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Ontknoping VOC-boekje
Wethouder Marja Becker ontving donderdagavond
22 november uit handen van auteur Chris
Woerden het eerste exemplaar van de SPPuitgave ‘VOC-dienaren uit de Proosdijlanden’.
De ‘ontknoping’ van het boekje maakte deel uit van
de presentatie die onze vereniging in de
Oudheidkamer organiseerde.
De avond werd omlijst met sfeervolle
accordeonmuziek door twee leden van de Vinkeveense accordeonvereniging Con
Amore.
Na een korte inleiding door voorzitter Rob Blans vertelde de schrijver van het boekje,
Chris Woerden, over de periode van onderzoek en de achtergronden rond het
produceren van het verhaal. Hij deed dit in een mooie metafoor, waarin hij de
aanwezigen meenam in een denkbeeldige VOC-reis in de zeventiende eeuw.
Uit de presentatie, gelardeerd met enkele ondersteunende filmbeelden, werd al snel
duidelijk dat het leven van de Mijdrechtenaren, Wilnissers of Uithoornaars op de
koopvaardijschepen naar de Oost geen onverdeeld genoegen is geweest.
Scheurbuik, kielhalen en zeemansgraven waren nu eenmaal aan de orde van de
scheepsdag.
Na zijn presentatie ontknoopten de schrijver en de wethouder
samen het eerste exemplaar van het door de Stichting
Proosdijer Publicaties uitgegeven boekje. Waarna wethouder
Becker nog eens het belang onderstreepte van historisch
onderzoek in onze eigen regio. Leden van onze vereniging
ontvangen het boekje als decembercadeau, tegelijk met het
decembernummer van de Proosdijkoerier.
De uitgave ‘VOC-dienaren uit de Proosdijlanden’ is ook los te
koop in de Readshop in Vinkeveen en bij Mondria in Mijdrecht.

Presentatie en ontknoping van het VOC-boekje (foto’s Henk Butink)

PK december
U kunt ons decembernummer weer met veel plezier tegemoet zien.
Niet alleen is de speciale VOC-uitgave een lust voor het oog en een aanwinst voor
uw boekenverzameling. Ook de decemberkoerier zelf staat weer boordevol
interessante bijdragen, die onze schrijvers met veel plezier voor u hebben
samengesteld.
Zo schrijft Joop Frankenhuizen over een Mijdrechtse huisarts, die het
gemeentebestuur de les leest. Stef Veerhuis levert ons het laatste deel van de
Interbellumserie rond burgemeester Padmos. Ab en Mies Visser brengen een ode
aan schilder Pols, zie hiervoor overigens ook de website: http://schilder-g-pols.abvisser.nl Op deze website kunt u de locaties van de verschillende schilderijen
bekijken, zoals deze er tegenwoordig uitzien (voorbeeld hieronder: de Rietkraag
aan het Meertje in 1945 en in 2018).

Arie Bloed vervolgt zijn verhaal over de Waverveense dominee Ouwejan en Fons
Compier besluit zijn serie over Vinkeveen in 1933. Ten slotte duiken we nog in de
geschiedenis van de Croonstadtlaan en Ton Verweij legt ons uit wat spinstenen en
spintollen zijn. We bieden daarnaast nog enkele korte bijdragen over de
Oranjelezing, turf als brandstof, het Mijdrechtse Bondshotel en de plaatsing van de
gedenkzuilen bij de vliegtuigcrashplaatsen. Kortom: opnieuw een bijzonder boeiend
geheel met interessant leesvoer voor de komende decembermaand.

Melksalon op asbak

Eerder al schreven we over de melksalon, die ooit aan de Uitweg nr. 11 stond.
Speurwerk van Hans van Zwieten leverde bovenstaande vondst op:
het bijbehorende café op een asbak ter ere van het 45-jarig jubileum.

Belangrijke data 2019:
Data en tijden vooralsnog onder voorbehoud:
14 maart
16 april
12 oktober
21 november

20.00 uur
XX.00 uur
11.00 uur
20.00 uur

Lezing Scheepswerven/ Stofberg
ALV + lezing A. van Liempt
Vrijwilligersdag en 35-jarig bestaan HV
Algemene Ledenvergadering + lezing

Oudheidkamer
Oudheidkamer
Oudheidkamer
Oudheidkamer

Links Gijs van Harberden, oude helling, ophaalbrug Bots; rechts Van Oostveen, na 1924
(collectie Herman van Soest).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lid worden van onze vereniging kan door een e-mailbericht met vermelding van naam en
adres te sturen naar administratie@proosdijlanden.nl. U kunt ook uw gegevens, voorzien van
uw handtekening, opsturen naar: Historische Vereniging De Proosdijlanden, Croonstadtlaan
4a, 3641 AL Mijdrecht.
U ontvangt dan onder andere viermaal per jaar ons tijdschrift “De Proosdijkoerier”.
De kosten voor het lidmaatschap bedragen € 17,50 per jaar.
(N.B. Bij verzending van De Proosdijkoerier per post wordt een vrijwillige extra bijdrage van
€ 5,00 gevraagd).
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.

