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, november 2013

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

Gezocht
Mocht u in uw spaarzame vrije tijd nog iets extra’s willen doen voor de historische
vereniging, dan is het meehelpen in ons documentatiecentrum wellicht een idee.
Het invoeren van de gegevens in ons systeem vergt de nodige tijd, dus elke hulp
hierbij is welkom. Een telefoontje naar Peter van Golen (261672) kan u verder
uitsluitsel geven.

Schenkingen
In augustus en september ontving ons
documentatiecentrum weer diverse
schenkingen.
Van de heren Kees Leeflang,
Co Oudshoorn, Peter van Golen,
Jan Blaauwgeers, van mevrouw
Riet Pietersen, van de gemeente
De Ronde Venen en van het Museum
De Ronde Venen kregen we diverse
boeken, folders en kranten.
Nieuwsgrierig naar al dit moois?
De medewerkers van ons
documentatiecentrum brengen
historisch lezenswaardige en ook vaak
aangename feiten en
wetenswaardigheden bijeen.
Er is niet alleen informatie over het
grondgebied van De Ronde Venen.
Ook de wijde omgeving levert een
bijdrage door middel van geschreven teksten, foto’s en prenten.
Ons documentatiecentrum bevindt zich in de Oudheidkamer in Dorpshuis De Boei,
Kerklaan 32, te Vinkeveen. Alle maandagmiddagen zijn onze vrijwilligers aanwezig
om toegang tot de vele honderden documenten mogelijk te maken.
De laatste maandag van elke maand kunt u ook in de avond vanaf 19.30 uur in
de Oudheidkamer terecht om boeken, tijdschriften of andere publicaties in te
zien. U bent van harte welkom!

Nostalgisch nagenieten
Maandag 2 december is een avond waarop de werkgroep genealogie een afwijkend
programma biedt. Geen inloop en zoekmogeljkheden naar vooruders, maar een
avond waarop we kunnen kijken naar nostalgisch filmmateriaal uit de jaren veertig en
vijftig. Bent u nieuwsgierig? U bent van harte welkom vanaf 19.30 uur.

Lezing met bidprentjes na AV
Op woensdag 13 november a.s. houdt mevrouw
Evelyne Verheggen een lezing over bidprentjes en
vrouwenspiritualiteit. Deze lezing is na de pauze in
onze algemene vergadering. De vergadering en de
lezing vinden plaats in het Hervormd
Verenigingsgebouw aan de Herenweg 205 te
Vinkeveen.
De avond begint om 20.00 uur en is gratis
toegankelijk.
Op devotieprenten wordt het hart, symbool voor de
menselijke ziel, afgebeeld in uiteenlopende spirituele
en mystieke taferelen zoals het hart als huis. Op
diverse devotieprenten klopt Christus op de deur van
het hart van de geestelijke maagden. De kloppen zijn
dan álle vrouwen die in de wereld woonden en een
geestelijk leven leidden.
Bid- en devotieprenten speelden in de zeventiende
en achttiende eeuw een belangrijke rol in het
godsdienstig leven van Noord-Nederlandse
katholieken. Ze zijn te beschouwen als opvolgers
van de middeleeuwse miniaturen.
Later werden bij overlijden de prentjes voorzien van
een in-memoriam tekst. Zo ontstond het bid- of
doodsprentje.

De lezing gaat in op de vrouwenspiritualiteit, zoals
deze is verbeeld op de devotieprenten. Daarnaast
is aandacht voor de diverse gebruiken van de
prenten als hulpmiddel bij het gebed, als basis voor
memorie en ter herinnering aan de diverse
sacramenten zoals communie en vormsel.
Evelyne Verheggen promoveerde in 2006 op het proefschrift “Beelden voor passie
en hartstocht, bid- en devotieprenten in de Noordelijke Nederlanden, 17de en 18de
eeuw”.
In de Oudheidkamer (Ohk) bevindt zich een doos met diverse jaargangen
van het blad “Gens Nostra” en enkele jaarboeken van het CBG.
Liefhebbers kunnen die ophalen. De Ohk is elke maandagmiddag open.

De burgerwacht
Van de heer Jan van Egmond (Vinkeveen) kregen we bijgaande foto van de
burgerwacht van Vinkeveen. Een groep gewone burgers, die halverwege de jaren
dertig actief was en de openbare orde mocht handhaven. Een aantal vaders en
grootvaders zijn wellicht goed te herkennen.

Belangrijke data
13 november
2 december
14 december
15 december

Najaarsvergadering met lezing over bidprentjes (Vinkeveen), 20.00 uur
Filmavond genealogie (Vinkeveen), 19.30 uur
Kerstmarkt (Boeiplein, Vinkeveen), 10.00 tot 16.00 uur
Kerstmarkt (Kerkplein, De Hoef), 11.00 tot 16.30 uur

2014
4 januari
6 januari
25 februari
17 april

Nieuwjaarsreceptie (Mijdrecht), 16.00 uur tot 17.30 uur
Genealogie met lezing (Vinkeveen, Ohk), 19.30 uur
Lezing Schaatsen (De Hoef), 20.00 uur
Lezing Buitenplaatsen na AV (Wilnis), 20.00 uur

Buitenplaats Nieuwerhoek, Loenen a.d. Vecht.

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/

