
 
 
Jaarverslag Historische kring Breukelen 2021. 
 
1. Algemeen. 
 
Ook het verslagjaar 2021 werd weer in belangrijke mate gedomineerd door de beperkingen 
die de corona pandemie met zich meebracht. Weliswaar kon één lezing, waar over later 
meer, doorgang vinden, maar onze plannen waren een stuk ambitieuzer. Gelukkig kon het 
gehele programma rond de Open Monumenten Dagen op 11 en 12 september ongestoord 
plaatsvinden en het tijdig organiseren van de Algemene Leden Vergadering is uiteindelijk 
goed gelukt, echter het werd wel een proces van steeds weer uitstellen om aan alle regels te 
voldoen om zo’n evenement te kunnen organiseren. 
 
We namen dit jaar afscheid van Huib Boele , die is overleden en vele jaren als bestuurder 
voor onze Kring actief is geweest. Met name richting de leerlingen op de diverse scholen in 
ons werkgebied heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd bij het aanwakkeren van hun 
belangstelling voor de historie alhier. 
 
Opvallend waren 2 grote giften van particulieren die we mochten ontvangen. De eerste 
betrof een blik met oude documenten uit Kockengen, met daartussen interessante aktes. De 
tweede bevatte naast twee schilderijen met schaatstafreel, veel documentatie over de 
schaatser Joop Bosman, die als oud Breukelenaar een vooraanstaande rol speelde bij diverse 
elf steden tochten in de vorige eeuw. Tenslotte zijn enkele tientallen vragen van leden en 
niet leden in behandeling genomen en hopelijk naar genoegen beantwoord. 
 
2. Bestuurssamenstelling en taakverdeling. 
 
Het bestuur bestond ultimo 2021 uit 5 personen die zijn ingeschreven bij de registers van de 
Kamer van Koophandel. De eerste 3 hieronder genoemde personen vormen het Dagelijkse 
Bestuur, die dit jaar een beperkt aantal keren noodgedwongen in kleine kring hebben 
moeten vergaderen. 
Nol Herfkens                          ; Voorzitter. 
Lodewijk Cornelissen            ; Penningmeester.  
Hugo ten Brink                       ; Secretaris. 
 
Rob Yntema                            ; Projecten, archief, vragen van derden. 
Jan van den Beld                    ; Lezingen, evenementen. 
 
De overige bestuursleden zijn, 
Nanny Heijmans                     ; Evenementen, nieuwsbrief, media. 



Nienke Odekerken                 ; Redactie tijdschrift, website. 
Jos Odekerken                        ; Redactie tijdschrift 
Zita Trossel                              ; Ledenadministratie. 
 
Helaas heeft Wim den Hartog zich met name door gezondheidsredenen teruggetrokken uit 
het bestuur. Hij had een indrukwekkende- en zeer langdurige staat van dienst achter de rug 
binnen onze Kring en tijdens de ALV in het najaar van 2021 heeft het bestuur passend en 
met grote dankbaarheid afscheid van hem kunnen nemen in zijn voornaamste rol, die van 
archivaris en hoeder van ons historische bezit. 
 
Het bestuur heeft in 2021 acht maal vergaderd, waaronder enkele zoom bijeenkomsten. 
 
3. Ledenaantal en administratieve organisatie. 
 
                                                                                                   2020                     2021 
Stand per 1 januari                                                                    559                      561                                     
Opzeggingen                                                                                 15                         15                                                   
Nieuwe Leden                                                                               22                         31 
Overleden                                                                                        5                           6 
Opschoning                                                                                     -                             1 
Stand per 31 december                                                             561                       570 
 
Ook dit jaar werd de actie voortgezet om leden over te halen hun email adres aan ons door 
te geven. Dat heeft toch weer een bescheiden resultaat opgeleverd. Tevens heeft het 
bestuur besloten om eigenhandig, met hulp van diverse vrijwilligers, ons tijdschrift aan huis 
te bezorgen, teneinde op de portokosten te besparen. Een succesvol verlopen initiatief ! 
 
4. Tijdschrift HKB, nieuwsbrieven en website. 
 
Conform ons uitgangspunt verschenen er weer 2 tijdschriften, met een brede waaier aan 
interessante artikelen over onze gemeenschappelijke historie. Het is voor de redactie 
commissie overigens een zware opgave om deze producties te realiseren, omdat met een 
relatief klein gezelschap aan de totstandkoming wordt gewerkt. Via dit jaarverslag dus de 
oproep aan alle leden om zich aan te melden voor de versterking van deze voor onze Kring 
zo vitaal belangrijke activiteit. Extra aandacht werd besteed aan de relatie tussen Brooklyn 
en Breukelen, die in dit verslagjaar 375 jaar bestond. Het bestuur complimenteert de 
redactie commissie met de mooie producties in dit verslagjaar. 
Er werden 4 nieuwsbrieven gerealiseerd teneinde onze leden tussentijds van actuele 
ontwikkelingen op de hoogte te houden en het gedegen onderhoud van onze website lijkt 
inmiddels een vanzelfsprekendheid te zijn. 
 
