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Voorwoord 
Deze Nieuwsbrief bevat informatie voor de jaar-
vergadering 2007, zoals het verslag van de vorige 
jaarvergadering en een terugblik op de activiteiten in 
2006. Het financiële verslag 2006 en de begroting 
voor 2007 vindt u in de bijlage.    
 
Agenda jaarvergadering 23 februari 2007 
Het eerste deel van de agenda bevat de traditionele 
punten, zoals de jaarverslagen, het verslag van de 
kascommissie, de begroting, bestuursverkiezing en de 
rondvraag.  
Na dit officiële deel en een korte pauze volgt, om circa 
20.30 uur, een ‘historisch rondje Ankeveen’ met 
commentaar van de heren T. Veenman en J. Schriek 
van de Historische Kring ‘In de Gloriosa’ uit ’s-
Graveland. De heren tonen een mix van inwoners, 
locaties en mooie plekjes in Ankeveen.  
 
Verslag Jaarvergadering 17 februari 2006  
De voorzitter opent de vergadering met een woord van 
welkom voor de ruim 70 bezoekers. Daarna staat hij 
een moment stil bij het overlijden van oud-bestuurslid 
Gé Verheul, op 12 december 2005.  
Vervolgens vraagt spreker aandacht voor de 
jaarverslagen en de bestuursverkiezing. De leden 
stemmen in met de verslagen en de herbenoeming 
van de secretaris Ans Baar en bestuurslid Jan Baar. 
Aansluitend is de aandacht gericht op de lovende 
bevindingen van de kascommissie en wordt de nieuwe 
kascommissie voorgesteld: Wim Bergman en Henk 
Tesing.  
De voorzitter dankt de stellers van de verslagen, de 
begroting en de “’oude” kascommissie voor de inzet 
en gaat over tot de rondvraag, die zich toespitst op: 
• Het verzoek om informatie over de activiteiten 

van de Kring ook per e-mail te versturen; dit is 
uiteraard mogelijk; geïnteresseerden kunnen hun 
e-mail-adres doorgeven aan het secretariaat 

• De vraag of de tijdens de viering van 60-jaar 
bevrijding getoonde foto’s beschikbaar komen 
en/of in Werinon worden geplaatst. Bekeken zal 
worden hoe de foto’s en overig materiaal van de 
viering aan de ‘man’ kunnen worden gebracht 

De voorzitter sluit het formele deel af met aandacht te 
vragen voor de vernieuwde website, het werk van Jan 
Pieter Nagel, waarvoor vanaf deze plaats een speciaal 
woord van dank.   

Na de pauze volgt een diapresentatie over de Buiten-
plaatsen in ’s-Graveland verzorgd door de heren J.C. 
Immerzeel en J. Schriek van de Historische Kring ‘In 
de Gloriosa’  uit ’s-Graveland. In ontspannen samen-
spraak wisten de heren de aanwezigen te boeien met 
hun verhaal en de beelden.  
 
Terugblik op 2006 
 
Activiteiten bestuur 
De Kring stelt zich ten doel zoveel mogelijk uit het 
verleden te bewaren, te beschrijven en vast te leggen.  
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 2006 heeft het bestuur vijf keer vergaderd. Naast 
het onderhouden van contacten, het organiseren van 
lezingen, een excursie en diverse activiteiten op 
Monumentendag, stond in 2006 het digitaliseren van 
gegevens centraal.      
 
Presentatie 
Bij de evenementen in het dorp is de Kring zoveel 
mogelijk aanwezig. Zo was de Kring in het kader van 
Monumentendag met een Kraam present op het 
terrein van kasteel ‘De Nederhorst’.  
Ook heeft de Kring zich als vaste gebruiker van ´de 
Spot’, gepresenteerd in een brochure voor het seizoen 
2006-2007, die eind augustus in  het dorp huis aan 
huis is verspreid. 

 



     
 
 
 
 
 
  
Mijlpaal van 400 leden bereikt! 
De Kring heeft in 2006 de mijlpaal van 400 leden 
bereikt. Hieraan is op 27 oktober 2006 tijdens de  
lezing over de Dorssewaardpolder, de nodige aan-
dacht besteed. De ‘gelukkige’, de heer Boers uit 
Kockengen, toekomstig inwoner van ons dorp, kreeg 
uit handen van voorzitter Jaap Jansen, een attentie: 
een jaar gratis lidmaatschap en een boek over de 
geschiedenis van Nederhorst den Berg. 
 
