van het ZHG is de afgelopen tijd uitgebreid met diverse 
schenkingen. We noemen er hier een paar: 

− Typisch Zeist is een aardewerken kruik met opdruk Strietman’s 
Oude Moutwijn-Jenever Zeist, versierd met het wapen van Zeist. 

− Een herdenkingslepel van GERO met de tekst 1912 - 21 oct. - 
1952 getuigt van de geschiedenis van een van de bekendste 
Zeister bedrijven.  

− Een houten kleerhanger met opdruk EIGENDOM van CHEM. 
WASSERIJ VAN MELSEN – ZEIST is sinds vorige jaar 
eigendom van het ZHG.  

− Een serie unieke foto’s van de ravage na de explosies op het 
terrein van de gasfabriek op 12 augustus 1962. Lees het hele 
verhaal op de website van het Geheugen van Zeist: 
https://www.geheugenvanzeist.nl/articles/ontploffing-van-de-
gasfabriek/ 

− Tenslotte een bijbel. De relatie met Zeist blijkt uit de boekband, 
waarin Kerkeraad van Zeijst 1840 is gedrukt. Een uniek 
exemplaar! 

We bedanken alle schenkers van harte.  
Karen Veenland-Heineman, conservator 
 
 
Tentoonstelling Uit de School Geklapt breekt record 
bezoekersaantal 
 
Van 13 januari t/m 11 februari 2018 is in Slot Zeist de tentoonstelling 
Uit de School Geklapt gehouden met als ondertitel het Zeister 
basisonderwijs in vogelvlucht. Voor het eerst sinds lange tijd is een 
tentoonstelling tot stand gekomen uit een samenwerkingsverband 
tussen meerdere erfgoedpartners. Vanaf mei 2017 is naast door het 
ZHG een aandeel geleverd door het Gemeentearchief Zeist (GAZ), de 
Historische Vereniging Den Dolder, de Werkgroep Lokaal Austerlitz 
en Het Hernhutter Huis. Via de Nieuwsbode, de website van Het 
Geheugen van Zeist en de sociale media werd een beroep gedaan op de 
bevolking van de gemeente Zeist om spullen aan te leveren, die 
tentoongesteld zouden kunnen worden en direct na de zomervakantie 

https://www.geheugenvanzeist.nl/articles/ontploffing-van-de-gasfabriek/
https://www.geheugenvanzeist.nl/articles/ontploffing-van-de-gasfabriek/
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Heeft u vragen, 
opmerkingen 
en/of suggesties? 
 
Aarzel niet om ze 
te melden, per  
E-mail:   
 
 info@zhg.nl 
 
of  telefonisch op 
nummer: 
 
030 - 69 56 311 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

zijn alle scholen in de gemeente aangeschreven met hetzelfde doel. Dit 
bij elkaar leverde meer dan vijftig bruikleengevers op. Een intensieve 
selectieprocedure volgde en heeft geresulteerd in een expositie, die een 
beeld schetste van anderhalve eeuw gewoon lager onderwijs in Zeist. In 
de Kersbergenzaal van Het Slot werden in dezelfde periode op een 
aantal middagen schoolse activiteiten georganiseerd. De tentoonstelling 
kwam wat traag op gang, maar heeft uiteindelijk een record aan 
bezoekers getrokken. De laatste telling gaf een aantal van 1017 aan, 
wat een mooi resultaat genoemd mag worden.  
 
 
Historisch Café, 30 april 2018 
 
Het zien van een foto uit 1892 van de weduwe van Eck met 13 
kinderen was voor JanHein Heimel een reden om hier wat meer van te 
willen weten. De weduwe van Eck was boerin op Cattenbroeck in 
Zeist. Het onderzoek resulteerde in een bijdrage voor het Historisch 
Café op 30 april 2018 onder de titel ‘De weduwen van Cattenbroeck’. 
Er bleek namelijk dat mevrouw van Eck niet de enige weduwe was op 
Cattenbroeck en dat de gevolgen daarvan nu nog herkenbaar zijn. 
 

 
Nieuwe boeken van Zeister schrijvers of boeken waarin een 
stuk(je) geschiedenis van Zeist beschreven wordt. 
 
