
Jaarverslag van de Historische Vereniging “den Berchsen hoeck”, april 2020 – 

april 2021 

Het gehele jaar van april 2020 tot april 2021 heeft volledig in het teken gestaan van de 

coronacrisis. Al in maart 2020 hebben we besloten om de Algemene Ledenvergadering van 

20 april 2020 niet door te laten gaan. We dachten toen nog dat het hooguit enkele maanden 

zou duren en daar zag het in de zomer van 2020 ook naar uit. Maar in het najaar begon de 

crisis opnieuw op te laaien. Dat betekende dat ook de najaarsbijeenkomst in november niet 

kon doorgaan. Het bestuur heeft besloten om hier zo goed mogelijk op in te spelen door 

online te vergaderen en door contact met de leden te onderhouden via de pers (Heraut) en 

via de mail. Zo hebben we op 4 november 2020 iedereen in de gelegenheid gesteld om per 

mail, telefonisch of per post te reageren op de vergaderstukken die we hadden willen 

voorleggen op de Algemene Ledenvergadering. Hier is door (slechts) drie personen op 

gereageerd. We hebben ondanks het geringe aantal aangenomen dat we een akkoord 

hebben verkregen op de voorgelegde stukken en dat de twee bestuursleden, van wie de 

zittingsduur was verlopen, te weten Jeroen Bos en Kees Vijverberg, konden worden 

herbenoemd. Op dit moment hebben we het voornemen om pas in het najaar van 2021 

onze bijeenkomsten te hervatten. 

Het bestuur 

In de afgelopen periode heeft het bestuur viermaal vergaderd, waarvan driemaal online en 

eenmaal fysiek, in juli, oktober en december 2020 en in februari 2021. Daarnaast hebben de 

bestuursleden regelmatig contact met elkaar gehouden via de mail en per telefoon. 

Rooster van aftreden 

                                                               start/herbenoemd           aftredend 

Jan in ’t Veld                                             2012/2018                         2021  

Kees Vijverberg                                        2011/2020                         2023 

Rob Remmerswaal                                  2015/2018                          2021 

Ton Buurman                                           2007/2019                          2022 

Monique Baptist                                      2015/2018                          2021 

Jeroen Bos                                                 2014/2020                         2023 

Vacature       2021 

Uit het overzicht blijkt dat in 2021 drie bestuursleden moeten aftreden, nl. Jan in ’t Veld, Rob 

Remmerswaal en Monique Baptist. Zij zijn allen herkiesbaar in dezelfde functie als zij tot nu 

toe vervulden. Tevens zal op de voorgenomen ALV van 23 november 2021 de vacature 

worden ingevuld. 

Evenementen 

Eveneens vanwege de coronacrisis hebben we gedurende het grootste gedeelte van het jaar 

niet deelgenomen aan evenementen, zoals Koningsdag, of presentaties gehouden. Alleen in 

maart 2021 hebben Jan in ’t Veld en Rob Remmerswaal een presentatie gegeven over het 

reilen en zeilen van de Historische Vereniging “den Berchsen hoeck” voor de Rotary 

Lansingerland. 



Financiën 

Zoals ook blijkt uit het financiële jaarverslag had de Vereniging op 31 december 2020 een 

tegoed van ruim € 9800,-. Dit is hoger dan gebruikelijk, maar er waren dan ook minder 

uitgaven. Met dit tegoed kunnen we in 2022 op een adequate wijze aandacht besteden aan 

het dertigjarige bestaan van de Vereniging. We willen dan in ieder geval ook weer een boek 

uitgeven en enkele bijzondere bijeenkomsten organiseren. 

Publiciteit 

Ondanks de coronacrisis is de werkgroep Publiciteit er weer in geslaagd om in oktober 2020 

en maart 2021 een goedgevulde Kruin uit te brengen. In september 2020 heeft de 

werkgroep nog wel fysiek kunnen vergaderen, daarna niet meer. Tegelijk met de Kruin van 

oktober 2020 heeft het bestuur als een soort van compensatie voor de niet gehouden 

bijeenkomsten twee cadeautjes meegestuurd: een linnen tasje en de bundel Vrijheid is voor 

geen geld te koop ter gelegenheid van 75 jaar bevrijding (zie verderop). 

Naast de Kruinen hebben we ook aandacht gegeven aan de publiciteit via de mail en via 

Facebook, waar Monique Baptist een eigen pagina bijhoudt (den berchsen hoeck). In reactie 

op haar berichten krijgen we veel respons in de vorm van oude foto’s, krantenartikelen, 

boeken en dergelijke. Deze worden van harte in ontvangst genomen en ondergebracht in 

ons archiefsysteem. Tevens werken we op dit moment weer aan een nieuwe actie bij de 

Jumbo in Bergschenhoek. 

Archief 

In deze periode heeft de archiefbeheerder vooral gezorgd voor het goed op orde krijgen en 

houden van de verschillende verzamelingen. Er was geen gelegenheid voor 

boekpresentaties. De archiefbeheerder heeft er ook voor gezorgd dat de twee maquettes, 

die stonden opgeslagen bij Ton Arbman, nu een plaatsje hebben gekregen bij de heer L. Poot 

te Bergschenhoek. De ladenkast, die daar ook stond, is naar de historische vereniging van 

Pijnacker gegaan. 

De bundel Vrijheid is voor geen geld te koop 

In deze periode hebben we ook de bundel Vrijheid is voor geen geld te koop afgerond. Het 

project “75 jaar bevrijding” was al in 2019 gestart. Vanaf juni 2019 tot februari 2020 hebben 

een aantal leden van de historische verenigingen van de drie dorpen van Lansingerland goed 

de maandelijkse bijeenkomsten over steeds een ander oorlogsonderwerp kunnen houden 

met een groeiend aantal belangstellenden. Daarna heeft de coronacrisis de voortgang 

enigszins verstoord. In maart 2020 is geen bijeenkomst meer gehouden en de publikatie van 

de bundel op basis van de gehouden gesprekken moest ook naar achteren worden 

verplaatst. In augustus 2020 is de publikatie uitgebracht in een oplage van 2000. Hiervan zijn 

er 400 naar elk van de drie verenigingen gegaan en 300 zijn er aangeboden aan de gemeente 

Lansingerland. De resterende 500 berusten nog bij C. van den Burg. Zowel wij als de twee 

andere verenigingen hebben hun leden voorzien van een gratis exemplaar. Het ligt in de 

bedoeling dat we in mei 2021, als corona het toelaat, alsnog aandacht gaan geven aan de 

bundel op gemeenteniveau. 

Kees Vijverberg 

Secretaris HV “den Berchsen hoeck 


