JAARVERSLAG 2020 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 11 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 4 februari 2020
werden Asta Diepen (afgevaardigde Zeister Historisch Genootschap) en Janneke van
Bogerijen (afgevaardigde ’t Gilde) benoemd tot bestuurslid van de vereniging Geheugen
van Zeist. Asta Diepen heeft de portefeuille pr en communicatie en Janneke van
Bogerijen is secretaris van het bestuur van de stichting alsmede van de vereniging GvZ.
In april 2020 is het gewaardeerde bestuurslid Hans van der Linde (Het Hernhutter Huis)
overleden. In juli 2020 heeft Gijs Wildeman van ’t Gilde zijn bestuursfunctie vanwege
andere prioriteiten tot onze spijt neergelegd. In de algemene ledenvergadering van 2
september 2020 werd Henk van den Broek, bestuurslid van de stichting GvZ benoemd
tot bestuurslid van de vereniging GvZ.
Voor het projectmanagement van enkele grotere activiteiten van GvZ werd een
overeenkomst aangegaan met MINE Peter de la Mar.
1945 – 2020 75 Jaar Vrijheid
Op diverse wijzen werd in Zeist aan de viering 75 Jaar Vrijheid invulling gegeven.
In januari stond het mobiele Verzetsmuseum Junior op Wielen naast het gemeentehuis
en daar namen meer dan 400 leerlingen van de groepen 7/8 van de basisscholen op
interactieve wijze kennis van de indrukwekkende verhalen van hun leeftijdgenoten in
WOII. Door de jeugd werd in samenwerking met het Kunstenhuis, bibliotheek Idea en
Geheugen van Zeist een kunstwerk vervaardigd voor de publiekshal van het
gemeentehuis en voor de bibliotheek.
Op 22 januari vond tijdens een gepaste ceremonie de onthulling plaats van drie
herdenkingsstenen bij het politiebureau ter nagedachtenis aan de bevrijding van 10
joodse gevangenen op 22 januari 1945.
Eveneens in januari werd tijdens een stijlvolle ceremonie het tijdelijk
Holocaustmonument Levenslicht, een kunstwerk van Daan Roosegaarde, onthuld in de
publiekshal van het gemeentehuis.
In februari vond de onthulling plaats van de herdenkingssteen bij villa Bene Sita
(Montaubanstraat 20) waar tijdens WOII het joodse echtpaar Mazur ondergedoken is
geweest.
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Helaas ging Nederland in maart vanwege corona in lockdown en werden diverse
programmapunten uitgesteld naar 2021 of gecanceld.
In april werd het magazine 75 Jaar Vrijheid in de gemeente Zeist huis aan huis verspreid.
De expositie in het gemeentehuis en in Figi over 75 Jaar Vrijheid kon helaas geen
doorgang vinden. Er werd gekozen voor een digitale variant en deze is online gezet en
veelvuldig bekeken.
Historisch Weekend
Het geplande Historisch Weekend op 12/13 september moest helaas in de
oorspronkelijke opzet worden gecanceld.
Gelukkig kon de Open Monumentendag op zaterdag wel doorgaan in aangepaste vorm.
De opening door Marcel Fluitman vond plaats in de aula van het Christelijk Lyceum voor
ongeveer 30 genodigden. Het totaal aantal bezoekers aan de monumenten (ruim 1800)
kwam ondanks de corona-maatregelen hoger uit dan in 2019 (1500). Steeds meer
locaties zien de toegevoegde waarde in van de organisatie door Geheugen van Zeist en
zien dat dit meer oplevert dan een eigen openstelling. De openstelling van Eikenstein dit
jaar was met meer dan 400 bezoekers een echte trekker.
Wij kunnen terugkijken op een bijzonder geslaagde dag, enerzijds vanwege het mooie
weer, maar vooral ook vanwege de gevarieerde inhoud en de uitstekende organisatie
door Peter de la Mar van dit evenement, dat verder door vele vrijwilligers werd
gedragen. Er gaan zelfs stemmen op om in 2021 te streven naar een openstelling van de
monumenten over het hele weekend. Hierover wordt in de loop van 2021 beslist.

Herinrichting Slot Zeist
In het najaar van 2020 is de rechtervleugel van Slot Zeist verbouwd en in lijn gebracht
met de barokstijl van het hoofdgebouw. In het souterrain is een centrale
ontvangstruimte gecreëerd met een informatiebalie, een souvenirwinkel en een vaste
expositie over de historie van Zeist. Uit een prijsvraag is een nieuwe naam gekozen voor
de ontvangstruimte, Marotzaal, de naam die verwijst naar Daniel Marot, de man die in
de 17e eeuw de tuinen en het interieur van Slot Zeist heeft ontworpen. De Marotzaal is
het centrale punt voor alle culturele activiteiten in en om Slot Zeist. Alle erfgoedpartners
presenteren zich in deze zaal met informatiepanelen en een touchtable. De opening van
de rechtervleugel is in het voorjaar van 2021 gepland.
Eveneens is in 2020 onder regie van Geheugen van Zeist de revitalisatie van het
Historisch Kabinet (Van de Pollzaal) in gang gezet. De nieuwe locatie wordt de
Karperzaal, deze is eveneens in het souterrain gelegen en sluit daarmee goed aan bij de
Marotzaal. De geschiedenis van Slot Zeist wordt verhaald in 5 tijdvakken, de expo Het
Verhaal van Slot Zeist biedt veel informatie tot verdieping. Fondsenwerving voor dit
subsidiabele project in Slot Zeist is inmiddels gestart. Opening van de expositie in de
Karperzaal staat gepland voor zomer 2021.
Overige activiteiten

