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De Nieuwsbrief bevat een overzicht van de 
organisatorische aspecten en een terugblik op de 
speciale activiteiten in 2018.  
 
Activiteiten bestuur 
De Historische Kring stelt zich ten doel zoveel 
mogelijk over de historie van het dorp te docu-
menteren en digitaal vast te leggen. Dit gebeurt 
onder leiding van het bestuur dat in 2018 
bestond uit:  
Ton Kuijs                  - interim-voorzitter 
Ans Baar                  - secretaris 
Petra van ’t Klooster - penningmeester 
Corry Schoordijk       - lid 
In 2018 heeft het bestuur in totaal zes keer ver-
gaderd. Naast het vergaderen en de overige 
activiteiten, zoals het organiseren van excursies, 
lezingen, was de aandacht gericht op de viering 
van het 30-jarig jubileum. 
 
Nieuwe projecten 
Verder wordt intensief gewerkt aan de realisatie 
van twee nieuwe projecten, te weten: 
‘Vroeger en Nu’ wandeling door het dorp. In 
totaal komen er 32 borden met foto’s hoe de 
plek waar ze staan er vroeger uit zag. De 
borden bevatten een QR-code waarmee foto’s 
en gesproken informatie is op te vragen.  

Monument vliegtuigcrash voor de slachtoffers 
van de vliegtuigcrash in mei 1943 in Nederhorst 
den Berg. Het bestuur wil de vijf jonge helden in 
herinnering houden met een gedenkteken in de 
nabijheid van de plaats waar zij om het leven zijn 
gekomen.  

Werkruimte/documentatiecentrum  
In de werkruimte op de bovenverdieping van het 
Sociaal Cultureel Centrum aan de Blijklaan is het 
archief en documentatie 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, voor het kopen van uitgaven van de 
Historische Kring, of om materiaal af te geven. 
Met name ‘nieuwe’ oude foto’s zijn van harte 
welkom. 
 
Ledenaantal 
Het ledenaantal is stabiel gebleven. De teller 
staat op 450. Om het ledenbestand op peil te 
houden blijft het werven van nieuwe leden 
aandacht vragen. De ledenadministratie en de 
verzending van informatie naar de (opgegeven) 
e-mailadressen is in handen van Johnny van 
Mourik. Ook verzorgt hij de e-mailpost. 
 
Schenkingen 
In 2018 is de Kring weer verrast met een aantal 
gevarieerde schenkingen. Deze worden gearchi-
veerd en vermeld in het tijdschrift Werinon.  
 
Overkoepelende activiteiten 
De Historische Kring is aangesloten bij de 
stichting Tussen Vecht en Eem (TVE), een 
platform van historische kringen in de regio. Het 
bestuur neemt ook deel aan de 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 
automatiseringssysteem. Het doel is te komen tot 
een systeem met een duidelijke scheiding tussen 
het archiveren van foto’s en documenten. Voorts 
houden zij alle systemen draaiende met de juiste 
software, regelmatige updates en controle op het 
netwerk.  
 Archivering/bibliotheek 
Corry Schoordijk en Karien Veerman zijn druk 
doende met het archief. Ook houden zij de 
bibliotheek op orde. Maar het accent ligt nu op 
het plaatsen van korte bondige teksten bij de 
gedigitaliseerde foto’s.  
Voor het traceren van namen en locaties doen ze 
dit in samenwerking met de kenners van de 
lokale historie: Gerard Baar, Koen Hoetmer, Teus 
van de Kemp en Cees Stalenhoef.  
 



 
 

  

 Foto-documentatie  
Koen Hoetmer, Teus van de Kemp en Martin 
Wewer zijn frequent bezig met het selecteren en 
digitaliseren van fotomateriaal. 
Ton Keizer zorgt, als vaste fotograaf, dat er foto’s 
komen van alle veranderingen in het dorp en van 
belangrijke evenementen en gebeurtenissen.  
 Tijdschrift Werinon  
De redactie bestaande uit Gerard Baar, Theo 
Cozijn, Kees Joustra en Bert Kieboom is er weer  
in geslaagd om twee prachtig vormgegeven 
edities met zeer gevarieerde verhalen uit te 
brengen. Dit jaar zijn de edities in een groter 
formaat verschenen. Gehoord de reacties is dit 
een gouden greep.  Dit komt niet alleen de lees- 
baarheid ten goede, maar ook de foto’s komen 
veel beter tot hun recht. 
 Scholenproject 
Met het project ‘Erik de Eekhoorn’ gaan de ‘oude 
meesters’ Herman van der Molen en Cees 
Stalenhoef het schooljaar 2018-2019 de kinderen 
van de groepen 1-3 van de drie basisscholen van 
Nederhorst den Berg, op een speelse manier 
wegwijs maken met de historie van hun dorp. Ter  
afsluiting van het project worden de kinderen 
onthaald op kasteel Nederhorst. 
 
