Zeister Historisch Genootschap

*Nieuwsbrief*
Voorjaar 2020

Agenda:
23 maart 2020
Filmvoorstelling
Lichtpunt 14.00 uur
4 april 2020
Zaterdagopenstelling ZHG en GAZ
12.00-14.00 uur, HIP
20 april 2020
Historisch Café
Figi, Zeist 17.00 uur
30 april 2020
Excursie ZHG
o.a. Oosterkerk,
9.30-12.00 uur
6 juni 2020
Zaterdagopenstelling ZHG en GAZ,
12.00-14.00 uur, HIP
27 juli 2020
Historisch Café
Figi, Zeist, 17.00 uur
5 september 2020
Zaterdagopenstelling ZHG en GAZ,
12.00-14.00 uur, HIP

Zie vervolg

Van de voorzitter
Deze Nieuwsbrief ontvangt u vermoedelijk kort nadat Seijst 2020-I op uw mat is
gevallen. Hierin staan een heel aantal bestuursactiviteiten al genoemd. In deze
Nieuwbrief wordt op een aantal activiteiten nader ingegaan. Daarnaast wil ik uw
aandacht vragen voor de jaarlijkse donatie.
Donatie 2020
Wilt u uw donatie voor 2020 overmaken op onze IBAN NL95 INGB
0003.8403.83,
Graag onder vermelding van uw administratienummer of uw postcode.
Minimum bijdrage (i.v.m.) toezending Seijst is wederom € 18 euro.
Indien u op deze oproept reageert hoeven wij geen aparte brief hierover te
sturen.
Filmvoorstelling
Op 23 maart zal het ZHG de docudrama Het Langebroeck vertonen (zie bladzijde
2).
Historisch Café’s 2020
Willem de Bruin heeft op 27 januari een interessant en rijk geïllustreerd verhaal
gehouden over Minder massa, meer maatwerk: sociale huisvesting in Zeist 19952019.
Op 20 april (NB niet 27 april) zal in het kader van 75 jaar bevrijding de heer Gerrit
van der Vorst spreken over Joodse onderduikers in Zeist en hun helpers.
Op 27 juli en 26 oktober zijn de volgende Historische Café’s, sprekers en
onderwerpen zijn nu nog niet bekend, maar u ontvangt tijdig bericht hierover.
Lezing en excursie
Op 30 april 2020 wordt er een excursie georganiseerd door de ZHG Commissie
Lezingen en Excursies, ook dit in het kader van 75 jaar bevrijding (zie bladzijde 2).
De Van de Poll- lezing zal gaan over de Zeister componist Willem Pijper en
verzorgd worden door Wim Jansen en Arthur van Dijk. Nadere mededelingen
volgen later.
75 jaar Bevrijding
In het kader van Geheugen van Zeist worden groot aantal activiteiten in Zeist
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Vervolg agenda:
7 september 2020
van de Poll-lezing
Schoonoord, 20 uur
24 september 2020
Najaarsexcursie
Landgoed
Vollenhove

georganiseerd. Net als 5 jaar geleden verschijnt er een zgn. ’Glossy’, waar heel het
programma in wordt bekend gemaakt. Het ZHG werkt met name mee aan de twee
tentoonstellingen die gehouden worden in resp. het HIP en Figi. Bovendien wordt
onze film over de bevrijding vertoond.
Varia
Op de dinsdagmorgen is de ZHG-tafel van het ZHG in het Historisch
Informatiepunt een prachtige plek om veel te leren over de geschiedenis van Zeist.
Weest U allen welkom van 10-12 uur.

12 oktober 2020
filmvoorstelling
Figi, 20.00 uur

Email-adressen
Een vriendelijk verzoek aan die donateurs die de Nieuwsbrief nog per post
ontvangen. Wanneer u een emailadres hebt, wilt u dat dan svp aan ons doorgeven.
Het scheelt veel in de kosten en werk wanneer we de Nieuwsbrief per mail kunnen
vesturen. Al 400 donateurs gingen u voor! Maakt u zich geen zorgen: Het blad
Seijst komt altijd per post.

