Jaarverslag Historische Kring Doornenburg (HKD)
Juni 2013 tot en met December 2014
Voorwoord
De vele voorbereidende werkzaamheden rond de publicatie van ons jubileum- en
themanummer over “Doornenburg in de tweede wereldoorlog” in juni jl. hebben
geleid tot uitstel van de jaarvergadering en daarmee ook van het jaarverslag van de
secretaris. Daarom beslaat dit jaarverslag een iets langere periode dan normaal. Dit
heeft ook te maken met de toenemende overbelasting van actieve leden.
Verslagjaar 2013
Elke 2e en 4e dinsdag van de maand, behalve in de zomermaanden, kwamen de
meest actieve leden bijeen tijdens de zogeheten werkavonden, met als doel
informatie te verzamelen, op te slaan of informatie te geven aan derden
(particulieren en verenigingen). Het Bestuur vergaderde periodiek, voorafgaande
aan de werkavonden.
In resp. juni en november bracht HKD een nummer van de Heraut uit. Dit laatste
nummer bevatte afbeeldingen in kleur bij het artikel over de heren van Doornenburg.
De HKD was ook op de Kerstmarkt 2013 aanwezig in de St. Martinuskerk met een
stand alwaar films en foto’s werden vertoond van Doornenburgs verleden (HKD is
van plan dit ook weer dit jaar met Kerst te doen).
Verslagjaar 2014
Ook in dit verslagjaar werden elke 2e en 4e dinsdag van de maand, behalve in de
zomermaanden, werkavonden georganiseerd. Het Bestuur vergaderde periodiek,
voorafgaande aan de werkavonden.
Begin 2014 werd in het kader van de komende herdenking van de Slag om Arnhem
het initiatief genomen tot de bundeling van alle ooggetuigenverslagen over de
evacuatieperiode. Aangevuld met nieuwe getuigenissen, ook die van Duitse en
Geallieerde militairen, besloot de redactie er een uitgebreide voorjaarseditie van de
Heraut in boekvorm van te maken, waarin de gehele periode van het begin van de
Tweede Wereldoorlog tot en met de Wederopbouw aan de orde zou komen. Dit
heeft veel tijd en energie gekost.
De uitgave van het speciale, lijvige jubileumnummer van De Heraut werd feestelijk
gepresenteerd op 27 juni, tezamen met die van het boek ‘ De Heuvel ‘ van Michel
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Bongers, in een bijeenkomst georganiseerd door de Stichting tot Behoud van Den
Doornenburg. Het jubileumnummer heeft veel actieve leden van de HKD extra werk
gekost, maar we zijn zeer tevreden met het resultaat. Alle leden hebben een gratis
exemplaar ontvangen. Voor belangstellenden buiten de HKD is de uitgave tegen
kostprijs beschikbaar.
De HKD verleende in de weekenden van 6-7 en 13-14 september jl. medewerking aan
de tentoonstelling “Visserij en Baggerwerkzaamheden”, in de Martinuskerk in
Doornenburg, georganiseerd in het kader van “Lekko! Schippers in zicht”.
Deze uitgave was tevens aanleiding voor het organiseren van een geslaagde
“Geschiedenisavond Doornenburg 1944/45” op 17 oktober jl. voor leden van de
HKD en voor actieve leden van de Schutterij. Naast Michel Bongers (zie boven)
werden inleidingen verzorgd door Herman Bronkhorst en Jan Brouwer.
De voor het najaar geplande uitgave van de Heraut is doorgeschoven naar het
voorjaar van 2015. Dit is mede het gevolg van de voorbereiding van de extra
jubileum-uitgave en vanwege het beperkt aantal actieve leden.
Op 28 en 29 juni werd op het kasteel een tentoonstelling georganiseerd rond
hetzelfde thema, waaraan ook de kringen uit Gendt en Angeren deelnamen, alsmede
de Stichting Betuws Oorlogs Informatie Centrum (BOIC), die bij deze gelegenheid
het militaire verleden liet terugkomen door o.a. een kompleet veldlazaret te
installeren in de kelder van het kasteel.
Ook bij andere gelegenheden waren bestuursleden van de HKD actief betrokken.
Hierbij kan gedacht worden aan diapresentaties tijdens bijeenkomsten van
verenigingen, binnen en buiten Doornenburg, over (kasteel) Doornenburg. Ook is
vermeldenswaardig dat Herman Bronkhorst op 7 november jl. een van de
coreferenten was tijdens de feestelijke presentatie van het boek “Saluut aan de
‘Duizendjarige’ Eik bij de Doornenburg”.
Toekomst van Historische Kring Doornenburg
Gedurende 2013 en 2014 is er binnen het bestuur intensief overleg gevoerd over de
toekomst van de HKD.
De oorspronkelijke aanleiding was: hoe kan de HKD financieel onafhankelijker
opereren van Schutterij Gijsbrecht van Aemstel waar de HKD al vanaf zijn start 27
jaar geleden deel van uitmaakt?
De toekomst van de HKD in een omgeving met teruglopende gemeentelijke
subsidies en met een zeer gering aantal actieve leden, kwam daarna ook steeds meer
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in het blikveld. Moet de relatie met de Schutterij blijven zoals zij is of moet de HKD
overgaan tot een aparte stichting of vereniging onder de paraplu van de Schutterij?
Er is hierover meermalen overleg geweest informeel en formeel met het bestuur van
de HKD en dat van Schutterij.
Daaruit is door het bestuur van HKD in november jl. voorlopig geconcludeerd dat de
HKD op middenlange termijn een aparte stichting of vereniging kan worden, maar
zich eerst moet richten op zijn kerntaken: het werven van meer leden en de
activering van meer ‘ slapende’ leden voor de verwerkelijking van ons hoofddoel:
het bewaren, vastleggen en bestuderen van Doornenburg’s geschiedenis. Zolang dat
duurt, wil de HKD de relatie met de Schutterij graag nog ongewijzigd laten en
proberen zich te richten op deze hoofdtaken.
Daarnaast hebben de voorzitter en de secretaris a.i. na geruime tijd de HKD te
hebben gediend, te kennen gegeven, te willen aftreden, maar wel een rol te blijven
vervullen bij het realiseren van de eerder genoemde doelstellingen van de HKD.
Samenstelling van het Bestuur
Het bestuur van de HKD bestond in de verslagperiode uit:
voorzitter:
Remie Aleven
secretaris a.i.:
Chris van Asperen
penningmeester:
Herman Bronkhorst
overige bestuursleden:
Truus Lichtenberg
Geert Burgers
Pierre Goris

Oproep
Tenslotte, graag doen we een oproep aan alle leden die de geschiedenis van
Doornenburg ter harte gaat: Wordt actief binnen onze Kring.
Doornenburg en de geschiedenis van Doornenburg is dit ten volle waard.
Namens het bestuur van de Historische Kring Doornenburg
Chris van Asperen secretaris a.i.
12 november 2014
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