Schenkingen 
De Kring heeft in 2006 weer een aantal schenkingen 
gekregen, zoals een aquarel, aanplakbiljetten, allerlei 
documenten, bidprentjes, diverse foto’s, herinnerings-
bordjes, oude landkaartjes, oorkondes, pennensets, 
lepeltjes, een radio uit 1925, rapporten, schilderijen, 
stempels, tolgeldhengel van de brug over de 
Reevaart, een vlag, werkstukken, wisselbeker. Alle 
schenkingen worden gearchiveerd en komen op naam 
in het tijdschrift Werinon.  
 
Overkoepelende activiteiten 
De Kring is aangesloten bij de overkoepelende 
organisatie Tussen Vecht en Eem (TVE). Deze   
Stichting richt zich op de geschiedenis van de regio. 
Alle historische kringen uit de omgeving zijn daarbij 
aangesloten, waardoor er sprake is van een breed 
platform. Jaap Jansen woont de vergaderingen van 
TVE bij. 
Op dit moment loopt er een onderzoek naar het 
leefpatroon van de katholieke en protestantse 
bevolking in het Gooi in de periode 1550-1750.  
De uitkomsten van het onderzoek worden te zijner tijd 
gepubliceerd in het tijdschrift van TVE en op de site: 
www.tussenvechteneem.nl.   
Otto Haan is in TVE-verband bezig met onderzoek 
naar interlokale ‘Oude Wegen’.  
Daarnaast onderhoudt Jan Baar de contacten met de 
Stichting Stelling van Amsterdam en heeft Ruud 
Verkaik zitting in de straatnamencommissie van de   
gemeente Wijdemeren.   
Verder vertegenwoordigt Jaap Jansen de Kring in een  
werkgroep die zich gaat oriënteren op de moge-
lijkheden om het dorp aantrekkelijker te maken door 
delen van de Reevaart open te graven. Het betreft hier 
een vervolg op eerdere acties. 
 
Monumentwaardige gebouwen   
De Kring heeft voor Nederhorst den Berg een inven-
tarisatie van monumentwaardige gebouwen samen-
gesteld. De inventarisatie is onder de aandacht 
gebracht van het gemeentebestuur van Wijdemeren.  
Begin  2006 heeft de gemeenteraad van Wijdemeren 
ingestemd met het voorstel inzake het samenstellen 
van  een integrale gemeentelijke monumentenlijst.   

In 2006 heeft de Erfgoedinspectie het monumenten-
beleid van de gemeente onder de loupe genomen. 
In de loop van 2007 komt hierover een rapport uit.  
Aan de hand daarvan zal de Kring zonodig reageren 
op het beleid en bij de gemeente aandringen op de 
afwikkeling van een integrale gemeentelijke 
Monumentenlijst.  
 
Documentatieruimte Kring 
In de documentatieruimte van de Kring in Sociaal 
Cultureel Centrum 'Spot' aan de Blijklaan worden de  
bezittingen van de Kring gedocumenteerd en 
opgeslagen. De ruimte is open voor informatie op:  
donderdagavond van 19.30-21.30 uur en (op proef) de 
1ste maandag van de maand van 14.30-16.00 uur. De 
ruimte is tijdens de vakantieperiode gesloten.  
 
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 
2006 zijn de leden van de werkgroep zeer intensief 
bezig geweest met het selecteren van de gegevens en 
het digitaliseren van fotomateriaal. 
De werkgroep is nog op zoek naar een financieel 
aantrekkelijke oplossing om de voorraad (video) films,  
met het oog op de kwaliteit, op DVD over te zetten.    
 
Nieuwe rubrieken in weekblad ‘de Brug’   
In 2006 is met Drukkerij Dunnebier overeengekomen 
dat zij 12 x per jaar, gratis, in het plaatselijke weekblad 
‘’de Brug’, een historische foto van het dorp met 
omschrijving plaatsen. Onder de titel: ‘Een verdwenen 
dorpsbeeld’, gaat Ruud Verkaik hieraan inhoud geven. 
Daarnaast gaat Jan Baar in 2007 in de Brug starten 
met een rubriek over straatnamen. Theo van der Zee 
verleent hierbij de nodige digitale ondersteuning.  
 