26 oktober 2020
Historisch Café
Figi, Zeist, 17.00 uur

Ten slotte
U kunt uw vragen, opmerkingen, suggesties via de e-mail stellen: info@zhg.nl of
telefonisch 030-6956311

7 november 2020
Jaarlijkse Sale,
12.00-14.00 uur, HIP

Zeister
Historisch
Genootschap
Het Rond 2
3701 HS Zeist
Postadres:
Postbus 342
3700 AH Zeist
Telefoon:
030-6987002 of
030-6956311
E-mail:
info@zhg.nl
Website:
www.zhg.nl
ANBI RSIN:
807521796

Flora de Vrijer

Filmvoorstelling 23 maart 2020
Kees Linnebank heeft een prachtige documentaire 'HET LANGEBROECK’
gemaakt. Het is een documentaire over het ontstaan en de functie van de
Langbroekerwetering en met speelfilmfragmenten. De belangstelling voor de
première in december jl. was overweldigend. Alle beschikbare kaarten waren
gereserveerd. Het ZHG heeft Kees Linnenbank gefaciliteerd met de vertoning in
Figi. Op 23 maart zal hij nogmaals door het ZHG worden vertoond, nu in het
Lichtpunt, aan de Boulevard, om 14.00 uur. Er zijn 70 plaatsen beschikbaar.
Toegang € 2.-.
================================================================

Excursie herdenking bevrijding Zeist
Het Zeister Historisch Genootschap organiseert op donderdag 30 april 2020 een
unieke excursie langs enkele plaatsen die herinneren aan onderduikers,
verzetsmensen en oorlogsslachtoffers in Zeist.
De excursie begint om 9.45 uur en duurt tot ongeveer 12.00 uur. Vanaf 9.30 is er
ontvangst met koffie in de Oosterkerk, Woudenbergseweg 44, Zeist. Om 9.45 geeft
Dick van de Kamp uitleg over rol van de Oosterkerk in de oorlog in het verzet, de
geheime radiozender en het verbergen van onderduikers. Aansluitend maken we
een korte wandeling naar de Krullelaan alwaar een monument ter herinnering aan
14 gevallenen uit het verzet of door oorlogsgeweld gedurende de bezettingsjaren te
bezichtigen is. Per auto of per fiets gaan we daarna naar de Zeister Bosrust
Begraafplaats (hoofdingang), Woudenbergseweg 46, Zeist. Onder leiding van
Marja Vermeulen lopen we op de begraafplaats langs een aantal graven van
geëxecuteerde verzetsmensen, onderduikers en gesneuvelde militairen. Verhalen
worden verteld. Om ongeveer 12.00 komen we terug bij de hoofdingang.
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Aan de deelname zijn geen kosten verbonden. Wel is vooraf aanmelden van
belang. Dat kan via een email naar excursies@zhg.nl. Bij grote belangstelling
hebben donateurs voorrang

Tentoonstellingen

Het ZHG is te
bezoeken in het
Historisch
Informatie Punt
(HIP) in het
Gemeentehuis op:
Dinsdagmorgen
10.00 – 12.00 uur
en de eerste
zaterdag van
februari, april,
juni en september
van 12.00 - 14.00
uur.

Het jaar 2020 staat voor een groot deel in het teken van 75 jaar bevrijding.
Op 7 mei zal het 75 jaar geleden zijn dat ook Zeist bevrijd werd door de Polar
Bears van de 49e Britse Infanterie Divisie van het 1e Canadese Legerkorps.
De tentoonstellingscommissie van het ZHG houdt zich in het kader van deze
herdenking bezig met de selectie van foto’s voor een tentoonstelling, die door het
Geheugen van Zeist in de publiekshal van het gemeentehuis zal worden gehouden.
Naast de selectie van foto’s uit een fotoalbum van de vanaf 1932 in Zeist wonende
Deense fotograaf Ole Nilsson, de collecties van het ZHG, het GAZ en particuliere
collecties levert de commissie ook teksten.
De fototentoonstelling zal als onderdeel van een groter geheel op 20 maart 2020
openen en te zien zijn tot 30 juni onder de naam: Zeist bevrijd! 75 jaar vrijheid
Erfgoedpartner Figi organiseert eveneens een tentoonstelling in het kader van 75
jaar bevrijding in het Atrium van Hotel Figi. Namens de tentoonstellingscommissie
heeft Andy Smith Theo Ruijs geassisteerd bij de selectie van foto’s voor deze
expositie om mogelijk dubbel gebruik van foto’s zoveel mogelijk te voorkomen.
De expositie in Figi zal in de loop van de maand april opengaan.
===========================================================
Nalatenschap

