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Seijst 1997-I. - Dl.27 1 JAARVERSLAG 1996, VAN DE SECRETARIS Archief hispectie verzocht een rapportop te stellen over de huidige en degewenste huisvesting. Wanneer dit rap-port is uitgekomen, zal het onderwerpvan nieuwe gesprekken met hetgemeentebestimr zijn. De tijd dringt, omdat de huisvesting inhet Slot niet alleen te klein is, maar ookklimatologisch ongeschikt om nog veellanger dienst te kunnen doen.Gesprekken met de Stichting &quot;BehoudNassauhuis&quot; hebben niet geleid totplannen voor verhuizing naar dit pand. Er moet nu worden gewacht ophuisvesting in of bij het gemeentehuis endat kan nog enige tijd duren. Er was ookgoed nieuws, in de vorm van uitbreidingvaii de activiteiten, in het afgelopen jaar.Door de komst van de heer Jaap vanZoonen, die vanuit zijn werk deskundigis op het gebied van audiovisueelmateriaal, kon een grote stap wordengezet naar optimaal gebruik van deaudiovisuele collectie van het ZeisterHistorisch Genootschap. Er is een nieuwe commissie ingesteld(een separaat verslag vindt u op pagina 13van dit Bulletin), en het streven is erop Vanaf medio 1996 zijn gesprekkengevoerd met de Broedergemeente omeen, al lang rondzwevend, ideegezamenlijk tot oprichting van een mu-seum te komen, nader te onderzoeken.Bij het schrijven van dit verslag, halfjanuari 1997, is inmiddels wel duidelijkdat dit geen eenvoudige zaak is; wellichtonhaalbaar. Uiterlijk in de zomer van 1997 moeter

duidelijkheid zijn op de punten diebepalend zullen zijn of er stappen gezetgaan worden, die leiden in de richtingvan een Zeister museum. Met name isdaarbij de opstelling van de gemeentebelangrijk. De contacten tussen het ZeisterHistorisch Genootschap en het Zeistergemeentebestuur verlopen weinighoopgevend. Dat geldt niet alleen heteventuele museum, maar vooral ook demate waarin het College zichverantwoordelijk wenst te stellen voorbeheer, behoud en bovenal huisvestingvan het hele complex van bezittingen enactiviteiten van het Genootschap. Tot nutoe is geen uitspraak hierover gedaan.Ons bestuur heeft aan de Provinciale worden geplaatst in de nieuwbouw vanhet gelijknamige verzorgingshuis. Oppagina 20 wordt beschreven hoe eennieuw onderdak voor de beideazijnkarren is gevonden.



Seijst 1997-I. - Dl.27 1 JAARVERSLAG 1996, VAN DE SECRETARIS 1997-1 gericht een toekomstgerichte aanpak terealisren. Een woord van dank aan deheer Henk Wels, die lange tijd als solistmet het aanwezige materiaal heeftmoeten werken, mag hier nietontbreken. In dit kader mag ook hetuitbrengen van een moderne,aansprekende wervingsfolder nietonvermeld blijven. Deze inveelkleurendruk in augustus 1996beschikbaar gekomen folder, die totstand kwam door financiering vanuit deDe Monte Verloren Stichting, blijktuitstekend aan te slaan. Op 13 decemberwas ons bestuur vertegenwoordigd bij deheropening van Villa Blanda (zie pag. 18). In de laatste bestimrsvergadering van1996 is besloten niet langer te sprekenvan 'vrijwilligers van het archief, maarvan 'leden van de Commissie BeheerCollecties en Documentatiecentrum'.Aan hun veelzijdige werkzaamhedenwordt hierdoor meer recht gedaan. Hetbestuur is hen allen veel dankverschuldigd, evenals uiteraard aan deleden van de andere commissies. Het donateursbestand blijftschommelen rond de 800 (zie pagina HET BESTUUR Per 31 december 1996 was het bestuur als volgt samengesteld:Voorzitter                                         Mr dr V.A.M.van der Burg Secretaris                                        J. Verbeek-Stapensea Penningmeester                              C.E.G. ten Houte de Lange Bestuurslid                                       Drs. G.M.W. Ruitenberg DE COMMISSIES en

