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Artikelen en onderwerpen

Inhoudsopgave jaargang 2011
Nr.

Blz.

Onderwerp:

Auteur:

Mrt.

2

Om te beginnen

De redactie

3

Hoe heette ik ook alweer?

K. Beesemer

10

De Grebbelinie in en om Veenendaal

H. van ‘t Veld

12

Uitgelezen

H.P. Deys en G.C. Groenleer

14

Oud Veenendaal 25 jaar jong

G.M.J. van Schuppen-Diepeveen

16

Mei 1940

P.J.M. de Bruin

18

Opening documentatiecentrum

H. Henzen

21

Jaarverslag 2010

G.M.J. van Schuppen-Diepeveen

24

Financieel verslag 2010

R. Ottens

26

Op te natte faail

Wergroep Dialect, veldnamen, straatnamen

28

Het laatste woord

Het bestuur

30

Om te beginnen

De redactie

31

Afscheid van de oude wijk

T. van Beek

42

Uitgelezen

G.C. Groenleer

43

Honderdjarigen in Veenendaal (18)

W.C. van Elst

48

Veenendaal in den lande

G.M.J. van Schuppen-Diepeveen

50

135 jaar Patrimonium

P. de Vrije

52

Het laatste woord

Het bestuur

54

Om te beginnen

De redactie

55

Dominee Den Hengst en de botsing tussen oud- en nieuw- calvinisme in

J. Exalto

en bijnamen
Juni

Sept.

Veenendaal

Dec.

66

Sibylle van Griethuysen: een Veense dichteres?

G.M.J. van Schuppen-Diepeveen

70

Uitgelezen

G.C. Groenleer

71

Veenendaalse schrijvers

G.M.J. van Schuppen-Diepeveen

73

Het Fort aan de Buurtsteeg

G.M. Muller

76

Het laatste woord

Het bestuur

78

Om te beginnen

De redactie

79

De Schijnwerper op… (13)

G.M.J. van Schuppen-Diepeveen

88

Uitgelezen

G.C. Groenleer

89

Gemeentewegwerker in politie-uniform

W.C. van Elst

97

De Nieuwe Molen: 100 jaar jong

G.M.J. van Schuppen-Diepeveen

98

Nieuws uit het documentatiecenrum

H. Henzen

99

Honderjarigen in Veenendaal (19)

W.C. van Elst

104

Het laatste woord

Het bestuur

Inhoudsopgave jaargang 2012
Nr.

Blz.

Mrt.

Juni

Sept.

Dec.

Onderwerp:

Auteur:

2

Om te beginnen

De redactie

3

Koninklijk vernoemd

G.M.J. van Schuppen-Diepeveen

18

Uitgelezen

G.C. Groenleer

19

Terugdenken aan een enerverende tijd

M. Brink

21

Spionage in Veenendaal

J. Spruijt

25

Nostalgie op film en foto

G.M.J. van Schuppen-Diepeveen

26

Kleine herinneringen

D.Th. Thoomes

28

Jaarverslag 2011

G.M.J. van Schuppen-Diepeveen

30

Financieel verslag 2011

H.C. de Kleuver

32

Het laatste woord

Het bestuur

34

Om te beginnen

De redactie

35

De schoolklas van 1929

T. van Beek

43

Zuster Heine van Leeuwen

M.J. Helder

47

Honderdjarigen in Veenendaal (20)

W.C. van Elst

52

Een trouwe wachter

G.M.J. van Schuppen-Diepeveen

56

Het laatste woord

Het bestuur

58

Om te beginnen

De redactie

59

De laatste bewoners van spoorhuis 31

J. Hardeman

68

Waardevolle aanwinsten

H. van ‘t Veld

69

De koepokkeninenting van 1821

E.J. van Beek

73

Belgische vluchtelingen

M.J. Helder

77

Uitgelezen

G.C. Groenleer

78

De eerste “stadswijk” van Veenendaal: het Franse Gat

G.M.J. van Schuppen-Diepeveen

80

Aan het Boerscheland

H.J. Sieling-de Bruin

84

Het laatste woord

Het bestuur

86

Om te beginnen

De redactie

87

De mythe van het geïsoleerde dorp (1)

J.C. van Oeveren

101

Sprekende leraren van het CLV

D.Th. Thoomes

104

Honderdjarigen in Veenendaal (21)

W.C. van Elst

109

Huishoudelijk en bereikbaar

G.M.J. van Schuppen-Diepeveen

110

Jaren van expansie en vooruitgang

C. van Viegen

112

Het laatste woord

Het bestuur

Inhoudsopgave jaargang 2013
Nr.

Blz.

Mrt.

Juni

Sept.

Dec.

Onderwerp:

Auteur:

2

Om te beginnen

De redactie

3

De mythe van het geïsoleerde dorp (2)

J.C. van Oeveren

12

De Witte Brigade

J.H. Ploegman

22

Oorlogsgraven

24

Veenendaal in zwart-wit

26

Uitgelezen

28

Jaarverslag 2012

G.M.J. van Schuppen-Diepeveen

30

Financieel verslag 2012

H.C. de Kleuver

32

Het laatste woord

Het bestuur

34

Om te beginnen

De redactie

35

Honderdjarigen in Veenendaal (22)

W.C. van Elst

40

Flitsen uit een ver Veens verleden

C. van Viegen

43

‘De grote stroom kooplustigen naar Veenendaal’

R.A. Tameling

47

De leermeester van Jannetje Hootsen

E.J. van Beek

52

Vèèns praote kaan knie laote

G.M.J. van Schuppen-Diepeveen

54

Herdenken

Het Viseumbestuur

55

Uitgelezen

G.C. Groenleer

56

Het laatste woord

Het bestuur

58

Om te beginnen

De redactie

59

‘Handelswegen die bijdragen tot haar bloei’

J.C. van Oeveren

71

Uitgelezen

G.C. Groenleer

72

Veenendaal in het vizier

H. van ‘t Veld

80

Oud Veenendaal in een gedicht

D.Th. Thoomes

82

Vergane glorie

G.M.J. van Schuppen-Diepeveen

84

Het laatste woord

Het bestuur

86

Om te beginnen

De redactie

87

Veenendaal anno Domini 1913

C.D. van den Heuvel

96

Dialectquizzen

H. van ‘t Veld

98

Honderdjarigen in Veenendaal

W.C. van Elst

104

De blauwe das blijft nog even

A.J.M. van Schuppen

110

Kerken en geloven in Veenendaal

G.M.J. van Schuppen-Diepeveen

111

Oplossingen dialectquizzen

H. van ‘t Veld

112

Het laatste woord

Het bestuur

Werkgroep Graven Oorlogsslachtoffers
Munnikenhof
G.M.J. van Schuppen-Diepeveen
A.C. van Grootheest, G.C. Groenleer en P.A.
de Vrije

Inhoudsopgave jaargang 2014
Nr.

Blz.

Mrt.

Juni

Sept.

Dec.

Onderwerp:

Auteur:

2

Om te beginnen

De redactie

3

In verzet tussen 1940 en 1945

J.Chr. Jansen

11

De geschiedenis van de bunker in De Klomp

G.M. Muller

14

Hoe heette ik ook alweer? (2)

K. Beesemer en F.G.J. Kemperman

19

Jeugdcriminaliteit

M.J. Helder-Huiting

22

Afscheid, foto’s en filmbeelden

S. van Aalderen-van der Gaast

23

Uitgelezen

G.C. Groenleer

24

Jaarverslag 2013

G.M.J. van Schuppen-Diepeveen

26

Financieel verslag 2013

H.C. de Kleuver

28

Het laatste woord

Het bestuur

30

Om te beginnen

De redactie

31

Scheepjeswol (1)

G.G. Callenbach

37

Polderhuizen

L.H. Boot

42

Criminele vrouwen

M.J. Helder-Huiting

45

Honderdjarigen in Veenendaal (24)

W.C. van Elst

50

Uitgelezen

G.C. Groenleer en A.C. van Grootheest

51

Langs oorlogshuizen

S. van Aalderen-van der Gaast

52

Het laatste woord

Het bestuur

54

Om te beginnen

De redactie

55

Scheepjeswol (2)

G.G. Callenbach

59

Kerkgebouw voor de Christelijk Afgescheidenen (1)

L.H. Boot

67

Veenendaal tijdens de Grote Oorlog

M.J. Helder-Huiting

75

Drie families en de mobilisatie van 1914-1918

C.J. Slok

81

Emigrante naar Suriname

E.J. van Beek

82

Uitgelezen

G.C. Groenleer

83

De bruid van Christus

G.M.J. van Schuppen-Diepeveen

84

Het laatste woord

Het bestuur

86

Om te beginnen

De redactie

87

Scheepjeswol (3)

G.G. Callenbach

93

Strips in Veenendaalse kranten

B.E. de Haas

97

Kerkgebouw voor de Christelijk Afgescheidenen (2)

L.H. Boot

104

Honderdjarigen in Veenendaal

W.C. van Elst

111

De Winterkoning in Rhenen

S. van Aalderen-van der Gaast

112

Het laatste woord

Het bestuur

Inhoudsopgave jaargang 2015
Nr.

