Nieuwsbrief
Historische Vereniging
De Proosdijlanden
Door middel van deze nieuwsbrief willen wij u met enige regelmaat een
aanvulling geven op het verenigingsnieuws in ons kwartaalblad de Proosdijkoerier.
Voor nadere informatie kunt u altijd terecht op onze website: www.proosdijlanden.nl.
De Ronde Venen, december 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fotoavond en -middag in Proostdijland
Op vrijdagavond 25 september werd in het wijkgebouw Present van wijk Proostdijland een
fotoavond over de wijk gehouden waarbij gevraagd werd om zelf foto´s mee te nemen van
die wijk. De historische vereniging wilde meer foto´s scannen van na 1950, het begin van de
nieuwbouw in die wijk. We kregen die avond kiekjes van het hertenkamp, de G. van
Stoutenborchstraat en een Koninginnedagoptocht in de Borsaliastraat. Er waren meer
reacties o.a. van de heren Wiegmans die hun foto´s van de bloemenwinkel (waarvan ze
denken dat hij bijna 100 jaar bestaat) op Bozenhoven ter beschikking stelde om te scannen
en iemand had een boekje `oude prentkaarten vertellen over Mijdrecht`.
Fred de Wit vertelde over het boekje “De Ronde Venen 700 jaar bestuurd door proosten”, dat
in aantocht was. Hij is uitgenodigd daar meer over te vertellen nu het gepresenteerd is. We
kregen ook vragen om foto’s, die wij niet in onze collectie hebben, b.v. van de speeltuin en
de garage op de plaats waar nu de Lidl is gevestigd.

1954 Hoofdweg Mijdrecht – toen nog een grindweg - met de sloot ernaast.

Bij de foto van de vorige bladzijde hebben we de reacties uit de zaal opgetekend.
In de dubbele woningen (maisonnettes of duplex woningen) van de Schaepmanstichting
woonden destijds de ouderen beneden en de jonge stellen in de bovenwoning. De heer
Koedam zou actief zijn geweest in die stichting.
“Het is nu verouderd, maar het zou goed zijn als er meer plekken zouden zijn voor klein
behuisden. Er was een mooie mix van leeftijden en iedereen zorgde als buren goed voor
elkaar. Het was echt een sociale leefgemeenschap. De kinderen uit de buurt speelden
gezellig buiten en de ouderen gaven hen graag een snoepje. Vooral toen er nog werd
gebouwd, was het geweldig om daar rond te lopen als kind. Het was één grote zandbak en
er was altijd wat te beleven. Een van de mensen die daar werkte, tijdens de bouw, heeft op
een nieuwe muur toen een heel mooie tekening gemaakt van een cowboy met lasso. Als al
het behang eraf gaat, zal er nog vast wel wat van terug te zien zijn.”
“Jong en oud gingen toen heel goed met elkaar om. Men was al blij met een eigen woning.
Vanwege de woningnood kwam het destijds wel voor dat stellen eerst een tijd bij een van de
ouderparen moest inwonen. Als de stellen vanuit de bovenwoningen één of meer kinderen
kregen, verhuisden ze maar bleven meestal dichtbij wonen, zoals in de zijstraten, ook
Hoofdweg genaamd, één van hen is Corry Moen - Verheijde, zij woont nog altijd in dezelfde
woning. De twaalf Patrimoniumwoningen aan de overkant werden ook wel het ‘rode dorp’
genoemd, vanwege de kleur van de dakpannen. De huizen waren alleen bereikbaar via een
bruggetje en het voetpad dat langs alle voordeuren voerde van de autoloze bewoners.
Al met al een geslaagde avond en samen met het wijkcomité organiseren we een tweede
editie.”

Uitnodiging
Fred de Wit kan op een boeiende manier vertellen over allerlei
wetenswaardigheden over de proosten. Dat komt hij dan ook
graag doen in Wijkgebouw Present aan de Johan van
Renessestraat 16-18. Dit is een vervolgbijeenkomst na de
nostalgische avond van september. De toegang is ook nu weer
gratis voor een ieder met belangstelling voor de proosten en/of
Proostdijland. Ook nu zijn uw ‘plaatjes & praatjes uit Proostdijland’
weer van harte welkom. Dinsdag 19 januari staat de koffie/thee
klaar vanaf 13.30 uur. De lezing start om 14.00 uur.
N.B. Het boekje van Fred de Wit is nog beperkt te koop.

