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De Nieuwsbrief bevat een overzicht van de
organisatorische aspecten en een terugblik op de
speciale activiteiten in 2016.

De ledenadministratie en de verzending van informatie naar de (opgegeven) e-mailadressen is
in handen van Johnny van Mourik.

Activiteiten bestuur
De Historische Kring stelt zich ten doel zoveel
mogelijk over de historie van het dorp te
documenteren en digitaal vast te leggen. Dit
gebeurt onder leiding van het bestuur dat in
2016 bestond uit:
Ton Kuijs
- interim-voorzitter
Ans Baar
- secretaris
Petra van ’t Klooster - penningmeester
Corry Schoordijk
- lid

Schenkingen
Ook in 2016 is de Kring weer verrast met een
aantal zeer gevarieerde schenkingen.
De schenkingen worden gearchiveerd en vermeld
in het tijdschrift Werinon.

Het bestuur is nog naarstig op zoek naar een
voorzitter en een secretaris. Tot nu toe heeft de
zoektocht wel nieuwe enthousiaste medewerkers
opgeleverd, maar geen kandidaten voor een
bestuursfunctie.
In 2016 heeft het bestuur acht keer vergaderd.
Naast het vergaderen en de gebruikelijke
activiteiten, zoals het organiseren van lezingen
en een excursie was de aandacht wederom
gericht op het herstructureren van de automatisering en het verbeteren van de structuur in
de werkzaamheden van de medewerkers. Met de
komst van de nieuwe medewerkers is er al een
betere taakverdeling tot stand gekomen.
Werkruimte/documentatiecentrum
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
Historische Kring.
Ledenaantal
Het ledenaantal is stabiel gebleven. De teller
staat op 425. Om het ledenbestand op peil te
houden blijft het werven van nieuwe leden
aandacht vragen.

Overkoepelende activiteiten
De Historische Kring is aangesloten bij de
overkoepelende organisatie Tussen Vecht en Eem
(TVE), een platform van historische kringen in de
regio. Verder neemt het bestuur deel aan
bijeenkomsten van de historische kringen in
Wijdemeren met de gemeente over gezamenlijke
projecten.
Werkgroepen
Voor het realiseren van de doelstellingen zijn
werkgroepen ingesteld, waarin door de leden
gezamenlijk activiteiten worden ontplooid. Het
betreft:

Automatisering
Herman Schilder en Franck van Zijl zijn energiek
bezig met het opzetten van een beheersbaar
systeem. Het doel daarbij is het archief veilig te
stellen, maar ook om alle informatie via het
internet beschikbaar te kunnen maken. Ook is er
een systeem gecreëerd om documenten goed te
beheren. Alle documenten worden geïndexeerd,
gegroepeerd en op onderwerp gearchiveerd.
Om de brongegevens te waarborgen worden de
documenten opgeslagen op de NAS.
Inmiddels kunnen medewerkers op eenvoudige
wijze vanuit huis documenten opslaan via een
CLOUD functie van de NAS.
Voorts worden alle systemen draaiende gehouden
met de juiste software en updates. Om de
kwaliteit van de foto’s te verhogen zijn scanners
aangeschaft met een hogere resolutie. Dit alles
gaat in samenspraak met de fotowerkgroep.

Hoogtepunten in 2016


Foto-documentatie
Gerard Baar, Koen Hoetmer, Teus van de Kemp
en Martin Wewer zijn druk doende met het
selecteren en digitaliseren van fotomateriaal.
Hierbij komt hun grote kennis van de lokale
historie, met name voor het achterhalen van
namen en locaties, zeer goed van pas.
Ton Keizer wordt onze vaste fotograaf en gaat
voor de Kring historisch belangrijke evenementen
en gebeurtenissen fotograferen.

Archivering/bibliotheek
Andrea Kroon, Corry Schoordijk en Karien
Veerman zijn met veel passie de uitgebreide
collectie van Jan Baar aan het inventariseren,
rubriceren en indexeren. Het doel daarbij is het
materiaal te bewerken voor opslag in het digitaal
archief. Ook houden zij de bibliotheek up to date.

