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Augustus 2021
WAVERVEEN: VAN BOEREN, BURGERS EN BUITENLUI
Binnenkort verschijnt
‘Waverveen, van boeren, burgers en buitenlui’.
De collectie van Jan Compier in het
Poldermuseum is de belangrijkste bron voor het
vervaardigen van dit nieuwe boek over
Waverveen. Het met honderden foto’s
geïllustreerde en fraai door Pijl14 vormgegeven
boek geeft een prachtig beeld van het leven in
een kleine boerengemeenschap in de afgelopen
eeuwen.
De verhalen zijn geschreven door Arie Bloed.
In het boek beschrijft hij tien eeuwen Waverveen,
met aandacht voor de rechtspraak, de
droogmaking van de plassen, de schouten en
burgemeesters, natuurlijk de Cliffordweg, de
boerderijen in de polder, Nessersluis, de
Machinebuurt, de school en de oorlog en ten
slotte nog Waverveen in de kunst, een uitgebreid
personenregister en diverse bijnamen van
bekende Waverveners als Blauwe Han, Dikke
Dorus, Jan Muis, Moeder Ooitje, Dirk Hoed, Witte
Wout.
U kunt nu nog (tot 1 september a.s.) voorintekenen voor €20,- per exemplaar.
Na 1 september en in de boekwinkels is de prijs €24,50.
Zie ook onze website (onder ‘publicaties’)

Jan Berkelaar
“Door erover te blijven praten en te herdenken blijven we ons bewust.”
Op 17 juli jl. trokken de kinderen van Jan Berkelaar, Plonia, Toon en Jan, samen met
Greet en Marjolein Stappers en Jan Rouwenhorst naar de Nieuwe Noorder
begraafplaats in Amsterdam Noord. Het is de plek waar in 1943 ook de Vinkevener
Jan Berkelaar omkwam door een bombardement. Onderzoek door Greet, Marjolein
en Jan bracht aan het licht dat Jan Berkelaar vervalste voedsel- en kledingbonnen
vervoerde. Dat onderzoek heeft geleid tot plaatsing van Jan Berkelaar op de Erelijst
voor gevallenen uit de Tweede Wereldoorlog; we schreven hier al eerder over.
De bombardementen werden uitgevoerd op 17 juli, 25 juli en 28 juli 1943.
Met name de Van der Pekbuurt en de Vogelbuurt, die dicht bij de Fokkerfabriek,
lagen werden zwaar getroffen. Er vielen ruim 200 doden, vooral burgerslachtoffers.
Omdat het geallieerde bommen waren, is deze tragische gebeurtenis altijd een
gevoelig onderwerp geweest. Op onderstaande foto’s (gemaakt tijdens de jaarlijkse
herdenking) de kinderen van Jan Berkelaar: Antoon, Jan en Plonia bij de putdeksel
waarop de namen van de getroffenen zijn weergegeven.

Schietpartij bij inbraak Abcoude
Het septembernummer van de Proosdijkroniek is weer een kleurrijk geïllustreerde
uitgave met een schat aan nostalgische verhalen.
Naast een toelichting door Arnold Berkhout op het
bestaan van het voormalige slot Abcoude lezen we
ook een brief uit het bisschoppelijk archief, waarin
pastoor Kortenhorst verslag doet van een inbraak in
de katholieke kerk in 1904.
Kees Floor geeft een duidelijk uitleg over de
weergave van de Rondeveense dorpen in de
Gemeente-atlas van Jacob Kuyper uit de
negentiende eeuw.
Op de zandzuigproblematiek in de Vinkeveense
plassen kijken we terug via een artikel van Arie
Bloed, terwijl Stef Veerhuis in de geschiedenis van
de reformatie dook en beschrijft hoe ‘vajers en
cloppen’ in de Ronde Venen het onderlinge
onbehagen mede gevoed hebben.
Chris Woerden doet met diverse groepsfoto’s
verslag van de bestaansgeschiedenis van de in 2020 opgeheven Uithoornse
gymnastiekvereniging Sparta. Piet van Buul ten slotte ging in gesprek met
dorpshistoricus Ton Pepping uit Abcoude.
Dit alles is aangevuld met aandacht voor ‘Goudsche kaas en Waverveen’, foto’s van
Wilnis toen en nu, genealogie ‘op een bijzondere manier’ en algemeen nieuws vanuit
het bestuur. Het geheel is weer prachtig opgemaakt door Jaco Kroon.
De Proosdijkroniek van september verschijnt in de tweede week van september.

