Jaarverslag Historische Kring Breukelen 2020
1. Algemene vaststelling.
Zonder enige twijfel mag het bestuur vaststellen dat het jaar 2020 onze goede voornemens
enorm in de weg heeft gestaan. Er waren lezingen gepland en diverse festiviteiten
voorbereid ( onder andere 75 jaar bevrijding, de uitreiking van de Bronzen Troffel en het
Bonifatius jaar ) die allemaal in een ander daglicht kwamen te staan of gedwongen niet
konden plaatsvinden. Het was voor onze leden gelukkig geen verloren jaar, omdat er twee
fraaie tijdschriften werden gerealiseerd en diverse activiteiten wel doorliepen, maar het
gevoel van onmacht heeft het bestuur wel dwars gezeten. Ook de start van het jaar 2021
staat nog steeds in het teken van die crisis, wat niet wil zeggen dat het bestuur probeert in
het tweede halfjaar, binnen de mogelijkheden die dan ter beschikking staan, de draad weer
maximaal op te pakken richting onze leden.
Met leedwezen moeten wij helaas vaststellen dat Marjo van Dijk- Witjas dit jaar is
overleden. Zij is voor onze Kring van groot belang geweest, heeft van 1998 tot 2004 in het
bestuur gezeten en altijd met tomeloze inzet meegewerkt aan de vele projecten waarmee
we naar buiten treden. Wij voelen haar afwezigheid als een groot gemis.
De ALV van onze Kring, die geagendeerd stond voor 25 maart, kon uiteindelijk, ook na
doorschuiven, niet plaatsvinden. Het bestuur heeft uiteindelijk besloten dit proces langs
schriftelijke weg te laten verlopen en meent dat een en ander uiteindelijk correct is
afgewikkeld. Dit werd mede ingegeven door de omstandigheid dat het aantal aanmeldingen
voor de vergadering aan de lage kant was, vast mede veroorzaakt door de angst voor de
pandemie. Op de website zijn alle ter zake belangrijke documenten gepubliceerd. In de
nieuwsbrief is aan het einde van het proces verantwoording afgelegd.
2. Bestuurssamenstelling en taakverdeling.
De taken waren over de verslagperiode als volgt verdeeld onder de bestuursleden ;
Nol Herfkens
; Voorzitter
Hugo ten Brink
; Secretaris
Lodewijk Cornelissen ; Penningmeester
Nanny Heijmans
; Evenementen / Nieuwsbrief / Media
Jan van den Beld
; Lezingen / evenementen
Zita Trossel
; Ledenadministratie
Rob Yntema
; Projecten / archief / vragen van derden
Wim den Hartog
; Archief.

De redactie van ons tijdschrift bestond uit ;
Jos Odekerken
; Redacteur
Nienke Odekerken
; Redacteur / Website
Irma Gondrie
; Redacteur
Het bestuur heeft in voltallige samenstelling 5 keer vergaderd, deels via teams of zoom. Het
dagelijks bestuur, bestaande uit de voorzitter, secretaris en de penningmeester is ook nog 3
keer bij elkaar gekomen, teneinde te bespreken hoe verder te gaan met de diverse
voornemens, die door de corona perikelen in het gedrang bleken te komen.
3. Administratieve organisatie.
Reeds in het vorige jaarverslag werd er over gerept dat het bestuur het van groot belang
acht dat we van zo veel leden als mogelijk over het email adres willen beschikken. Er is veel
energie in dat project gestopt en dat heeft er toe geleid dat we inmiddels ultimo 2020 nog
maar van 39 leden dit adres nog niet hebben, terwijl dat aantal aan het begin van het jaar op
164 lag. Een bijzonder positieve ontwikkeling, niet in de laatste plaats omdat we onze leden
via de nieuwsbrief snel kunnen benaderen en minder briefpost de kosten drukt.
4. Ledenaantal.

Stand per 1 januari 2020
Opzeggingen
Nieuwe leden
Overleden
Opschoning
Stand per 31 december 2020

2019
567
21
28
9
6
559

2020
559
15
22
5
561

5. Tijdschrift HKB, nieuwsbrieven en website.
Net als in het vorige verslagjaar verschenen er ook in 2020 weer 2 tijdschriften, boordevol
met informatie en wetenswaardigheden. Het produceren van onze tijdschriften vraagt veel
werk van de redactiecommissie, reden waarom eind van dit verslagjaar de gedachte is
opgekomen dat met het oprichten van 6 werkgroepen het gehele totstandkomingsproces
enorm positief beïnvloed kan worden. De realisatie van dit project ligt in het verslagjaar
2021, maar het in gang zetten van deze ontwikkeling is belangrijk genoeg om hier te
vermelden, temeer daar de kwetsbaarheid van dit proces hiermee sterk verkleind wordt en
de redactiecommissie langs deze weg robuuster wordt gemaakt. Ook het in toenemende
mate werken met duo’s moet verbeteringen kunnen genereren.
Daarnaast hebben we aan de hand van nieuwsbrieven getracht onze leden actueel op de
hoogte te houden van de allerlaatste ontwikkelingen. De website functioneert goed en
wordt met grote regelmaat aangevuld met de laatste ontwikkelingen binnen onze Kring.

