JAARVERSLAG 2019 GEHEUGEN VAN ZEIST
Sinds een aantal jaren werken de erfgoedpartners binnen de gemeente Zeist samen
onder de naam Geheugen van Zeist (GvZ).
Geheugen van Zeist overkoepelt en verbindt de 12 zelfstandig opererende partners, die
alle drijven op de kracht van vrijwillige inzet.
Geheugen van Zeist beoogt het erfgoed in de gemeente Zeist onder de aandacht te
brengen en te houden en geeft daar op diverse manieren invulling aan. Daarbij wordt zij
ondersteund door de gemeente Zeist, o.a. in de vorm van een subsidie.
Algemeen
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de vereniging GvZ op 2 april 2019 is
afscheid genomen van de scheidend voorzitter JanHein Heimel. Bij die gelegenheid is
hem door wethouder Marcel Fluitman namens de gemeente het bronzen beeld ‘Ot &
Sien’ uitgereikt, het symbool waarmee de gemeente haar waardering voor bijzondere
werkzaamheden van vrijwilligers accentueert, i.c. voor de jarenlange onverdroten inzet
van JanHein Heimel, onder wiens leiding Geheugen van Zeist is gefundeerd.
In deze vergadering werd voorts Fons Asselbergs als de nieuwe voorzitter van zowel de
Stichting Geheugen van Zeist als van de Vereniging Geheugen van Zeist geïnstalleerd.
Partner ‘Lokaal Austerlitz’ is omgevormd tot Stichting.
Met name voor de organisatie van het Historisch Weekend en enkele andere activiteiten
werd voor 2019 een overeenkomst aangegaan met MINE Peter de la Mar te Zeist.
Historisch Weekend
Het Historisch Weekend vond plaats op 14 en 15 september en bestond uit Open
Monumentendag op zaterdag en de Historische Doedag op zondag.
Wij kunnen terugkijken op een bijzonder geslaagd weekend, enerzijds vanwege de
uitbundige steun van de weergoden, maar vooral ook vanwege de inhoud en de
organisatie van dit evenement, dat door vele vrijwilligers werd gedragen.
Projectmanager Peter de la Mar schrijft hierover in de evaluatie : “In de voorbereidingen
zijn we continu ‘in control’ geweest (met de vergunning voor de Slottuin als enig serieus
issue) en de uitvoering is prima verlopen.” Wij kunnen vaststellen dat voor onze
doelstellingen met betrekking tot historische verdieping, groei in bezoekersaantallen,
uitbreiding van de activiteiten (numeriek en ruimtelijk) zowel als in samenwerking met
andere partijen en voorts ook qua kennisborging zeer positieve stappen zijn gemaakt en
punten ter verdere optimalisatie zijn omlijnd.
Schatten van Zeist
Het bestuur heeft in 2018 i.o. met de leden een nieuw concept uitgewerkt: ‘Schatten van
Zeist’. Aanleiding was de behoefte om vaker ‘in het nieuws’ te zijn dan rondom het
Historisch Weekend en minder afhankelijk te zijn van de weersverwachting tijdens één
evenement. Bovendien gaf ‘Schatten van Zeist’ een veelbelovende aanzet om de

samenwerking tussen de Erfgoedpartners te intensiveren en mooie plekken in Zeist op
een vernieuwende manier te presenteren. Gedurende 2019 zijn meerdere initiatieven
uitgewerkt. Een daarvan is daadwerkelijk tot uitvoering gekomen. Dankzij de inzet van
de Historische Vereniging Den Dolder en Gilde Zeist vond op 18 mei de eerste Schat van
Zeist plaats in Den Dolder in de vorm van een expositie, presentatie en lezing. Het idee
was namelijk dat combinaties van Erfgoedpartners hun krachten bundelen (1+1=3) en
een Schat van Zeist als de Zilverindustrie of de Oude Begraafplaats op een vernieuwende
manier te presenteren aan belangstellenden. De geringe belangstelling van nieuw
publiek en de moeite die het kost om nieuwe ideeën tot wasdom te brengen hebben
ertoe geleid dat het bestuur zich beraadt op de voortzetting van dit concept danwel
aanpassing ervan.
Overige activiteiten
Voorbereiding ’75 jaar bevrijding’
Het stroomlijnen van de diverse plannen rondom de viering van ‘75 jaar bevrijding’ in
2020 verloopt goed. Inmiddels is een uitgebreide inventarisatie beschikbaar en weten
de betrokken partijen elkaar goed te vinden. Op korte termijn zal een gezamenlijke
subsidieaanvraag worden ingediend via het 4/5 mei comité; dat geldt zowel voor de
Erfgoedpartners binnen Geheugen van Zeist als partijen daarbuiten zoals het
Kunstenhuis en de Comité’s 4 en 5 mei in Zeist en Den Dolder.
Exposities
De Werkgroep Tentoonstellingen organiseert dit jaar in het HIP 5 exposities, te weten:
‘Tuinbouwtentoonstelling 1908’, ‘Oude wegen van Utrecht naar Zeist’, ‘Burgemeester
van Tuyll’, een pop-up expo over ‘Zeister vrouwen’ tijdens de maand van de
geschiedenis én de laatste ‘Tin, het armenzilver’. De exposities zijn tot stand gekomen in
samenwerking met Stichting de Zilver-kamer, het Zeister Historisch Genootschap,
Historische Vereniging Den Dolder, Stichting Lokaal Austerlitz, Stichting Ruijs Archief en
Stichting Het Rozenhuis.
Daarnaast is veel tijd en moeite geïnvesteerd in de jaarlijkse grote expositie. Dit jaar in
het Hernhutter Museum over ‘Muziek in Zeist’, gecombineerd met het thema en de
opening van het Historisch Weekend.
De website www.geheugenvanzeist.nl
De website heeft in het voorjaar een upgrade gekregen en een overstap van leverancier.
De komende periode worden nieuwe plannen opgesteld om de beeldbank aan te vullen
en te verbeteren. Daarnaast draagt de huidige de webbeheerder/webredacteur
binnenkort alle taken over aan een nieuwe webbeheerder.
Gedenksteentjes WO II
Donderdag 25 april en vrijdag 18 oktober zijn de eerste twee gedenksteentje bij de
woonhuizen van verzetsstrijders geplaatst; het betrof steentjes bij de woonhuizen van C.
Stomp (Herenlaan) en J. Schep (Krullelaan). Plannen voor meer steentjes zijn al
uitgewerkt.
Informatieborden

Er is onverminderd aandacht voor aanvulling met informatieborden.

Tot slot
We hopen hiermee voldoende inzicht te hebben gegeven in de overkoepelende
activiteiten van Geheugen van Zeist en in de wijze waarop de financiële ondersteuning
door Gemeente Zeist werd aangewend.
In december werd op bestuurlijk niveau met wethouder Marcel Fluitman en
bestuursadviseur Gerard Bunnik van Gemeente Zeist van gedachten gewisseld over onze
beleids- en programmatische voornemens voor de periode tot 2025 en voor het jaar
2020 in het bijzonder en over de financiële componenten die dit met zich meebrengt.
In de tabel hieronder is de resultatenrekening 2019 opgenomen.

