Jaarverslag Historische Vereniging
Oud Veenendaal 2021
Wat waren we vorig jaar optimistisch toen we dachten dat het coronavirus na een
jaar wel onder controle zou zijn. Helaas, ook 2021 was in de ban van Covid19.
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Elke keer als we hoopten dat een bijeenkomst
met inachtneming van de voorgeschreven
maatregelen toch door kon gaan, kwamen we
bedrogen uit. En wij zijn niet de enigen die
er moedeloos van worden. Alle verenigingen
hebben met deze uitzonderlijke situatie te
maken. Gelukkig konden achter de schermen
een aantal activiteiten toch doorgaan.
Documentatiecentrum
Net als in 2020 is ook in 2021 het documentatiecentrum door de landelijke bepalingen een
aantal keren gesloten geweest. Gelukkig heeft
dat diverse schenkers er niet van weerhouden
om films, documenten en foto’s aan de HVOV
te schenken of beschikbaar te stellen voor digitalisering. We stellen dat zeer op prijs. De stap
naar ons nieuwe archiveringssysteem heeft
weliswaar door corona vertraging opgelopen,
maar de werkgroep heeft al wel de nodige
voorbereidingen voor de overgang naar het
nieuwe systeem kunnen treffen. Er hebben

die als thema “Aan het werk” had, films van
oude Veense fabrieken gedraaid. Ook aan het
jubileum van de bibliotheek is meegewerkt
door middel van een presentatie in het documentatiecentrum. In het Cultureel Café werd in
november door de HVOV een lezing verzorgd.
Er komen regelmatig verzoeken binnen voor
fotomateriaal of informatie over bepaalde
onderwerpen. We proberen de aanvragers zo
goed mogelijk van dienst te zijn.

geen bijeenkomsten voor het project School en
Cultuur plaatsgevonden. Het project behandelt
de Tweede Wereldoorlog en kan hopelijk dit
jaar weer opgepakt worden. In oktober werden
in het kader van de Dag van de Geschiedenis,

Werkgroep Monumenten
De werkgroep Monumenten heeft zich in 2021
beziggehouden met historisch onderzoek naar
panden die in de loop der jaren verloren zijn
gegaan. Dit onderzoek richtte zich in hoofdzaak
op het voormalige Suikervat. Mede door corona
kon een en ander nog niet tot een afronding
komen. De werkgroep richtte zich ook op het
behoud van de huidige brandweerkazerne,
maar de gemeenteraad stemde niet in met
het verzoek de kazerne te behouden. Helaas
zal ook de slangentoren niet aan de sloop
ontsnappen. Positief nieuws was te melden
over de heroprichting van het mozaïek van de
voormalige Talmaschool. Een goede locatie
voor dit kunstwerk is inmiddels in het centrum
achter de Corridor gevonden. Mogelijk zal plaatsing in 2022 gerealiseerd worden. Ook werd
wederom over enkele monumenten advies
uitgebracht aan de monumentencommissie
van de gemeente.
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Werkgroep voormalig kerkje
in de Zandstraat
In 2021 kon met succes de onderhandeling
met de eigenaar van het voorste deel van het
kerkje worden afgerond. Het transport van dit
deel heeft in oktober plaats gevonden. Gelukkig
is de weg naar restauratie van het kerkje nu
geopend. Bij het kerkje worden kleine appartementen gebouwd en het hofje dat daardoor
ontstaat, zal de naam Ds. Riekelhof krijgen.
We kijken uit naar de voltooiing van het project.
Begraafplaats
De werkgroep Gedenkpark De Oude Begraafplaats heeft van de gemeente een eigen
budget gekregen. Daarmee kunnen eventueel
benodigde machines en gereedschappen om
het park te onderhouden worden aangeschaft.

Het park was opengesteld op Open Monumentendag en circa 140 belangstellenden kwamen
een kijkje nemen. Dit project werd in december
genomineerd voor de vrijwilligersprijs.
Werkgroep Graven Munnikenweg
Ook hier gooide het Covid19 virus roet in het
eten. Het was voor de werkgroep niet mogelijk
om de jaarlijkse wandeling langs de oorlogsgraven te organiseren.
Ledenadministratie
Voor onze ledenadministrateur Albert Hempenius is een Davilexpakket aangeschaft, waarmee hij de ledenadministratie gemakkelijker
bij kan houden.

Verdieping vuile archief
De HVOV heeft in de loop van de jaren zoveel
historisch materiaal geschonken gekregen, dat
we met ruimtegebrek te kampen. Materiaal dat
nog niet gearchiveerd is, wordt eerst opgeslagen in het zogenaamde “vuile archief” en wordt
daarvandaan na archivering doorgeschoven
naar het “schone archief”. In het vuile archief
werd het ruimtegebrek nijpend en de vereniging
is dan ook heel blij met de toestemming van de
gemeente om een extra verdieping in het vuile
archief te creëren.
Ledenbijeenkomsten
Hoewel we onze hoop gevestigd hadden op de
decemberbijeenkomst, moest ook die worden
geannuleerd. De maart-, juni- en septemberbijeenkomsten waren al eerder geannuleerd.

Tenslotte
De gemeente Veenendaal heeft een Erfgoedplatform in het leven geroepen. De gemeente
wil een bredere nieuwe cultuurvisie ontwikkelen in samenwerking met de diverse culturele
organisaties. De HVOV neemt deel aan de
bijeenkomsten.
In het jaarverslag over 2020 spraken we de
hoop uit dat we onze activiteiten in 2021 weer
ouderwets zouden kunnen hervatten. Helaas
en tot onze grote spijt hebben we moeten constateren dat dat niet gelukt is. We zullen onze
hoop moeten vestigen op 2022.
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