Donatie 2020:
minimumbijdrage is
€ 18,00 per jaar,
maar meer mag
natuurlijk ook.
U krijgt er veel voor
terug.
Overmaken op
IBAN NL95 INGB
00038403 83
Graag met
vermelding van uw
administratienum
mer of postcode

Als lid draagt u het Zeister Historisch Genootschap wellicht een warm hart toe.
Heeft u er wel eens aan gedacht ook op langere termijn een bijdrage te leveren door
opname van het ZHG in uw testament?
Nalaten kan op verschillende manieren, waarvan erfstelling en legaat de meest
bekende zijn. Een legaat is een bedrag dat u toekent aan een bepaald persoon of
organisatie. Uw executeur zorgt ervoor dat dit legaat aan het ZHG wordt uitgekeerd
voordat de nalatenschap onder de erfgenamen, meestal de familie, wordt verdeeld.
Bij een erfstelling benoemt u het ZHG tot erfgenaam, alleen of samen met anderen
en dan komt uw nalatenschap geheel of voor het deel dat u hebt bepaald ten goede
aan het ZHG. U kunt ook een speciale besteding van uw nalatenschap bedingen.
Daar moet dan rekening worden gehouden bij de besteding van de nalatenschap.
Omdat het ZHG erkend is als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is
hierover geen successierecht verschuldigd en gaat het volledige bedrag naar het
genootschap.
Uiteraard is ieders persoonlijk situatie anders en kan de vorm en hoogte het beste
worden besproken met de notaris die uw situatie kent en het testament opmaakt.
Wilt u meer weten? Neem dan contact op met:
voorzitter Flora de Vrijer, floradevrijer@gmail.com of
bestuurslid Marc Wortmann, marcwortmann@hotmail.com.
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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; daarnaast is er 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 mag
een ZHGpublicatie
uitzoeken.

Nieuwe boeken over Zeist of die (gedeeltelijk) in Zeist
spelen
Hernhutter nederzettingen in Europa; Mathias Donath & Lars Dannenberg;
Zentrum für Kulter Geschichten.
Buitenplaats hotel kasteel Kerckebosch; R.P.M. Rhoen, 2019, Kasteel
Kerkckebosch en Stichting De Zilver-Kamer
Kiest, arme drommels, onze zij; Propaganda van Pieter Jelles Troelstra met
zijn krant “De Baanbreker” in Utrecht en wijde omgeving, 1893-1895; Bert
Beckerman
2019, ISBN: 978-94-02814-46-0
Zeist, Verhalen; Marcel Leenders; 2019, ISBN: 979-90-903-2320-6
Hollands meisje in Indië/Indisch meisje in Holland; Hanneke Staal
2020, Eigen uitgave
Johannes Cornelis Wienecke 1972-1945, Medailleur en stempelsnijder;
2017, ISBN 978-94-92771-01-8
Stadsgedichten voor een dorp; Henjo Hekman, stadsdichter van Zeist 2016-2019
2019, Uitgave Henjo Hekman en Marja Werner; ISBN 978-90-70908-31-7
I.D. Franse van de Putte; 1822-1902, het leven van een selfmade politicus;
Paul Consten; 2019, Uitgeverij van Tilt; ISBN 979-94-60044-66-3
Kerckebosch; Zeist-Oost in een nieuwe jas; Olfert Overduin
De presentatie van een geheel vernieuwde woonwijk in Zeist; met architectonische
hoogstandjes, op unieke locatie te midden van de Zeister bossen, in de
bouwperiode van 2013 tot 2020.; 2019, Eigen uitgave; ISBN 978-90-82004-01-4
De veldtocht van Roy Armstrong en de Canadese bevrijders van ons land;
L.G.M. Verwer; 2020, Guns&home; ISBN 978-91-92368-39-3
De 5 Zeister tekeningen van Joanne Maria de Monté ver Loren; 2019;
JanHein Heimel; Eigen uitgave van het ZHG; ISBN 978-90-83002-71-2
De 7 Zeister tekeningen van J.A. Knip; 2020; JanHein Heimel; Eigen uitgave
van het ZHG; ISBN 978-90-83002-70-5
De 19 Zeister tekeningen van Johannes de Bosch; 2019; JanHein Heimel;
Eigen uitgave van het ZHG; ISBN 978-90-83002-72-9
De 44 Zeister litho’s in de uitgaven van Mourot en Lutgers; tweede
uitgebreidere druk; 2019; JanHein Heimel;
Eigen uitgave van het ZHG; ISBN 978-90-830027-3-6
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