5. Lezingen en Open Monumenten Dag. 
 



Het is toch nog één keer gelukt om in Boom en Bosch een lezing te realiseren. Deze werd 
gegeven bij gelegenheid van de ALV in oktober en werd verzorgd door de heren Gerard Hof 
en Giel Gulpers. Zij gaven een toelichting op het Verkade album en de vergelijking tussen 
foto’s uit lang vervlogen tijden en hoe de situatie er nu uit ziet. Een lezing met een mooie 
opkomst. De op 30 november geplande lezing door Pol Schevernels over de kunst historie 
van Nijenrode, in combinatie met een bezoek aan de tentoonstelling van kunst uit de 
collectie De Heus, moest helaas op het laatste moment worden afgezegd wegens nieuwe 
corona richtlijnen.  
Op de Open Monumenten Dagen op 11 en 12 september kijkt het bestuur met voldoening 
terug. Alle historische kerken hadden hun poorten geopend. Daarnaast konden veel 
historische panden bezocht worden, was er een stand en verhalenverteller op de Kerkbrink, 
een nieuwe historische wandeling door Breukelen en een fietstocht langs monumenten. Er 
waren veel deelnemers uit vorige jaren, maar ook nieuwe, zoals botenhuis NRV Het Galjoen, 
de Nederlands Hervormde kerk in Kockengen, de CSA tuin Hof van Gunterstein en het 
brandspuithuisje. Tevens vond onder de regie van de HKB dit jaar de uitreiking van de 
Bronzen Troffel plaats in de Pieterskerk. Deze prijs werd door wethouder Veneklaas gegeven 
aan het renovatie initiatief van Flora Batava. Een mooie happening met veel 
belangstellenden, die het informeel samenzijn met een drankje achteraf zeker ook 
waardeerden. Het gehele OMD-project was bovendien een mooi voorbeeld van de goede 
samenwerking met de historische kringen in Loenen en Maarssen. 
 
6. Jumbo project. 
 
Dit verslagjaar werd verder door gewerkt aan de realisatie van dit plaatjes album in 
samenwerking met de Jumbo in Breukelen. Een zeer omvangrijk traject, waar veel handen 
voor nodig zijn om teksten en plaatjes van een veelvoud aan onderwerpen met elkaar te 
combineren tot een sluitende weergave van de vele aspecten van het openbare leven 
binnen ons werkgebied. Daarom is het goed nieuws dat we deze klus in nauw overleg met 
het RHC Vecht en Venen ter hand nemen. 
 
7. Brooklyn Bridge Breukelen. 
 
Zoals hiervoor al werd vastgesteld was het voor dit onderwerp een jubileumjaar ; een 
verbinding die inmiddels 375 jaar bestaat sinds 21 mei 2021. In ons tijdschrift is er al 
ruimschoots aandacht aan geschonken, maar daarnaast is in januari 2022 een bord met 
informatie geplaatst bij het station, zodat aankomende bezoekers zowel in het Nederlands 
als Engels kennis kunnen nemen van deze geschiedenis. Met de QR-code er bij is nog nadere 
verdieping mogelijk.  
Daarnaast is onze Kring sinds dit jaar vertegenwoordigd in het bestuur van de nieuwe  
Stichting Brooklyn Bridge Breukelen, in de persoon van de secretaris. 
 
8. Jubileum. 
 



Wat graag had het bestuur een samenkomst willen organiseren met onze leden om stil te 
staan bij het 35-jarig bestaan van de HKB. Helaas, samenkomsten van die aard waren 
verboden en dus hebben wij ons bezonnen op wat wel zou kunnen. Dat werd een 
geschenkje aan alle leden in de vorm van een ingekleurde prent van slot Aestein als inleg bij 
ons november tijdschrift. Charlotte Leene tekende letterlijk voor de inkleuring. En zo kwam 
het verleden extra kleurrijk naar het heden toe ! 
 
9. Korte toelichting op diverse activiteiten. 
 
Dit verslagjaar werd in Breukelen een nieuwe wijk opgeleverd met de welluidende naam  
“ Hortense Kwartier “ . Het leek ons een goed idee om alle nieuwe bewoners per huis een 
informatie set te overhandigen met gegevens over de historie van die naam, een tijdschrift 
en gegevens over de HKB. Een voorbeeld hoe we nieuwe leden proberen te werven. 
 
Het project digitalisering / archivering beeldbank loop gestaag door. Een enorme klus, die 
beetje bij beetje vordert. De benodigde hardware en software zijn aangeschaft en er wordt 
in dit kader constructief opgetrokken met de HKL en de HKM met betrekking tot het 
uitwisselen van gegevens voor dit project. 
 
Met de gemeente waren er contacten over de gewenste uitstraling van de nieuwe 
Vechtbrug. Niet alleen qua ontwerp, maar ook de kleurstelling deed er toe. In het voorjaar 
2022 zal blijken of de brug gaat beantwoorden aan de wensen van de plaatselijke bevolking. 
Wij twijfelen daar niet aan ! 
 
Op 22 mei werd in de buitenmuur van de Pieterskerk een gevelsteen onthuld om de 
zendeling Bonifatius te gedenken. Het was een initiatief van de werkgroep “ 1300 jaar 
Bonifatius Breukelen / Woerden. In de jaren 719-720 werkte Bonifatius in deze twee 
plaatsen en werd uiteindelijk vermoord in Dokkum in het jaar 754. 
 
Op diverse momenten in het afgelopen jaar zijn de bestuurders met elkaar in gesprek 
gegaan om te brainstormen hoe we onze Kring naar de toekomst moeten positioneren. Niet 
alleen voor wat betreft de inhoud van onze aanpak, maar ook hoe we nieuwe doelgroepen, 
zoals jeugdigen, meer kunnen betrekken met waar we me bezig zijn en wat ons voor ogen 
staat. In dat verband zijn er ook nieuwe banners ontworpen, die bij externe uitingen worden 
ingezet. Het thema dat daarbij centraal staat luidt “ de HKB verrijkt, verrast, vermaakt ! “. De 
eerste stap in dit voor onze Kring zo belangrijke proces. 
 
 
 
 
 
 


