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De Nieuwsbrief bevat een samenvatting van de 
organisatorische aspecten en een terugblik op de 
speciale activiteiten in 2019.  
 

Activiteiten bestuur 
De Historische Kring stelt zich ten doel zoveel 

mogelijk over de historie van het dorp te docu-
menteren en digitaal vast te leggen. Dit gebeurt 
onder leiding van het bestuur dat in 2019 
bestond uit:  
Ton Kuijs                  - interim-voorzitter 

Ans Baar                  - secretaris 
Petra van ’t Klooster - penningmeester 
Corry Schoordijk       - lid 
 
In 2019 heeft het bestuur in totaal negen keer 
vergaderd. Naast het vergaderen lag het accent 
op het  organiseren van lezingen en een excursie.  

 
Nieuwe projecten 

Verder is intensief gewerkt aan de realisatie van 
twee nieuwe projecten, te weten: 
 
 ‘Vroeger en Nu’ wandeling door het dorp. De 

hiervoor ingestelde werkgroep heeft foto’s 
geselecteerd, teksten geschreven, QR-codes 
aangemaakt en kandidaten gezocht voor het 
inspreken van de teksten achter de codes. De 
wandeling omvat 33 borden met foto’s van hoe 
de plek waar ze staan er vroeger uit zag. De 
borden bevatten een QR-code waarmee meer 

gesproken informatie is op te vragen. Het 
project is mede mogelijk gemaakt door financiële 
steun van het Prins Bernard Cultuurfonds, de 
gemeente Wijdemeren en de Rabobank.  

 
De wandeling is op 6 juli geïntroduceerd met een 
feestelijke onthulling van de plattegrond, met 

een overzicht van de locaties waar de borden 
staan.  
 

Monument vliegtuigcrash 1943  

 
In de oorlog van 1940-1945 is in Nederhorst den 
Berg een Canadese bommenwerper neergestort. 
De stoffelijke resten van de 5 bemanningsleden 

zijn uit de wrakstukken gehaald en begraven op 

het War Cementery in Leusden.  
Om de 5 jonge bemanningsleden in herinnering 
te houden is besloten om in de nabijheid van de 
plaats waar zij om het leven zijn gekomen een 
gedenkteken te plaatsen.  
Het idee hiervoor is ontstaan door een foto van 

een omgekomen bemanningslid, die al jaren in 
de vitrine in onze werkruimte staat. Deze foto 
was voor onze voorzitter Ton Kuijs aanleiding  
voor onderzoek naar de nabestaanden van dit 
bemanningslid. Zo kwam er steeds meer infor-
matie naar boven over de bemanning en de 
nabestaanden. De voor het realiseren van het 

monument in het leven geroepen projectgroep is 

vervolgens energiek aan de slag gegaan met het 
leggen van contacten met de nabestaanden, 
overleg met allerlei instanties, het werven van 
sponsors en de organisatie van de ceremonie 
rond de onthulling op 13 september.   

 
Meer informatie over de nieuwe projecten is te 
lezen onder  de kop: ‘speciale activiteiten’   
 
Werkruimte/documentatiecentrum  
In de werkruimte op de bovenverdieping van het 
Sociaal Cultureel Centrum aan de Blijklaan is het 

archief en documentatie van de Historische Kring 
te vinden. Op donderdagavond van 19.30-21.30 
uur kan men hier, met uitzondering van de 

vakantieperiode, terecht voor het inwinnen van 
informatie, voor het kopen van uitgaven van de 
Historische Kring, of om materiaal af te geven. 
Vooral ‘nieuwe’ oude foto’s zijn van harte 

welkom. 



 

  

Ledenaantal 

Het ledenaantal is dankzij de werving rond de 

speciale activiteiten toegenomen. De teller staat 
nu op 475. Om het ledenbestand op peil te 
houden blijft het werven van nieuwe leden 
aandacht vragen. De ledenadministratie en de 
verzending van informatie naar de (opgegeven) 

e-mailadressen is in handen van Johnny van 
Mourik. Ook verzorgt hij de e-mailpost. 
 
Schenkingen 
In 2019 is de Kring weer verrast met een aantal 
gevarieerde schenkingen. Deze worden gearchi-
veerd en vermeld in het tijdschrift Werinon.  

 
Overkoepelende activiteiten 
De Historische Kring is aangesloten bij de 

stichting Tussen Vecht en Eem (TVE), een 
platform van historische kringen in de regio. Het 
bestuur neemt ook deel aan de bijeenkomsten 
van de historische kringen in Wijdemeren met de 

gemeente over gezamenlijke projecten.  
 
