Jaarverslag over verenigingsjaar 2018

BESTUUR
Het bestuur heeft in 2018 negen keer vergaderd en er zijn twee Algemene
Ledenvergaderingen gehouden. Op dinsdag 17 april 2018 was de voorjaarsvergadering in
onze Oudheidkamer. Na deze vergadering presenteerde Henk Butink een zeer interessante
show over St. Petersburg.
Op 22 september was er een bijeenkomst van zusterverenigingen in Duivendrecht. Een
aantal bestuursleden was hierbij aanwezig. Ontwikkelingen bij de diverse verenigingen en
stichtingen werden besproken. De dag werd afgesloten met een rondleiding door
Duivendrecht en een gezamenlijke netwerk lunch.
Op zaterdag 13 oktober heeft het Bestuur voor de tweede keer een gezellige bijeenkomst
georganiseerd als dank voor de inzet van onze vrijwilligers. Deze bijeenkomst werd weer
goed ontvangen en zal in 2019 opnieuw gehouden worden.
Op 6 november vond de onthulling plaats van de eerste vier herdenkingszuilen ter
nagedachtenis van de verongelukte bemanningen van de geallieerde vliegtuigen in De Ronde
Venen. Wethouder Marja Becker en Chris van der Linden onthulden samen een
herdenkingszuil in Waverveen. In 2019 zullen nog twee herdenkingszuilen worden geplaatst
daar waar Duitse vliegtuigen zijn neergestort.
Op dinsdag 13 november vond de najaarsvergadering plaats. Drie bestuursleden waren
aftredend en herkiesbaar. Hans van Zwieten, Co Oudshoorn en Geertje Oerlemans werden
per acclamatie herkozen. Na de vergadering gaf Jo Blom een zeer geanimeerde lezing over
de geschiedenis van het huis Oranje.
Eind 2017 zijn we begonnen met het stoeptegelproject, waarbij 10 stoeptegels van
historische gebouwen met een toelichting in de Dorpsstraat van Mijdrecht zullen worden
geplaatst. Na diverse proeftegels is eind 2018 de definitieve opdracht gegeven tot
vervaardiging van de tegels. Dit doen we in samenwerking met winkeliersvereniging
Shopping Mijdrecht. De onthulling zal in het eerste kwartaal van 2019 plaatsvinden.
De vereniging had 1131 betalende leden in 2018.

PR-COMMISSIE
Deze commissie heeft in 2018 acht keer vergaderd en was op 8 januari aanwezig op de
kramenmarkt van de Gemeente, op 30 mei in Mijdrecht, 11 juli in Vinkeveen en op 8
september op de jaarmarkt in Wilnis.
Derk Boswijk heeft op 13 maart een lezing gegeven over zijn boek “Waarom ik vertrok”. Over
de familie Verboom en Treur uit Mijdrecht en Ter Aar. Veel nazaten van familie Treur waren
hierbij aanwezig.

Op 25 mei werd er een excursie georganiseerd naar Kasteel De Haar te Haarzuilens. Hieraan
hebben 38 leden en partners deelgenomen.
Een aantal leden heeft op 9 juni de Rabo fietstocht gereden en een mooi sponsorbedrag
binnen gehaald.
Op 22 november was de boekpresentatie door Chris Woerden van zijn boekje “VOCdienaren uit de Proosdijlanden”. Het eerste exemplaar van dit boekje, dat door onze
Stichting Proosdijer Publicaties werd uitgegeven, ontving wethouder Marja Becker van Chris
Woerden. Het boekje werd gratis verspreid onder alle leden van de vereniging samen met
het decembernummer van de Proosdijkoerier.

