UITNODIGING
Het bestuur nodigt u uit voor de voorjaarsvergadering van de Historische Vereniging “De Zijpe”
Datum:
Locatie:

dinsdag 28 april 2020
Aanvang: 20.00 uur
Zaal open: 19.30 uur
café-restaurant De Jonge Prins, Keinsmerweg 42, 1756 AH ’t Zand (ingang Irenestraat)

____________________________________________________________________________________

Voorafgaand aan de lezing is er een:

Bevrijdingsmaaltijd:
Een 3 gangen menu inclusief 2 drankjes
Kosten: € 24.50 p.p.
Inloop vanaf 17.30 uur
Aanvang Diner om 18.00 uur
Aanmelden voor het diner (verplicht!) kan bij Nettie Wezelman:
0224-561509 nwezelman@xs4all.nl
Wacht niet te lang met aanmelden, want VOL =VOL
AGENDA voor de vergadering
1.

Opening

2.

Mededelingen en ingekomen stukken

3.

Bestuursverkiezing
Aftredend en herkiesbaar is bestuurslid Nettie Wezelman.
Aftredend en niet-herkiesbaar is bestuurslid Ineke van Stuijvenberg. Het bestuur stelt voor om Marga
Mars in haar plaats te benoemen.
Namen van eventuele tegenkandidaten kunnen tot 24 uur voor de vergadering worden ingeleverd bij de
secretaris. Deze kandidaturen moeten schriftelijk gesteund worden door minimaal 5 leden.

4.

Jaarverslag secretaris

5.

Financiën
v Financieel overzicht 2019
v Kascommissie – verslag en verkiezing nieuw lid

v Begroting 2020
6.

Jaarverslag werkgroep

7.

Rondvraag en pauze

8.

Lezing rond het thema “1945, het jaar van de bevrijding en van heel veel emotionele
gebeurtenissen in een geruïneerd land” door Ad van Liempt.
75 jaar na de bevrijding blikt Ad van Liempt terug op het jaar 1945
1945 was het jaar van de bevrijding, van de feestelijke intocht van de
geallieerde troepen, van de tomeloze vreugde in Hollands straten – en
toch geen jubeljaar. Daarvoor was er te veel om over te treuren. De
duizenden doden in het westen, als gevolg van de hongersnood. De
meedogenloze represailles van de bezetter, die talloze gezinnen in
rouw dompelden. En vooral het vergeefs wachten op al diegenen die
niet terugkwamen. In mei drong langzamerhand het besef door dat uit
de Joodse gemeenschap 102.000 onschuldige mensen in de
vernietigingskampen waren vermoord. Om hun ras.
Het was een bevrijding waar een zwarte wolk boven hing. En die zich
afspeelde in een sfeer van chaos. Er vielen een paar honderd doden bij
schietpartijen tijdens het gezagsvacuüm in de meidagen. En op straat
werden NSB’ers naar kampen gesleept en zogeheten moffenmeiden
openbaar vernederd en kaalgeknipt. Het duurde lang voor Nederland
weer op een ordelijke samenleving begon te lijken. Er was nauwelijks
transport, de verwoestingen waren gigantisch en van economisch herstel was nog geen glimp waar te
nemen. En daar diende zich al het volgende probleem aan. In Nederlands- Indië riepen nationalisten
een onafhankelijke republiek uit en ontvlamde in de steden een gewelddadige revolutie.
Bevrijding, jazeker, maar in het jaar waarin Nederland zijn vrijheid terugkreeg, groeide de problemen
de inwoners boven het hoofd.
Ad van Liempt is journalist en auteur van boeken over de oorlog en oud-hoofdredacteur van Nova.

9.

Sluiting
De toegang is voor leden, al dan niet vergezeld van een introducé, gratis.
Niet-leden zijn ook van harte welkom; zij betalen € 5,-- p.p.

Belangrijk
Dit jaar doen wij een proef met de stukken van de jaarvergadering.
De leden, die ons een emailadres hebben opgegeven, krijgen alle stukken via de mail thuis.
Voor alle leden staat de uitnodiging met agenda in deze ZHB.
De overige stukken kunnen gelezen worden op onze website www.dezijpe.nl, knop De Vereniging, knop
ANBI.
Wilt u de stukken op papier graag thuis ontvangen, dan volstaat een berichtje naar de secretaris, Theo
Volkers, tel. 06 13 87 53 87 of email theovolkers@quicknet.nl. Hij zorgt er dan voor dat u alles op tijd
krijgt toegezonden.
Tijdens de jaarvergadering zullen de stukken ook op tafel klaar liggen.
Wij proberen zo het onnodig papiergebruik te verminderen.

