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Activiteiten bestuur 
De Kring stelt zich ten doel zoveel mogelijk inwoners 
van de gemeente en andere belangstellenden bij de 
historische activiteiten te betrekken. Dit gebeurt onder 
leiding van het bestuur bestaande uit: 

• Jaap Jansen                        - voorzitter                

• Herman Veldhuisen             - vice-voorzitter  

• Ans Baar                              - secretaris 

• Corrie Schoordijk                 - penningmeester 

• Marijke Overmars                - ledenadministratie 

• Jan Baar en Ruud Verkaik  - leden  
 
In 2004 heeft het bestuur zes keer vergaderd. Naast 
het onderhouden van diverse contacten en het 
organiseren van lezingen en een excursie waren de 
werkzaamheden van het bestuur toegespitst op het 
inrichten van de nieuwe werkruimte in cultureel 
centrum Spot. In april 2004 heeft de Kring haar intrek 
genomen in deze werkruimte.Bij de officiële opening 
van het centrum door burgemeester Bijl, op 15 mei 
2004, trok het nieuwe onderkomen, hoewel nog niet 
helemaal ingericht, al veel bezoekers. Verder heeft het 
bestuur zich ingezet voor: 

• het behoud van de waardevolle elementen uit het 
voormalig Bergse gemeentehuis 

• een plan van aanpak voor het behoud van de 
monumentwaardige gebouwen  

• plaatsing van het bord: ‘’Nederhorst den Berg” op 
het pand van bakker Joop van der Linden aan de 
Voorstraat (het oude gemeentehuis).  

• een avond voor de actieve leden van de Kring, 
met het accent op de lopende, maar vooral op  
mogelijke nieuwe activiteiten.  

 
Presentatie 
De Kring was op Monumentendag bij het kasteel en 
op de braderie van het Zomerspektakel met een 
kraam present. Het uitgestalde materiaal trok veel 
aandacht. 

Ledenaantal 
De activiteiten in het kader van Monumentendag, het 
Zomerspektakel en rond het betrekken van de nieuwe 
werkruimte brachten naast veel publiciteit ook nieuwe 
leden op. Hiermee is het ledenaantal van de Kring 
gekomen op 385.   

 
Schenkingen 
De Kring kreeg in 2004 weer een aantal schenkingen, 
waaronder computerapparatuur en een archiefkast 
voor de nieuwe werkruimte. De schenkingen worden 
gearchiveerd met beschrijving en herkomst en komen 
op naam in het tijdschrift Werinon.  

 
Cursus: Schrijven historisch artikel 
Onder leiding van de heer Kees van der Wiel, 
freelance historicus en journalist, uit Haarlem, hebben  
12 leden van de Kring met succes een schrijfcursus 
doorlopen. Verhalen van enthousiaste deelnemers zijn 
in 2004 gepubliceerd in Werinon.   

 
Overkoepelende activiteiten 
De Kring is aangesloten bij de overkoepelende 
organisatie Tussen Vecht en Eem(TVE), een  platform 
van historische kringen in de regio. Voorzitter Jaap 
Jansen woont de vergaderingen van TVE bij. 
Daarnaast onderhoudt Jan Baar de contacten met de 
Stichting Stelling van Amsterdam en heeft Ruud 
Verkaik zitting in de straatnamencommissie die in 
2004 door de  gemeente Wijdemeren is ingesteld.   
 

Monumentwaardige gebouwen   
In aansluiting op de inventarisatie van monument-
waardige gebouwen van de provincie Noord-Holland, 
heeft de Kring destijds voor Nederhorst den Berg een 
dergelijke inventarisatie samengesteld. Echter na het 
aanbieden van de inventarisatie aan het gemeente-
bestuur is er niets met het rapport gedaan. Daarom is 
de inventarisatie in april 2004 onder de aandacht 
gebracht van het gemeentebestuur van Wijdemeren. 
Dit heeft geleid tot een gesprek met de betrokken 
wethouder en de toezegging dat de gemeente 
hiervoor een plan van aanpak gaat maken. 
 

Activiteiten werkgroepen 
Werkgroep documentatie/exposities 
In 2004 is de werkgroep zeer intensief bezig geweest 
met het inrichten van de nieuwe werkruimte. 
Daarnaast zijn de computergebruikers, waarbij Henk 
Tesink zich spontaan heeft aangesloten, door Theo 
van der Zee wegwijs gemaakt in het documenteren 



   
 
 
 
 
 
  

  

van gegevens en foto’s. Op donderdagavond is de 
ruimte van 19.30-21.30 uur open voor informatie.  
 

Nieuwe activiteiten/thema’s   
Aan de oproep voor assistentie bij het documenteren 
van gegevens is door 5 leden gehoor gegeven. 
Inmiddels zijn de volgende activiteiten in gang gezet:  

• Bert Hilberts gaat de diacollectie van de Kring 
actualiseren 

• Jeanne Bok en Otto Haan buigen zich in TVE- 
        verband over interlokale “Oude Wegen”, vanaf de 
        Middeleeuwen tot ongeveer 1850 

• Henny Dubelaar en Hans Lubbers zijn, ook in 
TVE-verband, bezig met de opzet van een 
overzicht van de wandel- en fietsmogelijkheden 
in historisch perspectief. 

