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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, maart 2013 extra editie

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZEER SUCCESVOLLE ACTIVITEITEN
IN EERSTE WEEK MAART
Op maandag 4, woensdag 6 en donderdag 7 maart maakten we drie succesvolle
activiteiten mee. Eerst een interessante lezing vanuit de werkgroep genealogie,
vervolgens de overhandiging van het eerste exemplaar van onze Onderwijsuitgave
en ten slotte het bezoek aan het Poldermuseum van Jan Compier. We vertellen in
deze extra editie graag hierover. Met dank aan de leden van de werkgroepen PR en
genealogie, die deze activiteiten keurig voorbereid hebben!!

Duizenden websites
Op uitnodiging van onze werkgroep genealogie hield de secretaris van HCC!
genealogie, de heer L. van Kessel, maandagavond 4 maart een diapresentatie met
een lezing over het onderwerp “Waar kan een genealoog de beste antwoorden
vinden op het Internet”.
Inmiddels kunnen miljoenen gedigitaliseerde gegevens op Internet geraadpleegd
worden, maar is het vaak een grote vraag waar deze gegevens te vinden zijn. Dhr.
Van Kessel wees de aanwezigen hierin duidelijk de weg. Zo besprak hij onderwerpen
als primaire bronnen en portalen, secundaire bronnen, hulpmiddelen en zelf
publiceren.

Nog enkele vragen na afloop van de lezing van dhr. Van Kessel

“Het Katholieke Onderwijs in Mijdrecht, Wilnis en de Hoef”
Op 6 maart jl. overhandigde Fred de Wit het eerste exemplaar van deze publicatie
aan de Rondeveense wethouder van onderwijs Mw. drs. E. Spil. Het boekwerkje
behandelt de ontwikkelingen in het katholieke onderwijs in genoemde kernen en
wordt tegelijk verspreid met het maartnummer van de Proosdijkoerier. Het verhaal is
opgetekend door Bep Vermolen en voor publicatie bewerkt door Fred de Wit met
medewerking van Jan Rouwenhorst.

Fred de Wit in gesprek met Wim Bos, Bep Vermolen en wethouder Erica Spil

Tentoonstelling “ Nieuws uit het verleden”
Het was een doorslaand succes. Tijdens de middagopening op 7 maart kwamen al
ruim tachtig geïnteresseerde bezoekers naar Jan Compier’s Poldermuseum. Zij
luisterden met veel plezier naar zijn vertellingen bij de vele beelden over Waverveen
en omstreken. Het is indrukwekkend hoeveel materiaal Jan verzameld heeft.
Vele schoolboeken; nogal wat materiaal uit de oorlog. Een complete ‘hoek’ met
stukken uit het rijke Roomsche leven. Oud landbouwmateriaal, met bij elk attribuut
een speciaal verhaal en als meest opvallende collectie: het complete krantenarchief
van het NRC-Handelsblad, met daarin honderdtachtig jaar kranten, die voor de
bezoekr ook direct toegankelijk zijn.

Enkele hoekjes in het Poldermuseum, rechts het ‘krantenarchief’

’s Avonds was de belangstelling naar verhouding zeker zo groot. Nog eens vijftig
bezoekers kwamen naar de Botsholsedwarsweg. En ook zij mochten kennis nemen
van de enorme feitenkennis over Waverveense persoonlijkheden uit de vorige eeuw,
over wie Jan vol verve vertelde en tot op datumdetail zijn publiek met anekdotes wist
te vermaken. We zijn Jan Compier zeer dankbaar voor de gelegenheid die hij ons
bood.

Jan Compier en zijn onmetelijke verzameling historisch materiaal.

25 maart openstelling documentatiecentrum
Onze vereniging heeft de beschikking over een ruime collectie
documentatiemateriaal over de regionale geschiedenis. Al vanaf het begin van ons
bestaan is een ruime verzameling boeken en documenten bijeengebracht. Deze
verzameling historisch materiaal willen we graag toegankelijk maken voor een breed
publiek. Op 25 maart a.s. is de aftrap van een maandelijkse openstelling op de
laatste maandag van de maand.