Website  
De site bevat nu een fotoboek, een overzicht van de 
bij de Kring aanwezige documenten en een Werinon-
archief. In 2006 is gestart met de rubriek: HK-speciaal, 
waarin aandacht voor actuele zaken en de rubrieken 
‘een verdwenen dorpsbeeld’ en ‘straatnamen’. Een 
regelmatig bezoek aan de site is dan ook zeker aan te 
bevelen.  
 
Tijdschrift Werinon 
In 2006 zijn er weer vier edities tot stand gekomen. 
Vanaf deze plaats danken we de redactie, 
computerassistent en de schrijvers van de verhalen 
voor de enthousiaste inzet en het bereikte resultaat.  
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Werkgroep Register 
In 2006 is de werkgroep Register in het leven 
geroepen. Hiervoor hebben de dames Van Baars en 
Verheul en de heer Faber zich spontaan aangemeld. 
De werkgroep gaat met name een register samen-
stellen over alles wat in het tijdschrift Werinon is 
gepubliceerd over personen, zaken en afbeeldingen.    
 
Speciale activiteiten in 2006 

De straatnamencommissie van de gemeente Wijde-
meren heeft het verzoek van de Kring om de naam 
Petersburgsepad te vervangen door de van ouds 
gebruikte  veldnaam Petersburgseweg gehonoreerd. 
De oorspronkelijke naam, met onderschrift, is in-
middels aan beide kanten van de weg (Reeweg en 
Eilandseweg) aangegeven.   
 
Lezing over de Utrechtse Vecht met haar 
buitenplaatsen en parken  
Op vrijdag 21 april 2006 liet Mevrouw Henny van der 
Wilt, hovenier/tuinvrouw’, van kasteel Sypesteyn in 
Loosdrecht, aan de hand van diabeelden zien wat de 
Vechtstreek zoal aan moois te bieden heeft. Haar  
passie voor de prachtige tuinen en parken kwam 
hierin duidelijk naar voren. 
Op een boeiende manier wist zij te vertellen wat door 
de eeuwen heen zoal was ontstaan, waarbij zij soms 
humoristisch, dan weer sarcastisch, de onvolkomen-
heden in het beheer van de tuinen aan de kaak stelde. 
Naast aanmerkingen was er uiteraard ook lof voor de  
veelal prachtige tuinen, stijlvolle huizen, vaak met 
nieuwe functies, ridderhofsteden, kastelen. Voor de 
ruim 40 bezoekers een interessante en leerzame 
avond. 
 
Open Monumentendag   
Het thema voor 2006 was ‘feest’. De gemeente 
Wijdemeren neemt om het jaar de organisatie van 
Monumentendag samen met de Historische Kringen 
op zich. 2006 was dus weer het jaar voor 
gezamenlijke acties. Naast een donatie voor de 

Historische Kringen in de gemeente, heeft de 
gemeente een folder uitgebracht met informatie over 
de activiteiten in Wijdemeren op Monumentendag. 
Daarnaast heeft de gemeente promotiemateriaal, 
zoals spandoeken en vlaggen beschikbaar gesteld. 
In Nederhorst den Berg is de dag in het algemeen 
succesvol verlopen. Van de gelegenheid om in het 
park van het kasteel rond te wandelen werd door zo’n 
300 mensen gebruik gemaakt. 
De belangstelling voor het optreden van de Harmonie 
en Drumband Crescendo, later in de middag op het 
bordes van het kasteel was niet overweldigend.  
Voor de rondleidingen in de Protestantse Willibrord-
kerk kwam de teller aan het einde van de dag ook op 
rond de 300 bezoekers te staan.  
De rooms-katholieke kerk OLV Hemelvaart, waarin 
een collectie doopjurken te bezichtigen was, rond-
leidingen werden gegeven en spullen te koop waren, 
trok veel bezoekers.  
Het laatste te bezichtigen monument was het huis van 
de heer en mevrouw Joosse aan de Hinderdam, 
nummer 15. Vanaf half twee gaven zij open huis en 
tuin, waarvan door een zeer geïnteresseerd publiek 
ruimschoots gebruik is gemaakt.  Het Open Huis van 
‘De Spot’ was minder succesvol. 

