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JAARVERSLAG 2020 

 

Algemeen 

Dit jaarverslag geeft een beknopt beeld van de activiteiten van de Stichting Herdenkingsmonument 

Fort bij Rijnauwen gedurende het jaar 2020, het jaar waarin 75 jaar bevrijding werd herdacht maar 

ook het eerste jaar van de Coronapandemie, die om veel bijstelling vroeg van de activiteiten van de 

Stichting.  

 

Bestuur 

Tijdens het verslagjaar bleef de samenstelling van het bestuur ongewijzigd. Ultimo 2020 bestond het 

bestuur uit: 

Janneke Schermers    Voorzitter, pr 

Ineke Wirth – van Esveld   Secretaris 

Antoinette Dorresteijn    Penningmeester 

Hans Nap     Bestuurslid, jeugd en scholen 

Kees Visser     Bestuurslid, onderhoud 

Huub Huntjens     Bestuurslid, algemeen 

 

In februari 2020 overleed dhr. Charles de Vaere, nabestaande van G.H. van der Ploeg, die op het fort 

werd gefusilleerd. Dhr. De Vaere verrichtte vanaf 2018 werkzaamheden voor de Stichting, vooral 

t.b.v. de wijziging van de statuten.   

 

Het monument 

In 2019 was vastgesteld dat de fundering van de klokkenstoel niet meer stabiel was. Dankzij een 

grote, anonieme donatie bleek het mogelijk om een nieuwe fundering aan te brengen. Dat gebeurde 

begin 2020.    

Het bleek noodzakelijk de coniferen op het monument te vervangen. Er werden taxussen voor in de 

plaats gezet.  

 

Coronapandemie 

Ondanks de Coronapandemie konden gelukkig In oktober 2020 op het fort opnames gemaakt 

worden voor het programma ‘De wederopbouw’ van omroepvereniging MAX. Vier dochters van de 

heer Piet Hoefsloot, die op het fort werd geëxecuteerd, waren daarbij aanwezig.  

Aan de andere kant was het zeer teleurstellend dat, juist in dit jubileumjaar, een aantal activiteiten 

niet door konden gaan en de herdenking ook niet kon plaatsvinden in de aanwezigheid van 

belangstellenden. 

 

Open avond 

Voorafgaande aan de herdenking werd een open avond gepland in de Oude Dorpskerk in Bunnik. 

Er zouden liederen klinken van Dietrich Bonhoeffer, nabestaanden (ook een nabestaande uit 

België) van mannen die op het fort hun leven gaven zouden hun afscheidsbrieven voorlezen en 

gedichten zouden worden voorgedragen. Helaas bleek het niet verantwoord om de avond te 

houden. 

  



Alternatieve herdenking 

Vanwege het grote aantal belangstellenden dat altijd aanwezig is bij de herdenking op het fort, 

was het niet verantwoord de herdenking op de gewone manier te houden. Besloten werd om het 

welkom door de voorzitter van de Stichting, de speech van de burgemeester van Bunnik, de heer 

Van Bennekom en het voorlezen van de namen van de gefusilleerde mannen door bestuurslid 

Hans Nap, in de Oude Dorpskerk van Bunnik op te nemen om er zo voor te zorgen dat de teksten 

goed hoorbaar zouden zijn. Voor het eerst was er ook een kinderburgemeester aangesteld. Jette 

Geldens droeg het gedicht ‘Verstoppen’ voor.    

Op 4 mei zelf vond, zonder publiek, de herdenking plaats op het fort. De klok werd geluid en i.v.m.  

de jubileumherdenking klonken ook alle kerkklokken in de drie kernen van de gemeente Bunnik. 

Er waren kransen van de provincie Utrecht, namens het Koninkrijk België en van de gemeente 

Bunnik. Die laatste krans werd gelegd door de burgemeester van Bunnik en zijn vrouw. Het 

taptoesignaal klonk en bestuursleden van de Stichting legden, samen met de kinderburgemeester 

kransen en bloemen bij alle herdenkingsstenen op het monument.  

 

‘en toen werd het stil……….’ 

Het boekje ‘en toen werd het stil……….’ Is geschreven door het Hans Nap, bestuurslid van de 

Stichting. Het is bestemd voor de groepen 7 en 8, die daaruit kunnen leren wat er in de Tweede 

Wereldoorlog is gebeurd op het fort. De eerste uitgave was in 1995. Voor deze 

jubileumherdenking is het verhaal vernieuwd en actueler gemaakt en is het boekje met behulp 

van een door de gemeente Bunnik ter beschikking gestelde subsidie opnieuw en in kleur 

uitgegeven. Alle leerlingen van de groepen 7 en 8 hebben het boekje gekregen.  

 

Uitnodiging   

Zoals altijd werden zo’n 260 uitnodigingen gestuurd, dit jaar niet voor het bijwonen van de 

herdenking zelf, maar om uitleg te geven over de alternatieve herdenking en om mensen erop te 

wijzen dat die te zien zou zijn via de website. Zoals altijd werd de achterkant van de uitnodiging 

gebruikt als nieuwsbrief. 

 

PR en website 

De webmaster heeft dit jaar heel veel (extra) werk verricht t.b.v. het vastleggen van de alternatief 

vormgegeven herdenking. De website mocht zich verheugen in extra veel aandacht: het was de enige 

manier om van de herdenking op het fort kennis te nemen.  

 

Financiën 

Door de grote uitgave t.b.v. de fundering van de klokkenstoel werd licht ingeteerd op het eigen 

vermogen.  


