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                          Kerkplein14 

                                                                                     3941 HV Doorn 

                                                                                       0343-411400 
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Jaarverslag 2022 van een levendige vereniging 
 
INLEIDING 
 

Jaarverslag 
 

In het onderhavige Jaarverslag leest u wat de Doornse Historische Vereniging “Thorheim” na het 

opheffen van de corona lockdown in 2022 heeft kunnen realiseren. De vereniging is volop in 

beweging. 

Dit Jaarverslag vormt één van de drie voor ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)-erkenning 

verplicht gestelde documenten. Het is op de website van onze vereniging gepubliceerd. 

 

Leden 
 

Op 31 december 2022 bedraagt het ledenaantal 282, inclusief de ereleden Jaap Buis en Bert van 

Tricht. Het bestuur heet zeven nieuwe leden middels een brief persoonlijk welkom. 

Steeds meer leden geven hun mailadres. Dat helpt de vereniging enorm bij het streven naar 

duurzaamheid. De ledenadministratie verstuurt de meeste brieven, die normaliter erg veel papier, 

enveloppen en postzegels kosten, nu per mail.  

Natuurlijk streeft het bestuur naar een 100% digitale communicatie met de leden. 

 

De Kaap 
 

Het Nieuwsblad De Kaap besteedt in 2022 een aantal keren aandacht aan onze vereniging.  

Onder de titel “Kom Doornse historie ontdekken” belicht de krant in mei de Oudheidkamer -hét 

historische informatie- en documentatiecentrum- en de belangrijkste evenementen in dit jaar. 

Dat zijn de Open Monumentendag, de Algemene Ledenvergaderingen en de voor iedereen gratis 

toegankelijke lezingen. Tevens kondigt de krant de middag voor Oud-Doornaars aan. 

 
EVENEMENTEN 
 

Tentoonstellingen 
 

In september exposeert de Oudheidkamer enkele weken de tussen Doorn en Driebergen in 2020 

opgegraven archeologische vondst. Onder toeziend oog van de gemeente-archeoloog Peter 

Weterings bewonderen ook wethouder mevrouw Karin Oyevaar en burgemeester Frits Naafs de 

restanten van deze uit de 14e eeuw daterende grote karnton. 
 

De expositie ’75 jaar bevrijding’ wordt in de Oudheidkamer vervangen door een expositie over de 

kappers die tussen 1910 en 1980 in Doorn gekapt hebben. Veel werk om uit te pluizen, maar 

zeker de moeite waard. Tot grote verrassing van de samenstellers is het aantal kappers groter 

dan vooraf verwacht werd. De bezoekersaantallen vallen wat tegen.  

https://www.oudheidkamerdoorn.nl/
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5 mei lezing  
 

In samenwerking met Kees van Os verzorgt Teun Bleijenberg een gratis toegankelijke 5 mei lezing 

in de bibliotheek. 25 belangstellenden luisteren naar feiten over en herinneringen aan de 

bevrijding van Doorn in 1945. 

 

Zomerwandeling 
 

Op zondagmiddag 7 augustus nemen twintig leden onder leiding van een gids van het Utrechts 

Landschap deel aan de gratis zomerwandeling op het landgoed Moersbergen. Naast aandacht 

voor de flora belicht de gids ook de geschiedenis van het kasteel en de omliggende landerijen.  

 

Open Monumentendag Doorn 
 

De deelnemende open monumenten worden vooraf op de landelijke OMD-website en in het 

tijdschrift Arte e Cultura gepubliceerd. Het nieuwsblad De Kaap besteedt drie maal aandacht aan 

de Open Monumentendag, waarvan één keer paginagroot.  

Wethouder mevrouw Karin Oyevaar opent op zaterdagochtend 10 september de Open 

Monumentendag door met een gouden sleutel de veertien deelnemende monumenten symbolisch 

te openen.  

Circa 1200 belangstellenden bezoeken de die dag gratis toegankelijke monumenten, waaronder 

de Oude Algemene Begraafplaats én de Oudheidkamer. Vele vrijwilligers van de veertien 

monumenten in Doorn verlenen hun onmisbare medewerking aan deze dag.  

 

Middag voor Oud-Doornaars 
 

De middag voor Oud-Doornaars in september is een uitstekende gelegenheid om elkaar weer 

eens te zien en te spreken en onder het genot van koffie of thee oude herinneringen op te halen. 

Deze middag is voor onze vereniging een prima kans om informatie te krijgen over (oud-) 

inwoners van Doorn. Op deze gratis toegankelijke middag in de Koningshof komen 55 Oud-

Doornaars af. 