Blz.

Mrt.

Juni

Okt.

Dec.

Onderwerp:

Auteur:

2

Om te beginnen

De redactie

3

Brief uit de oorlog

A. Brouwer

10

De Hondzenelleboog en zijn bewoners

G.M.J. van Schuppen-Diepeveen

21

Uitgelezen

G.C. Groenleer

22

Geknipt voor Veenendaal

S. van Aalderen-van der Gaast

24

Jaarverslag 2014

S. van Aalderen-van der Gaast

26

Financieel verslag 2014

H.C. de Kleuver

28

Het laatste woord

Het bestuur

30

Om te beginnen

De redactie

31

Reinier Merlijn, kroegbaas

L.H. Boot

37

Nieuw licht op Zwarte Jannetje?

E.J. van Beek

39

Een bijzondere tekening: het evangelisatielokaal

J.C. van Oeveren

41

Honderdjarigen in Veenendaal (26)

W.C. van Elst

46

Hebe Kohlbrugge

J.J. Slok

51

Plattegronden: schoonheid en geschiedenis

G.M.J. van Schuppen-Diepeveen

53

Weeklacht van een autochtoon

D. van Manen

56

Het laatste woord

Het bestuur

58

Om te beginnen

De redactie

59

Het Bergbad

G.M.J. van Schuppen-Diepeveen

67

Uitgelezen

G.C. Groenleer

68

Meer dan twee eeuwen brouwerij Van Broekhuizen

F.J. van Riel

75

Leven van de steun

M.J. Helder-Huiting

82

Architectuur in Veenendaal

S. van Aalderen-van der Gaast

84

Het laatste woord

Het bestuur

86

Om te beginnen

De redactie

87

Historische Vereniging Oud Veenendaal 30 jaar

A.W. Kolff

88

Langs ’s heren wegen

H. Diepeveen

91

Jannen zonder land

A.C. van Grootheest

92

November 1985

C.J. Slok

95

Sprekers gezocht

G. Verhoef

96

Uitgelezen

G.C. Groenleer

98

De HVOV: een straat met tien deuren

H. van ‘t Veld

99

Honderdjarigen in Veenendaal (27)

W.C. van Elst

105

Een club met toekomst

A. van den Bos

107

Puzzelen met Jan van Wijk

T.A. Versteeg

108

12 november 2015 in woorden en beelden

S. van Aalderen-van der Gaast

111

De slag bij Waterloo herdacht

G.M.J. van Schuppen-Diepeveen

112

Het laatste woord

Het bestuur

Artikelen en onderwerpen 2011-2015
Onderwerp

Omschrijving van het artikel

ACHTERKERK

‘Afscheid van de oude wijk’ door Teus van Beek, een wandeling door de oudste straat van

Jaar/blz
2011/31

Veenendaal. O.a. over de vermeende ‘onderaardse gang’ (Stijn de Poker, die wist van een grote
poort en een toegangsdeur), de Breeje Gang en over bewoners als opoe Van Veldhuizen, Willem
Brouwer, Sander van den Heuvel, Piet Mark, Willem van Manen, To Bouman. In de voormalige
herberg ‘Onder de boompjes’ woonden de grootouders van Van Beek, Gijsbertus van Veldhuizen
en Maria Timmer.
BATTERIJEN, DE

‘Het fort aan de Buurtsteeg’. Een publicatie door Gerard Muller over de ontstaansgeschiedenis

2011/73

van het Fort aan de Buurtsteeg, ook wel De Batterijen genoemd. Het fort ligt aan de Nieuwewegnoord en maakt deel uit van de Grebbelinie.
BELGISCHE VLUCHTELINGEN

Margreet Helder schrijft over de opvang van ‘Belgische vluchtelingen in Veenendaal’, nadat zij

IN VEENENDAAL

enkele dagen na het uitbreken van de eerste wereldoorlog in 1914 in Nederlandse gemeente zijn

2012/73

opgevangen en gehuisvest.
‘Veenendaal tijdens de Grote Oorlog’, door Margreet Helder. De gevolgen van de oorlog voor

2014/67

Veenendaal.
BERGBAD, ZWEMBAD

‘Het Bergbad’, een artikel van Ineke van Schuppen over de oprichting van de zweminrichting op

2015/59

de grens van Veenendaal en Rhenen. De oprichters waren B.Z. Stemerdink, J. Boers, Tj. Jarings,
A. van de Lustgraaf en R. de Ruiter.
BOEKAANKONDIGING

‘Wòne en winkele in de Straot’, aangekondigd op de ledenvergadering op 8 december 2011

2012/25

BUNKER IN DE KLOMP

‘De geschiedenis van de bunker in De Klomp’, door Gerard Muller. In de woonkern De Klomp,

2014/11

ten noorden van Veenendaal, werd door de Duitsers een bunker gebouwd. Vlak na de bevrijding
vond er een dramatisch ongeval plaats, waarbij drie jongens uit Veenendaal, als gevolg van het
spelen met explosieven in de bunker, om het leven kwamen: Jacob Koen (16 jaar), Willem
Gaasbeek en Wouter van de Pol, beiden 15 jaar. Ook twee jongens uit De Klomp kwamen daarbij
om: Wessel van Dijk en Evert van Santen, beiden 18 jaar.
BIJEENKOMST (VERSLAG)

De HVOV heeft de Cultuurprijs 2010 ontvangen; oproep: de HVOV probeert de naam te

2011/10

achterhalen van het 13-jarige meisje dat omkwam bij een bombardement op de rijnaken waarmee
Veenendalers werden geëvacueerd. (zie ook ‘Meevallers en Mededelingen’).
‘De Grebbelinie in en om Veenendaal’ een presentatie door Gert Muller (zie ook Tweede

2011/10

Wereldoorlog).
‘Oud Veenendaal 25 jaar jong’, verslag van Ineke van Schuppen van de lustrumbijeenkomst op

2011/14

18 november 2010. Hennie Henzen ontvangt de erepenning, ontworpen door Hanneke Zwart, van
de vereniging. Gasten waren o.a. de heren Robbertsen en Elzings, resp. CvdK en burgemeester.
Verder bijdragen van Kees van Grootheest en Roelof Bisschop.
‘Veenendaal in den lande’ een verslag van Ineke van Schuppen van de bijeenkomst op 24

2011/48

maart2011. Eerst was er het huishoudelijk deel: de jaarverslagen van de penningmeester en
secretaris over 2010 werden goedgekeurd. Vervolgens de bestuurswisseling met het aftreden van
Roland Ottens als penningmeester en Aart Aalbers en het aantreden van Henk de Kleuver als
penningmeester, Hennie Henzen en Bert van den Bos. Aan de hand van een selectie houdt Henk
van ’t Veld zijn inleiding over de keren dat Veenendaal in het landelijke- en regionale nieuws voor
kwam.
Op de ledenbijeenkomst van 29 september houdt Hans de Kroon een inleiding over De Nieuwe

2011/97

Molen.
‘Nostalgie op film en foto’, een verslag van de bijeenkomst op 8 december 2011 van Ineke van

2012/25

Schuppen. Meegedeeld wordt dat de werkgroep Monumenten er in is geslaagd om het mozaïek
van de voormalige Talmaschool te behoeden voor sloop. Hennie vertoont daarna oude films, o.a.
geschonken door Evert de Ruiter.
‘Een trouwe wachter’, een verslag van de bijeenkomst op 22 maart 2012, door Ineke van
Schuppen. Daarin de overdracht van het voorzitterschap van Henk van ’t Veld op Bert van de
Bos, het afscheid van Wout Brands als bestuurslid/coördinator werkgroepen en zijn vrouw Heinie
die de ledenadministratie en boekverkoop overdraagt aan Janny Groenleer. Ab van Kooten neemt