Camarata Capelle met OHWL-verhalen
In het Monumentenweekend van 11 en 12 september 2021 organiseert de Stichting
Oude Hollandse Waterlinie een zestal klassieke inloopconcerten. De concerten duren
circa 45 minuten en worden uitgevoerd door het Barok-ensemble Camarata Capelle,
onder leiding van Boudewijn Bruil.
Het ensemble voert stukken uit van onder andere Händel, Telemann en Bach.
De muziek wordt afgewisseld met verhalen over de lokale geschiedenis van de Oude
Hollandse Waterlinie en het Rampjaar 1672, verteld door theatermaker Michiel van de
Burgt, in de persoon van de 17e-eeuwse Wouter van de Waterlinie.
Op zondag 12 september van 13.30 tot 14.15 uur in de Heilig Hart kerk te Vinkeveen.

Schelp en Uitkijk
In Vinkeveen, aan de Groenlandsekade
(toenmalige nummers 63 en 64), stonden
vanaf circa 1958 twee vakantiehuisjes van de
personeelsvereniging van de Provinciale
Utrechtse Elektriciteits Maatschappij (PUEM),
genaamd De Schelp en De Uitkijk.
De huisjes zijn ontworpen door de PUEM
architect H.E. Schulte. De Schelp was een
bungalow aan de waterzijde en versierd met
een sculptuur in de vorm van een schelp van
de kunstenaar Adriaan van der Weijden. De
Uitkijk lag aan de wegkant en bestond uit
twee etages, zodat er uitzicht over het andere
huisje heen naar de plas mogelijk was.
In 1985 zijn de huisjes verkocht.
Wie weet meer te vertellen wat
ermee gebeurd is en heeft er
mogelijk nog meer foto’s van?
Reageer dan s.v.p. via
info@proosdijlanden.nl
Rechts ‘De Uitkijk’ en hierboven
een foto van ‘De Schelp’.

Bezichtigen Veensteekmachine
Op open monumentendag 11 september en ook op 9 oktober kunt u tussen 10.30 en
15.00 uur de weer werkende Veensteekmachine bezichtigen aan de Herenweg 240
(Jachthaven Börger) te Vinkeveen.

Stoeptegelpuzzel
Op de open monumentendag van 11 september a.s. is er voor leerlingen van de
groepen 8 van de basisscholen in Mijdrecht een monumentenpuzzeltocht
beschikbaar, waarmee leuke prijzen zijn te winnen.
Contactpunt: vanaf 11.00 uur in de Janskerk te Mijdrecht.

Beeldbank, een digitaal bezoek waard!

De beeldbank van HV De Proosdijlanden bevat regelmatig nieuwe
aanvullingen. Gebruik de link hierboven om onze collecties te bekijken.

Belangrijke data
Onder voorbehoud de volgende data:
11 september
11 september
12 september
18 september
2 oktober
9 oktober
27 oktober
6 november
18 november
18 november

Stoeptegelpuzzel
Bezichtigen Veensteker
Camarata Capelle (OHWL)
Boek Waverveen
Film Nostalgisch Vinkeveen
Bezichtigen Veensteker
Lezing Rampjaar 1672
Film Nostalgisch Vinkeveen
Algemene ledenvergadering
In een Rijtuigje - lezing

Mijdr.Janskerk
Vinkeveen
V’veen R.K.-kerk
Waverveen*
V’veen Morgenster
Vinkeveen
Wilnis Willisstee
V’veen Morgenster
Wilnis Willisstee
Wilnis Willisstee

11.00 uur
10.30 uur
13.30 uur
16.00 uur
n.n.b.**
10.30 uur
20.00 uur
n.n.b.**
20.00 uur
20.30 uur

* In een volgende nieuwbrief verspreiden we nadere informatie over het
verschijnen en de mogelijkheden van afhalen van het boek
‘Waverveen: van boeren, burgers en buitenlui.’
** De aanvangstijden in de Morgenster zijn 13.30 uur en 19.00 uur.
Overigens volledig afhankelijk van de ontwikkelingen en maatregelen rond het
Coronavirus.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lid worden van onze vereniging kan door uw gegevens in te
vullen op onze website.
Of 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, 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 vrijwillige 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.