Gevelkunst
In juni werd het plan geboren om in Zeist met gevelkunst op een vernieuwende wijze
het erfgoed in de openbare ruimte tot uiting te laten komen. Uiteraard is Geheugen van
Zeist al actief in de openbare ruimte met de informatieborden en herdenkingsstenen.
Met gevelkunst verwachten wij andere doelgroepen te bereiken en diverse partijen erbij
te betrekken (eigenaar pand, buurt, bewoners, bedrijfsleven, etc.). In samenwerking met
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de Adviescommissie Beeldende Kunst en Vormgeving (ABKV) is een geschikte locatie
gevonden en zal ook een kunstenaar worden gekozen; de gevel van het
appartementencomplex Delta Residence (hoek Wilhelmina van Essenweg, Den Dolder)
is uitverkoren tot pilot. De verwachting is dat het kunstwerk op de gevel in 2021 wordt
aangebracht. Ook hiervoor is fondsenwerving opgestart.

Docudrama Walkartpark
Het docudrama Walkart, een initiatief van Kees Linnenbank, behandelt de geschiedenis
van het Walkartpark. Geheugen van Zeist heeft een subsidie toegekend voor de
ontwikkeling van deze film die medio 2021 gereed zal zijn en zal worden vertoond in
o.a. Figi.

Documentaire Slot Zeist en de betekenis van het Slot voor de ontwikkeling van Zeist
De aanvraag door Stichting Het Rozenhuis voor een subsidie aan de ontwikkeling van
deze documentaire, die in 2023 op o.a. RTV Utrecht en Slotstad TV zal worden vertoond,
is door Geheugen van Zeist gehonoreerd. Het idee is de ontwikkeling van Zeist door de
eeuwen heen vanuit deze invalshoek in beeld te brengen. Bij het maken van haar
documentaires werkt Het Rozenhuis nauw samen met de erfgoedpartners.
Herplaatsing linde op Wallenberg
In het voorjaar kregen wij vanuit Lokaal Austerlitz het verzoek een bijdrage te leveren
aan het herplaatsen van een linde bij Wallenberg; er was daar een van de twee
eeuwenoude lindes omgevallen na een storm. Geheugen van Zeist heeft in
samenwerking met Staatsbosbeheer en Lokaal Austerlitz tijdens een kleine ceremonie
(op 1,5 meter afstand) een linde geplaatst en later ook een bankje op deze bijzondere
plek in de bossen van Austerlitz.

Boek Willem Pijper, Halewijn en Zeist
In oktober is het boek verschenen over Willem Pijper door Wim Jansen en Arthur van
Dijk waaraan het Geheugen van Zeist een subsidie heeft verleend. In dit boek wordt het
dorp Zeist omstreeks 1900 beschreven en de plek en het milieu waarin de componist
Willem Pijper opgroeide.

Informatieborden
Er is onverminderd aandacht voor aanvulling en onderhoud van de informatieborden.
Er wordt door GvZ een route (wandel/fiets) ontwikkeld langs de informatieborden in
onze gemeente.

Website www.geheugenvanzeist.nl
In december werd de beheerovereenkomst website GvZ getekend door wethouder
Marcel Fluitman namens de Gemeente Zeist en door onze voorzitter Fons Asselbergs.
Bij de eerstvolgende algemene ledenvergadering zullen de erfgoedpartners de
deelnemersovereenkomst website ondertekenen.
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Tot slot
We hopen hiermee voldoende inzicht te hebben gegeven in de overkoepelende
activiteiten van Geheugen van Zeist. Wij ervaren steeds meer overleg en samenwerking
tussen de Erfgoedpartners. Op reguliere basis wordt door GvZ een nieuwsbrief met
input van alle Erfgoedpartners verspreid.

In december werd op bestuurlijk niveau met wethouder Marcel Fluitman en
accountmanager Cultuur Gerard Bunnik en zijn opvolgers Marije Haak en Joyce Delpeut
van Gemeente Zeist van gedachten gewisseld over onze voornemens voor de komende
jaren en voor het jaar 2021 in het bijzonder en over de financiële componenten die dit
met zich meebrengt. Tijdens dit gesprek werd duidelijk dat de Gemeente flink zal
moeten gaan bezuinigen in de komende jaren.
In de tabel op pagina 5 is de resultatenrekening 2020 van de stichting GvZ opgenomen,
waarin duidelijk naar voren komt hoe de financiële ondersteuning van de gemeente is
aangewend.
22 februari 2021
GvZ/JvB
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