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Beste leden van de Historische Kring Breukelen
Voorjaar 2020 stond in de steigers met een zeer uitgebreid programma: 75 jaar
Vrijheid, de Algemene Leden Vergadering (ALV) met lezing, start van het
Bonifatiusjaar 720-2020, afsluiting van Weerbaar Water over de Nieuwe
Hollandse Waterlinie, nieuwe interessante lezingen.
Maar, wij zitten allemaal thuis en hebben alles moeten uitstellen dan wel
afgelasten. Wij hopen dat deze Nieuwsbief u op de hoogte brengt van de laatste
ontwikkelingen van onze kring. Het themanummer van ons tijdschrift over 75
jaar vrijheid heeft u inmiddels ontvangen en wij hopen dat u daar veel plezier
aan beleeft.
Blijf gezond en met hartelijke groet,
Nol Herfkens,
Voorzitter Historische Kring Breukelen

Evenementen
Helaas konden de volgende op het programma staande
activiteiten vanwege de gevolgen van Covid-19 niet door
gaan. Na afloop van de ALV zou op 25 maart door de
heren Giel Gulpers en Gerhard Hof een presentatie
worden gegeven over: “De Vechtstreek door de ogen
van Jac. P. Thijsse” naar aanleiding van het Verkadealbum De Vecht van 1915. We houden dit natuurlijk
tegoed voor op een later tijdstip.
Op 28 april en 6 mei zou in de prachtige Ridderzaal in
Kasteel Nijenrode de heer Pol Schevernels een lezing
geven met als titel: “De echo van Goudstikker”, in
het teken van en als vervolg op zijn artikel in ons net
verschenen Tijdschrift. Na afloop van de lezing zouden de bezoekers de
mogelijkheid krijgen om de (door Art Fund Nijenrode georganiseerde) unieke
tentoonstelling van Andy Warhol, privé collectie van Lex Harding, te bezoeken.
Geprobeerd zal worden om deze lezing weer gelijktijdig te laten plaatsvinden
met die tevens uitgestelde tentoonstelling.

Algemene Ledenvergadering
De ALV stond oorspronkelijk gepland voor 25 maart in Boom en Bosch.
Toch kunt u wel kennis nemen van belangrijke onderwerpen die tijdens die
vergadering aan de orde zouden zijn gekomen. Op onze website https://www.
historischekringbreukelen.nl/uitnodiging-algemene-ledenvergadering-hkb/ treft
u alle stukken aan.

Weerbaar Water
In de zomer van 2020 zou bekend gemaakt worden of de Nieuwe Hollandse
Waterlinie (NHW) wordt erkend als Unesco Werelderfgoed, maar door de
coronacrisis is deze beslissing naar het najaar verschoven.
De Fotowedstrijd heeft
winnaars. Klik op de
winnende foto voor alle
inzendingen.
De lezing in april van Prof.
Herman Pleij op Nijenrode over de NHW wordt
verschoven naar het najaar
en als afsluitende activiteit
wordt gedacht over een
Slotsymposium als er weer
evenementen mogelijk zijn.

Bonifatius jaar
2020 is het gedenkjaar van Bonifatius: precies 1300
jaar geleden stichtte hij de Pieterskerk in Breukelen.
Met een gedegen voorbereiding vanuit de kerken en
de samenleving was een breed programma opgesteld.
Het coronavirus heeft door heel dit programma
een streep gezet. Alle activiteiten zijn geannuleerd.
Wellicht dat met een bescheiden start in het najaar
dit gedenkjaar toch nog aandacht kan krijgen en een
vervolg in 2021.

Themanummer 75 Jaar Vrijheid
Uitgave april 2020
Het themanummer van ons Tijdschrift Historische
Kring is verschenen en is geheel gewijd aan het
vieren van 75 jaar vrijheid en het herdenken van
de verworvenheden van een vrij Nederland na de
Tweede Wereldoorlog.

Bevrijdingskrant 75 jaar Vrijheid
Naar een idee van het RHCVV
hebben de drie Historische Kringen in Stichtse Vecht, de Stichting 4 en 5 mei Stichtse Vecht en
de Oranjevereniging Breukelen
samen met de initiatiefnemer in
het kader van 75 jaar Vrijheid een
twintig pagina’s tellende krant
gemaakt. In de krant worden verhalen verteld over de oorlogsjaren
en de bevrijding van de kernen in
Stichtse Vecht. De krant is op
23 april huis aan huis verspreid als
bijlage bij de VAR.

Facebookgroep Oud Breukelen
Na het overlijden van Rinus van Ewijk in december hebben op zijn verzoek
Nanny Heijmans en Roosmarijn Ubink de handen ineen geslagen om de activiteiten van Rinus voort te zetten. Op 16 februari is er weer een ontmoetingsmiddag geweest in de Driestroom in Breukelen. Er was een goede opkomst en
een aantal aanwezigen bracht nieuw historisch materiaal mee.

De stichting 4 en 5 mei liet ons weten dat er geen bijeenkomst zal zijn. Het
verzoek aan ons allen is om op 4 mei, in tegenstelling tot het vlagprotocol zoals
dat normaal geldt, de vlag thuis de hele dag halfstok te hangen, en vanaf 19:45
uur een kaars ( bij voorkeur een led kaars) voor uw raam te zetten ter nagedachtenis van de oorlogsslachtoffers.
Om 20:00 uur zal er in heel Nederland 2 minuten stilte worden gehouden. Op
5 mei van zonsopgang tot zonsondergang de vlag uit steken om de vrijheid uit
te dragen en als eerbetoon aan hen die ons 75 jaar geleden hebben bevrijd.
Klik hier voor meer over dodenherdenking en bevrijdingsdag Stichtsevecht.

