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75 jaar vrijheid - Haarts Belang
We mogen dit jaar vieren dat we 75 jaar in
vrijheid mogen leven. Een vrijheid, waarvoor
gestreden is en waarvoor offers zijn gebracht.
Dit geeft aan dat vrijheid niet vanzelfsprekend
is en daarom is het goed hierbij stil te staan.
Door terug te kijken, beseffen we hoe deze vrijheid
voor ons is verkregen. En we moeten door vooruit
te kijken, ons afvragen hoe we deze vrijheid
kunnen behouden.
2020, het jaar waarin we met ons allen willen stil
staan, willen vieren, dat we 75 jaar in vrijheid
mogen leven. 75 jaar vrijheid van meningsuiting
hebben, waarin iedereen de vrijheid heeft
om te ‘zijn’, wie hij is. Veel activiteiten zijn
georganiseerd, door heel veel betrokken mensen.
2020 zou de geschiedenisboeken in gaan als
het jaar, waarin 75 jaar vrijheid gevierd mocht
worden.
Maar helaas heeft het allemaal een andere
wending gekregen, waardoor ‘75 jaar vrijheid’
wordt overtroefd door een nieuwe ‘vijand’,
het coronavirus. Door de maatregelen die zijn
getroffen, door de beperkingen die deze pandemie
met zich meebrengt, wordt dit jubileumjaar,
waarin we samen deze vrijheid wilden vieren,
anders ingevuld dan de bedoeling was.
Geen bijeenkomsten, herdenkingen en feesten.
Activiteiten worden uitgesteld of afgeblazen.
We vieren 75 jaar vrijheid, in huiselijke kring.
Een beperking, die ons nog eens extra laat
beseffen, hoe kostbaar vrijheid ís.
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Haarts Belang spant zich in om de leefbaarheid
in de buurtschap te waarborgen en waar mogelijk
te bevorderen. Tegenwoordig kan dit gaan
over bijvoorbeeld: veilige oversteekplaatsen,
wegkruisingen en verlichting langs wegen.
Maar ook over woningbouw, buurtpreventie
en AED/reanimatie-scholing, bereikbaarheid
en ontsluiting via een goed wegennet en via
glasvezel. Dit alles in samenspraak met andere
belangenverenigingen en de gemeente.
En wanneer we 75 jaar terugkijken, vinden we
van Haarts Belang een kasboek vanaf 1914 en
notulenboeken vanaf 1940. In deze notulenboeken
lezen we, dat Haarts Belang zich 75 jaar geleden
ook inspande voor goede bereikbaarheid.
Voor de toen vele zandwegen en fietspaden werd
grindzand door de gemeente geleverd en de leden
van de Belangenvereniging zorgden, dat dit werd
verwerkt.
In 1940 vraagt men zich wel af of de gemeente
het grindzand nog kan brengen, vanwege het
‘benzine-vraagstuk’. Verderop lezen we, dat het
grindzand zelf gehaald moet worden. ‘Dit heeft
ten gevolge, dat er natuurlijk niet veel van
komt.’
In het jaarverslag 1944/1945 lezen we o.a. dat er
na de bevrijding in het voorjaar een rondgang bij
de buurtbewoners is gehouden voor de getroffenen
onder de buurtbewoners.
In hetzelfde jaarverslag lezen we: ‘In de person
van den voorzitter is het bestuur van
H.B. vertegenwoordigd in het Algemeen
Oranjecomité, dat de feesten, die eind
Augustus worden gehouden, organiseerde’.
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Toen, in 1945, werd de vrijheid gevierd.
Nu, in 2020, mogen we nog steeds vrijheid
‘vieren’.
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75 jaar vrijheid, een kostbaar iets.
Laten we er alles aan doen, dát te bewaren.
Haarts Belang
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