2012/52

Artikelen en onderwerpen 2011-2015
Onderwerp

Omschrijving van het artikel

Jaar/blz

de taken van Wout over. Henk van ’t Veld ontvangt uit handen van burgemeester Elzinga de
erepenning van de gemeente Veenendaal. De vereniging verleende hem de erepenning. In zijn
lezing belichtte Henk van ’t Veld het leven van Arie van Hensbergen.
‘De eerste “stadswijk” van Veenendaal: het Franse Gat’. Ineke van Schuppen doet verslag van

2012/78

een voordracht tijdens de bijeenkomst op 14 juni door Johan Huibers over het ontstaan van de
Veenendaalse eerste ‘stadswijk’: het Franse Gat.
‘Huishoudelijk en bereikbaar’, de bijeenkomst op 13 december. Huishoudelijke mededelingen

2012/109

over het vertrek van bestuurslid Gerard Muller en introductie van het bestuurslid Mieke Wienecke.
Daarna houdt Jan van Oeveren zijn voordracht over de mythe van het geïsoleerde dorp
Veenendaal in de negentiende eeuw.
‘Veenendaal in zwart-wit’, een verslag van de bijeenkomst op 13 december 2012 door Ineke van

2013/24

Schuppen. Aankondiging van een ledenwerfactie en vermelding van de eerstkomende
bijeenkomst op 21 maart. Hennie Henzen verzorgt dan een fotopresentatie.
‘Vèèns praote kaank nie laote’, een terugblik door Ineke van Schuppen op de bijeenkomst van 21

2013/52

maart 2013. Henk van ’t Veld, voorzitter van de werkgroep Dialect, veldnamen, straatnamen en
bijnamen, vertelt over het ontstaan van het Veens dialect.
‘Vergane glorie’, een verslag van de vorige bijeenkomst op 20 juni 2013, door Ineke van

2013/82

Schuppen. In een presentatie bespreekt Aart Aalbers een aantal markante locaties: het pand van
Rijkoompje, de pastorie op de Markt, fabriek van Roessingh, het Polderhuis, en de Hofstede De
Geer.
‘Kerken en geloven in Veenendaal’, een verslag van Ineke van Schuppen van de bijeenkomst op

2013/110

19 september 2013. Met een Powerpoint presentatie leidt Roelof Bisschop zijn gehoor door de
geschiedenis van de Veense protestantse kerken.
‘Afscheid, foto’s en filmbeelden’, een verslag van Sieta van Aalderen van de bijeenkomst op 12

2014/22

december 2013. De voorzitter bedankt de leden van de werkgroep Dialect, veldnamen,
straatnamen en bijnamen voor hun inzet gedurende de afgelopen 22 jaar. De werkgroep wordt
niet opgeheven, maar ‘slapende’ gehouden. Ook bedankt hij de aftredend secretaris Ineke van
Schuppen; Sieta van Aalderen volgt haar op. Daarna verzorgt Hennie Henzen de jaarlijkse
fotopresentatie.
‘Langs oorlogshuizen’, verslag van de bijeenkomst op 20 maart, door Sieta van Aalderen.

2014/51

Constant van den Heuvel nam ons in woord en beeld mee langs de panden met een
oorlogsverleden.
‘De bruid van Christus’ een verslag van Ineke van Schuppen van de bijeenkomst op 19 juni 2014,

2014/83

waar Henk van ’t Veld spreekt over Jannetje Hootsen.
‘De Winterkoning in Rhenen’, verslag van de bijeenkomst op 25 september 2014 door Sieta van

2014/111

Aalderen. Henk Deys spreekt over Frederik van de Palts en zijn vrouw Elizabeth Stuart.
‘Geknipt voor Veenendaal’ een verslag van Sieta van Aalderen over de bijeenkomst op 11

2015/22

december 2014. Hennie Henzen verzorgde een digitale presentatie van krantenknipsels.
‘Plattegronden: schoonheid en geschiedenis’, een verslag van Ineke van Schuppen van de

2015/51

bijeenkomst op 26 maart 2015. Na huishoudelijke onderwerpen verhaalde Kees van Grootheest
over de schoonheid en de geschiedenis van plattegronden.
‘Architectuur in Veenendaal’, een verslag van de bijeenkomst op 25 juni 2015, door Sieta van

2015/82

Aalderen. Na een presentatie van de werkgroep Graven Oorlogsslachtoffers Munnikenweg,
neemt de Veense architect Johan Huibers zijn toehoorders mee door Veenendaal. Hij vertelt over
de recente bouwontwikkelingen en de invloed van de architectenbureaus.
’12 november 2015 in woorden en beelden’, door Sieta van Aalderen. Op genoemde datum

2015/108

vierde de HVOV uitgebreid haar 30-jarig jubileum, met als hoogtepunt de presentatie door Jaap
Pilon van zijn boek Mijn Kerkewijk.
CHRISTELIJK LYCEUM CLV

‘Sprekende leraren van het CLV’. Daan Thoomes karakteriseert een aantal leraren van die
school: Tigchelaar, Carsouw, Schouten, Wijmenga, Hiensch, Van Doorn, Jansen, Boon,

2012/101

Artikelen en onderwerpen 2011-2015
Onderwerp

Omschrijving van het artikel

Jaar/blz

Houtman, Punt, Jol, Bosma en Breekveld.
BOERSCHELAND

‘Aan het Boerscheland’, door Rie Sieling. De schrijfster, geïnspireerd door het artikel van Teus

2012/80

van Beek over de Achterkerkstraat in Oud Veenendaal, beschrijft de herinneringen aan haar
woonomgeving.
CRIMINALITEIT

‘Jeugdcriminaliteit, Margreet Helder schrijft over jeugdcriminaliteit in Veenendaal tussen 1886 en

2014/19

1906.
‘Criminele vrouwen’, door Margreet Helder. In dit artikel lezen we over criminaliteit onder vrouwen

2014/42

in Veenendaal, gedurende de periode 1886-1909
DIALECT, WERKGROEP

‘Op te natte Faail’ de werkgroep ‘Dialect, Veldnamen, straatnamen en bijnamen’ heeft een verhaal

2011/26

uit het boek van Rik Valkenburg ‘Uit de oude doos 1’ overgezet in Veenendaals dialect.
‘Veenendaal in het vizier’, door Henk van ’t Veld. Drie verhalen over een stukje Veenendaal: de

2013/71

Gortstraat, de Haspel / het Ruisseveen, en het Verlaat / het Klein Schutje / Valleistraat.
‘Dialectquizzen’, Henk van ’t Veld daagt de lezer uit om zijn of haar kennis van het Veens dialect

2013/96

te toetsen aan de hand van een quiz.
DOCUMENTATIECENTRUM

‘Oplossing dialectquizzen’, door Henk van ’t Veld.

2013/111

‘Opening documentatiecentrum’, een verslag door Hennie Henzen. In breder verband: de opening

2011/19

van de Cultuurfabriek, met het Viseum, de Bibliotheek, de Kunstuitleen en het
documentatiecentrum. Een opsomming van schenkingen.
‘Nieuws uit het documentatiecentrum’, door Hennie Henzen. Het documentatiecentrum draait

2011/98

alweer een jaar en Hennie vertelt in dit artikel wat er zoal speelt.
‘Waardevolle aanwinsten’, geschreven door Henk van ’t Veld, die evenals Ineke van Schuppen

2012/68

waardevolle aanwinsten voor de vereniging in ontvangst heeft genomen.
FLITSEN UIT VEENENDAAL

‘Flitsen uit een ver Veens verleden’, door Coen van Viegen. De schrijver gaat terug naar het begin

(RUBRIEK)

van onze jaartelling (47 na Chr.), en vervolgens stap voor stap naar 1455.

FORT AAN DE BUURTSTEEG,

Een publicatie door Gerard Muller over de ontstaansgeschiedenis van het Fort aan de Buurtsteeg,

HET

ook wel De Batterijen genoemd. Het fort ligt aan de Nieuweweg-noord en maakt deel uit van de

2013/40
2011/73

Grebbelinie.
GRAVEN

De werkgroep GOM doet verslag van haar doelstellingen en activiteiten.

