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WAVERVEEN: VAN BOEREN, BURGERS EN BUITENLUI  

 
Dorsen aan de Cliffordweg, begin twintigste eeuw (collectie Poldermuseum) 
 
Onder de verantwoordelijkheid van de historische vereniging De Proosdijlanden geeft 
de Stichting Proosdijer Publicaties dit najaar een rijk geïllustreerde uitgave over de 
historie van Waverveen uit. Dan verschijnt ‘Waverveen, van boeren, burgers en 
buitenlui’.   
De enorme 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 vormgegeven boek geeft een prachtig beeld van het 
economische en maatschappelijke leven in een kleine boerengemeenschap in de 
afgelopen eeuwen. 
Het verhaal is geschreven door Arie Bloed. Het boek geeft een indruk van de ‘kleine’ 

geschiedenis zoals de ‘gewone man’ die beleefde, waarbij de vroegere inwoners 

voor een deel ‘hun’ verhaal vertellen; een ‘sfeerboek’, meer dan een academisch 

doorwrocht werk.  

U kunt al voorintekenen: Zie ook onze website (onder ‘publicaties’) 

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 

 

 

https://www.proosdijlanden.nl/index.php/publicaties/binnenkort
http://www.proosdijlanden.nl/
mailto:secretariaat@proosdijlanden.nl
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Tentoonstelling 
 

Met een koffer vol naar Brooklyn. Vier eeuwen Nederlands-Amerikaanse cultuur in 
archiefstukken; een tentoonstelling die op 24 juni in het RHCVV wordt geopend.  
 
Op 21 mei is het 375 jaar geleden dat het dorp Breuckelen, dat uitgroeide tot de wijk 
Brooklyn in New York, in de Verenigde Staten werd gesticht. Aan de hand van 
archiefstukken wordt de bezoeker meegenomen in de geschiedenis van vier eeuwen 
Nederlandse cultuur in Amerika. Al vanaf de zeventiende eeuw trokken Nederlanders 
naar Amerika, waarbij de motieven voor emigratie verschilde over de tijd. Door de 
eeuwen heen hebben deze Nederlanders hun stempel gedrukt op de Amerikaanse 
cultuur. Dit komt bijvoorbeeld nog steeds terug in straatnamen, eetgewoonten en de 
taal. De tentoonstelling loopt van 24 juni t/m 31 december en zal maandag t/m vrijdag 
van 10.00 tot 16.00 uur te bezoeken zijn. In de zomer-, herfst- en kerstvakantie zijn 
we ook op zaterdag geopend.  
 

 
 

 

Bezoekadres Breukelen 

Schepersweg 6E 

3621 JK  Breukelen 

 Postadres 

Postbus 120 

3620 AC  Breukelen 

T +31(0)346 259 425  |  info@rhcvechtenvenen.nl  |  www.rhcvechtenvenen.nl  

mailto:info@rhcvechtenvenen.nl
www.rhcvechtenvenen.nl 


 

 

Uit de juninieuwsbrief 

van het platform 

Rampjaarherdenking 

geven we het volgende 

door: 

 
 
 

Platform publiceert schokkend schoolboek over Rampjaar  
WOERDEN – In 1674 verscheen de eerste druk van de Nieuwe Spiegel der Jeugd, 

de Franse tirannie, een schoolboek over de oorlogsmisdaden die de Fransen 

pleegden in het Rampjaar. Sindsdien werd het tientallen keren in grote oplagen 

herdrukt. De inhoud van het boekje was schokkend, mede door de gruwelijke 

afbeeldingen. In 2022 gaat het Platform - in samenwerking met uitgeverij Waanders - 

een hertaalde uitgave publiceren, voorzien van toelichting en noten.  

19 juni Hollandse Waterlinies Fietstour  
NIEUWERSLUIS - Op zaterdag 19 juni kun je fietsend de mooiste verhalen van de 
Hollandse Waterlinie ontdekken. Een prachtige route van 40 of 60 km op vier 
plaatsen vanuit Purmerend, Abcoude, Utrecht of Gorinchem. Geniet van de natuur, 
bezoek een fort, pak een terrasje en ga op ontdekkingstocht. Met als finish: een 
mooie medaille! Enthousiast geworden? Schrijf je dan direct in!  

 
5 en 6 juni start Fortenseizoen  
NIEUWERSLUIS - In het weekend van 5 en 

6 juni 2021 begon het toeristische seizoen 

voor de forten, vestingen, kastelen, bunkers 

en tussenliggend waterlinie erfgoed. Onder 

het thema "verhalen" organiseren tal van 

forten en vestingsteden activiteiten in het 

prachtige linielandschap tijdens Ode aan de 

Hollandse Waterlinies.  

