Historische Kring Huizen
Jaarverslag Historische Kring Huizen over 2020
Algemeen
In het jaar, dat de Historische Kring Huizen gesteld stond voor de viering
van 75 vrijheid in Huizen werden wij getroffen door de
vrijheidsbeperkende corona maatregelen. Met inachtneming hiervan kwam
het bestuur 10 maal bijeen, te weten: 6 januari, 3 februari, 9 maart, 29
april, 20 juli, 31 augustus, 28 september, 2 en 30 november & 7
december.
Per 31 december 2020 had de Historische Kring Huizen 320 leden waarvan
98 gezinsleden. Gedurende 2020 werden om diverse redenen 20 leden
van de ledenlijst afgevoerd, maar daartegenover kon de Kring 30 nieuwe
leden inschrijven. De aanmeldingen vonden gedurende het gehele jaar
plaats. 52 leden wonen buiten ons dàrp, maar hebben nog immer
belangstelling voor de Huizer historie.
Huizer Bevrijdingscourant en herdenking 75-jaar-vrijheid
Eind 2019 werd gestart met de voorbereiding van de activiteiten voor 75jaar vrijheid in Huizen. Helaas begonnen in maart de beperkingen door de
corona maatregelen. Hierdoor konden 4 activiteiten met fysieke
aanwezigheid geen doorgang vinden.
Wel werd vlak voor Bevrijdingsdag, in navolging van de oorspronkelijke
Huizer Bevrijdingskrant van 1945, een Huizer Bevrijdingskrant Courant in
een oplage van 20.000 stuks, gratis verspreid in Huizen onder het motto:
Herdenken, vieren en verbinden: 75 jaar Vrijheid geven we samen door!
Mede mogelijk gemaakt door medewerking van de oorspronkelijke
uitgever Bout, sponsoren en adverteerders.
Activiteiten/lezingen
In 2020 kon alleen op 12 maart de ledenvergadering nog doorgaan en
werd, ondanks de 3 dagen later ingaande lockdown, (toch nog) bezocht
door 22 leden. Aansluitend hield Bas Kreuger een boeiende lezing over de
historie van de Hollandse Waterlinie. De 3 andere geplande lezing avonden
konden t.g.v. corona geen doorgang vinden. Ook de door de HKH
georganiseerde lezing “Krakend Koud of Tropisch Warm” op 18 maart in
samenwerking met het Huizer Museum rond hun toenmalige
tentoonstelling Krakend Koud kon geen doorgang hebben.
Ook de jaarlijkse “leden-buitendag” en de bijeenkomst voor actieve HKH
vrijwilligers moesten worden geschrapt.
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Ratels en column in het Nieuwsblad voor Huizen
75-jaar-vrijheid in Huizen sierde in 2020 de vier uitgegeven Ratels. Vanaf
het mei nummer was de Ratel 28, i.p.v. 16 pagina’s dik. Extra aandacht
was er voor onderwerpen over de Tweede Wereldoorlog en de bevrijding.
Begin 2020 nam de HKH de uitdaging aan om 1x per maand een column
te (doen) schrijven over iets “Historisch” in of rond Huizen in het
Nieuwsblad voor Huizen. Dat is goed bevallen en wordt voortgezet.
Buitenactiviteiten
Onder leiding van Dick Kos werd op 26 september de Historische fietstocht
“Oostermeent” gereden. Ondanks corona waren er enkele deelnemers,
waarvan er twee lid werden en was de tocht boeiend.
Alle andere rondleidingen, fietstochten, HKH kramen en
torenbeklimmingen werden i.v.m. corona afgelast. Wel gaf Jan Veerman in
maart een 1-mans rondleiding op de Oude Begraafplaats aan een
redacteur van het Reformatorisch Dagblad, wat leidde tot een boeiend
artikel in die krant. Dit was een mooi onderdeel van de door ons
ondersteunde lobby om een deel van de Oude Begraafplaats tot
monument te benoemen. Dat laatste is gedurende 2020 gelukt.
Het nieuwe oude Postkantoor
Hoewel het verdwijnen van het oude postkantoor nog door velen wordt
betreurd heeft ook het nieuwe postkantoor Kerkstraat 2, zijn functie al
weer jaren geleden verloren. De gemeente Huizen stelde begin 2020 een
deel van het gebouw aan de HKH beschikbaar voor opslag, zolang het niet
verkocht wordt aan een projectontwikkelaar. In dit Oude Postkantoor kon
in de loop van 2020 de dakloos geworden Klederdrachtcollectie van de
HKH worden ondergebracht. De Bolder, die jarenlang kosteloos onderdak
aan deze opslag had gegeven, had deze gunst in verband met
brandvoorschriften, ingetrokken.
Tevens werden op dit markante punt in Huizen van mei tot september in
samenwerking met het Huizer Museum historische foto’s van attributen uit
de periode 1940-1945 getoond achter drie ramen. Daarnaast toont de
HKH in een aantal ramen aan het Bernhardplein vergrotingen van oude
foto’s van rond dat deel van het dorp.
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Fotoboek over Huizen
In 2020 is gestart met de voorbereiding van de uitgave van een boek over
Huizen in samenwerking met de Jumbo supermarkt, details hierover
worden pas begin 2021 bekend gemaakt.