2013/22

‘De Grebbelinie in en om Veenendaal’, een presentatie door Gerard Muller. Hij laat vele objecten

2011/10

OORLOGSSLACHTOFFERS
MUNNIKENHOF (GOM)
GREBBELINIE

van de Grebbelinie in en om Veenendaal zien. De linie dateert van omstreeks 1745, werd in 1926
opgeheven en kwam tijdens de mobilisatie in 1939 als ‘de Valleistelling’ weer in de belangstelling.
Vanaf het ‘Fort aan de Buurtsteeg’ kon de Rijksweg vanaf De Klomp bestreken worden.
GRIETHUYSEN, SIBYLLE VAN

Sibylle van Griethysen: een Veense dichteres?, door Ineke van Schuppen. De dichteres is in 1621

2011/66

in Buren geboren en woonde een groot deel van haar leven in Veenendaal. In dit artikel wordt
geschreven over haar huwelijk met Upkes Harmenszoon Wytsema, de kerkelijke opwinding over
haar overstap van de Doopsgezinde gemeente naar de Gereformeerde Kerk, haar literaire
ontwikkeling, haar gedichtenwisseling met Constantijn Hygens en tenslotte haar komst naar
Veenendaal, waar ze na haar (tweede-) huwelijk met de Veense bierbrouwer Reynier van
Groeneveld kwam wonen.
HENGST, DOMINEE DEN

Dominee Den Hengst en de botsing tussen oud- en nieuw-calvinsime in Veenendaal, door John

2011/55

Exalto. De schrijver werkt als onderzoeker aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij publiceerde in
een kerkhistorisch tijdschrift over de Veenendaalse predikant. Deze verruilde in het begin van de
negentiende eeuw De Gereformeerde Kerken van Kuyper voor de Gereformeerde Gemeenten
van Kersten. Exalto werpt een nieuw licht op deze geschiedenis na nauwkeurig
bronnenonderzoek.
HERVORMD KERKELIJK LEVEN

‘Een bijzondere tekening: het evangelisatiegebouw’, door Jan van Oeveren. Over de predikant
Ph.J. Hoedemaker, die een landelijke inzameling op touw zette voor het werk onder jonge

2015/39
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Jaar/blz

fabrieksarbeiders in Veenendaal. Als dank aan de gevers heeft hij een tekening gemaakt van het
evangelisatiegebouw en hen een exemplaar daarvan toegestuurd.
HET KLEINE VEENLOO,

‘Herdenken’, artikel van het museumbestuur. Een beschrijving van het monument voor gevallenen

MUSEUM

bij het station.

INFRASTRUCTUUR

‘De mythe van het geïsoleerde dorp (1)’, door Jan van Oeveren. Volgens de literatuur liet de

2013/54
2012/87

bereikbaarheid van ons dorp vroeger veel te wensen over. De schrijver gaat in op de centrale
vraag: in hoeverre was Veenendaal werkelijk bereikbaar in de periode 1815-1886? Wat
veranderde er in die tijd en hadden de veranderingen iets te maken met de ontwikkelingen in het
dorp?
‘De mythe van het geïsoleerde dorp (2)’, door Jan van Oeveren.

2013/3

‘Handelswegen die bijdragen tot haar bloei’, door Jan van Oeveren. In feite deel 3 van de serie

2013/59

‘De mythe van het geïsoleerde dorp’ .
HONDERDJARIGEN IN

Rubriek door Wim van Elst over inwoners die de leeftijd van 100 jaar bereikten:

VEENENDAAL

- Nicolaas Alblas (1890 – 1990)

2011/43

- Louisa Antoinetta Keuken - Sanders (1892 – 1992)

2011/99

HONDZENELLEBOOG

- Geertruin van de Weerd – van Geerenstein (1896 – 1999)

2012/47

- Wilhelmina Klumpenaar - van Hasselaar (1905 – 2007)

2012/104

- Barendina Cornelia van Roekel - van de Pol (1902 – 2010)

2013/35

- Neeltje Hendrika van Ravenswaaij – Willemsen (1897 – 1998)

2013/98

- Gerbert Bout (1895 – 1995)

2014/45

- Joanna Gerritje Elisabeth Nagel (1887 – 1988)

2014/104

- Jan Landman (1904 – 2008)

2015/41

- Hendrijntje Rebergen – Boers (1903 – 2003)

2015/99

‘De Hondzenelleboog en zijn bewoners’, door Ineke van Schuppen. De weg, die vroeger bekend

2015/10

stond als de Hondskont, liep van de Geerboerderij naar de Slaperdijk. We lezen over de familie
Hardeman, de Geerboerderij, de Kleine Geer, winkeltjes en kroegjes, een kerkje, Garechie Klep,
brute moorden en innige vriendschappen.
‘Jaarverslag 2010’ door Ineke van Schuppen.

2011/22

‘Financieel verslag 2010’ door penningmeester Roland Ottens.

2011/24

‘Jaarverslag 2011’ door Ineke van Schuppen.

2012/28

‘Financieel verslag 2011’ door penningmeester Henk de Kleuver

2012/30

‘Jaarverslag 2012’ door Ineke van Schuppen.

2013/28

‘Financieel verslag 2012’ door penningmeester Henk de Kleuver

2013/30

‘Jaarverslag 2013’ door Ineke van Schuppen.

2014/24

‘Financieel verslag 2013’ door penningmeester Henk de Kleuver

2014/26

‘Jaarverslag 2014’ door Sieta van Aalderen

2015/24

‘Financieel verslag 2014’ door penningmeester Henk de Kleuver

2015/26

KLEUVER, ADRIAAN P. DE

Ineke van Schuppen vertelt hier het levensverhaal van Adriaan P. de Kleuver.

2011/79

KOEPOKKENINENTING VAN

Naar aanleiding van een document in het gemeentearchief, met daarin een overzicht van de

1821, DE

koepokkeninenting aan het begin van de 19e eeuw, schrijft Evert Jan van Beek enkele gedachten

JAARVERSLAGEN

over de inentingscampagne in Veenendaal. Die werd uitgevoerd door dokter L.F. Peissmann.
KOHLBRUGGE, HEBE

‘Hebe Kohlbrugge’, Jaap Slok beschrijft het leven van Hebe Charlotte Kohlbrugge, Nederlands

CHARLOTTE

verzetsstrijder en leektheologe. Aan de vooravond van de oorlog nam zij, met haar ouders en

2015/46

twee zusters, haar intrek in huize Op ’t Zand aan de Hondzenelleboog.
KONINKLIJK BEZOEK AAN

In het artikel ‘Koninklijk vernoemd’, door Ineke van Schuppen, vertelt zij over Koninklijke bezoeken

VEENENDAAL

aan Veenendaal en over straatnamen en scholen die zijn vernoemd naar leden van de Koninklijke

2012/3

familie.
KRANTEN, VEENENDAALSE

‘Strips in Veenendaalse kranten’, een artikel geschreven door Bas de Haas, met daarin een
overzicht van strips in Veenendaalse kranten in de periode van vlak na de oorlog tot ongeveer de
jaren tachtig van de twintigste eeuw.

2014/93
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LAATSTE WOORD, HET

Onderwerpen: vooruitblik op de volgende bijeenkomst waar Henk van ’t Veld zal spreken over

(RUBRIEK)

Veenendaal in het landelijk nieuws.
Op de bijeenkomst van 16 juni 2011 spreekt Mats Beek over Veense schrijvers. Hij heeft in zijn

Jaar/blz
2011/28
2011/52

boek ‘Schrijvers geturfd’ er tweehonderdzeventig beschreven. Het boek is uitgegeven door
Boekhandel Van Kooten, ter gelegenheid van haar 50-jarig bestaan.
Onderwerpen: vooruitblik op de volgende bijeenkomst met een inleiding door Hans de Kroon over

2011/76

100 jaar Nieuwe Molen in Veenendaal.
Onderwerpen: terugblik op de Open Monumenten Dag op 10 september 2011, ‘Wòne en winkele

2011/104

in de Straot’, een nieuwe uitgave van de werkgroep Dialect, veldnamen, straatnamen en
bijnamen, vooruitblik op een foto- en filmpresentatie in de eerstvolgende bijeenkomst.
Onderwerpen: aftreden van Henk van ’t Veld als voorzitter en Wout Brands en Heinie Brands-van