hun vootzittters Lezingen en ExcursiesCollecties en Doc.centrumRedactie Bulletin SeijstTentoonstellingenAudiovisuele CollectiesPublicatie C.J.Bardet C.W. van den Berg-van Barneveld Ing. J.J.B. Fluitman Drs. K.Veenland-Heineman J. van Zoonen V. van der Burg (interim) 22). Een groot aantal van hen wasaanwezig bij de jubileumviering op 6september. Hun bijdragen zijn en blijvenonmisbaar. Het is de bedoeling ook in dekomende tijd jaarlijks een grotebijeenkomst te organiseren, naast degebruikelijke lezingen en excursies.De lokale pers, schrijvend en via de kabels, toonde traditie getrouw veelbelangstelling voor het reilen en zeilenvan het Zeister Historisch Genootschap.Wij hopen en vewachten dat dat zo zalblijven, want ook hun support is voorons onmisbaar. J. Verbeek-Stapensea













Seijst 1997-I. - Dl.27 1 : Seiist 1997-1 JAARVERSLAG 1996, VAN DE VAN DE TENTOONSTELLINGSCOMMISSIE Vergeten collecties tekeningen, prenten, foto's, documentene.a. objecten bijeengebracht, die deverwevenheid van het dagelijks leven enhet geloofsleven illustreerden. De bruiklenen waren afkomstig van deEvangelische Broedergemeente Zeist, hetRijksarchief Utrecht (waar het EBG-archief is gedeponeerd) en vanverschillende                      particuliere bruikleengevers. Bij de verzorging vanhet materiaal en de inrichting van detentoonstelling werden wij geholpendoor de Gemeente Zeist, hetGemeentearchief te Utrecht, MuseumFlehite te Amersfoort, Wortmann Modeen de heer G. Kleinhans, bode te Zeist.G.M. Hasewinkel en W. Crone De commissie heeft in 1996 eententoonstelling georganiseerd innauwe samenwerking metvertegenwoordigers van de EvangelischeBroedergemeente, te weten de heren A.Kleinhans, P. Peucker, C. Scheer en H.Wels. Deze tentoonstelling met de titel'Leven als Liturgie' was van 11 t/m 30mei te zien in de Vleugelgalerie van SlotZeist. Aanleiding vormde het feit dat hetin 1996 250 jaar geleden was dat deBroedergemeente zich in Zeist vestigde.In deze tentoonstelling waren



Seijst 1997-I. - Dl.27 1 JAARVERSLAG 1996, VAN DE VAN DE TENTOONSTELLINGSCOMMISSIE verzorgden de fotografie. Detoezichthouders waren vrijwilligers vande Broedergemeente, het Gilde en hetZeister Historisch Genootschap. Zijontvingen in een periode van (bijna) drieweken ruim 2000 bezoekers. Het succesvan deze tentoonstelling was slechtsmogelijk cfankzij de hulp van een grootaantal enthousiaste vrijwilligers. Het project 'Vitrines aan Het Rond'werd in 1996 niet voltooid. Naarverwachting wordt dit project in 1997gerealiseerd. Hebben wij de afgelopenjaren tentoonstellingen gemaakt met veelbruiklenen - de onderwerpen brachtendat met zich mee-, in de toekomst wil detentoonstellingscommissie meer heteigen bezit van de Stichting in deschijnwerpers plaatsen. Daartoe isverkennend onderzoek gedaan naar'vergeten collecties'. In voorbereiding iseen fototentoonstelling van afdrukkenvan glasnegatieven. Voor medio 1997 staat eententoonstelling over de familie Van dePoll op het programma. Eind 1996 isoverleg gepleegd met de Gemeente Zeist Commissieleden De heer J.H. Heimei, de heer F.Kuster, mevrouw E. Stades-Vischer en mevrouw K.M.Veenland-Heineman. over het gebruik van de Vleugelgalerievan Slot Zeist. Het ziet ernaar uit dat deStichting twee weken per jaar over dezeexpositieruimte zal kunnen beschikken.Karen Veenland-Heineman