Beeld en Geluid
Dit project heeft nog geen vervolg gekregen. Om
de omvangrijke collectie dia’s, dvd’s, foto’s en
filmmateriaal te bewerken zijn we op zoek naar
kandidaten met ervaring op dit terrein.

Oude begraafplaats Willibrord
De werkgroep heeft het onderzoek naar de
personen die liggen begraven op het gesloten
deel van de begraafplaats bij de Willibrordkerk
met succes afgerond. Een groep bestaande uit
Gerda van Baars, Eli Baar, Hans Clever, Piet
Faltay, Ton Kuijs, Jan Leijenhorst, Jan Schoordijk
en Herman Veldhuijsen heeft vier jaar hieraan
gewerkt. De resultaten zijn gedocumenteerd,
beschreven en vastgelegd in een speciale editie
van Werinon, met als titel ‘Levensboek Doot en
de Begraven’.

Tijdschrift Werinon
De redactie bestaande uit Gerard Baar, Theo
Cozijn, in de loop van het jaar aangevuld met de
nieuwe medewerkers, Bert Kieboom en Kees
Joustra, is er weer in geslaagd om twee prachtig
vormgegeven edities met gevarieerde verhalen
uit te brengen.

Scholenproject
De ‘oude meesters’ Herman van der Molen en
Cees Stalenhoef werken aan een project voor de
basisscholen, met veel digitale aspecten. Het
project wordt in juni 2017 feestelijk afgesloten in
de studiozaal naast kasteel Nederhorst.

Presentatie

Bezoek wethouder Sandra van Rijkom
Dinsdag 1 maart kwam wethouder Sandra van
Rijkom in gezelschap van ambtenaar Martijn van
Os op werkbezoek bij de Historische Kring. Het
doel van het bezoek was kennismaken met wat
de Kring zoal doet en in huis heeft. De
activiteiten werden toegelicht en verduidelijkt
met een demonstratie van het foto-opslagsysteem en diverse speciale uitgaven van
Werinon. Een waardevolle, maar vooral zeer
geanimeerde kennismaking.

Website
De, door Tom Baetsen, totaal vernieuwde site:
www.historischekring.nl is tijdens ‘Open Monumentendag’ in onze kraam op het kasteelterrein,
officieel gepresenteerd. De site bevat allerlei
materiaal over de geschiedenis van het dorp, een
fotoalbum, alle uitgaven van Werinon en informatie over de projecten, lezingen, excursies,
etc. Uiteraard staat nog niet ons volledig archief
op de site, maar de hoeveelheid informatie zal
alleen maar toenemen.
De nieuwe opzet is het resultaat van vele uren
werk. Nicole Steenvoorden is onze nieuwe
webmaster en gaat de website actueel houden.

Kraam Zomer Spektakel
Bij evenementen in het dorp is de Historische
Kring zoveel mogelijk aanwezig. Zo stond de
Kring op zaterdag 21 juni met een kraam op de
braderie van het Zomer Spektakel.
Naast een goede verkoop zijn er die dag ook nog
een paar nieuwe leden genoteerd.

Expositie 'Tussen Kunst en Kitsch'
Deze kleinschalige expositie die in de maanden
juli en augustus was te zien in de hal van het
gemeentehuis van Wijdemeren, bestond uit een
mix van schilderijen, waarvan de kwaliteit tussen
kunst en kitsch ligt. Met als resultaat een
bijzonder totaalbeeld van schilderachtige plekjes
binnen de kernen Kortenhoef, Loosdrecht en
Nederhorst den Berg.
De organisatie van de expositie was in handen
van de Historische Kringen van de drie dorpen in
samenwerking met de Stichting Kunstbezit ’sGraveland.

Speciale activiteiten in 2016
4 maart - Jaarvergadering met lezing
a. Impressie officiële deel
De opkomst lag rond de 50 personen. Voor de
jaarvergadering is een Nieuwsbrief uitgegeven.
Na een korte bespreking over de inhoud van de
brief werd ingestemd met de verslagen en de
begroting voor 2016.

Bestuursverkiezing
Marijke Overmars, Jaap Jansen en Herman
Veldhuisen waren aftredend en niet herkiesbaar.
Unaniem werd ingestemd met de herbenoeming
van Ton Kuijs en de benoeming van Petra van t
Klooster als penningmeester. Corry Schoordijk
heeft het penningmeesterschap ingeruild voor
een functie van algemeen bestuurslid.