2012/32

Ravenswaaij die de ledenadministratie behartigde en de boekverkoop, introductie van nieuwe
bestuursleden Ab van Kooten en Bert van de Bos (nieuwe voorzitter). Daarna een Powerpoint
presentatie over Arie Hensbergen.
Onderwerpen: bestuursmutaties, een vooruitblik op de volgende bijeenkomst met architect Johan

2012/56

Huibers die zal spreken over de eerste Veenendaalse stadswijk.
Onderwerpen: terugblik op de lezing door Johan Huibers over het Franse Gat, de brief van de

2012/84

HVOV aan de gemeente om het pand van ‘Rijkoompje’ van de gemeentelijke monumentenlijst te
verwijderen en een vooruitblik op de inleiding door Jan van Oeveren over het vermeend isolement
van Veenendaal in de negentiende eeuw.
Onderwerpen: vermeld wordt de benoeming van onze nieuwe burgemeester Wouter Kolff, een

2012/112

terugblik op de vorige bijeenkomst op 27 september 2012 met een voordracht door Jan van
Oeveren en een vooruitblik op de komende bijeenkomst op 13 december 2012.
Onderwerpen: de nieuwjaarsreceptie in de Cultuurfabriek, waar de voorzitter van de HVOV een

2013/32

toespraak hield.
Onderwerpen: een kennismakingsbezoek van burgemeester Kolff aan de Cultuurfabriek. Namens

2013/56

de vereniging werd hem een exemplaar van de Canon van Veenendaal overhandigd.
Onderwerpen: de Kadernota 2014-2017 en bezuinigingsvoornemens, en een vooruitblik op de

2013/84

volgende bijeenkomst op 19 september 2013.
Onderwerpen: speciale aandacht voor Ineke van Schuppen, die afscheid neemt als bestuurslid.

2013/112

Sita van Aalderen neemt haar taak als secretaresse over.
Onderwerpen: de vorige bijeenkomst op 12 december 2013 met een fotopresentatie door Hennie

2014/28

Henzen en een vooruitblik op de volgende bijeenkomst.
Onderwerpen: In Veenendaal is een comité opgericht om de opvang van (Belgische-)

2014/52

vluchtelingen op 10 oktober te herdenken.
Onderwerpen: In de volgende bijeenkomst een kennismaking mat Frederik van de Palts en zijn

2014/84

vrouw Elizaberh Stuart.
Onderwerpen: terugblik op de herdenking van het begin van de Eerste Wereldoorlog en de

2014/112

gevolgen voor Veenendaal. Verder een vooruitblik op herdenkingen volgend jaar n.a.v. het feit dat
het dan vijfenzeventig jaar geleden is dat de Tweede Wereldoorlog uitbrak, met de evacuatie van
Veenendalers als direct gevolg.
Onderwerpen: terugblik op de vorige bijeenkomst, het kerkje aan de Zandstraat.

2015/28

Onderwerpen: de gemeente Veenendaal verstrekt weer subsidie voor zowel de Open

2015/56

Monumenten Dag als de Dag van de Architectuur. Een vooruitblik op de te organiseren
activiteiten. In de volgende bijeenkomst komt Johan Huibers spreken over Architectuur in
Veenendaal.
Onderwerpen: een terugblik op de lezing van Johan Huibers over architectuur in Veenendaal en
een vooruitblik op de de lustrumbijeenkomst op 12 november 2015.
Onderwerpen: de voorzitter kijkt terug op mooie bijeenkomsten met boeiende sprekers. En hij
nodigt iedereen uit voor de volgende bijeenkomst op 17 december 2015.
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LUSTRUMBIJEENKOMST,

‘Jannen zonder land’, onder deze titel kijkt Kees van Grootheest terug op de oprichting van de

JUBILEUM

Historische Vereniging Oud Veenendaal. Medeoprichters zijn Roelof Bisschop, Govert Kool, Henk

Jaar/blz
2015/91

Diepeveen en Martin Brink.
‘November 1985’. Cor Slok schetst gebeurtenissen die in Veenendaal plaatsvonden in de periode

2015/92

dat de historische vereniging werd opgericht op 14 november 1985.
‘Sprekers gezocht’, een terugblik op zijn voorzitterschap, door Gert Verhoef, die Kees van

2015/95

Grootheest in 1995 opvolgde.
‘De HVOV: een straat met tien deuren’, door Henk van ’t Veld. De schrijver heeft Gert Verhoef als

2015/98

voorzitter opgevolgd. Zijn herinneringen aan de verenigingsactiviteiten beperkt hij in dit artikel tot
de periode van zijn voorzitterschap van maart 2001 tot maart 2012.
‘Een club met toekomst’, herinneringen aan zijn voorzitterschap van maart 2012 tot heden.

2015/105

MEEVALLERS EN

De HVOV heeft de Cultuuprijs 2010 ontvangen, bestaande uit een beeldje en een cheque van €

2011/10

MEDEDELINGEN

2000,-. Op 10 mei 1940 werd de Veenendaalse bevolking geëvacueerd naar het westen van het
land. Met rijnaken trok men over de Nederrijn en Lek. Ter hoogte van Ammerstol werden de
schepen beschoten, waarbij een 13-jarig meisje werd geraakt. De HVOV probeert de naam van
het meisje te achterhalen.

MOLENS

Op de ledenbijeenkomst van 29 september houdt Hans de Kroon een inleiding over De Nieuwe

2011/97

Molen.
MONUMENTEN

‘Polderhuizen’ door Leen Boot. Veenendaal was een Veenraadschap. De rechtspraak berustte bij

2014/37

de stad Rhenen. Om het Veenraadschap te besturen werd een college van Veenraden ingesteld.
Vanaf 1781 had het college de beschikking over een eigen vergaderplaats: een polderhuis. In
1905 is het Veenraadschap een waterschap geworden en in 1949 is het opgeheven.
‘Kerkgebouw voor de Christelijk Afgescheidenen (1)’, door Leen Boot. De bouw van de kerk aan

2014/59

de Zandstraat in 1867. Nu wordt het gebouwtje aan Zandstraat 39 gebruikt als pakhuis. Een
verhandeling over de Afscheiding van 1834.
‘Kerkgebouw voor de Christelijk Afgescheidenen (2)’, door Leen Boot. De verbouwing van de kerk

2014/97

in 1911. De gemeente heette inmiddels Christelijke Gereformeerde Kerk.
OM TE BEGINNEN (RUBRIEK)

Veel lovende reacties op het huis-aan-huis verspreide blad Oud Veenendaalsche Kroniek. In dit

2011/2

nummer: het artikel van Karel Beesemer en Piet de Bruin over de Tweede Wereldoorlog. Een
terugblik op de ledenbijeenkomst op 23 september 2010, de opening van de Cultuurfabriek op 9
oktober 2010 en de lustrumviering op 18 november 2010. Aankondiging van de jaarverslagen van
secretaris en penningmeester. Henk Deys bespreekt Markante Veenendalers. Aankondiging van
artikelen over kinderarbeid in het dialect, en kijken naar Veenendaal in de landelijke pers.
Een artikel in dit blad van Teus van Beek over de Achterkerkstraat. Wim van Elst vertelt voor de

2011/30

achttiende keer een verhaal over een honderdjarige, dit keer over Nicolaas Alblas, geboren in
Veur. Piet de Vrije van Patrimonium Woonstichting spreekt over Klaas Kater en Willem Hovy.
John Exalto publiceerde in een kerkhistorisch tijdschrift over de Veenendaalse predikant W. den

2011/54

Hengst. In dit blad de verkorte versie van een nauwkeurig bronnenonderzoek. Ineke van
Schuppen wijdt een artikel aan de dichteres Sibylle van Griethuysen. Gerard Muller schrijft over
een oud fort dat aan een nieuw leven begint: het Fort aan de Buurtsteeg.
In dit blad: in haar rubriek ‘De schijnwerper op’ schrijft Ineke van Schuppen over Adriaan P. de

2011/78

Kleuver; Wim van Elst portretteert de honderdjarige Louisa Antoinetta Keuken-Sanders en schrijft
over zijn grootvader Wouter Harselaar. Verder nog de boekenrubriek en nieuws over het
documentatiecentrum.
Ineke van Schuppen zet alle Koninklijke bezoeken aan Veenendaal op een rij, Martin Brink

2012/2

verhaalt over de laatste Veenendaalse verzetsleider Jaap Spruijt.
In dit blad: een artikel van Teus van Beek over zijn lagere schooltijd; herinneringen aan zuster

