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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.  

Binnenkort start de voorintekening. Zie ook onze Proosdijkroniek van juni.  

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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Online Fietsroute 75 jaar  Vrijheid geactualiseerd 
met dank aan Henk Butink 

Onderaan op de Fietsroute homepagina is een 
koppeling gemaakt naar de Facebookpagina van 
de gemeente. Hierop de videoreportage van de 
fietstocht, die de burgemeester en de 
kinderburgemeesters maakten op 4 mei 2021, 
gebruikmakend van de Fietsroutekaart 75 jaar 
Vrijheid. Een aanrader. 
 
Nieuw is de Jan Berkelaarbrug. De brug in 
Vinkeveen, nabij zijn (verdwenen) woonhuis, is 
naar hem vernoemd. Een eerherstel na 77 jaar 
voor deze verzetsman. De onthulling was op 4 
mei 2021. Een bijzondere vondst was dat Anne 
Frank in haar dagboek op 19 juli 1943 over het 
bombardement op Amsterdam-Noord heeft 
geschreven. Jan Berkelaar is daarbij 
omgekomen.  
Zie ook verderop in deze nieuwsbrief. 

 

De pagina Herdenkingskruis fusillade Koop Peters is vernieuwd. Het oude kruis is 

vervangen. Bijzonder is dat het nieuwe kruis is gemaakt door Berto van Veen in 

Californië USA. Tevens is het recente artikel van Jan Rouwenhorst over Koop Peters 

geplaatst. Naast een versie in het Nederlands is er nu een Engelse versie: GT 1944, 

Memorial cross fusillade Koop Peters.     

De vertaling werd gemaakt door Berto van Veen, met hulp van zijn dochter Melinda 

van Veen-MacLean. Deze versie is vooral bedoeld voor de Engelstalige familieleden.  

Er zijn nieuwe informatiepagina's gemaakt over de oorlogsslachtoffers: Cobus ten 
Haken en Gerrit van Heeringen. Verder zijn er afbeeldingen van de gekalligrafeerde 
en digitale Erelijst voor Gevallenen 1940-1945 opgenomen. Bij het onderzoekwerk 
bleek dat Dirk van Vliet ontbreekt op de Erelijst, een omissie. Jan Rouwenhorst 
neemt actie. De informatie over de zes Binnenlandse Strijders is samengevoegd op 
één pagina.  

Over de Beeldbank – Objecten 
In de Covid-19 periode zijn zo'n 1750 foto’s opgeladen, met bijbehorende 

beschrijvingen. Dit zijn alle foto's die de laatste zestien jaar van de kunstwerken en 

monumenten gemaakt zijn. Op deze manier blijven ze voor de toekomst bewaard.   

Er is nog wat 'achterstallig onderhoud', maar dat is al wel te zien in de Kunstgalerij. 

Het gaat dan om het nieuwe beeld van Johannes de Doper voor de Janskerk en 

nieuwe hekwerk van het Janskerkhof in Mijdrecht. Het nieuwe kruis voor Koop Peters 

en de Jan Berkelaarbrug zijn hiervoor al genoemd.   

https://www.butink.nl/fietsroute-75-jaar-vrijheid-de-ronde-venen
https://www.butink.nl/gt-2021-jan-berkelaarbrug
https://www.butink.nl/gt-1944-herdenkingskruis-fusillade-koop-peters
https://www.butink.nl/gt-1944-memorial-cross-fusillade-koop-peters
https://www.butink.nl/gt-1944-memorial-cross-fusillade-koop-peters
https://www.butink.nl/cobus-ten-haken-1919-1940
https://www.butink.nl/cobus-ten-haken-1919-1940
https://www.butink.nl/gerrit-van-heeringen-1885-1944
https://www.butink.nl/de-zes-binnenlandse-strijdkrachten-uit-vinkeneen
https://www.butink.nl/2020-johannes-de-doper-romee-kanis
https://www.butink.nl/2020-hekwerk-janskerkhof-mijdrecht


 

 

“Ik was zo kwaad dat ik mijn auto meteen verkocht heb” 

In de juni-editie van de Proosdijkroniek krijgt de lezer weer een breed scala aan historisch 

interessante artikelen over onze regio voorgeschoteld.  

Bakkebaarden en een boerderij 

Zo ging Piet van Buul in gesprek met Harmen Hoogenhout. Harmen zat in tal van besturen 

en hij verdiepte zich in de historie van zijn omgeving. Harmen vertelt over bewoners en 

eigenaarsgeschiedenis van de Jeannette’s hoeve aan de Rijkstraatweg tussen Baambrugge 

en Abcoude. Harmen zelf verplaatst zich vooral op de fiets, na een vervelende ervaring 

tijdens een autoritje… 

 

Kinderopvang en tankschepen 

Langs de Veenweg in Wilnis staat nog altijd een kinderdagverblijf. Joop Frankenhuizen dook 

in de archieven om te ontdekken wat er in de beginjaren over geschreven is.  

