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Terugblik op 2005

Eerst staan we een moment stil bij het overlijden van
oud-bestuurslid Gé Verheul, op 12 december 2005.
Gé is kort na de oprichting van de Kring in het bestuur
gekomen. Als bestuurslid was hij zeer actief in het
bedenken van projecten en hielp waar nodig bij de
uitvoering daarvan. Verder schreef hij als onze vaste
correspondent regelmatig verslagen van activiteiten in
De Brug en Werinon. Gé blijft in onze herinnering als
een man met een stimulerende inzet voor de
Historische Kring Nederhorst den Berg.

Activiteiten bestuur

De Kring stelt zich ten doel zoveel mogelijk inwoners
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 2005 heeft het bestuur vijf keer vergaderd. Naast
het onderhouden van contacten, het organiseren van
lezingen en een excursie waren de werkzaamheden
toegespitst op de voorbereidingen voor het Open Huis
en de viering van 60-jaar bevrijding.

Presentatie

De Kring was in het kader van 60-jaar bevrijding van 3
t/m 5 mei present op het plein in het centrum met een
computerpresentatie, een expositie en een videofilm.
Ook op de braderie van het Zomerspektakel was de
Kring van de partij met allerlei historisch materiaal.

Ledenaantal

Mede door de publiciteit rondom de activiteiten is het
ledenaantal van de Kring gekomen op 394. In 2006
hopen we het 400e lid te kunnen verwelkomen.

Schenkingen

De Kring heeft in 2005 weer een aantal schenkingen
gekregen, waaronder pentekeningen, diverse foto’s,
documenten uit de oorlogstijd, oude landkaartjes,
herinneringsbordjes.

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.
Otto Haan is in TVE-verband bezig met onderzoek
naar interlokale ‘Oude Wegen’. Hierbij een speciaal
woord van dank voor Jeanne Bok, die is gestopt met
haar werkzaamheden voor deze TVE-werkgroep.
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

De Kring heeft voor Nederhorst den Berg een
inventarisatie van monumentwaardige gebouwen
samengesteld. De inventarisatie is onder de aandacht
gebracht van het gemeentebestuur van Wijdemeren.
Inmiddels ligt er een voorstel voor de opzet van een
integrale monumentenlijst voor de gehele gemeente
Wijdemeren. In 2006 buigt de gemeenteraad zich over
het voorstel, dat als basis dient voor een nieuw beleid,
waarbij alle monumenten in kaart worden gebracht.

Werkgroep documentatie/exposities

De werkgroep verzamelt en beheert gegevens over
Nederhorst den Berg. Hierbij ligt het accent op
literatuur en fotografie. De verzamelde gegevens
worden gerubriceerd en systematisch opgeborgen. In
2005 is de werkgroep zeer intensief bezig geweest
met het selecteren van gegevens en fotomateriaal
voor de viering van 60-jaar bevrijding. Daarnaast is
een groep, onder leiding van Theo van der Zee,
enthousiast bezig met het digitaliseren van de foto’s.
Inmiddels hebben Wil van Deutekom, Corrie Schoordijk en Gerard Baar zich spontaan aangesloten bij
deze groep. Verder heeft Jan Leyenhorst aangeboden
de diacollectie van de Kring te digitaliseren.

Website nieuwe stijl

De website van de Kring is in een nieuw jasje
gestoken. De site bevat nu een fotoboek, een lijst met
beschikbare documenten en een Werinon-archief.
Vanaf deze plaats danken we Jan Pieter Nagel voor
zijn inzet voor dit project.

Tijdschrift Werinon

In 2005 zijn weer drie fraaie edities tot stand gekomen
waaronder de speciale edities:
• Zestig jaar bevrijding
• Religieus Erfgoed.Geloven in monumenten

Redactie, computerassistent en de schrijvers van de
verhalen de complimenten voor de enthousiaste inzet.
Een speciaal woord van dank gaat uit naar Els
Joosse-van Damme voor haar grote aandeel in de
editie:‘Religieus erfgoed. Geloven in monumenten’.

Speciale activiteiten in 2005
•

Open huis met expositie 'Uit eigen huis'

Tijdens het Open Huis, op zaterdag 8 en zondag 9
januari, grepen velen de kans aan om een kijkje te
nemen in de nieuwe documentatieruimte van de Kring
in Sociaal Cultureel Centrum 'Spot' aan de Blijklaan.
De bezoekers waren vol interesse voor de zeer
gevarieerde tentoonstelling van de bezittingen die de
Kring sinds de oprichting in 1988 heeft opgebouwd uit
schenkingen en giften. Hoewel het bezoek zich
toespitste op de zondag was het Open Huis vooral
vanwege de getoonde belangstelling voor de Bergse
historie beslist de moeite waard. De ruimte is op
donderdagavond van 19.30-21.30 uur open voor
informatie.