 
Vrijwilligersmiddag 
 

Om de vrijwilligers van de vereniging te bedanken voor hun enthousiaste inzet, organiseert het 

bestuur medio december een ongedwongen samenzijn in het Cultuurhuis. Onder het genot van 

een drankje en een hapje sluiten de vrijwilligers het verenigingsjaar op gezellige wijze af. 

Ook Ien en Dien bezoeken de vrijwilligersmiddag.  

 
PROJECTEN 
   

Ien en Dien mand  
 

Na twee jaar corona herstart de Ien en Dien mand (voorheen Dien en Dien). Dit maal is de mand 

gevuld met oude schoolmaterialen. Vanaf september bezoeken Ineke Vermeulen en Dingena 

Kortland vier verzorgingshuizen waar veel waardevolle herinneringen gedeeld kunnen worden.  

 

Voorbereidingen 35-jarig jubileum 2023 
 

De voorbereidingen voor het 35-jarig jubileum van de vereniging in 2023 zijn in de loop van het 

jaar opgestart. Een daarvan is de samenstelling van het jubileumboek door de heer Jan Rijksen. 

Het boek bevat bijna vijftig foto’s van toen –uit het archief van de Oudheidkamer- met daaronder 

een foto die nu vanaf dezelfde plek genomen is. 

https://www.oudheidkamerdoorn.nl/
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Jumbo historisch boek Doorn 
 

De nieuwe eigenaar van Jumbo Doorn benadert onze vereniging om een uitgave over historisch 

Doorn mogelijk te maken. De bedoeling is een album te vullen met plaatjes die met boodschappen 

gespaard kunnen worden. Voor de samenstelling wordt Roland van Barneveld bereid gevonden. 

Hij maakt immers al vele jaren met behulp van foto’s uit het Thorheim-archief de Harmonie-

kalender. Het eerste boek zal op 19 januari 2023 aan burgemeester Frits Naafs overhandigd 

worden. Daarna kunnen alle klanten van Jumbo Doorn een gratis exemplaar krijgen. 
 

Statuten, Huishoudelijk Reglement en UBO-registratie 
 

Omdat de wetgeving gewijzigd is, behoeven de Statuten en het Huishoudelijk Reglement 

herziening. Een aantal artikelen zijn overbodig of behoeven gelet op de praktijk modernisering. 

Zo is nu bepaald dat bij ontstentenis van het bestuur iemand moet worden aangewezen om 

(tijdelijk) het bestuur over te nemen en vervolgens bijvoorbeeld de ledenvergadering een nieuw 

bestuur te laten kiezen. Het bestuur heeft Roland van Barneveld daartoe bereid gevonden.  

In het Huishoudelijke Reglement is onder andere een regeling voor het benoemen van ereleden 

opgenomen.  

Verder voldoen de bestuursleden aan de verplichte UBO-registratie bij de Kamer van Koophandel. 

 

Tweede wereldoorlog 
 

Bijna 80 jaar na de bevrijding zijn er nog veel onopgeloste vragen over de gebeurtenissen in de 

tweede wereldoorlog. Dat geldt ook voor wat zich in Doorn heeft afgespeeld. De lezing van Piet 

Hovestad in 2021 over het lot van de Joodse inwoners toonde aan dat hierover zeker onder de 

huidige generatie veel onbekendheid is. Ook een vraag van een familielid van omgebrachte 

verzetsmensen waarom bij het Doorns oorlogsmonument geen namen staan van de 

oorlogsslachtoffers, is aanleiding voor verder onderzoek.  

Met medewerking van de gemeente zijn Piet Hoverstad en Hein Visser hiermee bezig.   

 
COMMISSIES 
 

Redactie Tijd voor Thorheim 
 

Het officiële orgaan Tijd voor Thorheim verschijnt met twee lezenswaardige en rijkelijk 

geïllustreerde edities. Verschillende leden schrijven regelmatig een bijdrage in het blad en de 

lezers stellen dat op prijs. Eindredacteur Dingena Kortland houdt zich aanbevolen voor verhalen 

die met de leden gedeeld kunnen worden.   

Ter gelegenheid van de Open Monumentendag op zaterdag 10 september verschijnt er een 

speciale editie van Tijd voor Thorheim over de op die dag geopende monumenten in Doorn. 