Afscheid bestuursleden
Interim-voorzitter Ton Kuijs dankte de aftredende
bestuursleden Marijke en Herman voor hun inzet.
Vervolgens richtte hij het woord tot Jaap, die aan
de wieg heeft gestaan van de vereniging en ruim
29 jaar op zijn speciale wijze betrokken is
geweest bij het wel en wee van de Historische
Kring. Dit gegeven en zijn lange staat van dienst
was voor het bestuur aanleiding om Jaap te
benoemen tot ere-voorzitter van de Historische
Kring. Het voorstel werd met applaus ondersteund. Tot slot was er voor de aftredende
bestuursleden een presentje.
b. Lezing: over het Amsterdam Rijnkanaal
Na een korte pauze was het woord aan de heren
Hans van Bemmel en Bert Ruiter uit Maarssen
voor hun verhaal over de geschiedenis van het
Amsterdam-Rijnkanaal. Aan de hand van uniek
beeldmateriaal gingen zij in op het wel en wee bij
de totstandkoming van het Merwedekanaal,
waaruit na zeer ingrijpende aanpassingen voor de
omgeving het Amsterdam-Rijnkanaal ontstond.
Gezien de levendige betrokkenheid van de
aanwezigen, kunnen we terugzien op een zeer
geslaagde avond.
8 april - Lezing geschiedenis Van Houten
De lezing werd gehouden door Nelly Pastor,
vrijwilligster van het gemeente museum Weesp.
Zij deed dit aan de hand van een boek over de
van 1850 tot 1971 in Weesp gevestigde Cacaoen Chocoladefabriek C.J. van Houten & Zoon.

De lezing spitste zich toe op de grote kracht van
het bedrijf: de reclame, met ontwerpen van toen
bekende kunstenaars. Van Houten liep voorop in
het toepassen van nieuwe reclametechnieken.
Het verhaal werd opgeluisterd met allerlei beeldmateriaal.
4 juni - Excursie Abcoude
Die dag waren we te gast bij de Historische Kring
Abcoude en de Stichting Fort Abcoude. De
ontvangst op deze zonnige dag was in het
paviljoen van de Stichting Viscentra Gehandicapten op het terrein van het Fort Abcoude.
Gestart werd met koffie/thee en appelgebak op
het terras van het paviljoen met fraai uitzicht op
de Fortgracht. Vervolgens heette de interimvoorzitter iedereen van harte welkom en gaf
daarna, voor een toelichting op de rondleidingen,
het woord aan de gidsen, de heren Wim Timmer
(oud-voorzitter Historische Kring Abcoude) en
Gert Dekkers (Stichting fort Abcoude). Zo
kwamen we door de deskundige uitleg van deze
heren veel te weten over een omgeving waarmee
toch bijna niemand van de groep bekend was. De
deelnemers waren dan ook zeer enthousiast en
verrast over wat er in Abcoude zoal te zien is.
Monumentendag succesvol verlopen: unieke
rondleiding door parel van Nederhorst
Op deze mooie zonnige zomerdag in september
ging voor een groot aantal dorpelingen een lang
gekoesterde wens in vervulling. Wie dat maar
wilde mocht het voor privédoeleinden ingerichte
gedeelte van Kasteel ‘De Nederhorst’ bezichtigen.
Alleen al voor de rondleidingen kwam de teller op
300 bezoekers.
Twee bij het Koetshuis opgestelde kramen
vormden het hart van dit bijzondere gebeuren.
Bij de kraam van de Historische Kring keken veel
mensen geïnteresseerd, onderwijl geanimeerd
pratend, naar de diavoorstelling van beelden uit
het verleden en vooral naar de personen die
daarop voorbij kwamen. Al met al resulteerde dat
in een tiental nieuwe leden.
Het geheel werd doorlopend opgeluisterd met
sfeervolle muziek verzorgd door: Fred Pot, Cello
en Henk Bokkinga, piano.
De door de Harmine Wolters Stichting georganiseerde openstelling van kasteel Nederhorst, in
samenwerking met de Historische Kring, is een
enorm succes geworden.

