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Van verslikken naar stikken 
Onder deze titel verzorgde Kees Kentrop donderdag 21 april jl. een boeiende lezing 

over de verveningsgeschiedenis in onze regio. Sinds de sluiting van het Museum ‘De 

Ronde Venen’ biedt Kees deze lezing aan voor scholen en instellingen, onder de 

noemer ‘Museum on Tour’. Hij bouwde de lezing op samen met zijn dit voorjaar 

overleden ‘mentor’ Aales van Leeuwen. 

 

Kees Kentrop vertelt (foto Hans van Zwieten). 

De lezing was aansluitend aan onze ledenvergadering. De aanwezigen waren onder 

de indruk van alle arbeidsintensieve werkzaamheden die de veenarbeiders in 

vroeger eeuwen in onze omgeving hebben verricht. Na een korte toelichting op de 

ontstaansgeschiedenis van het veenlandschap in de Ronde Venen ging Kees in op 

het zware werk: eerst nog met de baggerbeugel en later de nabewerking met diverse 

werktuigen bij de veentrekmachine.  

Die werktuigen had Kees allemaal bij zich. Zowel de greppelgraaf, de greep, de 

boezemschop als de lieslaarzen, de veenslikpeilstok, de krukken en de treeborden, 

de knip, de klauw en het stikijzer en natuurlijk ook de turfmand werden in woord, 

beeld en als object besproken. Hij vertelde duidelijk waar alle materialen voor werden 

gebruikt. Zijn verhaal onderstreepte hij met diverse filmpjes, die in de tijd van het 

echte veenwerk gemaakt zijn. De nog altijd bestaande veentrekmachine ‘Op Hoop 

van Zegen’ is op dit moment in restauratie bij Pim Berkelaar.  

Door middel van deze nieuwsbrief willen wij u met enige regelmaat een 
aanvulling geven op het nieuws in ons kwartaalblad De Proosdijkroniek.  
Voor nadere informatie kunt u altijd terecht op onze website 
www.proosdijlanden.nl 
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Tijdens de open dagen, waarop geïnteresseerd publiek deze lokaal zo historisch 

belangrijke machine met draaiende Bronsmotor kan zien, geeft Pim Berkelaar ook 

uitleg over de vorderingen van zijn herstelwerkzaamheden.  De bezichtiggingsdagen 

worden bekend gemaakt in de regionale media.  

Al met al een zeer gewaardeerd verhaal, gezien ook de enthousiaste waardering na 

afloop door de aanwezigen. In het juninummer van onze Proosdijkroniek doen we 

uitgebreider verslag hiervan, alsook van onze Algemene Ledenvergadering. 

 

Het dagelijks bestuur van HV De Proosdijlanden: v.l.n.r. Hein Wolff (de nieuwe secretaris), Geertje 

Oerlemans (aftredend secretaris), Rob Blans (voorzitter) en Jan van Breukelen (penningmeester). 

(foto Hans van Zwieten). 

Helpdesk inloopavond genealogie 28 april 
De helpdeskavond staat gepland voor 

donderdagavond 28 april a.s. om 19.30 uur in 

onze verenigingsruimte aan de Croonstadtlaan 

4a te Mijdrecht. De ‘Oudheidkamer’ is open 

vanaf 19.15 uur en de toegang is gratis.  

S.v.p. vooraf even aanmelden, via het 

mailadres stef.veerhuis@outlook.com.  

En ook belangrijk: vergeet vooral niet uw laptop 

mee te nemen. 

 

Rampjaar munt 

Stichting Oude Hollandse Waterlinie, stichting 

Michiel de Ruyter en Munt-Online hebben de 

handen ineengeslagen om het Rampjaar op een 

bijzondere manier te herdenken. Samen brengen zij 

een speciale munt uit, de ‘Herdenkingsmunt 

Rampjaar 1672’. De munt is verzilverd en 30 millimeter in diameter. De munt is tegen 

verzendkosten te bestellen op de website 1672rampmunt.nl  
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Ansichtkaart zwerft bijna 60 jaar rond 
Via Hans van Zwieten kregen we bijgaande ansichtkaart.  