Vermeldenswaardig is zeker ook nog dat de redactiecommissie een leidende bijdrage heeft
geleverd bij het realiseren van de bevrijdingskrant “75 jaar vrijheid “ binnen onze gemeente,
dat de samenwerking met de historische kringen in Maarssen en Loenen uiterst plezierig
verloopt, wat onder andere moge blijken uit de uitwisseling van elkaars artikelen in de
respectieve drie tijdschriften, en dat hetzelfde geldt voor de contacten met Oud Breukelen,
die ons ( en het RHC-VV ) een usb-stick met fotogegevens ter beschikking heeft gesteld.
6. Lezingen en de Open Monumentendag.
Het behoeft geen toelichting dat er in dit verslagjaar geen lezingen konden plaatsvinden.
Bijzonder vervelend, want deze behoren natuurlijk wel tot onze kernactiviteiten. Er is door
het bestuur wel overwogen of er met de inzet van andere media ( bijvoorbeeld podcast,
teams, zoom ) resultaten geboekt konden worden, maar de technische weerstanden die
daarbij overwonnen moesten worden in combinatie met de vraag of onze leden hier op
zaten te wachten, hebben ons doen besluiten hier voorlopig van af te zien.
De Open Monumentendag ( OMD ) heeft normaal kunnen plaatsvinden in de Pieterskerk, de
Pauluskerk, de Kortrijkse Molen, de kerk in Nieuwer Ter Aa, de Silo kerk en het RHC-VV.
De uitreiking van de bronzen troffel aan het meest succesvolle restauratieproject in onze
gemeente kon helaas geen doorgang vinden. Ook de landelijke opening van de OMD op
Nijenrode moest uiteindelijk afgelast worden.
7. Korte toelichting op diverse activiteiten.
# In het eerste kwartaal werden op 4 plekken in onze gemeente borden met een toelichting
op een historisch pand of gebied vernieuwd. De bestaande borden waren slecht leesbaar
en in goed overleg met de Gemeente en de ANWB werden deze vervangen en werd de
tekst geactualiseerd, inclusief de toevoeging van een QR-code.
# De HKB is van het begin af aan door de gemeente betrokken bij de discussie hoe het op
termijn verder moet met de bestemming van het oude gemeentehuis Boom & Bosch. Dat
project heeft inmiddels minder prioriteit bij de gemeente, mede door de corona crisis.
Onze inzet is daarbij dat het pand zijn huidige uitstraling blijft behouden, bij voorkeur in
combinatie met een sociaal culturele invulling.
# Wij hebben de gemeente tevens desgevraagd aangegeven dat bij het vernieuwen van de
Vechtbrug de oorspronkelijke uitstraling maximaal gehandhaafd zou moeten blijven. Dit
proces loopt nog volop en de gemeente lijkt deze suggestie van de HKB over te nemen.
# In dit verslagjaar is een serieuze start gemaakt met het proces om ons archief ( o.a. foto’s,
dia’s, films, tijdschriften, documenten en voorwerpen ) te digitaliseren. Een zeer groot
project dat veel arbeidsinzet vraagt en waaraan we consequent doorwerken. De
nulmeting heeft inmiddels plaatsgevonden en een contract met de Collectiebank voor
digitale opslag is getekend,
# Het Bonifatius jaar lijkt redelijk geluidloos aan ons voorbij te gaan, omdat diverse
activiteiten noodgedwongen geen doorgang konden vinden. Wat wel door ging was de
vervaardiging van een gevelsteen bij de Pieterskerk, die in de loop van 2021 geplaatst
zal worden.

# Het 375-jarig bestaan van de relatie tussen Breukelen en Brooklyn in 2021 vroeg de nodige
voorbereidende handelingen, waarbij diverse partijen uit de gemeente en Breukelen in
het bijzonder betrokken zijn. In 2021 moet de realisatie plaatsvinden van diverse
activiteiten.
# Het symposium over de Nieuwe Hollandse Water Linie ging niet door en de eventuele
plaatsing op de UNESCO werelderfgoedlijst is doorgeschoven naar juni 2021.
# Er zijn op de valreep van het jaar initiatieven ontplooid om in samenwerking met de
Jumbo Breukelen een prentjesboek te gaan produceren. Een enorme klus en tegelijk
een geweldige uitdaging om de geschiedenis van Breukelen toegankelijker te maken !
# De HKB heeft zich op gemeentelijk niveau gemengd in de discussie over straatnamen ;
wat geleid heeft tot het overnemen van onze suggestie “ Hof van Vreedenoord “ voor
de nieuw te bouwen huizen en appartementen op de Straatweg bij Broekland.
# Tenslotte, last but not least, heeft het bestuur dit verslagjaar veel tijd gestoken in de
discussie hoe de HKB zich naar de buitenwereld moet gaan profileren in de toekomst,
teneinde voor meerdere generaties een attractieve organisatie te blijven. Hoe betrek je
jong en oud bij waar wij mee bezig zijn ? Uitstraling, soort activiteiten op onze kalender,
huisstijl, keuze van onderwerpen, etc. Kortom “ De HKB visie vandaag en morgen “ onder
het motto “ de historie leeft “ !