Werkgroepen 
Voor het realiseren van de doelstellingen van de 
Historische Kring zijn werkgroepen ingesteld, het 
betreft: 

 Automatisering 
Herman Schilder en Franck van Zijl zijn volop 
bezig met het optimaliseren van het automati-
seringssysteem. Voorts houden zij alle systemen 

draaiende met de juiste software, regelmatige 
updates en controle op het netwerk. Coen 
Meerbeek zorgt voor de nodige ondersteuning.  

  Archivering/bibliotheek 
Corry Schoordijk en Karien Veerman beheren het  
archief en houden de bibliotheek op orde.  
 Foto-documentatie  
Koen Hoetmer en Teus van de Kemp selecteren 
en digitaliseren het fotomateriaal. De gedigi-
taliseerde foto’s worden gedocumenteerd en van  

teksten voorzien door Karien Veerman, Corry 
Schoordijk, Gerard Baar, Teus van de Kemp en 
Cees Stalenhoef.   
Ton Keizer zorgt, als vaste fotograaf, dat er foto’s 
komen van veranderingen in het dorp en van 

belangrijke evenementen en gebeurtenissen.  

 Tijdschrift Werinon  
De redactie bestaande uit Gerard Baar, Theo 
Cozijn, Mark Hilberts en Kees Joustra is er weer  
in geslaagd om twee prachtig vormgegeven 
edities met zeer gevarieerde verhalen uit te 
brengen. Vooral de  diversiteit in onderwerpen en 
schrijvers spreekt  aan. In de loop van het jaar is 

Coen Meerbeek de gelederen van de redactie 
komen versterken.  
 
Scholenproject 
Met het project ‘Erik de Eekhoorn’ hebben de 
‘oude meesters’ Herman van der Molen en Cees 
Stalenhoef de kinderen van de groepen 1-3 van 

de drie basisscholen op een speelse manier 
wegwijs gemaakt met de historie van hun dorp. 
Ter afsluiting van het project zijn de kinderen 
onthaald op kasteel Nederhorst. 
 

Presentatie 

 Website 

Joop Hennis zorgt voor het plaatsen van actuele 
informatie en foto’s op de website. Inmiddels 
beschikken we over een site met een uitgebreide 
foto-collectie, alle uitgaven van het tijdschrift 
Werinon en  informatie over de activiteiten.  

Regelmatig een bezoek brengen aan de site: 
www.historischekring.nl is dan ook een aanrader 
 
 Doorlopende foto/film-show in hal SCC  
De Televisie in de hal van het Sociaal Cultureel 
Centrum is door de Historische Kring voorzien 
van een foto/film-show. Zo kunnen de bezoekers 

van het centrum doorlopend historische foto’s en 
films bekijken. 
 

 Vitrine gemeentehuis  
In de hal van het gemeentehuis 
van Wijdemeren staan vitrine-
kasten voor het tentoonstellen 

van bijzondere spullen van de 
drie Historische Kringen in de 
gemeente. De inhoud van de 
vitrines wordt met een zekere 
regelmaat gewisseld. 
 

 
 

 
 5 mei - Bevrijdingsontbijt oprijlaan Kasteel  

Van de uitnodiging om met een kraam te staan 
bij dit evenement, georganiseerd door de Godard 
Stichting, is dankbaar gebruik gemaakt. Vooral 

ook gezien de animo: ondanks het minder mooie 
weer waren er toch zo’n 150 mensen op het  
ontbijt afgekomen. Vanuit onze kraam hadden 
we een goed zicht op de gezellige drukte aan de 
rij tafels op de oprijlaan van het kasteel. Naast 
vragen over onze activiteiten, was er veel 
belangstelling voor de nieuwe projecten, zoals de 

‘Vroeger en Nu’ wandeling en het monument 
vliegtuigcrash 1943. Ook konden we enkele  
nieuwe leden noteren.  

 
 22 juni - Zomer Spektakel 

Onze kraam op de braderie van het Zomer 

Spektakel werd goed bezocht. Naast veel vragen 
over de historie van ons dorp en een goede 
verkoop van allerlei historisch materiaal, konden 
we die dag ook nog negen nieuwe leden noteren. 
 

http://www.historischekring.nl/


 

  

Activiteiten 

 

 22 februari – Jaarvergadering 
De opkomst lag rond de 50 personen, Voor de 
jaarvergadering is een Nieuwsbrief uitgegeven, 
met een overzicht van de activiteiten in 2018.  