PROOSDIJKOERIER
“De Proosdijkoerier”, ons kwartaalblad werd weer vier keer uitgegeven met veel inzet van
de schrijversgroep en de redactie en kent een uitgebreide variatie aan historisch relevante
artikelen over onze directe omgeving.
Zo was er in 2018 uitgebreid aandacht voor het interbellum van burgemeester Padmos, de
verveningen in Vinkveen en Demmerik en de Rondeveense polders, het gedeelte rond
Kudelstaart in onze Proosdijlanden, de Thamerkerk, de bouwmannen van het geslacht Kok,
honderd jaar kiesrecht, de jaren dertig in Vinkeveen en Waverveen, diverse organisten
(Gunther, Gijzen), de geologie van onze omgeving, diverse markante gebouwen (Heilig Hart
kerk, Schanskerk) en straten (Stationsweg, Croonstadtlaan), de ambtenarij in Mijdrecht, de
Waverveense dominee Ouwejan, de Vinkeveense schilder Pols, archeologische vondsten,
verenigingsnieuws en diverse lezingen. Met een kleurrijke vormgeving, veel illustraties en
foto’s vormt het geheel een bijzonder prettig leesbaar en alom gewaardeerd geheel.
Naast ons gedrukte kwartaalblad kennen we een regelmatig uitkomende digitale
nieuwsbrief, die naar 1200 mailadressen verstuurd wordt. Boordevol met actuele
aanvullingen op onze Proosdijkoerier, aankondigingen, verslagjes en foto’s van en voor
nieuwsgierige leden en andere betrokkenen. Op onze website www.proosdijlanden.nl zijn
alle nieuwsbrieven en dertig jaargangen van de Proosdijkoerier in te zien. Daarnaast is de
website ons het communicatiemiddel voor aankondigingen van lezingen en
achtergrondinformatie over de vereniging.

WERKGROEP GENEALOGIE
De werkgroep genealogie heeft een aantal inloopavonden gehouden. Helaas konden de
middagen niet doorgaan vanwege gebrek aan mankracht. Peter van Golen heeft op 5
februari een workshop over het genealogie programma Aldfaer gegeven en Gerard
Meulemans op 9 april over de genealogie computerprogramma’s GensdataPro en
WieWasWie. De cursusavonden waren zeer in trek en volledig volgeboekt.

WERKGROEP ARCHEOLOGIE
De werkgroep archeologie bestond in 2018 uit zes leden. Vakanties uitgezonderd kwam de
werkgroep tweewekelijks bijeen. De werkgroep is nog steeds actief met de uitwerking en

catalogisering van oude opgravingen en het door Jan Bakker in De Ronde Venen verzamelde
materiaal.
Intussen hebben de leden van de werkgroep zich gespecialiseerd rond de aanwezige
pijpenkopjes en de vondstgroepen Majolica en Faience. De catalogisering van de opgraving
uit Mijdrecht (2003) en uit Wilnis (1996) bevindt zich in de afrondingsfase.
Het materiaal dat in de vitrines in de Oudheidkamer ligt wordt geïnventariseerd en
beschreven, waarna de vitrines opnieuw worden ingericht. We zijn ook begonnen met de
herindeling van de ons toegewezen kastruimte.
In overleg met de redactie van de Proosdijkoerier was in 2017 besloten dat leden van de
werkgroep regelmatig in het verenigingsblad over een archeologisch onderwerp zouden
publiceren. Dit resulteerde in artikelen over pijpenkopjes, over majolica en de faience, en
over spinsteentje.
Het was voor de leden van de werkgroep helaas niet mogelijk om mee te werken aan de
opgraving in het centrum van Mijdrecht. De grond was namelijk vervuild waardoor alleen
beroepsarcheologen het terrein mochten betreden. Leden van de werkgroep waren in het
“veld” echter wel actief, zij verzamelden materiaal uit het toemaakdek dat was vrijgekomen
bij de herinrichting van een agrarisch perceel bij de Gagelweg.

WERKGROEP DOCUMENTATIE
De werkgroep Documentatie ontvangt nu en dan documenten uit een nalatenschap. Op 29
mei 2018 is ons lid Herman van Soest overleden en heeft zijn omvangrijke archief aan de
Historische Vereniging nagelaten. De werkgroep is op een extra morgen al geruime tijd bezig
om met hulp van Floor Groenendijk dit archief te inventariseren en in ons
documentatiesysteem op te nemen.
In het afgelopen jaar is het documentatiecentrum 30 maal geraadpleegd om vragen van
bezoekers of via e-mail te beantwoorden.
Om iets van ons uitgebreide documentenbezit aan het geïnteresseerde publiek te tonen
wordt de kleine vitrine van tijd tot tijd met een selectie over een bepaald onderwerp
ingericht.

MONUMENTEN
Er is in 2018 veel werk verricht aan het verzamelen van teksten en foto’s voor het
stoeptegelproject. Niet alleen door te zoeken in ons eigen archief maar vooral ook door te
praten met betrokken bewoners en winkeliers. Eind 2018 zijn de tegels besteld die naar
verwachting in het eerste kwartaal van 2019 zullen worden geplaatst.
Voor een tv-serie over monumenten door RTV De Ronde Venen is een reeks van gesprekken
gevoerd met de inwoners. Deze serie zal in 2019 worden uitgezonden.
Verder was er regelmatig overleg met de gemeente over onze monumenten en de status
van het onderhoud ervan.