Pieter Sierksma 
Schuurman van de Oudegracht (met een klein stukje Zeist) 
2017, Uitgever: Eikoson bv.  ISBN: 978-90-909385-7 
 
Hans Kluin 
De geschiedenis van de bodedienst Kluin, 1927-1987 
2017, 1e druk (nr 13 van 20 stuks), Eigen uitgave, Hans.Kluin@wxs.all 
 
Bram de Graaf 
Spion van Oranje, het oorlogsverhaal van Engelandvaarder Bram 
Grisnigt, 2016, Ambo/Anthos, Amsterdam, ISBN 978 90 263 3939 6 
 
Bert van Nieuwenhuizen 
Weet je nog van vroeger? ISBN 978 94 633 8266 3 
2017, Uitgeverij Aspect en Bert van Nieuwenhuizen 
 

mailto:Hans.Kluin@wxs.all
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Gerrit Berends 
Van punt tot mijl, de vroegere voet-, roede- en mijlmaten in Nederland 
© 2017 Gerrit Berends, Zeist,  ISBN 978 90 82 74740 9 
 
TNO Zeist, de geschiedenis herbeleefd in woord en beeld 
2017, © eTNOs regio Midden, Zeist 
 
Dr. Johan R. ter Molen 
Een plezierreis in de zomer van 1718, de familie van Uffenbach 
2017, Waanders Uitgevers Zwolle, ISBN 978 94 62626 146 6 
 
Eefjan Timmerman 
Over het dagelijks leven rond het midden van de vorige eeuw 
2017, Verhalen van Nu (te koop via boekenbestellen.nl) 
ISBN 978 94 2855 00 8 
 
Ellis van Halteren  
Trapezejaren – Van dingen die gebeurd zijn en mensen die geleefd 
hebben    Autobiografische roman – spelend in Rotterdam  
2017, Uitgeverij IJzer, ISBN 978 90 8684 151 6 
 
Nannie van Berkum 
Louise Stratenus, Een schrijvende freule – 1852 Zeist – 1908 
Princenhage, 2018, Uitgever: Heemkundekring Op de Beek 
ISBN 978 90 807250 6 5 
 
Herman S. uit de Bosch, 
-De Melkboeren van Zeist (1893-1966) 
-De Bakkerijen van Zeist (1893-1967) 
-Herman Stephen uit de Bosch, zijn leven, zijn verhaal,                        
02-06-1953 –201.. of heden 

Eigen uitgaven Herman uit de Bosch, als PDF op DVD via het        
ZHG  in de studiezaal van het gemeente archief te koop. 
 
 
 
Aanvulling op aankondiging najaar 2017 
D.E.A. Faber, PRO DEO , Geschiedenis Nieuwe Kerk Zeist 1927-2017 
2017, © 2017: D.E.A. Faber, 224 blz, Het boek is te bestellen via 
mailadres: dirkfaber@planet.nl of via Boekhandel Groenveld  
 

mailto:dirkfaber@planet.nl
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Lezing en Excursie Molenbosch  
 

De buitenplaats Molenbosch staat in de gemeente Zeist, Driebergseweg 
nr. 7.   
Het huis werd in 1849 gebouwd. De buitenplaats Molenbosch dankt 
zijn naam aan een stellingmolen, die langs de Driebergseweg stond en 
in 1856 werd afgebroken.  
In 1835 koopt de Amsterdamse bankier Johannes Bernardus Stoop de 
grond. Het perceel stond toen al bekend onder de naam ‘Het 
Molenbosch’. In 1849 wordt de eerste steen van het huis gelegd. Het 
wordt een huis in neoclassicistische stijl. De tuin wordt in 
landschapsstijl aangelegd naar een ontwerp van Zocher.   
Het huis is jarenlang bewoond geweest door Digna Wilhelmina 
Ernestine de Beaufort met haar man Jacob Gerard van Wageningen en 
haar broer Joachim Ferdinand de Beaufort.  
In 1989 bouwde Joachim Ferdinand de Beaufort naast het huis 
eigenhandig en met hulp van familieleden een houten kapelletje. In de 
dakrand heeft hij de geloofsbelijdenis geschreven.    
Het grote blokvormige herenhuis valt al meteen op door de 
terugliggende ingangspartij met drie dubbele tuindeuren, waarvoor 
twee gegroefde Dorische zuilen staan. Het huis is afgedekt met een 
afgeplat schilddak. Verder komen we op het landgoed nog een 
koetshuis en een tuinmanswoning tegen. Het huis is altijd in particulier 
bezit gebleven van de families Stoop en De Beaufort en wordt nu 
bewoond door zoons van het echtpaar Van Wageningen-de Beaufort 
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Aanmeldingsformulier voor de lezing over en de ZHG-
excursie naar het Molenbosch in Zeist  

 
 

Datum: 
woensdag 2 mei 2018 van 9.30  - 12.00 uur.  
 
Verzamelplaats:  
recreatiezaal van De Amandelhof,  Arnhemse Bovenweg 2, 3708 AB 
Zeist     
 
Dhr./ Mevr.  ……………………………………………………………..     
 
Adres            …………………………………………………………….    
 
Postcode       ………… Woonplaats:  ……………………….…………     
 
Telefoon       ………………………………………     
 
E-mailadres  ……………………………………………………….     
 
Neemt alleen / met …………introducés deel aan de lezing over en 
excursie naar het Molenbosch.     
 
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  dinsdag 17 april 2018.   
Er kunnen maximaal dertig mensen deelnemen. 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 17 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 e-mail:  
delfver@planet.nl    
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