 

 

 

Na bespreking van de inhoud werd ingestemd 
met de verslagen en de begroting voor 2019. 
Met de complimenten van de kascommissie Frans 
Verhagen en Ton Keizer voor de overzichtelijke 

administratie werd aan penningmeester Petra 
van ’t Klooster decharge verleend. Aangezien er 
geen kandidaten waren voor een bestuursfunctie, 
blijft de samenstelling van het bestuur onver-
anderd uit vier personen bestaan.  
Hierna volgde een toelichting op de lopende 
projecten, zoals de ‘Vroeger en Nu’ wandeling en 

het monument vliegtuigcrash 1943.   
Na het officiële deel was het woord aan 
architectuurhistorica Marina Lameris voor een 
lezing over BoerenErfgoed. Zij hield een gedegen 

verhaal over de betekenis en de waarde van het 
boerenerfgoed. Systematisch passeerden allerlei 

historische aspecten van het boerenbedrijf de 
revue. Ook ging zij in op de toekomstmogelijk-
heden van de boerderij. Marina wist de bezoekers 
met haar inhoudelijk sterke verhaal, opgeluisterd 
met mooi beeldmateriaal, flink te boeien. 
Gehoord de reacties sprak zeer aan dat er ook  
aandacht was voor de historische boerderijen in 

het dorp. Een boeiende en leerzame avond. 
 
5 april - Lezing: Immaterieel Erfgoed 
Spreekster die avond was Ineke Strouken, oud-
directeur van het Kenniscentrum Immaterieel 

Erfgoed Nederland. Zij heeft aan de wieg gestaan 
van het Unesco-verdrag, bedoeld om tradities te 

beschermen. In het eerste deel van de lezing 
ging spreekster in op de totstandkoming van het 
verdrag. In het tweede deel lag het accent op het 
kijken naar de tradities die tot de Nederlandse 
identiteit horen. Hoog scoren om bewaard te 
blijven: Pakjesavond, Carnaval, Kermis, Konings-

dag en Sinterklaas. Maar nieuwe tradities dienen 
zich aan. Dit omdat er mensen uit alle delen van 
de wereld naar Nederland komen, die tradities 
meenemen. In haar boek ‘Dit vieren wij’, be-
schrijft ze de toename van feestvierende mensen 
met een andere culturele achtergrond. Mevrouw 
Strouken wist met haar vlotte, gezellige manier 

van praten een wisselwerking met haar 
toehoorders tot stand te brengen. Zo kreeg ze 
spontaan antwoord op door haar uitgelokte 
vragen. We kunnen dan ook terugkijken op een  
sfeervolle avond. 
 

18 mei - Excursie Fort Uitermeer    

Voor de excursie hadden zich maar liefst 30 leden 

opgegeven. Marijke Overmars, lid van onze kring 
en vrijwilligster bij de stichting Uiteraard Uiter-
meer, ontving ons met koffie en thee in Plofhuis 
7. In dit huisje vinden allerlei activiteiten plaats. 
Aan de rondgang over het terrein ging de ver-

toning van een film over de restauratie van het 
fort en de ontwikkeling van het terrein vooraf.  
Hierna trok het gezelschap met gids Lieuwe 
Veerman het terrein over. Tijdens de wandeling 
vertelde Veerman enthousiast over wat er 
inmiddels is gerealiseerd en wat er nog op het 
programma staat. Hij wist vlot en beeldend veel 

te vertellen over de lange en interessante 
geschiedenis van het fort. Zo kwamen we door 
de deskundige uitleg veel te weten over een 

omgeving waarmee toch bijna niemand van de 
groep bekend was. De deelnemers waren zeer 
enthousiast en verrast over wat er bij fort 
Uitermeer allemaal te zien is. 

 
25 oktober - Lezing over bruggen  
Ingenieur Frans Rémery, medewerker van de 

Nederlandse Bruggenstichting, bracht voor een 
goed gevulde zaal de ontwikkeling van de brug in 
beeld, vanaf ver voor Christus tot heden.  
In de lezing ging hij uitgebreid in op de ont-
wikkelingsgeschiedenis van bruggen in ons land. 
Bruggen zijn weliswaar gebruiksvoorwerpen, be-

doeld voor de inrichting van de infrastructuur, 

maar vormen in  veel gevallen ook een verrijking 
van het landschap. Zo zijn er bruggen die qua 
uitstraling  een sieraad voor het oog en het land-
schap zijn. In Nederland is het vol van bruggen.  
Die zijn er in stad en land dan ook in een bonte 



 

  

verscheidenheid, van oud tot modern en van 

klein tot groot, met als Nederlandse specialiteit 

bewegende bruggen. In zijn verhaal was ruim 
aandacht voor bruggen in onze omgeving. De 
heer Rémery, wist zijn unieke kennis en ervaring 
over de geschiedenis, de ontwikkeling en de 
bouw van bruggen, ook voor niet-technici, 

uitstekend in beeld te brengen.  
 