Ga op stap met een Hap-en stap 

arrangement of strijk neer op 1 van de vele fortterrassen. Er zijn spannende 

speurtochten en expedities, bekijk de fototentoonstelling Forten van Boven of de 

buitenexpositie op Fort Honswijk. Ga mee met een Fortensafari of geniet van één 

van de vele wandel-, fiets- en vaarroutes. Dat allemaal tegen het decor van huidig of 

toekomstig Werelderfgoed. Een gevarieerd aanbod voor jong en oud. Ontdek meer 

op Forten.nl.  

Ten slotte 
Zaterdag werd in Gorinchem het startsein gegeven in aanloop naar de 

Vestingdriehoekdagen in mei 2022. Het historische stripboek Het Waterwapen, over 

de Oude Hollandse Waterlinie, is hier officieel gelanceerd. Voor meer informatie over 

het stripboek verwijzen we naar de website oudehollandsewaterlinie.nl 



 

 

Nu lid worden!! 
De stickerverzamelactie voor het tweede deel 

van ‘Trots op Vinkeveen’ loopt nog een paar 

weken. Aan deze stickeractie is ook een 

ledenwerfactie gekoppeld voor onze 

vereniging.  

Lid worden van ‘De Proosdijlanden’ levert 

alleen nog deze maand  o.a. een 

Jumbocadeaubon op.  

 

Dus: dit is hèt moment om lid te worden of 

anderen hierop attent te maken! 

 

 

 

Gezocht Deutz 
Mijn naam is Sjaak van Rijn, ik woon in Lisse en fiets veel op mijn oude dag in uw 

mooie omgeving. Ik heb uw vereniging bezocht op de website en was verrast, dat het 

ook de hele omgeving bestrijkt. 

Nu heb ik een verzoek om de eigenaar of 

zijn nazaten van mijn zeer oude tractor te 

achterhalen. Het is een Deutz van 1955, 

geleverd door Roeleveld Bos. 

Het is een 11 pk 1 cilinder. Nog in 

originele staat.   

Deze is door mij gekocht bij Van Iperen 

in Rijnsaterwoude, ongeveer in 1998. 

Vriendelijk groeten, Sjaak van Rijn, Lisse 

Kunt u deze meneer verder helpen 

reageer dan aan: j.van.rijn@planet.nl 

 

 

 

 

  

mailto:j.van.rijn@planet.nl


 

 

Beeldbank, een digitaal bezoek waard! 

 

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

 

Onze leverancier van de beeldbanksoftware heeft een nieuwe functie 

geactiveerd waardoor een serie foto’s die bij elkaar horen als één groep 

getoond wordt. Deze functie is nu actief in het archief “Foto’s”, maar niet 

in het archief “Objecten” 

Bij het opstarten komt nu per serie een foto in beeld. De naam van die 

serie (serietitel) staat onder de foto, evenals het aantal foto’s in die serie. 

Door daarop te klikken zie je de foto’s die in die serie zijn opgenomen. 

Deze weergave van serietitels kun je zelf uitschakelen (en eventueel 

weer inschakelen). Je ziet dan alle foto’s van het fotoarchief achter 

elkaar, de meest recente eerst. Je kunt dit doen door een vinkje te 

plaatsen in het vakje bij “Serieweergave uit”.  

Als je het fotoarchief hebt geselecteerd vind je dit vakje helemaal links 

onderaan. 

 

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


 

 

Belangrijke data  
Onlangs heeft onze PR-commissie zich weer voorzichtig beraden op de 

mogelijkheden voor lezingen, excursies of andere evenementen later dit jaar.  

We houden u op de hoogte. Onder voorbehoud de volgende data: 

9 oktober  Boek Waverveen  Waverveen* (n.n.t.b.) 16.00 uur 

27 oktober  Lezing Rampjaar 1672 Wilnis Willisstee  20.00 uur 

18 november  In een Rijtuigje  Vinkeveen Boei  20.00 uur 

Later dit jaar verspreiden we nadere informatie over het verschijnen en de 

mogelijkheden van afhalen van het boek (zie ook eerder in deze nieuwsbrief): 

WAVERVEEN: VAN BOEREN, BURGERS EN BUITENLUI  

 

Waverveen, de Viersprong 

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

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, 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.  

http://www.proosdijlanden.nl/