Presentatie 
  Website 
Joop Hennis zorgt voor het plaatsen van actuele 
informatie en foto’s op de website. Door zijn 
enthousiaste inzet en de prima samenwerking 
met de maker van de site Tom Baetsen 
beschikken we over een site met een uitgebreide 
foto-collectie, alle uitgaven van het tijdschrift 
Werinon en  informatie over de activiteiten.  
Regelmatig een bezoek brengen aan de site: 
www.historischekring.nl is dan ook een aanrader 
 
 Doorlopende foto/film-show in hal SCC  
De Televisie in de hal van het Sociaal Cultureel 
Centrum is door de Historische Kring voorzien 
van een foto/film-show. Zo kunnen de bezoekers 
van het centrum doorlopend foto’s en films 
bekijken van historische plekken, allerlei objecten 
en bijzondere gebeurtenissen in het dorp. 
 
24 maart- Opening Willie Dasplein 
Tijdens de feestelijke officiële opening van het 
Willie Dasplein, de vernieuwde centrale plek in 
het dorp, stonden de volgende acties centraal:   
 het planten van een nieuwe boom  
 het plaatsen van een watertappunt  
 onthulling van een plaquette in de muziektent  

5 mei - Bevrijdingsontbijt oprijlaan Kasteel 
Van de uitnodiging om met een kraam te staan 
bij dit evenement, georganiseerd door de Godard 
Stichting, is dankbaar gebruik gemaakt. Vooral 
ook gezien de animo: 200 mensen waren op het  
ontbijt afgekomen. Vanuit onze kraam hadden we 
een goed zicht op de gezellige drukte aan de rij 
tafels op de oprijlaan. Naast allerlei vragen over 
de activiteiten van de Historische Kring, was er 
veel belangstelling voor het boekje: Nederhorst 
den Berg tijdens de oorlog 1940-1945. 

 
16 juni - Zomer Spektakel 
Het bezoek aan onze kraam op de braderie van 
het Zomerspektakel bleef beperkt tot het 
verstrekken van informatie over onze activiteiten. 
De verkoop van documentatie en de aanmelding 
van nieuwe leden was minimaal. 
 
6 oktober - Rondje Nederhorst  
De dag, bestemd voor nieuwe inwoners, begon 
met een toespraak van burgemeester Freek 
Ossel, gevolgd door informatie van de gebruikers 
van het Cultureel Centrum, waaronder de 
Historische Kring. Daarna ging de groep via een 
perfect uitgestippelde route wandelen, varen en 
rijden langs vele voorzieningen, horeca, winkels 
en hotspots. Helaas liet de animo voor dit mooie 
initiatief te wensen over. 
 
Speciale activiteiten  
 
9 februari–jaarvergadering 
 Impressie officiële deel  
De opkomst lag rond de 45 personen, Voor de 
jaarvergadering is een Nieuwsbrief uitgegeven, 
met een overzicht van de activiteiten in 2017.  
Na bespreking van de inhoud werd ingestemd 
met de verslagen en de begroting voor 2018. 
Aangezien er geen kandidaten waren voor een 
bestuursfunctie, blijft de samenstelling van het 
bestuur onveranderd uit vier personen bestaan.  
Vervolgens toonde interim voorzitter Ton Kuijs  
beelden van de bemanning van een in de oorlog 
1940-1945 in het dorp neergestorte Canadese 
bommenwerper. Het bestuur is voornemens om 
in de buurt van de crash een herinnerings-
monument te realiseren. Aan zijn verzoek om 
assistentie voor de totstandkoming daarvan werd 
gehoor gegeven door Cor Brakenhoff, Jaap 
Jansen, Herman van der Molen, Cees Stalenhoef 
en Ton Vendrig. In de loop van het jaar heeft Jan 



 
 

  