Seijst 1997-I. - Dl.27 1 BERICHTEN UIT DE VAN DE POLL-KAMER Lezingen enexcursies 1997-1 Activiteiten ^97 Op 25 april hield de heer T.van der Aalst (streekarchivaris vanhet land van Heusden en Altena)een middaglezing over Heusdenter voorbereiding pp de excursienaar Heusden op 27 april. Q) 7 augustus werd eenmiddagexcursie georganiseerdnaar Kasteel &quot;De Haar&quot; teHaarzuilen. Op 3 en 9 oktober waren wemet vee leden op &quot;DeCannenburg&quot; te Vaassen voor eenrondleiding. Er was grotebelangstelling, waardoor eentweede excursie kon wordengemaakt. Op de avond van 11 novemberhield de heer H. Reinders uitBunnik een lezing over degeschiedenis van het ZeisterZiekenhuis, tegenwoordig hetLorentz Ziekenhuis. Helaas werddeze lezing slecht bezocht. Haarlem De dagexcursie naar Haarlem opdonderdag 17 april is volgeboekt. U kuntzich nog aanmelden op het opgaveformulier dat was ingesloten bij hetdecember '96 bulletin, maar u moetrekening houden met een plaats op dewachtlijst. Amsterdam op 20 juni is een (symbolische)aanbieding door de directie van hetgemeentearchief Amsterdam van deinventarisatie van het archief van defreules Van de Poll aan het ZeisterHistorisch Genootschap gepland. Deze bijeenkomst wordt gehouden opde Congreszolder van het Slot Zeist,aanvang 15.30 uur. De donateurs van deVan de Poll Stichting zijn welkom.Behalve een medewerker an hetAmsterdams

archief zal ook de heerWoelderink, directeur van het Koninklijk Huisarchief, spreken. &quot;Deaandacht voor particuliere archieven inde 19e eeuw&quot; is de titel van zijn inleiding. Amersfoort Donderdagmiddag 31 juli om 14.30uur zal de heer B.G.J. Elias eenmiddaglezing houden over de stadAmersfoort. Deze lezing vindt plaats ineen zaal van de EvangelischeBroedergemeente, Zusterplein 20. Delezing met dia's is mede bedoeld alsvoorbereiding voor de middagexcursienaarAmersfoort op 14 augustus. U kuntzich voor deze excursie opgeven d.m.v.bijgaand opgaveformulier. Doorwertii Voor zaterdagmiddag 11 oktober staater een middagexcursie naar KasteelDoorwerth op het programma. Daaroverleest u meer in het volgende nummer. I







Seijst 1997-I. - Dl.27 1 Seijst 1997-1 NIEUWE DONATEURS Welkom! Nieuwe donateurs Heer/Mevrouw RW. SuyderhoudY.E.M. Donders en Chr. BreeschotenMevrouw Th. Kater-van LeeuwenMevrouw M.E. Drapers-van SantenHeer/Mevrouw F. KuiperHeer RE. Van OestHeer/Mevrouw J.W. van EekHeer/Mevrouw F. Ph. JanssenMevrouw N. de Niet-VerwoerdMe\Touw A.E. Ahrendt-van der WaalsHeer/Mevrouw W.H.I. van der Schuit Huis ter Heide Van Renesselaan 62 Driebergen Leusden Blikkenburgerlaan 97 Couwenhoveii 90-27 Bunnik De Clomp 2L64 Couwenhoven 45-06 Arnh. Bovenweg 16-flat 17 Kersbergenlaan 16 Adres Aanmeldingen van nieuwe donateurs, mutaties, etc. kunnen gestuurd worden naar: Zeister Historisch Genootsciiap, Van de Poll Stichting Postbus 342 3700 AH Zeist Stand Oude stand (augustus 1996)...............................................                796 Aanmeldingen...............................................................46 Opzeggingen/overleden................................................. 32 Nieuwe stand (februari 1997).............................................                810

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