Frans van Seumeren startte op 16 januari 1922 de Teerunie op. Om onafhankelijker te 

kunnen opereren wilde Van Seumeren liefst eigen tankschepen. Chris Woerden vertelt over 

de rederijen van Frans van Seumeren. 

 

Wilnis en Vinkeveen 

In het laatste deel van een reeks artikelen richt de Geheymschrijver 

zijn vizier op het dorp Wilnis en de Heerlijkheid Oudhuizen. Stef 

Veerhuis heeft deze verhalen uit de achttiende eeuw bewerkt. 

Voor zijn studie kreeg Luuk Berk de opdracht om een 

fotodocumentaire te maken. Foto’s uit het verleden (begin twintigste 

eeuw) naast foto’s van vorig jaar laten de transformatie zien die het 

dorp Wilnis heeft doorgemaakt. 

Arie Bloed beschrijft een Vinkeveens besluit om in het vervolg de 

reinigingsrechten via de huisvuilzakken te gaan innen. Ook in 1970 

zag niet iedereen dat zitten. Een actueel geschiedenisverhaal. 

 
Hollandgangers en familieonderzoek 

Arbeidsmigranten zijn van alle tijden. Over een aantal van hen vertellen nazaten uit de 

familie Schockman. Dat genealogie een veel beoefende hobby is, bewijst ook de in Uithoorn 

geboren Pim Wentink. Hij vertelt over zijn zoektochten in de familiearchieven. In deze editie 

van de Proosdijkroniek ook een stukje van Hans Snaterse over genealogische software. 

Wouter van Dijk belicht een kleine maar leuke aanwinst, die het RHCVV onlangs uit De 

Ronde Venen heeft ontvangen: het zomerprogramma van de Natuurvriendengroep Utrecht 

uit 1936. Kortom, alweer een editie om naar uit te kijken. 

 

Gezocht bezorger Proosdijkroniek 
Voor de bezorging van wijk 10 in Vinkeveen (Demmerik, Donkereind en Uitweg) 

zoeken wij een nieuwe bezorger/ bezorgster. Het gaat om 26 exemplaren, die 

eens in het kwartaal bij onze leden in genoemde straten bezorgd worden.  

Iets voor u? Reageer dan aan redactie@proosdijlanden.nl  Bij voorbaat veel dank. 

Onze dank gaat zeker ook uit naar Plonia Berkelaar, die jarenlang trouw deze wijk 

verzorgd heeft.

 

 

mailto:redactie@proosdijlanden.nl


 

 

  
(foto’s van Marjolein Stappers). 

Jan Berkelaarbrug 

Op 4 mei jl. onthulde burgemeester Maarten Divendal in het bijzijn van de ‘kinderen’ 

Berkelaar het naambordje en de bijbehorende informatiezuil ter nagedachtenis aan 

de Vinkevener Jan Berkelaar. Het bordje en de zuil zijn geplaatst nabij de brug aan 

het begin van de Baambrugse zuwe, waar het gezin Berkelaar ooit woonde. Op de 

website van Henk Butink (zie ook elders in deze nieuwsbrief) vindt u een uitgebreide 

reportage hierover, alsook een link naar het verhaal dat Jan Rouwenhorst hierover 

schreef, op de site van het RHCVV. 
 

Oude Hollandse Waterlinie Boek: 

In Het Oude Hollandse Waterlinie Boek wordt 
in ca. 250 verhalen een beeld geschetst van de 
bijna anderhalve eeuw waarin de Oude 
Hollandse Waterlinie dienst deed als 
grensverdediging van Holland. Van de 
predikant van Waverveen en boeren uit 
Stolwijk tot de secretaris van Woerden.  Prijs € 
19,95. 
 

 

Rampjaar 1672 

Het is volgend jaar 350 jaar geleden dat ons 
land geteisterd werd in het Rampjaar! 
Wilt u nu al meer informatie kijk dan op de 
website www.rampjaarherdenking.nl 
 
Ook in ons kwartaalblad willen we volgend jaar 
de nodige aandacht schenken aan de 
gebeurtenissen in dat jaar, gerelateerd aan 
onze directe omgeving. 

  

http://www.butink.nl/gt-2021-jan-berkelaar
http://www.butink.nl/gt-2021-jan-berkelaar
http://www.rampjaarherdenking.nl/


 

 

Nu lid worden!! 
De stickerverzamelactie voor het tweede deel van ‘Trots 

op Vinkeveen’ loopt nog een aantal weken. Aan deze 

stickeractie is ook een ledenwerfactie gekoppeld voor 

onze vereniging.  

Lid worden van ‘De Proosdijlanden’ levert de komende 

maanden o.a. een Jumbocadeaubon op.  

 

Hèt moment om lid te worden of anderen hierop attent te 

maken! 

 

 

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  
Helaas kunnen we door de voortdurende onzekere omstandigheden rond het Covid-

19 virus nog even geen nieuwe aankondigingen doen. Wel heeft onlangs 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. 

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

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.  

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