Klederdrachtgroep
Corona heeft ook hier gezorgd voor 0 optredens. Gezien de leeftijd
binnen deze groep ook verstandig.
Archief

In 2020 is vanaf maart het archief slechts beperkt
(publiek)toegankelijk geweest. Wel konden de meeste wekelijkse
archiefwerkzaamheden in het Huizer Museum, en ook deels vanuit
huis en met inachtneming van de coronaregels, doorgaan.
Bestuur samenstelling en hoofdredactie de Ratel
Binnen het bestuur hebben in 2020 een aantal mutaties plaats gevonden.
De penningmeester, Vincent Bout, had een jaar van te voren
aangekondigd eind 2020 te willen stoppen. Eind 2020 heeft hij zijn functie
overgedragen aan Rienko Verboon. De secretaris, Martin Geers, gaf in de
zomer aan einde van 2020 te stoppen met zijn werkzaamheden. Een
opvolger was eind 2020 nog niet gevonden en zijn werkzaamheden
worden begin 2021 tijdelijk waargenomen door de overige leden van het
bestuur.
Begin november bood het Algemene Bestuurslid Gijs Schaap zijn ontslag
aan per november 2020. Per einde 2020 heeft de heer Klaas Vos de al
jaren vacante functie van vicevoorzitter op zich genomen; wel draaide
Klaas al gedurende 2020 “op-proef” met het bestuur mee.
Het 40 jarige hoofdredacteurschap van Wendy van Noppen kwam begin
2020 ten einde en werd overgedragen aan Janine van der Hulst-Veerman.
In de zomer moest Janine echter door andere drukke werkzaamheden
deze functie weer opgeven. Wendy en Klaas Vos hebben de 2e helft van
2020 dat gat opgevangen. Per einde van 2020 heeft Klaas Vos vooralsnog
het hoofdredacteurschap op zich genomen.
Uiteraard een woord van dank aan alle genoemde en ongenoemde
uittredende functionarissen voor hun inspanningen voor de HKH en
welkom aan de nieuwe personen in deze functies.
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Subsidie van de Gemeente Huizen aan de HKH
In het najaar van 2020 ontstond binnen het gemeentebestuur van Huizen
een discussie over het sluitend maken van haar toekomstige begrotingen.
De bezuinigingsplannen betekenden ook dat onze, per 2019 verhoogde
subsidie van €1000/jaar (was daarvoor €270/jaar) per 2022 zou worden
stopgezet. In 2022 nog wel met een afbouw overbrugging van €730 naar
€0 per 2023. Ondanks onze protesten hiertegen heeft de raad dit plan in
november goedgekeurd.
Nieuwe Huizer Cultuur Nota van de gemeente Huizen
Eind 2019/begin 2020 ontwikkelde de gemeenteraad een nieuw
cultuurplan voor de komende jaren en legden de contouren daarvan vast
in een cultuurnota. Tot onze spijt kwam daar ons ruimteprobleem niet in
aan de orde, ondanks ons nadrukkelijk verzoek daartoe. Ook ons verzoek
om te gaan bouwen aan meer structuur in de taakgebieden van een aantal
spelers t.a.v. erfgoed in de gemeente werd niet in een plan omgezet. Wel
heeft de HKH inspraak gekregen in de toekomstplan studie voor het
Huizer Museum dat in 2021 gaat lopen.

17 april 2021
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