
 

 
Februari 2022 

1672 RampZalig 
De belangrijkste activiteit in 2022 is zonder meer de grote tentoonstelling die we komende 

zomer organiseren. Belangrijke plekken in onze gemeente uit de tijd van de Oude Hollandse 

Waterlinie en het Rampjaar 1672 krijgen hierbij volop aandacht. De tentoonstelling, enkele 

lezingen en diverse andere activiteiten zijn de middelen om de vele geïnteresseerden uit 

onze regio kennis te laten maken met hetgeen er gebeurd is in 1672. 

Van 1 juli t/m 21 oktober organiseren we in de R.K.-kerk Het Heilig Hart van Jezus 

aan de Kerklaan in Vinkeveen een tentoonstelling rond de gebeurtenissen van 1672. 

En speciale projectgroep o.l.v. Greet en Marjolein Stappers coördineert de 

activiteiten die hierbij voor u gerealiseerd worden. 
 

 

HV De Proosdijlanden, in samenwerking met d’werkplaats, de R.K.-kerk Het Heilig Hart van Jezus, Cultuurhuis Abcoude, Waternet 

(Waterschap Amstel, Gooi en Vecht)  en Gemeente De Ronde Venen. 

Wilt u meehelpen? 
Voor een goed verloop van de tentoonstelling zoeken we suppoosten. De gastheer/ 

gastvrouw ontvangt en begeleidt bezoekers van de tentoonstelling, staat eventueel 

bij de ingang om toegangsbewijzen te checken of te verkopen en helpt zo nodig mee 

om te openen en af te sluiten.  

De tentoonstelling ‘1672 RampZalig’ is van 1 juli 

tot en met 21 oktober, te bezoeken op woensdag-, 

vrijdag-, zaterdag- en zondagmiddag van 13.00 tot 

16.00 uur. We willen de suppoosten in drietallen 

laten optreden. 

 

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 

 

 

Croonstadtlaan 4a, 3641 AL Mijdrecht  

Secretariaat: 

E secretariaat@proosdijlanden.nl 

Ledenadministratie: 

E administratie@proosdijlanden.nl 
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Bent u (alleen of samen met) beschikbaar om in de periode juli t/m oktober één of 
meerdere dagdelen op te treden als gastheer of gastvrouw tijdens onze 
tentoonstelling geef dan uw mogelijkheden s.v.p. op bij Geertje Oerlemans,  
mail: geertje.oerlemans@ziggo.nl of tel.: 0297 256660. 
 
 

Wat wordt er nog meer georganiseerd? 
• Een aantal wisselende tentoonstellingen 

• Een reeks lezingen 

• Informatiepanelen (vlaggen) 

bij een aantal ‘landmarks’ 

(belangrijke plekken van 

bijzondere gebeurtenissen in 

onze gemeente in 1672)  

• Diverse fiets-, wandel-, en 

vaarroutes langs deze 

plekken: 

 

• Heel DRV kookt…, koken met 

recepten van toen. Of een 

picknickmand, af te halen bij 

verschillende restaurants, om 

de Gouden Eeuw te proeven 

tijdens een van de vele routes 

of thuis met de familie. 

En natuurlijk speciale aandacht in onze Proosdijkroniek.  

Naast het reguliere juninummer mag u een speciale 1672-editie verwachten, met alle 

verhalen over de gebeurtenissen in die tijd in onze omgeving. 

Heeft u spullen? 

Of ander materiaal wat we in en rond de tentoonstelling over 1672 of in onze 
Proosdijkroniek kunnen laten zien of beschrijven?  
Kaarten over de Ronde Venen of de provincie Utrecht, boeken uit de 17de eeuw, 
prenten van onze dorpen uit die periode, gebruiksvoorwerpen uit de 17e eeuw  
 
Denk aan tinnen voorwerpen, aardewerk, porselein, tegeltjes, schaatsen, 
wijnflessen, eetgerei, munitie, kleding of andere bijzonderheden), verhaaltjes/ 
anekdotes, recepten of foto’s uit de bewuste periode van de zeventiende 
eeuw? 
We staan open voor alle mogelijke suggesties om onze activiteiten te ondersteunen, 
nog mooier of interessanter te maken! Heeft u ideeën of materiaal?  
Neem dan s.v.p. contact op met: Marjolein Stappers,  
mail: marjolein-stappers@hotmail.com of tel.: 06 - 36310408. 
Bij voorbaat heel veel dank voor uw inbreng! 