Vierde en vijfde klas R.K. meisjesschool Vinkeveen, 1948. Collectie van Senten

Werkgroep genealogie en stamboomonderzoek
Onze werkgroep “genealogie” houdt regelmatig op de eerste maandag van de maand in de
avond een bijeenkomst om aspirant stamboomonderzoekers te helpen met het verzamelen
van namen van familieleden en hun geschiedenis.
Op een van deze avonden kwam een man onze medewerking vragen en voor zover mogelijk
hebben wij hem geholpen met het vinden van de ouders van de grootouders van zijn
schoonouders. Hij wilde vooral het naadje van de kous weten van de betekenis van de
voornaam van de vooroma van zijn schoonmoeder: NAATJE.
Hij overviel ons wel een beetje. In de geheugenkamer van enkele meedenkers brandde een
vaag licht. Zij wisten zich te herinneren dat al eens eerder in hun leven een buurvrouw door
het leven ging als NAATJE. Maar hoe deze lieve vrouw aan haar naam was gekomen, daar
hadden zij toen niet bij stil gestaan.
De werkgroep komt samen in de Oudheidkamer van de vereniging en de werkruimte wordt
omgeven door een uitgebreide bibliotheek, met specialisatie in genealogie, archeologie,
heemkunde en algemene regionale geschiedenis. In de catalogus gezocht, op trefwoord en
inderdaad was in de bibliotheek een boek aanwezig waarin gezocht en gevonden werd hoe
NAATJE waarschijnlijk aan haar praktische roepnaam is
gekomen.
HET NAMENBOEK, geschreven door A.N.W. van der
Plank. In dit boek van 331 pagina’s wordt de herkomst van
namen beschreven en de namen, waar namen van worden
afgeleid. Voor liefhebbers van familiegeschiedenis bijna
een spannend verhaal om te lezen.
Dus konden wij de hulpvrager tevreden stellen.
De vooroma van zijn schoonmoeder, NAATJE had
waarschijnlijk bij haar doop de mooie naam HANNA
ontvangen. Het lieve kleine meisje had in het gebruik de
verkorte versie van haar naam gekregen. Hannaatje werd
Naatje, wat bij het groter worden voor het gemak in
NAATJE was geëvolueerd. De betekenis van Hanna is: De
begenadigde, de liefelijke. Toch een heel goede
herinnering aan de vooroma van je schoonmoeder.
Het Project.
De werkgroep spaart stambomen van inwoners uit de
Ronde Venen. De bezoeker werd direct gevraagd een
bijdrage te leveren aan het nieuwe project, dat de werkgroep is gestart.
Gebruikmakend van de lijst van inwoners in de Ronde Venen in de periode 1830-1833, de
eerste kadastrale intekening, waarin alle eigenaren en gebruikers van grond en huizen zijn
beschreven, gaat de werkgroep stambomen uitzoeken.
Stel dat in het jaar 1830 3.000 gezinnen, eenheden, in de Ronde Venen woonden, dan
proberen wij deze eenheden terug te volgen in hun stambomen tot ca. het jaar 1600.
Uiteraard zoeken wij ook naar het vervolg van de stambomen richting het jaar 2000, maar
daaraan zijn grenzen gesteld vanwege de Privacy. Wij zijn zeer benieuwd welke
familienamen van de gestelde 3.000 eenheden in het jaar 1600 al in de Ronde Venen
voorkomen. U kunt ons helpen.
Bent u een autochtone inwoner van de Ronde Venen, weet u zeker dat uw familie al
meerdere generaties in de Ronde Venen wonen, bent u in het bezit van een stamboom of
het begin van een stamboom? Mogen wij dan gebruik maken van uw gegevens en deze
gegevens inlezen in een computerprogramma en daarmee de stamboom van de familie “De
Ronde Venen” vorm geven?
U kunt uw bijdrage inleveren bij:
Peter van Golen, Achterveld 51, 3645 HN Vinkeveen, e-mail: apvgolen@hetnet.nl

Belangrijke data
18 december
6 januari
19 januari
10 maart
19 april

Optreden Mastreechter Staar (Wilnis, Monument Joh. Den Doper)
Nieuwjaarsreceptie gemeente v.a. 19.00 uur (Dorpshuis, Vinkeveen)
Foto-middag met lezing (Mijdrecht, Proostdijland)
Lezing over kaarten door Klaas Pater (Herv. Vergebouw, Vinkeveen)
Algemene vergadering met lezing Veenlijken (Irene, Mijdrecht)

Openstelling Oudheidkamer


Elke maandagmiddag (v.a. 14.00 uur) en woensdagmorgen (v.a. 10.00 uur) werkt de
werkgroep ‘bibliotheek’ aan de digitalisering van onze documentatie.
 Elke laatste maandagavond van de maand is de oudheidkamer (ohk) open. Dan is
ons fotoarchief open voor bezoekers (v.a. 19.30 uur), mede om herkenning, naamsof plaatsaanduiding te kunnen doen.
 Om de veertien dagen op dinsdagmiddag in de oneven weken werkt in de
oudheidkamer de werkgroep ‘archeologie’
 De genealogieavonden hebben plaats op de eerste maandagavond van de maand
vanaf 19.30 uur.
U bent van harte welkom om eens binnen te lopen.
De oudheidkamer bevindt zich in het Dorpshuis te Vinkeveen.

R.K. Muziekvereniging ‘Harmonie Unitas’.
V.l.n.r. voorste rij zittend: Arie Zaal- Wim Eindhoven- Plonie Berkelaar- Bas Kolenberg- Annie
Pothuizen- Dirk de Koning (dirigent)- Hannes Helling(voorzitter)- Manus van Vliet- Manus
Pappot.
Middelste rij: Chris Stokhof (trom)- Louis Janmaat (bas)- Ton Post- Cor Huijbrechts- Piet
Liesveld- Cor Helling- Leo Samson- Joop de Koning- Cor Turkenburg- Herman de Koning en
Jan Stokhof.
Achterste rij: Bertus Hofman- Jan van Zwieten- Jaap Helling- Antoon Janmaat- Toon Grüter
en Dirk Janmaat. (Collectie Wim van Senten)

HV De Proosdijlanden wenst u prettige feestdagen
Wilt u reageren dan kunt u deze e-mail beantwoorden.
Wilt u zich afmelden dan kunt u dit eenvoudig doen via de hiertoe bedoelde button op de homepage van
onze website: www.proosdijlanden.nl
Uw e-mailadres zullen wij met privacy behandelen en uitsluitend gebruiken ten behoeve van de
Historische Vereniging.