1945, het digitale fotoalbum van de oorlogsjaren en de
viering van de bevrijding in Nederhorst den Berg trok
veel bezoekers. De nodige belangstelling was er
tevens voor de video van Johan van de Keuken:
‘Romantische vertellingen van een oude dame’ van
Remco Campert. Ook de wandeling onder leiding van
de gidsen Jan Baar en Ron Zeller viel goed in de
smaak bij de deelnemers. Tijdens deze tocht werd
verteld over de gebeurtenissen in de oorlog en
stilgestaan bij de plekken waar die plaatsvonden.
Kortom een geslaagde viering, die door iedereen zeer
werd gewaardeerd.

•

Monumentendag

Na afsluiting van het formele deel van de vergadering
en een korte pauze was het woord aan de heer
A.J.A.M. Lisman van Vreedenhoff uit Nieuwersluis.
Aan de hand van fraaie dia’s ging de heer Lisman,
Vechtstreekkenner bij uitstek, uitgebreid in op de
prachtige hekken die de buitenplaatsen langs de
Vecht sieren. Een van de mooiste hekken van
Nederland staat in ons dorp bij kasteel De Nederhorst.
Dit hek is volgens de heer Lisman van onschatbare
waarde. Ook het hek van de Rooms Katholieke kerk
heeft inmiddels de monumentale status bereikt. De
bezoekers waren vol interesse voor deze aparte, maar
zeer boeiende hobby van de heer Lisman.

•

Bezoek Gunterstein in Breukelen

•

•

Dialezing: ‘Opgraving aan het Oudekerksplein’ in Amsterdam

Zo’n 40 personen waren op 28 oktober aanwezig in de
Bergplaats om te luisteren wat de heer C. Lagerweij,
Archeoloog uit Haarlem allemaal uit de grond rond het
Oudekerksplein in Amsterdam had opgediept. De heer
Lagerweij wist de aanwezigen van het begin tot het
einde flink te boeien met zijn verhaal opgeluisterd met
beeldende dia’s. Kortom een lezing die interessant en
verrassend was.

Jaarvergadering met Dialezing ‘Hekken langs
de Vecht’

Viering 60-jaar-bevrijding *)

In het kader van de viering heeft de Kring de groepen
7 en 8 van de drie basisscholen, rond 5 mei, voorzien
van het boekje: ‘Nederhorst den Berg tijdens de oorlog
1940-1945’. Daarnaast heeft de Kring meegewerkt
aan het feestprogramma met een expositie, een
digitaal fotoalbum, een videofilm en een wandeling.
Tijdens het officiële startsein van de expositie op 3
mei 2005, opgeluisterd met het uitvliegen van de
duiven van Louis Pouw, heeft voorzitter Jaap Jansen
de speciale editie van Werinon aan wethouder Bert
Nagel overhandigd en kreeg de Kring uit handen van
loco-burgemeester Wim Neef een plaquette aangeboden ter herinnering aan Frits van Zanten, omgekomen bij de razzia in januari 1945.
De expositie, samengesteld door Ron Zeller, met
attributen, foto’s en informatie over de periode 1940-

De Kring kan terugzien op een zeer geslaagde
monumentendag, met als hoogtepunt de speciale
editie van Werinon: Religieus erfgoed in Nederhorst
den Berg, die zeer goed is ontvangen.
In deze speciale uitgave wordt de historie belicht van
de Willibrordkerk en de pastorie van de Protestantse
Gemeente, de R.K. kerk O.L.V.Hemelvaart, het
Zusterhuis, de Gereformeerde kerk en de Zondagsschool Elim. Het Open huis in de Spot trok
daarentegen niet veel bezoekers.

Het bezoek, op 15 oktober, begon met een hartelijk
welkom op het bordes van Gunterstein door Jhr.
Quarles van Ufford, eigenaar van de buitenplaats. Na
een kop koffie met koek, geserveerd in stijl, namen de
heer Quarles van Ufford en twee gidsen deskundig op
het gebied van bouwstijlen en interieur, alle tijd om
ons, met veel humor en anekdotes, langs de bezienswaardigheden in de buitenplaats te leiden. Een zeer
bijzondere en boeiende excursie die goed in de smaak
viel bij de 27 deelnemers.

Tot slot

Een woord van dank aan iedereen die op wat voor
manier dan ook meewerkt aan de activiteiten van de
Historische Kring.