 

Oudheidkamer  
 

Dankzij twaalf vrijwilligers is de Oudheidkamer, hét historische informatie- en documentatie-

centrum, op de vaste middagen open voor het publiek. Helaas neemt mevrouw Lagerweij in het 

najaar afscheid van de Oudheidkamer. Gelukkig melden ook enkele leden zich als vrijwilliger. 

Paul van Dijk coördineert de activiteiten. Dit jaar ligt de nadruk op het digitaliseren van het 

historische documentatiearchief en van foto’s.  

In 2022 verstrekt de Oudheidkamer vele malen informatie over de historie van Doorn.  

Ook de Gisbertus Voetiusschool weet de Oudheidkamer te vinden. De leerlingen van klas 7/8 

kijken hun ogen uit bij de voorwerpen die zijn tentoongesteld. 

Verder hernieuwt het bestuur de contacten met middelbare scholen in Doorn. 

 

https://www.oudheidkamerdoorn.nl/
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Werkgroep Oude Algemene Begraafplaats 
 

Elke woensdagochtend onderhoudt de werkgroep van circa twaalf vrijwilligers, onder leiding van 

Martien van der Heijden, de Oude Algemene Begraafplaats aan de Amersfoortseweg met veel 

zorg en toewijding. Het team is trots op het feit dat er op 4 en 5 mei weer twee mooi opgemaakte 

bloempotten bij de ingang staan.  

 

Commissie Open Monumentendag Doorn 
 

Begin april kijken de vertegenwoordigers van de in 2021 deelnemende monumenten tijdens een 

bijeenkomst terug- en vooruit naar de Open Monumentendag (OMD) in september. 

Anneke Zevenbergen, Peter van Doorn en Rieno van Vulpen bereiden (initiëren, coördineren en 

publiceren) tijdens de zomermaanden de OMD voor.  

Dankzij een gemeentelijke subsidie via de Stichting Open Monumentendagen Utrechtse Heuvel-

rug, advertentie-inkomsten en een schenking is dit evenement kostendekkend te organiseren.  

 
VERGADERINGEN 
 

Voorjaarsvergadering 
 

In de door 7% van de leden bezochte vergadering op maandag 7 maart doet de kascommissie, 

bestaande uit de heren Wim van der Heijden en Roland van Barneveld, verslag van haar 

werkzaamheden. Het bestuur wordt gedéchargeerd voor het gevoerde financiële beleid in 2021.  

Het jaarverslag 2021 van de secretaris nemen de leden ter kennisgeving aan. 

Het bestuur licht het Beleidsplan 2022 met doelstellingen en geplande activiteiten toe.  

De aanwezige leden keuren de begroting 2022 goed.  
 

Na de pauze luisteren 24 aanwezigen naar Peter van Doorn. Zijn met dia’s geïllustreerde lezing  

gaat over het Maarten Maartenshuis en circulair landgoedbeheer op landgoed Zonheuvel.  

 

Najaarsvergadering 
 

In de door 12% van de leden bezochte vergadering op maandag 7 november keuren de 

aanwezigen de gewijzigde Statuten en het aangepaste Huishoudelijk Reglement, inclusief een 

protocol voor benoeming van ereleden, goed. 

De aanwezige leden herbenoemen drie bestuursleden: voorzitter Anneke Zevenbergen, 

penningmeester Teun Bleijenberg en algemeen lid Hein Visser.  

Tevens stelt een lid zich beschikbaar voor de kascommissie.  

Verder laat de penningmeester zien dat de financiële situatie van de vereniging gezond is. 

De voorzitter roept de leden op om zich als vrijwilliger aan te melden voor een commissie.   
 

Na de pauze geeft mevrouw Elsa Miedema, historica uit Den Haag, naar aanleiding van de 

publicatie van haar boek getiteld ‘Samen op eigen kracht. Militair Revalidatie Centrum Aardenburg 

1946-2021’, een lezing over de vroegere bewoners van villa Aardenburg en over 75 jaar Militair 

Revalidatie Centrum. Met 80 toehoorders is de zaal goed gevuld. 

 

Overige vergaderingen 
 

Niet onvermeld mag blijven dat het bestuur kennis maakt met de Stichting Landschap + Erfgoed 

Utrecht in De Bilt. Met betrekking tot uitdagingen en educatie staat deze door de provincie Utrecht 

gesubsidieerde stichting historische verenigingen met raad en daad bij. 
 

Tot slot vergadert het bestuur dit jaar acht keer.  

Vele van de in dit jaarverslag genoemde zaken komen voort uit het Beleidsplan 2022.  

https://www.oudheidkamerdoorn.nl/

