Uitnodiging
Onthulling Gedenkteken
Vergeten Slachtoffers
VR I J DAG 1 6 SEPTEMB ER 2016 - 14.30-17.30 UU R
G EB OUW ‘H ET VIJ FDE SEIZOEN’ - D E N D O LD E R

Onthulling Gedenkteken
Vergeten Slachtoffers
Altrecht en Reinaerde nodigen u graag uit voor de onthulling van het
gedenkteken voor de ‘Vergeten Slachtoffers’ van de Willem Arntsz Hoeve
tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dit zal vrijdagmiddag 16 september 2016
plaatsvinden in Den Dolder.
Uit onderzoek dat de raden van bestuur van Altrecht en Reinaerde (beiden
rechtsopvolgers van de Willem Arntsz Stichting) hebben laten verrichten,
blijkt dat enkele honderden mensen door verwaarlozing en onder erbarmelijke
omstandigheden, anoniem zijn gestorven. Bewust of onbewust hebben we
hen daarmee uitgesloten van de geschiedenis van toen en uitgesloten van de
betekenisvolle verhalen van nu. Met het onderzoek naar wie zij waren, wie zij
zijn geworden, geven we hen hun gezicht terug, erkennen wij hun leven en de
wederkerige betekenis voor anderen.
Omdat zij erbij horen.
Voor henzelf, voor hun familie en vrienden, voor de inwoners van Den Dolder
en voor medewerkers van toen en nu is deze erkenning persoonlijk en
maatschappelijk van groot belang. Het onderzoek naar de gebeurtenissen
die zich tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben afgespeeld in en rondom de
voormalige psychiatrische instelling de Willem Arntsz Hoeve in Den Dolder is
nagenoeg afgerond. De resultaten van het onderzoek worden gepubliceerd in
een boek dat eind dit jaar zal verschijnen.
Bij zowel nabestaanden als ook medewerkers leefde al langer de wens om een
gedenkteken nabij de de Willem Arntsz Hoeve op te richten. Het kunstwerk
is ontworpen door Christoph Seijfferth en zal onthuld worden door de
burgemeester van Zeist en enkele nabestaanden.
Wij hopen u graag op 16 september 2016 te ontmoeten. Locatie, WA Hoeve,
Vijverhof 33 (navigatieadres), gebouw Het Vijfde Seizoen, Den Dolder.
Graag voor 9 september een mail sturen met uw naam, en eventueel de namen
van introducees, naar j.kennis@altrecht.nl.
Met vriendelijke groet,

Roxanne Vernimmen			
Bestuursvoorzitter Altrecht			

Ella van Lingen

Bestuursvoorzitter Reinaerde

Programma
14.30 - 15.00 uur Ontvangst in het gebouw Het Vijfde Seizoen, tevens
bezichtiging kleine expo van de historische vereniging
van Den Dolder.
15.00 - 15.10 uur

Welkomstwoord Roxanne Vernimmen, psychiater en
bestuursvoorzitter Altrecht.

15.10 - 16.10 uur

Toespraak door de heer Koos Janssen,
burgemeester van Zeist.
Presentatie door de heer Marco Gietema,
wetenschappelijk historisch onderzoeker en
mede-auteur van het boek Vergeten Slachtoffers.
Verschillende voordrachten ter herinnering
aan de Vergeten Slachtoffers.

Vanaf 16.10 uur

Vertrek naar het parkje achter De Wingerd alwaar
onthulling van het gedenkteken door de burgemeester
en enkele nabestaanden.
Vervolgens kranslegging door beide bestuursvoorzitters.
Onder muziekbegeleiding defilé van de aanwezigen
met het neerleggen van bloemen.
Hierna korte toelichting van de ontwerper Christoph
Seijferth over de totstandkoming van het gedenkteken.

16.50 - 17.00 uur Afsluitend woord door Ella van Lingen, bestuursvoorzitter
Reinaerde.
17.00 - 17.30 uur

Afsluitende borrel in De Wingerd.