Leijenhorst het secretariaat van de groep op zich 
genomen.  
Lezing: Nederlandse Wortels van New York’  
Na het officiële deel was het woord aan Gert 
Tetteroo, voor zijn lezing over New York en de 
daarheen getrokken Nederlanders.  
Hij is directeur van het Spoorhuis Vinkeveen en 
van de Stichting Husdson 500 (1609-2109) Deze 
vereniging ijvert voor het levend houden van het 
feit dat Nederland een groot aandeel heeft gehad 
in de ontwikkeling van de Verenigde Staten.  
In zijn lezing nam Tetteroo ons mee naar de oor-
sprong van de Verenigde Staten, het begin van 
het moderne New York en de daaraan ge-
koppelde VOC-mentaliteit. Spreker volgde het 
spoor terug: wat is de Nederlandse nalatenschap 
in de stad die aanvankelijk Nieuw Amsterdam 
heet? Hoe Henry Hudson, Peter Stuyvesant, Griet 
Reyniers, Asser Levy, Manuel de Gerrit de Reus, 
Catalina Tricot en hun tijdgenoten wereld-
geschiedenis schreven. Het met interessante 
anekdotes en vele illustraties gelardeerde verhaal 
viel goed in de smaak bij de bezoekers.  
 
14 april - Excursie Weesp    
Voor de excursie door het oude centrum van 
onze buurgemeente hadden zich maar liefst 34 
leden opgegeven. De ontvangst vond plaats in 
het domein van de Historische Kring Weesp: Fort 
aan de Ossenmarkt. Na een korte inleiding van 
Cees Pfeiffer, voorzitter van de Historische Kring 
Weesp, werd het gezelschap verdeeld over twee 
gidsen. Na een rondleiding door het Fort trok het 
gezelschap de historische binnenstad in. De 
gidsen Ellen Pouwels en Cees Pfeiffer wisten al 
wandelend veel te vertellen over de geschiedenis 
van hun mooie stad. Hierdoor hebben we 
duidelijk een heel andere kijk op de stad Weesp 
gekregen. We kijken dan ook terug op een 
sfeervol en leerzaam 
bezoek.  

 
  
 
 

20 april - Lezing: Petersburg, van glorie tot  
Teloorgang  
De lezing over deze verdwenen buitenplaats vond 
plaats vooral dankzij de uitgave van het boek 
‘Petersburg, Roem der Hoven’. Daar deze lusthof 
in Nederhorst den Berg aan de Vecht heeft 
gestaan, was dat voor de Historische Kring een 
reden emeritus hoogleraar slavistiek Professor 
Waegemans uit Leuven en Dr Donga, regent van 
het Van Brants Rus Hofje aan de Nieuwe Keizers-
gracht in Amsterdam, uit te nodigen voor het 
houden van een lezing rondom de bouwheer van 
deze buitenplaats. Het idee voor het boek is 
ontstaan doordat Waegemans een twaalftal inge-

kleurde gravures vond in het archief van de 

Universiteit van Leuven.  
 
Hij nam contact op met Donga, die vervolgens 
onze dorpsgenote Dr Claudette Baar-de Weerd 
benaderde om ook mee te doen. Zo kwam een 
fraai boek tot stand.  
 
Eerst kregen de 80 belangstellenden van de heer 
Waegemans uitleg over de man die als Tsaar 
Peter de Grote de geschiedenis in zou gaan en 
veel aan zijn vriend Brants te danken had.  
De heer Donga gaf vervolgens een beschrijving 
hoe vader Enno Brants, in Amsterdam zich ont-
wikkelde van kuiper tot handelaar in hout uit het 
Baltische gebied. Zoon Christoffel, breidde de 
handelscontacten verder uit en verwierf het ver-
trouwen van Peter de Grote.  Als eerbetoon aan 
zijn vriend Peter gaf hij zijn buitenplaats aan de 
Vecht de naam ‘Petersburg’. De lezing spitste 
zich toe op de relatie tussen de Tsaar en Brants 
en waarom Petersburg zo’n onuitwisbare indruk 
heeft achtergelaten. Hoewel het buiten nog een 
tijd als zomerverblijf dienst bleef doen, ging de 
eens zo indrukkende buitenplaats aan het begin 
van de negentiende eeuw verloren. Mede door 
het boek blijft de herinnering aan Petersburg 
echter voortleven. Beide sprekers waren zeer 
verguld met de grote opkomst en bleven nog 
gezellig napraten. Gezien het aantal bezoekers en 
gehoord de reacties een unieke lezing. 
 
