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Maart 2014
Website: www.historischekring.nl
De Nieuwsbrief bevat een overzicht van de activiteiten van
de Historische Kring in 2013 en de plannen voor 2014.

Overkoepelende activiteiten
De Kring is aangesloten bij de Stichting Tussen Vecht en
Eem (TVE), die zich richt op de regionale geschiedenis.
 Jaap Jansen woont de vergaderingen van TVE bij.
 Johnny van Mourik heeft zitting in de TVE-werkgroep
automatisering
 De Kring neemt deel aan de bijeenkomsten van de
historische kringen in Wijdemeren met de gemeente
 Jaap Jansen vertegenwoordigt de Kring in de straatnamencommissie van de gemeente
 Jaap Jansen heeft namens de Kring als waarnemer
zitting in de commissie ‘Vecht terug in het dorp’

Terugblik op 2013
Eerst staan we een moment stil bij het overlijden van Wil
van Deutekom, een van de oprichters van onze Kring. Zij
was zeer betrokken bij het wel en wee van de vereniging.
Wij zullen haar speciale aandacht voor de geschiedenis
van ons dorp zeker missen, maar zijn zeer dankbaar voor
haar inspirerende inzet.
Activiteiten bestuur
De Historische Kring stelt zich ten doel zoveel mogelijk
over de historie van het dorp te documenteren. Dit gebeurt
onder leiding van het bestuur dat in 2013 bestond uit:
Jaap Jansen
Herman Veldhuisen
Eline de Hollander
Corry Schoordijk
Marijke Overmars
Ans Baar
Ton Kuijs

Presentatie
 Rubriek in weekblad ‘Wijdemeren’
Onder de titel: ‘Een verdwenen dorpsbeeld’ verschijnt er in
het weekblad Wijdemeren met zekere regelmaat een
historische foto van het dorp met omschrijving. Ruud
Verkaik geeft hieraan inhoud.
 Kraam Zomerspektakel
Bij evenementen in het dorp is de Historische Kring zoveel
mogelijk aanwezig. Zo stond de Kring op zaterdag 6 juli
met een kraam op de braderie van het Zomerspektakel.
Naast een goede verkoop zijn er die dag ook nog een
paar nieuwe leden genoteerd.
 Website
Het aantal bezoekers van de website is stabiel te noemen.
Er wordt gewerkt aan een actuelere/snellere invulling.
Daarnaast wordt gezocht naar mogelijkheden om het
bezoek aan de website te stimuleren.
 Ledenaantal
Het ledenaantal is licht gedaald. De teller staat nu op 410

- voorzitter
- vice-voorzitter
- secretaris
- penningmeester
- ledenadministratie
- lid
- lid

In de loop van het jaar is met succes een beroep gedaan
op Eline de Hollander om het secretariaat van Ans Baar
over te nemen. In 2013 heeft het bestuur 8 keer
vergaderd. Naast het vergaderen en de gebruikelijke
activiteiten, zoals het organiseren van lezingen en een
excursie is veel tijd besteed aan overleg over de nieuwe
opzet van het tijdschrift Werinon en de structurering van
de automatisering. Ook de voorbereidingen voor het 25jarig jubileum, de TVE-Open Dag en het realiseren van
het routeboekje fietsen en wandelen door de historie van
Wijdemeren heeft de nodige energie gekost. Maar alle
moeite is beloond. We kunnen terugkijken op een druk,
maar succesvol jaar.

Schenkingen
In 2013 is de Kring weer verrast met zeer gevarieerde
schenkingen, zoals, ansichtkaarten, clubbladen, demografische gegevens, beschrijvingen boeken, familieverhalen, foto’s, prentjes, postzegels, glazen, herinneringsbordjes, jubileum-attributen, kaarten, krantenknipsels,
medailles, oorkondes, rapporten, reclamebordjes, servies
met afbeeldingen van ons dorp, stempels, schilderijen,
tegeltjes, tijdschriften, vaantje Koningsspelen, verslagen,
videobanden. De schenkingen worden gearchiveerd en
komen op naam in het tijdschrift Werinon.