3 november - Een avondje Vreeland
Voor deze avond was Juliette Jonker-Duynstee
uitgenodigd om het een en ander te vertellen
over de interessante geschiedenis van ons buurdorp Vreeland. Zij leidde ons in haar bijna twee
uur durend verhaal, opgeluisterd met mooi beeldmateriaal, op boeiende wijze in no time door de
eeuwen heen. Haar enthousiaste verteltrant deed
de tijd vergeten, maar iedereen had aan het
einde van haar lezing aardig wat opgestoken over
de geschiedenis van dit mooie nabijgelegen
Vechtdorp en de banden en raakvlakken met ons
dorp. De bezoekers beloonde spreekster, na haar
interessante uiteenzetting, met een daverend
applaus.
17 november - Bijeenkomst actieve leden
Ruim 20 actieve leden waren die avond in de
‘Spot’ aanwezig om nader met elkaar kennis te
maken en informatie uit te wisselen over de
activiteiten. In zijn welkomstwoord gaf de interim
voorzitter aan zeer content te zijn met de vele
nieuwe actieve medewerkers. De uiterst prettige
samenwerking biedt het nodige perspectief voor
de toekomst. Na een voorstelrondje met toelichting waaraan iedereen zoal werkt, was het
woord aan Cees Stalenhoef en Herman van der
Molen voor de presentatie van het scholenproject. Een mooi opgezet interactief plan voor
de basisscholen. Vervolgens werd van gedachten
gewisseld over mogelijke nieuwe projecten.
Daarna werd er onder het genot van een drankje
en hapje nog geanimeerd nagepraat. Gehoord de
reacties een geslaagde avond, die zeker een
vervolg verdient.
Stijlvolle presentatie Levensboek:
"Doot ende Begraven".
Op zaterdag 17 december werd voor een volle
Willibrordkerk het Levensboek gepresenteerd.
Het boek bevat beschrijvingen van 209 overledenen die in de periode van 1834 tot 1968 zijn
begraven op het gesloten deel van het kerkhof op
de heuvel van de Willibrordkerk.

Veel genodigden, waaronder wethouder Sandra
van Rijkom en de familie van de initiatiefnemer
Jan Baar, hadden gevolg gegeven aan de uitnodiging en meerdere leden waren ook present.
De gasten werden bij binnenkomst onthaald op
muziek van Fred Pot op cello en pianist Henk
Bokkinga.
Na een woord van welkom ging interim-voorzitter
Ton Kuijs in op de totstandkoming van het boek.
De inspanningen van de werkgroep hebben geleid
tot een fraai vormgegeven boek, dat moet
worden gezien als een nieuw hoofdstuk in de
geschiedschrijving van Nederhorst den Berg. De
voorzitter dankte de medewerkers, met een voor
ieder persoonlijk woord, en de sponsors:
de Protestantse gemeente Nederhorst den Berg,
de Rabobank, het Prins Bernard Cultuur Fonds en
Dunnebier Print. Omdat hij zo belangrijk is
geweest voor de Historische Kring, heeft het
bestuur en de leden van de werkgroep besloten
het levensboek als een eerbetoon en ter nagedachtenis op te dragen aan Jan Baar.
Vervolgens mocht Ben, de oudste telg van de
familie Baar, het eerste exemplaar in ontvangst
nemen van de ere-voorzitter van de Historische
Kring, Jaap Jansen. Na een prachtig muzikaal
intermezzo was het woord aan dominee Evert Jan
van Katwijk voor een rede. De ca. 175 bezoekers
konden na afloop in de Bergplaats, onder het
genot van een hapje en een drankje, het
Levensboek bekijken en bespreken. Gezien de
overweldigende opkomst, gehoord de speeches
en de sfeervolle muzikale omlijsting, kunnen we
terugkijken op een stijlvolle bijeenkomst.
Tot slot
2016 was een succesvol jaar met als hoogtepunt
de presentatie van het Levensboek. Maar het
vermelden waard is zeker dat er met veel
enthousiaste wordt gewerkt aan de geschiedschrijving van ons dorp.
Tot slot een woord van dank aan iedereen die op
wat voor manier dan ook hieraan meewerkt.