Contacten met gemeente
Het bestuur van de HKB is over
twee onderwerpen in gesprek met
de gemeente. Ten eerste de toekomstige bestemming van Boom en
Bosch, een pand met een indrukwekkende geschiedenis en gelegen
op een vooraanstaande plaats in
Breukelen. Wij bepleiten dat dit
gebouw primair een sociaal/culturele
rol moet vervullen.
Het tweede onderwerp betreft de relatie tussen Breukelen en Brooklyn. In
2021 is het 375 jaar geleden dat inwoners van Breukelen betrokken waren bij
het ontstaan van de wijk Brooklyn in New York. Hoe gaan we daar mee om?

Nieuwe informatieborden
In het eerste kwartaal zijn 3 informatieborden in
ons werkgebied vernieuwd: Breukelen, Kockengen
en de NH kerk in Nieuwer Ter Aa. De teksten op
de borden waren door de tand des tijds bijna niet
meer te lezen, ze waren deels niet meer”up to
date” en vaak erg lang. Er wordt nu in twee gevallen
gebruik gemaakt van een zogenaamde QR-code,
zodat de lezer via zijn telefoon de rest van de informatie kan vinden. Een mooie coproductie met onze
gemeente en de ANWB.

Jaarcontributie
De contributie 2020 blijft gelijk aan 2019. Uw penningmeester komt virtueel
bij u langs om dukaten, florijnen, en guldens ter waarde van €19,50 of €20,50
te innen afhankelijk van automatische incasso of klassieke factuur per post.

Oproep ‘Historie Leeft’
Met dat thema wil het bestuur alle daagse zaken uit
het verleden in het heden plaatsen en met jong en
oud werkelijk herbeleven. Denk aan kinderspelen
uit 1800, modeshow van toen tot nu in “Flaneren
langs de Vecht” of welke rol speelde de tamboer in
het leger van de Prins. Speel en oefen mee.
Dat kunnen we niet alleen en hiervoor zoeken we
jonge ouders, ‘vrije’ ouders (kinderen zelfstandig)
die met ons willen initiëren en organiseren. Gewoon één leuk en goed project
centraal in Breukelen per jaar. Meld je aan via Historie Leeft en wij organiseren
een infomoment.

Boeken, Boeken, Boeken
Van harte aanbevolen!! 3 recente
interessante boeken over historie in
onze Vechtstreek te koop bij Boekhandel van Kralingen. “Eeuwige
Schoonheid aan de Vecht” en “Het
Vechtplassengebied” kosten €
9.95. Het derde boek “Elsenburg,
de verdwenen buitenplaats” van
Jan Simonis, Jaap Kottman en Hans van Bemmel is deze maand uitgekomen en
kost € 25. En vergeet natuurlijk ons eigen tijdschrift niet om aan uw vrienden
en kennissen cadeau te geven. Losse exemplaren zijn bij Boekhandel van Kralingen te koop. Klik op de boeken voor de uitgebreide boekbespreking.

Open Monumenten Dagen
Open Monumenten Dagen zijn dit jaar op 18-19 september met in Breukelen
de uitreiking van de Bronzen Troffel voor het beste restauratieproject in 2020.

Oproep Geschiedschrijving
Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen wil een “Coronacollectie“
opbouwen. Zij zijn op zoek naar materiaal uit verschillende hoeken van de
samenleving om zo over een tijdje een zo compleet mogelijk beeld te bieden
over de impact van het Coronavirus op onze samenleving. Als u materiaal heeft
over de impact van het Coronavirus, zou u dit dan aan het RHCVV willen
sturen via hotspot@rhcvechtenvenen.nl . Zij zijn blij met materiaal zoals foto’s,
protocollen, digitale en analoge flyers en posters etc.

Werf nieuwe leden: Gratis Boekwerk Op = Op!
In tijden van ‘intelligente lockdown’ komt er tijd vrij voor bezinning en studie.
Zie de prachtige uitgaven over de Vechtstreek die in deze Nieuwsbrief worden
aangekondigd. Ook de HKB doet een duit in het zakje door een waardevol
standaard boekwerk van dr. Arie. A. Manten, getiteld Breukelen en omgeving
tussen 400 en 1200, GRATIS ter beschikking te stellen voor leden van de
HKB die aantoonbaar een nieuw lid voor onze vereniging aanbrengen.
Wat moet u daarvoor doen? Benader uw belangstellende kennissen en laat hen kennismaken met ons
tijdschrift en de inhoud van deze nieuwsbief. Verwijs
vervolgens naar de link hieronder met het inschrijfformulier waarmee een lidmaatschap van onze
vereniging simpel kan worden bevestigd. Zodra het
nieuwe lid aangemeld is, kunt u contact opnemen
met de ledenadministratie om uw gegevens door te geven voor de
bezorging van het boek dat gratis bij u in de brievenbus wordt gedeponeerd.
Let op: genoemd boek is gratis beschikbaar zolang de voorraad strekt: wie het
eerst komt, het eerst maalt. https://www.historischekringbreukelen.nl/lidmaatschap/lid-worden/
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