Inloopavonden documentatieruimte
In de werkruimte in het Sociaal Cultureel Centrum aan de
Blijklaan is documentatie en het archief 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 over de
geschiedenis van het dorp, historisch materiaal afgeven of
voor het kopen van uitgaven van de Kring. Veel informatie
staat inmiddels ook op de site: www.historischekring.nl.

Werkgroep documentatie
In de werkruimte in het Sociaal Cultureel Centrum zijn de
leden intensief bezig met het documenteren, rubriceren,
systematisch opbergen van de verkregen spullen en het
digitaliseren van fotomateriaal. Nieuw beeldmateriaal en
documentatie is altijd welkom. Teus van der Kemp heeft
zich spontaan aangesloten bij de werkgroep.
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Redactie tijdschrift Werinon
Om de kosten te drukken is het aantal edities teruggebracht van 4 naar 2 per jaar. Tevens is gekozen voor
een nieuwe opzet/lay-out. Het is de bedoeling om, naast
de Rabobank, meerdere adverteerders en/of sponsors te
werven. Suggesties in deze zijn welkom.
De nieuwe uitvoering is
positief ontvangen. Dit
moet voor de redactie een
stimulans zijn om op de
ingeslagen weg door te
gaan. Mark Hilberts heeft
gehoor gegeven aan de
oproep voor versterking
van de redactie. Marc heeft
geschiedenis gestudeerd
en doet ook verschillende
historische onderzoeken.
Kortom een zeer welkome
aanwinst voor de redactie.

8 maart - Jaarvergadering/lezing
a. Impressie officiële deel
Voorzitter Jaap Jansen opende de vergadering met een
hartelijk welkom voor de 40 bezoekers. Vervolgens stelde
hij de ter vergadering uitgereikte Nieuwsbrief met de
verslagen, de rekening 2012 en de begroting 2013 aan de
orde. Na een korte gedachtewisseling en nadere uitleg
over de toekomstige kosten van materialen en huisvesting
werd ingestemd met de verslagen en de begroting. Het
officiële deel werd afgesloten met een woord van dank
voor de stellers van de verslagen, de begroting en de
kascommissie voor hun inzet.
b.

Lezing over het behoud en herbestemming van
historische boerderijen in ‘Het Groene Hart’
Na een korte pauze was het woord aan de heer Piet den
Hertog uit Vianen voor zijn verhaal over het agrarisch
erfgoed in het Groene Hart. Aan de hand van
gedetailleerd beeldmateriaal ging hij in op de historische
achtergronden en de architectonische schoonheid van
eeuwenoude boerderijen. Allerlei bouwstijlen passeerden
de revue. Ook gaf hij inzage in de problemen rond
boerderijen met een historische waarde. Al met al een
interessant en boeiend betoog.

Project- interviewen/filmen ‘Oude Bergers’
Het interviewen/filmen van ‘Oude Bergers’ heeft helaas
nog geen vervolg gekregen. Hopelijk kan dit project in
2014 nieuw leven in worden geblazen.

24 mei - Excursie Streekmuseum Vredegoed
De grondlegger van het museum in Tienhoven oud
postbode Theo Schouten was onze gids. Van wat de
posterijen afdankten, aangevuld met van allerlei over oude
ambachten in en rond het veen en de inrichtingen van
woningen is een zeer
unieke verzameling
opgebouwd.
Zo kwamen we door
de enthousiaste verhalen van Schouten,
veel te weten over een
omgeving waarmee
toch bijna niemand
van de groep bekend
was. Als toegift was er
in het museum nog
een expositie te zien
over de industriële
bedrijvigheid in de 19e
en de 20e eeuw langs
de Vecht en het
Amsterdam Rijnkanaal
en een tentoonstelling Jacht en Stroperij. We kunnen
terugkijken op een zeer bijzondere en leerzame avond.