 



Fotoherkenning 

Op de foto hieronder staat de brug van de Haarlemmermeerspoorlijn over de 
Ringvaart in Vinkeveen in maart 1959. De man bij de brug is Jan Kolenberg, die met 
zijn gezin in het Spoorhuis aan Demmerik woonde, in de verte zichtbaar. In die tijd 
liet hij tweemaal per dag de spoorbrug neer om de goederentrein te laten passeren. 
Daarvoor moest hij oversteken met een roeibootje dat links naast het 
brugwachtershuisje nog net zichtbaar is. 
De foto is genomen door fotograaf Kees van de Meene, tevens de eigenaar van de 
afgebeelde scooter. De man aan de overkant van de brug is zijn collega fotograaf 
Roef Ankersmit.  
De foto is ooit geplaatst in het boekje “De Haarlemmermeerspoorlijnen in oude 
ansichten”. Echter op deze niet afgesneden versie is links onder nog een kind te 
ontwaren (zie ook uitvergroting). De vraag is: wie herkent dit kind?  
Uw reactie mag u sturen naar info@proosdijlanden.nl 
 

 
 

Een tweede verzoek om informatie betreft nevenstaande 

Deutz tractor: 

Het gaat hier om een Deutz 11 pk 1 cilinder, geleverd in 

1955 door Roeleveld en Bos Mijdrecht.  

Sjaak van Rijn (Lisse) kocht deze tractor omstreeks  2000 

bij Van Iperen in Rijnsaterwoude. 

Wie van onze lezers weet meer van deze tractor? 

 

U kunt uw reactie sturen aan:  

Sjaak van Rijn, Vinkenlaan 9, 2161 DZ Lisse,  

tel.: 0252-218313 na 17.00 of voor 22.00 uur.  

Of via een mailtje aan j.van.rijn@planet.nl 
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‘Verliefd op de Dorpsstraat’ 
De Proosdijkroniek van maart staat weer vol 

interessante wetenswaardigheden. Ook nu 

weer rijk geïllustreerd met tientallen foto’s van 

onze dorpen uit het verre en nabije verleden. 

Deze keer met aandacht voor de Abcouder 

brandweercentrale, diverse Rondeveense 

monumenten, de Hoefse gemeenschap, 

overlijdensregisters, provinciegrenzen, Boote 

de Vries, Jean Rousset de Missy, enkele 

Mijdrechtse straten, de Wilnisse plas en het 

achterhalen van stamboomgegevens.  

Natuurlijk krijgt ook de tentoonstelling rond 

het Rampjaar 1672 volop aandacht.  

Kortom weer een schat aan leesvoer, rijk 

geïllustreerd en prachtig vormgegeven. Een 

waardevol tijdschrift voor eenieder die meer 

wil weten over het verleden van zijn eigen 

omgeving. De nieuwe Proosdijkroniek wordt 

verspreid in de tweede week van maart.  

 

RHC Vecht en Venen 

 
U kunt weer terecht bij het RHC Vecht en Venen in Breukelen. Zie voor actuele 

openingstijden de website van het RHCVV. Daarnaast blijft online onderzoek 

mogelijk. Vergeet bij een bezoek aan de studiezaal niet de tentoonstelling 'Met een 

koffer vol naar Brooklyn' te bezoeken. Deze is nog te zien tot en met eind februari. 

De tentoonstelling zit boordevol interactieve en educatieve elementen en is leuk voor 

jong en oud. 

 

Beeldbank 
Onze beeldbank  bevat regelmatig 

nieuwe aanvullingen. Bezoek onze 

website (proosdijlanden.nl) om onze 

collecties te bekijken. 

https://hvp.collectiebank.nl/beeldbank/start/archieven17


Belangrijke data  
21 april  Algemene ledenvergadering  Ohk   20.00 uur 

21 april  Lezing – verveningsgeschiedenis   Ohk   20.30 uur 

1 juli  Officiële opening Tentoonstelling 

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

 

Algemene vergadering: 21 april a.s.  
Voor 21 april 2022 staat opnieuw onze algemene 

ledenvergadering gepland. U bent welkom in onze 

verenigingsruimte aan de Croonstadtlaan 4a te 

Mijdrecht. Aanvang 20.00 uur. 

We presenteren dan de jaarrekening 2020 en de 

begroting 2022, gevolgd door een lezing van Kees 

Kentrop over de vereveningsgeschiedenis in De 

Ronde Venen. 

Kees vertelt over de ontwikkeling van veen naar 

turf, het uitbaggeren en de werkzaamheden die dit 

met zich meebracht. Een lezing met tekst, foto’s en 

filmpjes met uitleg, waarbij te zien is hoe het 

veengereedschap in de praktijk werd gebruikt.  

 

  
 

Spaaractie drinkbekers met historische afbeeldingen van Vinkeveen, voor jaar 2022 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 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.  

http://www.proosdijlanden.nl/