2012/34

Heine van Leeuwen door Margreet Helder; het leven van de honderdjarige A. van de Weerd wordt
beschreven door Wim van Elst; de bestuurswisseling wordt gememoreerd.
In dit blad: Johan Hardeman schrijft over zijn voorgeslacht in het spoorhuis aan de Kerkewijk,

2012/58
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Henk van ’t Veld doet mededeling over aanwinsten voor de vereniging die hij en Ineke van
Schuppen in ontvangst mochten nemen, Evert Jan van Beek over de inentingscampagne in 1821
in Veenendaal door dokter Peissmann, Margreet Helder schrijft over Belgische Vluchtelingen in
Nederland.
In dit blad: schrijft Jan van Oeveren over de mythe van het geïsoleerde dorp Veenendaal in de

2012/86

negentiende eeuw. Het eerste deel in een serie. Daan Thoomes portretteert een aantal leraren
van het CLV onder de titel ‘Sprekende leraren van het CLV’. Wim van Elst zet Wilhelmina
Klumpenaar-van Hasselaar in de spotlights in de rubriek ‘Honderdjarigen in Veenendaal’.
Tenslotte een vooruitblik op de volgende bijeenkomst door Ineke van Schuppen.
De hoofdpunten: introductie van Bas van Kooten als redacteur van het blad; het tweede deel van

2013/2

artikelen door Jan van Oeveren over de mythe van het geïsoleerde dorp Veenendaal;
Viseumvrijwilliger Jan Ploegman vraagt aandacht voor aspecten van de tweede wereldoorlog,
zoals die beschreven staan in twee schoolschriften van Jacob van Hardeveld, geschonken door
zijn dochter Henny Kiela; de werkgroep Graven Oorlogsslachtoffers Munnikenhof doet verslag
van haar activiteiten; Ineke van Schuppen schrijft een terugblik op de vorige bijeenkomst op 13
december 2012; Kees van Grootheest, Gert Groenleer en Piet de Vrije schrijven een recensie
over een drietal boeken; tenslotte de jaarverslagen van Ineke van Schuppen en penningmeester
Henk de Kleuver en ter afsluiting Het laatste woord. Een felicitatie aan Wim van Elst, schenkingen
aan het documentatiecenrum, een correctie en een vraag.
In dit blad o.a.: aandacht voor artikelen van Wim van Elst, Coen van Viegen, Roeland Tameling,

2013/34

Evert Jan van Beek en het museum over Zwarte Jannetje. Verder komen aan de orde o.a.
reacties op eerdere artikelen.
In dit blad o.a.: het derde artikel van Jan van Oeveren over de mythe van het geïsoleerde dorp.

2013/58

Henk van ’t Veld, van de werkgroep Dialect, bijnamen, straatnamen en veldnamen, schrijft over
drie stukjes Veenendaal, Daan Thoomes met dichterlijke ontboezemingen over zijn geboortedorp,
en een boekbespreking. Verder een terugblik op de vorige bijeenkomst.
In dit blad o.a.: Constant van den Heuvel legt het jaar 1913 onder het vergrootglas, Wim van Elst

2013/86

beschrijft het levensverhaal van een honderdjarige, Alice van Schuppen schetst de geschiedenis
van Scoutinggroep De Zwervers.
In dit blad o.a.: Jan Jansen vertelt over zijn rol in het verzet; Gert Muller belicht de bouw van de

2014/2

bunker in De Klomp; Frans Kemperman komt met Karel Beesemer terug op zijn onderduiktijd.
Verder over een wandeling op de begraafplaats Munnikenhof en een oproep aan de lezers om
informatie over nakomelingen van slachtoffers aan de eerste wereldoorlog. De verslagen van de
penningmeester en secretaris worden vermeld en een terugblik op de bijeenkomst op 12
december 2013. Margreet Helder publiceert over archiefonderzoek naar jeugdcriminaliteit rond
1900.
In dit blad o.a.: aankondiging van een driedelige serie over de Scheepjeswol, door G.G.

2014/30

Callenbach. Leen Boot van de werkgroep Monumenten werpt een nieuw licht op het Polderhuis.
Margreet Helder schrijft over criminele vrouwen in Veenendaal in de periode 1886-1909. Wim van
Elst portretteert het leven van Gerbert Bout.
In dit blad o.a.: Margreet Helder schrijft over Belgische vluchtelingen in Veenendaal; het tweede

2014/54

deel van Gégé Callenbachs serie over de Scheepjeswol; Leen Boot schrijft over het kerkje aan de
Zandstraat; een correctie/aanvulling op het artikel van Jan Jansen en de aankondiging van een
tentoonstelling in het museum en het gemeentehuis ter nagedachtenis aan de Belgische
vluchtelingen.
In dit blad o.a.: Wim van Elst schrijft over de honderdjarige Joanna Gerritje Elisabeth

2014/86

Hoogerwaard-Nagel; het derde deel van de Scheepjeswol als familiebedrijf; stripverhalen in
Veense kranten; Leen Boot belicht de historie van het kerkje aan de Zandstraat en de
boekbespreking.
In dit blad o.a.: veel aandacht voor de oorlog, nu 70 jaar geleden geëindigd. Een brief van Alie

2015/2
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Brouwer aan kennissen, een egodocument van een Moeder Courage; een tekst van Ineke van
Schuppen over de Hondzenelleboog (Dijkstraat en omgeving); een boekbespreking;
jaarverslagen; activiteiten van de werkgroep Graven Oorlogsslachtoffers Munnikenweg en
tenslotte een aantal mededelingen en verzoeken.
In dit blad o.a.: een artikel van Leen Boot over ruzies en geweld in Veenendaal aan het begin van

2015/30

de negentiende eeuw, Jan van Beek over Jannetje Hootsen; Jan van Oeveren over het
evangelisatiegebouw van dominee Hoedemaker; Wim van Elst schrijft over de honderdjarige Jan
Landman. Hebe Kohlbrugge, ook een honderdjarige, wordt geportretteerd door Jaap Slok. Ineke
van Schuppen kijkt terug op de lezing door Kees van Grootheest op 26 2015 maart en wat
aankondigingen.
In dit blad o.a.: vooruitblik op de lustrumbijeenkomst op 12 november 2015, spreker Jaap Pilon

2015/58

over zijn boek Mijn Kerkewijk. Ineke duikt in het Bergbad, een zweminrichting op de grens van
Veenendaal en Rhenen. Van Frits van Riel een artikel over de brouwerij aan het Verlaat.
Tenslotte de boekbespreking en het verslag van de vorige bijeenkomst.
In dit blad o.a.: een dankwoord en felicitatie van burgemeester Wouter Kolff i.v.m. het 30-jarig

2015/86

bestaan de van de vereniging. Verder een artikel, gedeeltelijk overgenomen uit een eerder
geschreven artikel door Henk Diepeveen uit het eerste nummer van dit blad.
ORANJE IN VEENENDAAL

In het artikel ‘Koninklijk vernoemd’, door Ineke van Schuppen, vertelt zij over Koninklijke bezoeken

2012/3

aan Veenendaal en over straatnamen en scholen die zijn vernoemd naar leden van de Koninklijke
familie.
PATRIMONIUM

‘135 Jaar Patrimonium’, een inleiding door Piet de Vrije, directeur van Patrimonium Woonstichting

WOONSTICHTING

in Veenendaal. Hij zet de oprichters Klaas Kater en Willem Hovy van ‘Patrimonium’ in het

2011/50

zonnetje. Er zijn nu nog maar een paar organisaties die zo heten, maar 135 jaar geleden waren er
landelijk vele woningbouwverenigingen van die naam. Patrimonium, ofwel ‘het erfdeel der
vaderen’ zette ondermeer een offensief in tegen drankmisbruik.
SCHEEPJESWOL

‘Scheepjeswol (1)’door GéGé Callenbach. De geschiedenis van de Scheepjeswol als

2014/31

familiebedrijf. Deze aflevering gaat over de periode 1799-1987.
‘Scheepjeswol (2)’ door Gégé Callenbach. Deze aflevering handelt over de Amerikaanse tak van

2014/55

de familie Spruijt in de jaren na de tweede wereldoorlog.
‘Scheepjeswol (3)’, door Gégé Callenbacht. Deze keer over de invloed die de verschillende

2014/87

familiebetrekkingen hebben gehad op de geschiedenis van de fabriek.
SCHIJNWERPER OP, DE

Ineke van Schuppen vertelt hier het levensverhaal van Adriaan P. de Kleuver.