Project - Archivering en Indexering
Gerda van Baars-Klinkenberg is al een tijdje bezig met het
maken van een index met alle namen en begrippen die in
de uitgegeven Werinons voorkomen. Johnny van Mourik
heeft alle edities van Werinon gescand en in PDF-bestand
opgeslagen. Gerda, Johnny bedankt voor jullie inzet.
Project - Onderzoek Oude Begraafplaats Willibrord
Onder leiding van Ton Kuijs wordt gestaag gewerkt aan
het project. Gezien het vele zoekwerk is aan een verzoek
om de werkgroep te assisteren gehoor gegeven door Eli
Baar en Cees Stalenhoef. Daarnaast is Gerda van BaarsKlinkenberg bereid gevonden mee te werken aan het
beschrijven van de resultaten van het onderzoek voor het
over dit project uit te geven boekje.
Op 8 augustus zijn twee leden van de Nederlandse
Genealogische Vereniging op bezoek geweest om de
leden van de werkgroep wegwijs te maken in het zoeken
naar gegevens van personen in diverse archieven.
Speciale activiteiten in 2013
8 februari - Lezing Randschrift Willibrordkerk
In een volle Bergplaats stond vrijdagavond 8 februari de
heer Gerard den Burger uit Rotterdam voor een
nieuwsgierig publiek dat wachtte op onthullingen over de
raadselachtige tekst rond de noordingang van de
Willibrordkerk. Spreker nam zijn gehoor mee op zijn pad
van onderzoek naar dit fenomeen met als resultaat een
aantal onverwachte wendingen en vragen. De heer Den
Burger heeft enthousiast en heel veel verteld over de tekst
en zijn visie daarop gegeven. Maar een onthulling van het
mysterieuze opschrift bleef echter uit, zodat de vragen
over de tekst nog blijven voortbestaan.

25 mei - Presentatie nieuwe uitgave routeboekje
Tijdens een feestelijke bijeenkomst op de weekmarkt in
Ankeveen is, naast het startsein van de acht ‘Beleef
Wijdemeren-routes’, ook de nieuwe uitgave van het
boekje ‘Fietsen en wandelen door de historie van
Wijdemeren’ gepresenteerd. Dit fraai geïllustreerde
boekje, een uitgave van de historische kringen in Wijdemeren, bevat de historische ‘HotSpots’ in de kernen van
Ankeveen, ’s-Graveland, Kortenhoef, Loosdrecht en
Nederhorst den Berg, beschrijvingen van bezienswaardige
en historische objecten.
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De monumenten langs de
routes zijn ook voorzien van
bordjes met QR-codes, die
zijn te scannen met een
smart Phone en ter plekke
extra informatie geven. De
uitgave is tot stand gekomen
dankzij financiële steun van
de gemeente Wijdemeren
en de Rabobank Amstel
Gooi en Vecht. Het boekje is
voor €. 2,50 te koop bij
diverse bedrijven in de
gemeente. De opbrengst is bestemd voor gezamenlijke
toekomstige activiteiten op cultuurhistorisch gebied.

boerenleven en Emke Raassen-Kruimel over Boerenleven
gezien door de ogen van schilders rond 1900. Na een
lunch in de Bergplaats splitsten de deelnemers zich op in
vier excursies naar keuze
1.Een wandeling door de oude kern van het dorp, gevolgd
door een prima verzorgde rondleiding in de wasserij van
Lamme Textielbeheer
2. Wandeling met toelichting van gidsen naar de Vecht en
Nigtevecht en van de plek waar ooit het landgoed
Petersburg stond, terug naar het dorp
3.Vaartocht over de
Spiegelplas met uitleg
over het ontstaan van
de plas en bezoek aan
fort Hinderdam

18-23 mei - Fototentoonstelling voetbalverleden
De tentoonstelling, samengesteld en opgezet door Cees
van Huisstede en Teus van der Kemp in samenwerking
met de Historische Kring, was te zien in het nieuwe
Sportcomplex van VV Nederhorst. Naast foto’s uit het
voetbalverleden waren er beelden te zien van mensen,
bedrijven en [verdwenen] panden uit het dorp. De
tentoonstelling trok veel bezoekers.