26 Mei - Op herhaling naar Vinkeveen  
Op deze zeer warme dag gingen we, vanwege 
motorpech in 2017, op herhaling naar Vinkeveen. 
Voor de boottocht hadden zich twaalf leden 
aangemeld. Bij de boodschappensteiger bij de 
afslag Vinkeveen, lag de open motor-dekschuit 



 
 

  

“Bijleveld” met kapitein Klaas Pater klaar voor 
vertrek. Al varende praatte Pater honderduit over 
het tot stand komen van het huidige landschap 
van Vinkeveen. De ‘Bijleveld’’ voer tussen twaalf 
aan zowel bakboord als stuurboord liggende 
opgespoten eilanden door. Vier daarvan zijn 
nodig om de Vinkenkade na de zandwinning te 
beschermen. De rest is in gebruik als dag-
recreatie. Daarna staken we de plas over naar de 
Demmeriksebrug, met daarachter het speciaal 
voor ons opengestelde gemaal Demmerik.  
Na een informatieve rondleiding door machinist 
Pim Hoogenboom ging de tocht kabbelend verder 
langs bewoonde legakkers richting de gezichts-
bepalende kerktoren van Vinkeveen. Kortom een 
mooie tocht door een prachtig gebied.  
 
25 september – Rondje Horstermeer 

Om 10 uur ’s morgens stonden 23 wandelaars 
achter Horstwaarde klaar om het rondje van 
dertien kilometer te gaan lopen. De tocht voerde 
eerst over het terrein van manege ‘Laanhoeve’. 
Vervolgens langs manege ‘de Bergen’ over het op 
de Gedempte Tocht aangelegde fietspad naar het 
gemaal van de Horstermeer. Bij de Prutmolen 
vertelde de eigenaresse in het kort de 
geschiedenis van deze watermolen zonder 
wieken. Bij de Nieuwe Harmonie van Jan 
Zwagerman stond de koffie en thee met 
krentenbollen klaar. Daarna begon iedereen wel-
gemoed aan het laatste gedeelte van de 
wandeling. Gehoord de reacties had iedereen 
genoten van de wandeling, binnen een gebied 
waar de meesten nog nooit waren geweest.  
 
12 oktober - lezing over Joop van Huisstede 
Historicus, Micha Cluysenaer was die avond te 
gast voor een lezing over het leven en werk van 
beeldend kunstenaar Joop van Huisstede. Een  
interessante voordracht over kunstenaars ín het 
algemeen en Joop van Huisstede in het bijzonder, 
de leerling, de restaurator, de kunstenaar en de 
leraar. De lezing werd voorafgegaan door een 
film over het werk van Joop. Zo heeft hij zeer 
fraai werk geleverd als restaurateur in de Oude 
Kerk en het Oost Indisch Huis te Amsterdam. 
Beelden en schilderijen uit de collectie van Joop 
en foto’s van zijn werk gemaakt door Evert 
Boeve, die bij de lezing aanwezig was, waren die 
avond in de Bergplaats te bewonderen. De lezing 
gaf een mooi beeld van het leven van de Bergs-
Vreelands kunstenaar Joop van Huisstede.  

 
 
27 oktober- Viering 30-jarig jubileum 
De Historische Kring 
vierde die zaterdag 
haar 30-jarig jubileum 
in het Sociaal Cultureel 
Centrum (SCC). Daar 
was een mooi over-
zicht te zien van de 
hoogtepunten van 30-
jaar Historische Kring, 
perfect samengesteld 
door Karien Veerman 
en Corry Schoordijk, 
met technische assistentie van Herman Schilder 
en Franck van Zijl. Zo kon men doorlopend films 
en foto’s bekijken van allerlei bijzondere 
gebeurtenissen. Ook de werkruimte van de Kring 
met fotoarchief, bibliotheek en vitrines met 
waardevolle schenkingen stond open voor de 
bezoekers. 
 
In het begin van de middag onthulde wethouder 
Rosalie van Rijn het 1e bord van de: ‘Vroeger en 
Nu’ wandeling. Op dit 1e bord staat de voor-
malige ophaalbrug over de Reevaart afgebeeld. 
Uiteindelijk komen er 32 borden met foto’s van 
hoe de plek waar ze staan er vroeger uit zag. De 
borden bevatten ook een QR-code waarmee de 
wandelaar zowel te lezen als gesproken achter-
grond informatie kan opvragen.  

