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Jaarverslag 2021
Inleiding
Wederom heeft het coronavirus de verenigingsagenda mede bepaald in 2021. Vanwege de coronaregels
kunnen de Algemene Ledenvergadering in maart en de Middag voor Oud-Doornaars in september helaas
niet doorgaan. In het onderhavige Jaarverslag leest u wat de Doornse Historische Vereniging “Thorheim”
in 2021 wel heeft kunnen realiseren.
Dit Jaarverslag vormt één van de drie voor ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)-erkenning verplicht
gestelde documenten.
Leden
Op 31 december 2021 bedraagt het ledenaantal 236, inclusief de ereleden Jaap Buis en Bert van Tricht.
Helaas ontvallen ons dit jaar de gewaardeerde vrijwilligers Jaap Meijer en Bruus Ruitenbeek.
Drie nieuwe leden worden middels een brief van het bestuur persoonlijk welkom geheten.
Tijd voor Thorheim
Het officiële orgaan Tijd voor Thorheim verschijnt met twee lezenswaardige en rijkelijk geïllustreerde edities.
De eindredactie berust bij Dingena Kortland.
Ter gelegenheid van de Open Monumentendag op zaterdag 11 september verschijnt er een speciale editie
van Tijd voor Thorheim over de op die dag geopende monumenten in Doorn.
Oudheidkamer
Mevrouw Dingena Kortland heeft op 26 april een Koninklijke Onderscheiding ontvangen voor haar
inzet als vrijwilliger bij o.a. de Oudheidkamer.
Op 1 juli overhandigt mevrouw Loes Kuiper haar oranje bevrijdingsvlag uit 1945 met handtekeningen van
Canadese soldaten aan de burgemeester, die de vlag vervolgens overhandigt aan voorzitter Anneke
Zevenbergen. De historische vlag krijgt een mooi plekje in de Oudheidkamer.
In september wordt de collectie uitgebreid met het boek van auteur Teun Bleijenberg, getiteld ‘Tussen
Doorn en Driebergen – Parels in het hart van de Stichtse Lustwarande’. Hierin zijn foto’s en informatie uit de
Oudheidkamer verwerkt.
Dankzij de twaalf vrijwilligers kunnen we de Oudheidkamer, hét informatie- en documentatiecentrum, op
de vaste middagen openhouden voor publiek. Paul van Dijk coördineert de activiteiten.
In 2021 verstrekt de Oudheidkamer vele malen informatie over de historie van Doorn.
Dit jaar ligt de nadruk op het digitaliseren van het historische documentatiearchief. Het digitaliseren van
foto’s staat op het tweede plan. De aanschaf van de hiervoor benodigde computer en randapparatuur is
begin dit jaar mogelijk gemaakt door een subsidie van de Stichting Doorns Belang.
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Werkgroep Oude Algemene Begraafplaats
Wanneer corona het toelaat onderhoudt de werkgroep van circa twaalf vrijwilligers, onder leiding van
Martien van der Heijden, de Oude Begraafplaats aan de Amersfoortseweg met veel zorg en toewijding.
Commissie Open Monumentendag Doorn
Onder leiding van Anneke Zevenbergen bereiden (initiëren, coördineren en publiceren) de leden van
deze nieuw ingestelde commissie tijdens de zomermaanden de Open Monumentendag (OMD) voor.
Twaalf monumenten in Doorn verlenen hun medewerking.
Dankzij een gemeentelijke subsidie via de Stichting Open Monumentendagen Utrechtse Heuvelrug,
advertentie-inkomsten en een anonieme schenking is dit evenement budgetneutraal georganiseerd.
De open monumenten worden op de landelijke OMD-website en in Arte e Cultura gepubliceerd.
Het Nieuwsblad De Kaap besteedt vier maal aandacht aan de OMD, waarvan twee keer paginagroot.
Circa 1100 belangstellenden bezoeken op zaterdag 11 september de gratis toegankelijke monumenten,
waaronder de Oude Algemene Begraafplaats én de Oudheidkamer, coronaproof.
Zomerwandeling
Tijdens de uitgestelde Zomerwandeling voor leden op zondagmiddag 24 oktober vertelt bestuurslid Teun
Bleijenberg over het leven en werk van vier Doornse burgemeesters. De zonovergoten wandeling voert
door de naar hen vernoemde straten.
Vergaderingen
De najaars-ledenvergadering wordt op 8 november in de Koningshof gehouden.
In de door 12% van de leden bezochte vergadering doet de kascommissie, bestaande uit de heren Wim
van der Heijden en Henk Lagerweij, verslag van haar werkzaamheden. Het bestuur wordt gedéchargeerd
voor het gevoerde financiële beleid in 2020.
Roland van Barneveld en Wim van der Heijden stellen zich beschikbaar voor de kascommissie van 2021.
Vervolgens worden er twee nieuwe bestuursleden gekozen: Dingena Kortland en Rieno van Vulpen. Hierna
worden de scheidend secretaris Roland van Barneveld en algemeen bestuurslid Paul van Dijk bedankt voor
hun jarenlange inzet en toewijding.
Na de pauze houdt Piet Hovestad een interessante lezing over de Joden in Doorn. Het gaat met name over
de eigen bewoners, vluchtelingen en onderduikers gedurende W.O. II.
Het bestuur vergadert dit jaar zeven keer coronaproof. Verder heeft het bestuur in de nieuwe samenstelling eind november tijdens een ‘middag in de porseleinkamer van Maarten Maartens’ gesproken over
aandachtspunten en activiteiten in 2022 en daarna. Het hieruit voortvloeiende Beleidsplan 2022 zal tijdens
de Algemene Ledenvergadering in maart 2022 toegelicht worden.
Publiciteit
Het Nieuwsblad De Kaap besteedt in 2021 een aantal keren aandacht aan onze vereniging.
De overdracht van de oranje bevrijdingsvlag door mevrouw Kuiper aan onze vereniging wordt op 8 juli
verslagen. Onder de titel “Thorheim houdt de historie levend” worden op 29 juli vier leden geïnterviewd
over de plande activiteiten in het najaar.
Tevens worden de Zomerwandeling en de Algemene Ledenvergadering in de (digitale) krant aangekondigd.
Op 23 december wenst de Doornse Historische Vereniging “Thorheim” alle lezers van het Nieuwsblad De
Kaap ’fijne feestdagen en een voorspoedig 2022’.
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