4.Bezoek aan boerderij
de Horst van de familie
Voshaart en aansluitend
een uiteenzetting over
de geschiedenis van de
Horstermeer door Henk
Stuyver.

Boek ‘ van Weiland tot Stadion’
In het kader van de officiële opening van het nieuwe
voetbalcomplex is het door Gerard Baar geschreven boek
‘van weiland tot stadion’ uitgebracht. Een exemplaar is
geschonken aan de Historische Kring.

Tijdens de nazit in het
koetshuis van kasteel
Nederhorst, waar alle
deelnemers aan de
Open dag door mevrouw
Jonker-Leurs met een
drankje en een hapje
werden ontvangen en iedereen de gelegenheid kreeg om
de twee stijlkamers, onder de klanken van muziek
verzorgd door Cecile Stramrood, van het kasteel te
bekijken. Het prachtige najaarsweer, de charme van het
dorp en de geslaagde excursies hebben zeker bijgedragen aan het besef dat Nederhorst den Berg dit jaar
terecht door TVE extra aandacht kreeg. De bezoekers
waren zeer enthousiast en verrast over wat er in het dorp
en de omgeving te zien is.

14 september - Open Monumentendag
Vanwege het thema ‘Macht & Pracht’, is voor het houden
van monumentendag in Wijdemeren, gezien de rijke
sortering aan buitenplaatsen, gekozen voor ’s-Graveland.
Open voor publiek waren
de landgoederen Gooilust, Jagtlust en Schaep
en Burgh. Voor de bezoekers was er een gratis
programmaboekje met de
wandel- en fietsroute voor
Jagtlust en Gooilust en
informatie over de fototentoonstellingen. Op Gooilust
waren de siertuin en de pas gerestaureerde gnoestallen te
bezoeken. Door het slechte weer kwamen er minder
bezoekers dan verwacht. Alleen bij Jaglust kwam de teller
uit op 150 bezoekers. Maar dat neemt niet weg dat we
terug kunnen kijken op een qua samenwerking
waardevolle dag, georganiseerd door de gemeente
Wijdemeren, Natuurmonumenten en de historische
kringen van Wijdemeren.

Themanummer TVE over Nederhorst den Berg
Het speciaal door TVE ter gelegenheid van het 25-jarig
jubileum uitgegeven themanummer is geheel gewijd aan
Nederhorst den Berg. Gerard en Claudette Baar hebben
hieraan als gastredacteuren een belangrijke bijdrage
geleverd. Kortom een boeiend tijdschrift met levendige
artikelen over de historie van ons dorp. Het 1e exemplaar
is aangeboden aan Burgemeester Smit van Wijdmeren.
Helaas is de uitgave al uitverkocht.
19 oktober - viering 25-jarig jubileum
Op zaterdag 19 oktober is het 25-jarig jubileum van de
Historische Kring actief gevierd. De dag begon met een
bezoek aan het Rijksmuseum.

12 oktober - Open Dag TVE in Nederhorst den Berg
Vanwege het 25-jarig bestaan van de Historische Kring is
de Open Dag van de Stichting Tussen Vecht en Eem
[TVE}, gehouden in Nederhorst den Berg.
De 80 bezoekers werden s-morgens in de Willibrordkerk
welkom geheten door TVE voorzitter Jan Vollers. Daarna
opende burgemeester Smit van Wijdemeren de open dag
officieel. Vervolgens hield historisch geograaf Simon van
den Bergh een lezing over Veranderingen in het
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Na een kop koffie in het Sociaal Cultureel Centrum gingen
de 82 leden met de dubbeldekker van Wijdemeren Tours
naar Amsterdam. Daar werd het gezelschap door gidsen
rondgeleid langs alle topstukken van dit fraaie museum.
Voor de terugreis was er voor iedereen een lunchpakket,
gesponsord door bakkerij de Zeven Heerlijkheden,
Slagerij Ton Vernooij en Albert Heijn.
Na het bezoek aan het museum was er een receptie
annex gezellig samenzijn in de Bergplaats, waar een
doorlopende film draaide en foto’s waren te zien van
diverse activiteiten en iedereen kon genieten van hapjes
en drankjes.