Hans vertelt: “Wij woonden destijds met ons gezin aan de Baambrugse Zuwe.  

Deze ansichtkaart zal in 1965 zijn verstuurd naar België. Omdat de kaart namens de 

kinderen is verstuurd, kan dit gedaan zijn door 'iemand' die wellicht op ons heeft 

gepast.....  

Wij herinneren het ons 

niet en we zien verder 

ook geen 

aanknopingspunten.  

 

Onze nicht Caroline 

van Zwieten, die de 

stamboom van onze 

oma volgt (familie 

Kemps) kwam nog 

met het volgende: 

Een mevrouw, Marie 

Theresia Lippens, is 

van de leeftijd van 

onze opa en oma van 

Zwieten-Kemps. Zij is geboren in 1897 en in 1973 in Gent overleden. 

 

Het kan zijn dat onze moeder via via contact met deze mevrouw heeft gehouden, tot 

in de tijd van deze ansichtkaart.  

Opvallend is natuurlijk 

dat alle drie de kinderen; 

Henriëtte (Jet), Pim en 

Hans apart met 

achternaam zijn 

vermeld. Ook ons 

toenmalig adres werd 

compleet vermeld, zij 

het in het hoekje 

gefrummeld. 

 

Half april 2022 kwam 

kaartenverzamelaar 

Nico Helling deze kaart 

brengen, hij had hem 

gevonden op een beurs. 

Zo kwam de kaart na 57 jaar, inclusief Belgische strafport, weer thuis in Vinkeveen. 

Maar hoe het precies zat is ons nog een raadsel!!” 
 

 



Vergeten beroepen 
Vanaf vrijdag 29 april staat in de expositieruimte van het 

RHC Vecht en Venen in Breukelen een kleine tentoonstelling 

over historische beroepen in de regio. Aan de hand van 

foto’s en documenten ontdekt u welke beroepen onze 

voorouders uitoefenden. Sommige beroepen kennen we niet 

meer. Andere beroepen bestaan nog steeds, maar die zijn 

vaak wel veranderd in de loop der tijd. 

 

Nog enkele exemplaren 
Van het vorig jaar verschenen boek ‘Waverveen: van boeren, burgers 

en buitenlui’  zijn na een zeer geslaagde verkoopcampagne nog enkele 

exemplaren verkrijgbaar. Wilt u alsnog dit prachtige boek aanschaffen, 

neem dan contact op met Jan Compier, tel: 0297 – 582464. 

(Botsholsedwarsweg 13a, te Waverveen) 

 

Beeldbank 
Onze beeldbank  bevat regelmatig 

nieuwe aanvullingen. Bezoek onze 

website (proosdijlanden.nl) om onze 

collecties te bekijken. 

 

Belangrijke data  
28 april  Helpdeskinloop Genealogie  Ohk   19.30 uur 

1 juli  Officiële opening Tentoonstelling R.K.-kerk Vinkeveen n.n.b. 

2 juli t/m 21 okt Tentoonstelling 1672 RampZalig R.K.-kerk Vinkeveen 13.00 uur 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Lid worden van onze vereniging kan door uw gegevens in te vullen op onze 

website (scan de QR-code hiernaast en vul uw gegevens in).  

Of stuur een e-mailbericht met vermelding van naam en adres te 

naar administratie@proosdijlanden.nl.  

U kunt ook uw gegevens, voorzien van uw handtekening, 

opsturen naar:  

Historische Vereniging De Proosdijlanden, Antwoordnummer 

55035, 3640 VB Mijdrecht of u brengt het op het bezoekadres  

Croonstadtlaan 4a, 3641 AL Mijdrecht. 

U ontvangt dan onder andere viermaal per jaar ons tijdschrift “De Proosdijkroniek”.  

De kosten voor het lidmaatschap bedragen € 17,50 per jaar.  

 

(N.B. Bij verzending van De Proosdijkroniek per post vragen we een extra bijdrage van € 7,50). 
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.  

https://hvp.collectiebank.nl/beeldbank/start/archieven17
http://www.proosdijlanden.nl/