Speciale activiteiten 
 
Officiële start ‘Vroeger en Nu’ wandeling   
Op zaterdag 6 juli vond onder grote belang-
stelling op het Willie Dasplein in het centrum de 

officiële start plaats van de door leden van de 
Historische Kring uitgedachte en gerealiseerde 
‘Vroeger en Nu’ wandeling.  

 
Voorzitter Ton Kuijs lichtte vanuit de muziektent 
toe hoe en door wie hier aan is gewerkt.  

Na die inleidende woorden overhandigde hij de 
microfoon aan wethouder Rosalie van Rijn. Aan 
haar de eer, na haar eerdere onthulling van het 

eerste bord, ook het laatste bord voor het eerst 
aan het toegestroomde publiek te tonen. Ze vond 
het leuk dat ze tevens door de Kring was 
benaderd om een tekst in te spreken. Op de plek 
waar eens de brug open en dicht ging, trok zij 
even later onder luid applaus, de vlag van de 
voormalige gemeente Nederhorst den Berg weg 

van het bord met de plattegrond van de 
uitgezette wandeling.  
 
Daarna was de tekst te horen die de 101-jarige 

mevrouw Middelkoop-Steenmetz achter een QR-
code heeft ingesproken.  

 
 

 
Intussen maakte de door het  Willie Dasplein 
comité, uitgenodigde Bergse DJ Cobus Bosscha 
zich op om een quiz te presenteren. De 
deelnemers hielden het lang vol, maar uit-

eindelijk liep Koen Hoetmer niet in de laatste 

strikvraag en won. De tweede prijs was voor 
Hans Vuurmans. 
 
Met dank aan het Willie Dasplein comité, DJ 
Cobus, Geluidsman Gerrit, fotograaf Ton, de jury: 
Karien en Gerard en de sponsors Albert Heijn en 
het Spieghelhuys, kunnen we terugkijken op een 

zeer geslaagde officiële start van de ‘Vroeger en 
Nu’ wandeling. 
 
Ceremonie onthulling Vliegtuigmonument 
Onder grote publieke belangstelling werd op 
vrijdag 13 september het oorlogsmonument aan 

de Randweg onthult. Op de plek waar op 15 mei 

1943 een Canadese bommenwerper neerstortte 
met aan boord vier Canadezen en een Brit 
opende de Color Party van de Royal Canadian 
Legion de plechtigheid. De kapel van de 
Koninklijke Luchtmacht bracht de belang-
stellenden in de juiste sfeer met de tune van 

Soldaat van Oranje.  

 



 

  

Daarna zette voorzitter Ton Kuijs de tragedie uit 

de Tweede Wereldoorlog in een historisch 

perspectief. Aansluitend hield Burgemeester 
Freek Ossel, evenals Ton Kuijs, een deel van zijn 
speech in het Engels. Zijn slotwoorden waren: 
met dit monument zullen ook de komende 
generaties aan deze jonge helden worden 

herinnerd.      

 
 

 
 

Vervolgens onthulde de uit Canada overgekomen 
nabestaanden van staartschutter Thomas How 
het monument.  

 
Ook leerlingen van de drie basisscholen waren 

nadrukkelijk bij de onthulling betrokken. Zij 
zongen het volkslied van Canada, het ‘God save 
de Queen’ van Engeland en het Wilhelmus. De 
drie basisscholen adopteren het monument. Om 
beurten ontfermen ze zich een jaar over het 
monument. De hiervoor gemaakte replica gaat 

als eerste naar de Meester Kremerschool. 

 
De Last Post, gevolgd door 1 minuut stilte en de 
Reveille waren aangrijpende momenten.  
Ook de door de nabestaanden voorgedragen Act 
of Remembrance en de kranslegging waren zeer 
gedenkwaardige momenten.  
 