Enkele leden van de werkgroep ‘bibliotheek’: v.l.n.r. Miep Visser, Henk Strubbe, Tiny
Hartsink, Klaas Bakker, Anna van Golen en Peter van Golen. (niet op de foto Herman
Hartsink, Julie Meijering en Roland Spithoven, foto’s MJ van Eijk)

De enthousiaste leden van de werkgroep ‘bibliotheek’ zijn maandenlang elke
maandag druk geweest met het catalogiseren van de vele boeken en tijdschriften.
Van deze catalogus is ook een digitale versie, zodat er via de computer een
zoekingang in deze bibliotheek is.
De toegang tot de verzameling
boeken is tweeledig. Er is een
catalogus op papier, gerangschikt
op schrijver en op titel. De
onderzoeker moet dan al weten
welk document de door hem
gewenste informatie bevat. De
tweede ingang is digitaal. Gezocht
kan worden op titel, naam van de
schrijver, de uitgever en er zijn een
aantal trefwoorden ingevoerd, welke
als ingang gebruikt kunnen worden.
U bent van harte welkom.
Openingstijden documentatiecentrum in de Oudheidkamer in Dorpshuis De Boei:
elke laatste maandag van de maand. Middagopening van 14.00 uur tot 17.00 uur,
avondopening van 19.30 uur tot 21.30 uur.

Nieuwe Dvd-box op komst
Na het succes van de eerste DVD, met daarin een terugblik op het leven in de
Rondeveense dorpen van kort voor en na de Tweede Wereldoorlog, is nu een
tweede DVD in de maak. Hierin komt de periode tussen 1955 en 1999 in beeld.
De eerste DVD had als rode draad een rit met het inmiddels verdwenen treintje van
de Haarlemmermeerspoorlijnen. Deze spoorlijn was de verbinding tussen Aalsmeer
en Nieuwersluis en had onderweg in Mijdrecht, Wilnis en Vinkeveen een stopplaats.
Dit keer zal het de streekbus zijn, die de rode draad zal vormen en beelden zal tonen
van een latere periode.
In de jaren zestig en zeventig was Nederland nog volop in opbouw. De sporen van
de tweede wereldoorlog zijn uitgewist, maar veel inwoners hebben delen van die
opbouw in beeld gebracht. Op film of door middel van foto’s. En dat is waar de
makers van de DVD naar uitkijken. Naar die beelden.
Help de historische vereniging om nog meer van het verleden vast te leggen en laat
horen welk materiaal u thuis nog hebt liggen en wilt laten gebruiken. U geeft het te
leen, de vereniging maakt een kopie en u krijgt het origineel weer terug.
Hebt u materiaal neem dan contact op met Ed Swaab tel. 287469 of 062498073
Hieronder: Links: Hofland, Mijdrecht (rond 1930 collectie Gille) en
Rechts: de ‘Kippenbrug’, Kerklaan, Vinkeveen (rond 1960, collectie Frank de Boer)

Ten slotte
De filmbeelden die Johan den Drijver maakte voor RTV Rondevenen over het
bezoek aan het Poldermuseum van Jan Compier zijn ook terug te zien via Youtube:
http://www.youtube.com/watch?v=VEsPSeW2m9w

Websiteperikelen
Vorige week zijn we slachtoffer geworden van een cyberaanval op onze website.
Deze vervelende hackingsactiviteit heeft tot gevolg dat onze site gedurende enige tijd
minder goed en oniet meer volledig toegankelijk is. Wij vinden dit natuurlijk heel
vervelend. Heel blij zijn we daarom met de inbreng van Johan Klijn (bijzonder veel
dank), die met alle macht probeert e.e.a. weer op te lossen. Tot die tijd graag uw
begrip hiervoor.

Belangrijke data 2013
25 maart
6 april
8 april
23 april

Openstelling documentatiecentrum (Vinkeveen), 15.00 en 19.30 uur
Determinatie pijpenkoppen (Aalsmeer, historische tuinen), 10.00 uur
Inloopavond Genealogie (Vinkeveen), 19.30 uur
Voorjaarsvergadering met lezing Ruurd Kok over archeologie van
de Tweede wereldoorlog in de Ronde Venen en omgeving
(Schakel te Wilnis), 20.00 uur
6 mei
Genealogie, inloopavond met lezing (Vinkeveen), 20.00 uur
28 juni
Wandeling grachtengordel (Amsterdam), 14.00 uur
13 november Najaarsvergadering met lezing over bidprentjes (Vinkeveen), 20.00 uur

Met vriendelijke groeten, Historische Vereniging De Proosdijlanden
Wilt u reageren of wilt u zich afmelden voor deze maandelijkse mailing dan kunt u deze e-mail
beantwoorden.
Uw e-mailadres zullen wij met privacy behandelen en uitsluitend gebruiken ten behoeve van de Historische
Vereniging. Zie ook onze website http://www.proosdijlanden.nl/