 
In de loop van de middag was de aandacht 
gericht op de inzendingen voor de fotowedstrijd. 
De deelnemers moesten een foto inleveren van 
hun favoriete plekje in Nederhorst den Berg.  



 
 

  

Van de 53 foto’s vielen er een aantal af omdat ze 
niet voldeden aan de eisen. De jury bestaande uit 
Tom Baetsen, Joop Hennis en Ton Keizer, heeft 
uit de resterende foto’s, drie winnaars gekozen. 
 
1e prijs-Richard Kroon.  
Willibrordkerk met zicht op toren R.K. Kerk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2e prijs Leen Houtop 
Restauratie molen  
Ankeveensepad 
  

 
 
3e prijs–Anne Fortuin 
Aalscholver – silhouet  
met R.K. Kerk 
 
 
 
 
 
 

 
Na een korte inleiding en een woord van dank 
aan de inzenders van de foto’s en voor de jury, 
door de interim-voorzitter, werden de prijzen 
uitgereikt door wethouder Rosalie van Rijn. 
 

 
 

Daarna praatte de bezoekers nog enige tijd, 
onder het genot van een hapje en drankje, 
geanimeerd na. Terugkijkend op deze dag 
blijkt hoe belangrijk het is om de geschiedenis 
van ons dorp levend te houden. Vooral dank zij 
de inzet van een grote groep enthousiaste 
leden, kunnen we met veel genoegen terugzien 
op een sfeervolle viering van het 30-jarig 
jubileum van de Historische Kring. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

 

Overige activiteiten 
 
22 november - Bijeenkomst actieve leden  
Ruim 20 actieve leden waren die avond in het 
Sociaal Cultureel Centrum aanwezig. Het doel 
van de bijeenkomst was om nader met elkaar 
kennis te maken, informatie uit te wisselen over 
de activiteiten en met name over de nieuwe 
projecten, te weten: 

 het scholenproject 
 ‘Vroeger en Nu’-wandeling 
 het monument vliegtuigcrash 

De Interim-voorzitter besloot met te con-
cluderen dat er door alle medewerkers, in 
goede harmonie, veel werk wordt verzet. Hierna 
werd onder het genot van een hapje/drankje 
nog over van alles nagepraat.   

 
Bezoek wethouder Rosalie van Rijn 
Op donderdag 20 december kwam wethouder 
Rosalie van Rijn op werkbezoek bij de 
Historische Kring. Het doel van het bezoek was 
kennismaken met wat de Historische Kring zoal 
doet en in huis heeft. Na een woord van welkom 
door de interim-voorzitter en een voorstelronde, 
volgde een toelichting op de lopende projecten, 
zoals de ‘Vroeger en Nu’-wandeling, het 
scholenproject en het Monument vliegtuigcrash.  
De activiteiten werden toegelicht en ver-
duidelijkt met demonstraties over het foto-
opslagsysteem en de archivering.  
Al met al een waardevolle, maar vooral 
geanimeerde kennismaking.    
 
 
 

Plannen voor 2019 
 
Voor 2019 ligt het accent op: 

 het scholenproject met afsluiting op 
kasteel  Nederhorst  

 de afronding van het project ‘Vroeger 
en Nu’. Het streven is om het project 
in het  voorjaar af te ronden met het 
onthullen van een overzichtsbord op 
het plein in het centrum en het 
uitgeven van een brochure. Het doel 
is om het project ook regionaal in ‘de 
markt’ zetten 

  De feestelijke onthulling van het 
monument vliegtuigcrash op vrijdag 13 
september. De hiervoor in het leven 
geroepen werkgroep is druk doende met 
de voorbereiding, zoals de contacten met 
de nabestaanden en instanties, ontwerp 
monument, de organisatie rond de 
onthulling, etc  

 
Tot slot 
Het bestuur kan, gezien de in deze Nieuws-
brief beschreven activiteiten, terugkijken op 
een succesvol 2018 met als hoogtepunt de 
viering van het 30-jarig jubileum. 
Tot slot een woord van dank aan iedereen die 
op wat voor manier dan ook een steentje 
bijdraagt aan de geschiedschrijving van ons 
dorp.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________
Meer weten? Bezoek dan onze site:www.historischekring.nl, met inmiddels veel documentatie en 
een uitgebreide collectie historische foto’s.   