Gelardeerd met orgelspel door Peter den Ouden, cantororganist van de Willibrordkerk, werden twee Inleidingen
gehouden. De eerste inleiding hield Dr Llewellyn Bogaers
over de afgedwongen protestantisering en de gevolgen
voor katholieken met name in het bisdom Utrecht.
Vervolgens hield Prof. Dr Fred van Lieburg (hoogleraar
geschiedenis van het protestantisme aan de VU) een
inleiding over de geleidelijke verschuivingen in Nederland
welke gebieden overwegend protestants geworden zijn en
welke afscheidingen en samenvoegingen daar in latere
tijden weer op volgden.
Het succesvolle symposium werd afgesloten met een
lunchbuffet in het Spieghelhuis.
Programma 2014
14 maart - Jaarvergadering met
 Vertoning foto’s viering van het 25-jarig jubileum
 Lezing over de recente vondsten in de Vecht, door de
heer Johan Langelaar uit Maarssen
17 mei - Bezoek/Excursie
 Loosdrecht met vaartocht door het Stergebied
3 oktober - Lezing over
 De geschiedenis van het Amsterdam-Rijnkanaal,
door de heer Hans van Bemmel uit Maarssen

Na een woord van welkom blikte voorzitter Jaap Jansen
terug op de afgelopen 25-jaar. Hij besloot zijn betoog met
een speciaal woord van dank aan de jubileum-commissie,
bestaande uit Ton Kuijs, An Versloot, Wil de Geus, Cor
Brakenhof en Cees Stalenhoef, voor hun tomeloze inzet
om deze feestdag mogelijk te maken.
Tijdens de receptie verschenen Thomasvaer en Pieternel
op het toneel met een ludieke sketch over de jubilerende
Historische Kring.
Mede dankzij de spontane
bijdragen van een groot
aantal Bergse ondernemers
kunnen we terugkijken op
een zeer geslaagde dag.
Van de trip naar het Rijksmuseum en de receptie in de
Bergplaats is een uitgebreide
fotoreportage gemaakt door Jan Leijenhorst, die wordt
getoond tijdens de jaarvergadering op 14 maart 2014 in
de Bergplaats.

Tot slot
Het bestuur kan dankzij de enthousiaste inzet van de
werkgroepen, de jubileumcommissie en de steun van een
aantal leden terugkijken op een zeer geslaagd 2014 met
als hoogtepunten






De TVE-Open Dag
Het door TVE ter gelegenheid
van ons 25-jarig jubileum uitgegeven themanummer over
Nederhorst den Berg.
De actieve viering van het 25jarig jubileum
Het Symposium Katholiek &
Protestant

Het bestuur dankt iedereen die op wat voor manier dan
ook een bijdrage levert c.q. meewerkt om invulling te
geven aan de activiteiten van de Historische Kring
Nederhorst den Berg.

2 november - Symposium Katholiek & Protestant
Als afsluiting van het TVE-onderzoeksproject Katholiek &
Protestant 1550-1800 is op 2 november een symposium
onder de gelijknamige titel gehouden in de Willibrordkerk,
de plek van Liudger en de oudste kerk van dit gebied. Bij
die gelegenheid is het boek Katholiek & Protestant
gepresenteerd en aangeboden aan een oud-bisschop en
een bestuurslid van de Protestantse Kerk Nederland. Aan
het symposium namen ongeveer honderd personen deel.

Meer informatie
Voor meer achtergrondinformatie en actuele informatie
over de activiteiten van de Historische Kring verwijzen wij
u naar de site www.historischekring.nl
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