2011/79

SCOUTING

‘De blauwe das blijft nog even’, door Alice van Schuppen. Scoutinggroep De Zwervers vierde dit

2013/104

jaar haar 75-jarig bestaan.
SOCIALE OMSTANDIGHEDEN

‘Leven van de steun’, door Margreet Helder. Over de crisis in de dertiger jaren en de gevolgen

2015/75

daarvan voor Veenendalers. Tot de context behoorden voorts de maatregelen van de regering
Colijn en de opkomst van de NSB.
SURINAME, VEENENDALER IN

‘Emigrante naar Suriname’, door Evert Jan van Beek. Een klein portret van een Veenendaalse

SURINAME

‘boeroe’. Het betreft Willemijntje van Asperen die in 1845 als vrije arbeidster naar Suriname

2014/81

vertrok, waar zij op 20 juni 1845 arriveerde.
TWEEDE WERELDOORLOG

‘Hoe heette ik ook alweer?’, door Karel Beesemer. Dit is de titel van het in 2010 in boekvorm

2011/3

verschenen levensverhaal van het Joodse onderduikertje Karel Beesemer. De auteur vertelt over
zijn verblijf in Renkum en hoe hij aan het einde van de oorlog moest evacueren naar Veenendaal.
Hij verbleef bij ‘tante’ Truus van Dijk. Zij veranderde zijn achternaam in ‘Broekhuizen’.
‘De Grebbelinie in en om Veenendaal’, een presentatie door Gerard Muller. Hij laat vele objecten

2011/10

van de Grebbelinie in en om Veenendaal zien. De linie dateert van omstreeks 1745, werd in 1926
opgeheven en kwam tijdens de mobilisatie in 1939 als ‘de Valleistelling’ weer in de belangstelling.
Vanaf het ‘Fort aan de Buurtsteeg’ kon de Rijksweg vanaf De Klomp bestreken worden.
‘Mei 1940’ oorlogsherinneringen van Piet de Bruin, zoon van ds. P.J. de Bruin. Piet de Bruin was
lid van De Voortrekkers, een groep van oudere padvinders, die in de oorlog ook speciale taken

2011/17
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had.
‘Terugdenken aan een enerverende tijd’, door Martin Brink. Hoofdpersoon in dit artikel is de nu

2012/19

91-jarige Jaap Spruijt, tijdens de oorlog als verzetsstrijder actief. Zijn schuilnaam was Jan van de
Velde. Later was hij actief in de Veenendaalse afdeling van de Landelijke Organisatie voor Hulp
aan Onderduikers en was hij leider van de Veenendaalse afdeling van de Binnenlandse
Strijdkrachten.
‘Spionage in Veenendaal’, door Jaap Spruijt. De auteur schrijft over zijn activiteiten als spion

2012/21

tijdens de tweede wereldoorlog.
‘De Witte Brigade’, door Jan Ploegman. Het Viseum ontving uit handen van Henny Kiela een

2013/12

tweetal schriften, met herinneringen van Haar vader Jacob van Hardeveld, die tijdens de tweede
wereldoorlog medewerker was van het Rode Kruis. Hij kreeg te maken met de gevolgen van de
beschietingen in april 1945. Het eerste schrift draagt als titel ‘Lijst van getroffene en door ons
begraven dooden’, met namen en gegevens van 25 slachtoffers. Het tweede schrift heeft de titel
‘Dagboek vanaf Zaterdag 21 April 1945’.
‘In verzet tussen 1940 en 1945’. Jan Jansen, geboren op 15 oktober 1923, schrijft over zijn

2014/3

herinneringen aan zijn deelname aan het verzet. Hij was bevriend met Dick Valkenburg, wiens
oorlogservaringen in het maartnummer van 2010 zijn gepubliceerd.
‘De geschiedenis van de bunker in De Klomp’, door Gerard Muller. In de woonkern De Klomp,

2014/11

ten noorden van Veenendaal, werd door de Duitsers een bunker gebouwd. Vlak na de bevrijding
vond er een dramatisch ongeval plaats, waarbij drie jongens uit Veenendaal, als gevolg van het
spelen met explosieven in de bunker, om het leven kwamen: Jacob Koen (16 jaar), Willem
Gaasbeek en Wouter van de Pol, beiden 15 jaar. Ook twee jongens uit De Klomp kwamen daarbij
om: Wessel van Dijk en Evert van Santen, beiden 18 jaar.
‘Hoe heette ik ook alweer? (2)’, door Karel Beesemer en Frans Kemperman. Het 9-jarig Joods

2014/14

jongetje Kerel Beesemer werd als gevolg van de Slag om Arnhem met zijn familie geëvacueerd.
Hij belandde in het huis van de familie Kempenaar aan de Kerkewijk. In dit verhaal heeft hij zijn
herinneringen opgetekend.
‘Brief uit de oorlog’, een lange brief van Alie Brouwer aan kennissen in Arnhem met indringende

2015/3

informatie over de situatie tijdens de laatste dagen van de oorlog in Veenendaal.
UITGELEZEN

‘Markante Veenendalers’, door H. van ’t Veld.Hierin worden de levensverhalen beschreven van

(BOEKRECENSIES)

een aantal markante Veenendalers.

2011/13

‘Schrijvers geturfd. Een inventarisatie van Veense schrijvers’ door Mats Beek. Het betreft een
uitgave ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van boekhandel Van Kooten.
‘Andere achterhuizen. Verhalen van Joodse onderduikers’ door Marcel Prins en Peter Henk
Steenhuis. Indringende onderduikverhalen van Joden die de oorlog wel overleefd hebben.
‘Echte ondernemers. Toonbeeld van Veenendaalse veerkracht’ door Tineke Hake en Norbert
Jeronimus. Kennismaking met achttien Veenendaalse bedrijven van veertig jaar of ouder.
‘Nederlandse ondernemers 1850-1950. Gelderland en Utrecht’, door Joop Visser, Matthijs Dicke
en Annelies van der Zouwen. Deel 2 van een serie met biografieën van negenentwintig Gelderse
en eenentwintig Utrechtse ondernemers.
‘Zo gaat de Nieuwe Molen. De molen, de molenaar en zijn Ambacht’ door Hans de Kroon. Een

2011/42

boek ter gelegenheid van zijn eeuwfeest, toen de molen een opknapbeurt kreeg.
‘Een vallei vol water. Waterschapskroniek Vallei & Eem 1616-2011’, door Margriet Mijnssen

2011/70

Dutilh. De Waterschapsarchivaris laat zien dat de Eem oorspronkelijk geen rivier maar een
moerasbekken was.
‘Gemeentehuis Veenendaal. Een reis van verleden naar heden’, een uitgave van de gemeente
Veenendaal over de gebouwen van de lokale overheid.
‘1885’, door Evert G. Davelaar. Een roman over een bekende episode uit de Veense historie. Het

2011/89

speelt zich af rond de overstroming van 1885.
‘Verhalen uit de Vallei. (Want ik weet ook nog wat te vertellen…)’, door Sjoerd de Jong. Veertien

2012/18
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verhalen over gewone mensen in Veenendaal.
‘Wòne en winkele in de Straot’, door Jan van de Haar. De auteur wandelt rijmend en in dialect

2012/18

door de Hoofdstraat.
‘Koninginnedag 2012 in Rhenen en Veenendaal’, uitgave BDU in samenwerking met de

2012/77

gemeenten Rhenen en Veenendaal. Een kleurig naslagwerk met veel oranje.
‘Tussen traditie en moderniteit’, 100 jaar lokaal bestuur in beeld door Martijn van der Steen en
Mark van der Twist.
‘De Neder-Betuwe’, door Adriaan P. de Kleuver. Een bundeling van een groot aantal teksten van

2013/26

deze Veenendaler, uitgegeven door het Arend Datema Instituut, over plaatsen in de NederBetuwe.
‘Niemandsland’, door Evert G. Davelaar. Oorlogservaringen van de schrijver in romanvorm.
‘Ons leven met Reve’, door Teigetje en Woelrat. Herinneringen van m.n. Henk van Manen aan de
Veense periode van zijn vriend en schrijver Gerard van het Reve, waarmee hij, met Willem van
Albada, aan de Boslaan samenwoonde.
‘3000 Woorden. Negen verhalen van debuterende schrijvers uit Veenendaal en omgeving’, door