 
Beheer/gebruik computerapparatuur 
Vanaf deze plaats een woord van dank aan Ton van 
der Velden, die is gestopt met het automatiserings-
werk voor de Kring. Ton heeft samen met Marc van 
Poeteren de automatisering opgezet. Ook heeft Ton 
veel tijd gestoken in de opzet van de HK-website. Het 
beheer van de computerapparatuur is nu in handen 
van Theo van der Zee. Daarnaast is Jan Pieter Nagel 
bereid gevonden de website te actualiseren. 
 

Tijdschrift Werinon 
Dankzij de enthousiaste inzet van de redactie en de 
schrijvers van de verhalen zijn in 2004 weer vier fraaie 
edities tot stand gekomen.  
Hierbij een speciaal woord van dank voor Bertha van 
Leeuwen die na 15 jaar is gestopt met het rond-
brengen van Werinon.  
Voor 2005 staan themanummers op het programma in 
het kader van: 

• 60-jaar bevrijding 

• Religieuze gebouwen (thema Monumentendag).  

 
Speciale activiteiten in 2004 

• Lezing: Het Rampjaar in de Vechtstreek-
1672 

Op vrijdagavond 2 april waren zo’n 80 personen 
aanwezig in het Spieghelhuys om te luisteren naar wat 
de heer A.A.Manten uit Breukelen allemaal uit de 
archieven had opgediept over het Rampjaar 1672 in 
en rond de Vechtstreek. De heer Manten wist de 
aanwezigen van het begin tot het einde flink te boeien 
met zijn gedegen verhaal over de gebeurtenissen in 
die periode. Het maakte op velen een diepe indruk. 
Kortom een leerzame en interessante avond, die 
echter met een kaart en wat beeldmateriaal meer 
duidelijkheid had gegeven. 
 

• Excursie naar fort bij Rhijnauwen 
26 personen hadden gehoor gegeven aan de 
uitnodiging om op zaterdag 5 juni een bezoek te 
brengen aan het Fort bij Rhijnauwen. Bij het toe-
gangshek stond de gids klaar om ons al wandelend 
over het fraaie terrein te vertellen over de bijzondere 
vegetatie rond dit in zeer goede staat verkerende fort.  
Daarna kregen we in het Kruithuis dia’s te zien over 
de Waterlinie, gevolgd door een rondleiding door het 
fort en een koffiestop in het manschappenverblijf. Al 
met al een leerzame en bijzonder sfeervolle excursie.   

• Open Monumenten Dag 
Het thema van monumentendag 2004 was: “Merck 
toch hoe Sterck”. Onder auspiciën van de gemeente 
Wijdemeren is hieraan veel aandacht besteed. Zo 
waren de drie forten binnen de gemeente te 
bezichtigen en stonden de hekken van de twee 
kastelen open voor passanten. 
 

• Fort Hinderdam 
Zeer bijzonder was de openstelling van het Fort 
Hinderdam. Jarenlang is dit forteiland, vanwege de 
moeilijke bereikbaarheid en de kwetsbaarheid, niet 
toegankelijk geweest. Maar op 11 september mocht 
het fort open voor het publiek. Met de fluisterboot van   
Henri Bos van Jachtwerf Bos werden die dag in totaal 
120 bezoekers overgevaren naar het forteiland.  



   
 
 
 
 
 
  

  

Op het eiland stond René Ros van de Fortenstichting 
klaar om de gasten rond te leiden. Tot slot kon 
iedereen een resumé van de geschiedenis van het fort 
Hinderdam, samengesteld door Joos Joosse, mee 
naar huis nemen. 
 

• Kasteel Nederhorst 
 

 
Ook bijzonder was de openstelling van tuin en park 
van kasteel “Nederhorst”. Het prachtige hek aan de 
Slotlaan stond vanaf 10 uur uitnodigend open voor 
bezoekers. Bij de kraam van de Kring op het terrein 
van het kasteel was de nodige informatie te verkrijgen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Daarnaast konden liefhebbers een kleine beschreven 
rondwandeling maken door de oude dorpskern.  
Aan de uitnodiging van de “Harmine Wolters Stichting” 
om tuin en park van het kasteel te komen bezichtigen 
gaven 350 bezoekers gehoor. Het initiatief werd door 
iedereen bijzonder gewaardeerd. De complimenten 
voor de organisatie!. 
 

• Fietstocht 
Ook kon men een fietstocht maken, voorzien van 
informatie over de Nieuwe Hollandse Waterlinie, langs 
de drie forten en de twee kastelen in de gemeente.  
Voor de Kring een in alle opzichten mooie en waarde-
volle Open Monumenten Dag 2004.   
 

• lezing: De Nieuwe Hollandse Waterlinie 
Op 22 oktober kwam de  heer Scheltema uit Naarden, 
aan de hand van dia’s vertellen over de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie. Het accent van de lezing lag op 
het strategische verdedigingswerk in Nederland en 
andere landen. Sterk punt in de lezing was dat er twee 
dia’s tegelijk te  zien waren, waardoor alles van twee 
kanten goed werd belicht. Een weliswaar korte, maar 
boeiende dialezing.  
 

Tot slot 
Een woord van dank aan iedereen die op wat voor 
manier dan ook een steentje bijdraagt aan de 
activiteiten van de Historische Kring. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