Na het Wilhelmus en het afmarcheren van de 
Royal Canadian Legion Color Party, dankte Ton 
Kuijs alle deelnemers aan de ceremonie en alle 
aanwezigen voor hun  komst en belangstelling.  
Een speciaal woord van dank, dat werd onder-
steund door luid applaus, was er voor de 

ontwerper en maker van het monument: Joost 

Zwagerman.  
 
 
 
 

Ter afsluiting van de ceremonie was er in het 

clubgebouw van Tennisvereniging Nederhorst nog 

een informeel samenzijn. Een ideale locatie voor 
de ontvangst van de gasten en de afsluitende 
borrel.   
 
Hier werd teruggekeken op en nagepraat over 

een gebeurtenis die nog lang herinnerd zal 
worden.  

 

 
 
Dank aan:  
De aanwezigen en deelnemers aan de ceremonie, 
de vele vrijwilligers van de Historische Kring, met 

name Theo Cozijn voor het maken van de 
tekstborden en het stijlvolle programmaboekje, 

de  IJsclub en de Tennisvereniging voor hun 
medewerking aan de bouw en de onthulling. De 
Kapel van de Koninklijke Luchtmacht, voor de 
sfeervolle muzikale bijdrage, maar zeker ook 
voor het "gelegenheidskoor" van de leerlingen 

van groep 8 van de 3 basisscholen.  
Het ontwerp en de bouw van het monument door 
Joost Zwagerman is mogelijk gemaakt met de 
steun van een groot aantal sponsoren. Met name 
de gemeente Wijdemeren, het Waterschap  
Amstel, Gooi en Vecht, het Prins Bernard 

Cultuurfonds, de Stichting Vrienden van het 
Plein, het Cultuurfonds Wijdemeren, de 
Rabobank, Fe+ en de Historische Kring. Dank 
hiervoor! 

 
 
 

 
 



 

  

Bezoek graven Ereveld Rusthof Leusden  

De dag na de onthulling van het monument is 

met de nabestaanden een bezoek gebracht aan  
de graven van de slachtoffers op het Ereveld 
Rusthof in Leusden. Er zijn bloemen gelegd en 
een moment stil gestaan bij de slachtoffers.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
De nabestaanden waren erg onder de indruk van 

de vriendelijke ontvangst, de gedenkwaardige en 
soms emotionele ceremonie en het bezoek aan 
de graven. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

Evaluatie Onthulling Vliegtuigmonument 

Om alles nog eens de revue te laten passeren is 

op 10 oktober een evaluatie bijeenkomst ge-
houden. Het merendeel van de medewerkers aan 
het project had aan de uitnodiging gevolg ge-
geven. Eerst werd er teruggekeken op alle  
activiteiten rond de realisering van het project.  

Daarna werden onder het genot van een drankje 
en hapje, foto’s en films vertoont van de voor-
bereiding en de ceremonie rond de onthulling van 
het monument. 

 
Komende activiteiten  

 
20 maart – Jaarvergadering met lezing: 
over de Bergse Kunstschilders: Jan Jacob Spohler 

en  Pieter Gerardus van Os, door Dr. Claudette  
Baar-de Weerd  
 
18 april - Excursie  

Van Brants Rus Hofje en het Luther Museum in 
Amsterdam 
 
2 t/m 5 mei 
Tentoonstelling:  75 jaar bevrijding  
De tentoonstelling is een initiatief van de drie 

Historische Kringen in Wijdemeren, te weten: In 
de Gloriosa (Ankeveen, ’s-Graveland en Korten-
hoef), Loosdrecht en Nederhorst den Berg. 
Voor de tentoonstelling mogen we gebruik maken 
van de Horne Hal op het terrein van kasteel 

Nederhorst. 
 

14 mei – Overdracht replica monument 
De van het monument gemaakte replica wordt op 
14 mei door de Meester Kremerschool officieel 
overgedragen aan de Warinschool. 
 
Juni – Afsluiting scholenproject    
Ter afsluiting van het project voor de groepen 5 

en 6 van de drie basisscholen in het dorp worden 
de kinderen onthaald op kasteel Nederhorst. 
 
13 November  - Lezing: 
Historische verhalen over de Stelling van 
Amsterdam door: Agnes Boer  

 
Tot slot 
Het bestuur kan, gezien de in deze Nieuwsbrief 
beschreven activiteiten, terugzien op een 
succesvol 2019, met als hoogtepunten: de 
‘Vroeger en Nu’ wandeling en de indrukwekkende 
ceremonie rond het onthullen van het vlieg-

tuigmonument. Een gedenkwaardige gebeurtenis 
die nog lang in herinnering zal blijven. 



 

 

 