2013/55

Greet Beukenkamp en Annie van Gansewinkel. Een verhalenbundel als vrucht van een cursus
van de Volksuniversiteit Veenendaal. Over criminaliteit, sociale media, dood, eenzaamheid.
‘Grebbelinie 1940. Bloedspoor’, door Nico Schuurman. Een stripboek over de mobilisatie van het
Nederlandse leger in 1939 en de inval van de Duitsers in 1940.
‘Scheepjeswol. Een beknopte geschiedenis van de NV Koninklijke Veenendaalsche Sajet- en

2013/70

Vijfschachtfabriek v/h Wed. D.S. van Schuppen & Zn’, door Gégé Callenbach. Ondanks het
faillissement in 1987 leeft de Scheepjeswolfabriek nog steeds voort.
‘Maar Gij hebt ons bijgestaan. 100 jaar geschiedenis van de Gereformeerde Gemeente
Veenendaal’, door J. Schipper. De geschiedenis van de gemeente in hoofdlijnen, met veel
aandacht uitgaande naar de predikanten.
‘Veenendaalse inslag. De historische lijn in het Museum Veenendaal’, door Evert G. Davelaar en

2014/23

Anette E. van der Hulst. Op fraaie en laagdrempelige wijze tekent het ons de veelkleurige historie
van het Veen. Een manuscript van Henk van ’t Veld vormt de basis voor dit boek.
‘Koninklijke Wegen’, door Charlotte Bogaert. Nederland kent 227 straten, wegen en wateren die
naar Willem-Alexander zijn genoemd. Bogaert heeft ze tussen 2011 en 2013 allemaal
gefotografeerd.
‘De Danzigers. De herkomst van een hoedenmakersfamilie’, door Bert Hiensch. Het verslag van

2014/50

een zoektocht naar de roots van Johannes Nathaniël Hiensch.
‘Herinneringen aan De Mus. Werken op de Hollandia Wol- en Kousenfabrieken 1960-1979’, door
Petra Boelhouwer en Gert Groenleer. Oral history: de persoonlijke verhalen van de mensen op de
werkvloer.
‘Exodus. Belgen op de vlucht’, door Michaël Amara, Piet Chielens en Kristien Van Damme. De

2014/82

vlucht, opvang en terugkeer van anderhalf miljoen mensen, waarvan er meer dan twaalfhonderd
in Veenendaal terechtkwamen.
‘Het Boschhuis. Kroniek van een familie’, door Pauline Broekema. Een kroniek van de auteur over
haar familie van moederskant.
‘Veenendaal-Veenendaal’. Dertig jaar wielrennen in Veenendaal, door Jos van Dijk.
‘Aartsvaders en aanverwanten’, door D. van Manen. Een genealogische studie. Namen en
verhalen van aartsvaders van Veenendaal.
‘Komt voor de bakker! Oude ambachten, hobby’s en beroepen in Veenendaal en omstreken’,

2015/21

door Sjoerd de Jong.
‘Het kruis op de berg. De fusillade van 20 november 1944 tussen Rhenen en Veenendaal’, door

2015/67

Constant van den Heuvel.
‘Mijn Kerkewijk. Een straatlengte nostalgie en historie’, door Jaap Pilon. Een boek over de straat
waar de schrijver zijn hele leven heeft gewoond, maar niet altijd in hetzelfde huis.

2015/96
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VEENENDAAL EN

‘Gemeentewegwerker in politie-uniform’, geschreven door Wim van Elst, met zijn grootvader

VEENENDALERS

Wouter Harselaar in de hoofdrol. Deze was een zoon van Cornelis Harselaar en Jannetje van

(ARTIKELEN OVER /

Ravenswaaij.

HERINNERINGEN AAN)

‘Kleine herinneringen’, door Daan Thoomes. Herinneringen aan een willekeurig aantal details van

Jaar/blz
2011/89

2012/26

het Veenendaal uit zijn jeugd.
‘De schoolklas van 1929’, herinnering van Teus van Beek aan zijn schooljaar 1929 op de

2012/35

Boerschelandse school.
‘Zuster Heine van Leeuwen’ door Margreet Helder. Na 22 jaar in dienst van het Groene Kruis,

2012/43

ging zuster Heinie van Leeuwen in 1959 op 55-jarige leeftijd met pensioen.
‘De laatste bewoners van spoorhuis 31’ over de laatste bewoners van het spoorhuis, door Johan

2012/59

Hardeman.
‘Jaren van expansie en vooruitgang’. Coen van Viegen geeft een overzicht over de jaren 1960 –

2012/110

1969.
‘De grote stroom kooplustigen naar Veenendaal’, door Roeland Tameling. De ontwikkeling van

2013/43

Veenendaal tot winkelhart, kansen en bedreigingen in een tijd van economische crisis en de
toekomst van online winkelen.
‘Oud Veenendaal in een gedicht’, door Daan Thoomes.De auteur fietst in gedachten door het

2013/80

Veenendaal van een halve eeuw geleden.
‘Veenendaal anno Domini 1913’, door Constant van den Heuvel. De auteur schets het dagelijks

2013/87

leven in het Veenendaal van 1913 rond gebeurtenissen die dat jaar hebben plaatsgevonden.
‘Drie families en de mobilisatie van 1914-1918’. De vondst van een drietal foto’s is voor Cor Slok

2014/75

de verbinding tussen de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Hij beschrijft ook de relatie met de
families Van Eden, Kroesbergen en Slok.
‘Reinier Merlijn, kroegbaas’, een artikel van Leen Boot over Reinier Merlijn, geboren omstreeks

2015/31

1745 in Stavelot, België. Met zijn vrouw Catharina du Pont zwierf hij van 1780 tot 1793 door de
Zuidelijke Nederlanden. Zij vestigden zich in 1803 in Veenendaal en begonnen hier een kroeg bij
de Molenbrug.
‘Weeklacht van een autochtoon’, een gedicht van Dick van Manen ter gelegenheid van het

2015/53

afscheid van de wethouders Rob Koppenberg en Henk Veldhuizen.
‘Meer dan twee eeuwen brouwerij Van Broekhuizen’, het artikel van Frits van Riel vertelt het

2015/68

verhaal over de brouwerij aan het Verlaat. Het is gebaseerd op gedegen archiefonderzoek naar
verschillende generaties van Broekhuizen die de onderneming geleid hebben.
‘Puzzelen met Jan van Wijk’, door Theo Versteeg. Versteeg is als vrijwilliger actief in het archief

2015/107

van de gemeente Veenendaal. Hij ontdekte iets merkwaardigs rond het overlijden van Jan van
Wijk op 3 november 1831.
‘De slag bij Waterloo herdacht’ door Ineke van Schuppen. Tweehonderd jaar geleden vond de

2015/111

slag bij Waterloo plaats. Aart Aalbers ontdekte dat ook Veenendalers aan die slag hebben
deelgenomen, o.a.: Willem van der Biezen, Hermanus Breuker, Cornelis van Dijk, Gerrit Dijkland,
Jacob de Fluiter, Anthony Groenhuizen, Dirk Hardeman, Jacob van den Heuvel, Theunis Jonker,
Evert van Leeuwen, Bernardus Pas, Reinier Rens, Hendrik Wildeman en Cornelis van Zanten.
VEENENDAALSE SCHRIJVERS

Mats Beek houdt in de tweede bijeenkomst van 2011 een spreekbeurt over de grote

2011/71

verscheidenheid aan Veense schrijvers. Hij publiceerde hierover in zijn boek ‘Schrijvers geturfd’
waarin de werken van 270 schrijvers zijn bijeengebracht. Daaraan konden later nog 34 worden
toegevoegd.
ZWARTE JANNETJE, JANNETJE

‘De leermeester van Jannetje Hootsen’, door Evert van Beek. In de archieven van de

HOOTSEN

Nederlandse Hervormde Gemeente kunnen we zien dat Jannetje werd aangesteld als helpster op

2013/47

de bewaarschool. Daarnaast kreeg ze een opleiding tot (hulp)onderwijzeres. De bewaarschool
werd opgericht door ds. Fredrik Constans van den Ham in 1844.
‘Nieuw licht op Zwarte Jannetje?’, nieuwe inzichten over de sekte, opgetekend door Jan van
Beek.

2015/37