 
Bezoek aan kasteel  Loenersloot 
Vrijdagavond 12 mei konden 30 leden van de Kring 
het tot voor kort onbenaderbare Slot Loenersloot 
betreden. Het bezoek begon met een hartelijk welkom 
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op het bordes door de beheerders de heer en 
mevrouw Van Woerden. Na een korte inleiding, onder 
het genot van een kop koffie met koek, nam de heer  
Van Woerden alle tijd om de groep, met veel humor 
en anekdotes, langs de bezienswaardigheden in het 
kasteel te leiden. Het bijzondere van dit kasteel is dat 
het interieur nooit meer echt is veranderd. De  
Lodewijk de XVe stijl is goed bewaard gebleven. Ook 
is het slot nooit verwoest geweest. Niet door de 
Fransen in 1672 en 1795 en ook niet door de Duitsers 
in de 2e wereldoorlog. De rondleiding eindigde op het 
bordes waar de heer Van Woerden tot slot inging op 
de geschiedenis van de toren, het enige authentieke 
van het middeleeuwse kasteel. Een zeer leerzame, 
maar vooral sfeervolle excursie, die uitstekend in de 
smaak viel bij de deelnemers.   
Vanwege de grote animo gaan we als de gelegenheid 
zich voordoet het kasteel opnieuw met een groep 
bezoeken.  
 

Lezing over de geschiedenis van de Dorsse-
waardpolder onder Vreeland
Nadat voorzitter Jansen het 400ste lid van de Kring 
had verwelkomd, nam de heer C.H. Beelaerts van 
Blokland uit Vreeland voor de rest van de avond het 
woord. Aan de hand van mooie beelden opgeluisterd 
met boeiende verhalen leidde hij de ongeveer 75 
aanwezigen de Dorssewaardpolder rond, die wordt 
begrensd door de Vecht, de Kleizuwe en het 
Hilversums Kanaal. Hij begon de reeks met een 
luchtfoto waarop deels de geschiedenis van onze 
‘buurpolder’ herkenbaar was. Zo kwamen ter sprake 
de buitenplaats Welgelegen met een landschapspark 
dat bijna de hele polder besloeg, de voormalige proef-
boerderij, nu paardenpolocentrum, Groot Kantwijk, de 
bekende vatenfabriek van Bernard van Leer, met 
circustent,  het huis Vreedenhorst, woning van de ver-
teller, met het enige houten hek in de Vechtstreek, de 
Kleizuwe en Fort Kijkuit. De heer Beelaerts van 
Blokland vertelde boeiend over zijn geliefde polder. Hij 
beloofde, voor wie alles in het echt terug wil zien en 
horen, in het voorjaar van 2007 een fietstocht langs en 
misschien zelfs door een stukje van de Dorsse-
waardse polder te leiden.                                 
        
Programma 2007 
Voor 2007 staat het volgende op het programma: 
• 20 april  dialezing: over het Groene Hart  
• 11 mei fietstocht: rondje Dorssewaardpolder 
• 9 juni zomerexcursie: rondwandeling Breukelen 
• 26 oktober dialezing: over de geschiedenis van 

kasteel ’De Nederhorst’  
Meer informatie over de activiteiten is t.z.t. te lezen in 
Werinon, de Brug, de regionale kranten en natuurlijk 
op de site: www.historischekring.nl  
 
20-jarig Jubileum  
In januari 2008 bestaat de Historische Kring 20 jaar. 
Het komende jaar gaat het bestuur zich over de 
viering van dit jubileum beraden. Suggesties zijn van 
harte welkom. 
 
Tot slot 
Hoewel er al veel bekend is over de historie van ons 
dorp, blijft er nog genoeg te ontdekken. De werk-
groepen kunnen hierbij nog wel wat assistentie 
gebruiken. Reacties zijn van harte welkom bij het 
bestuur. 
Het bestuur dankt tot slot iedereen die op wat voor 
manier dan ook een steentje bijdraagt aan de 
activiteiten van de Historische Kring. 
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