
 

 

 

 
Oktober 2021 

 

 

 

WAVERVEEN: VAN BOEREN, BURGERS EN BUITENLUI 

Zaterdag 18 september was de presentatie van het boek ‘Waverveen: van boeren, 

burgers en buitenlui’. Een uitgebreid verslag hiervan leest u in de Proosdijkroniek van 

december. 

U kunt (tip voor een cadeau) het boek gemakkelijk bestellen via 

www.proosdijlanden.nl  (onder ‘publicaties’). 

Het boek is eveneens verkrijgbaar in de regionale boekhandels en  

in d’Werkplaats, Herenweg 177 te Vinkeveen of  

het Poldermuseum, Botsholsedwarsweg 13a te Waverveen.  

De prijs is €24,50.  

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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Lezing Rampjaar in Willisstee 

Op woensdagavond 27 oktober houdt 

Rampjaardeskundige Luc Panhuysen een 

lezing over de omstandigheden in dit belangrijke 

geschiedenisjaar, waarvan in 2022 de 

herdenking 350 jaar plaatsvindt. Aanvang van 

de lezing is om 20.00 uur in de Willisstee in 

Wilnis. 

In 1672 werd de Nederlandse Republiek onder de voet gelopen door het leger van 

de Franse koning Lodewijk XIV en diens bondgenoten. De overmacht was enorm en 

het strijdverloop rampzalig, niettemin wisten de Nederlander zich staande te houden. 

Rampjaar 1672, toen Nederland redeloos, reddeloos en radeloos was, wordt volgend 

jaar grootschalig herdacht. In aanloop naar de 350ste verjaardag van deze 

historische episode houdt Luc Panhuysen op 27 oktober als voorproefje op de 

herdenking een lezing voor onze Historische Vereniging De Proosdijlanden. 

 

Waterlinie redde het land 

In de lezing over het Rampjaar komen alle grote en 

belangrijke feiten van die periode voorbij, maar ook worden 

bepaalde misvattingen onder de loep genomen. Tevens zal 

nader worden ingegaan op de beleving van de inwoners 

die alle rampspoed ondergingen. De beroemde waterlinie 

redde het land. Gevolg was wel dat de Republiek in tweeën 

werd gedeeld in een vrij en een overheerst gebied. Het scheelde nogal of je in die 

jaren in Holland woonde, veilig achter de waterlinie, of in de door de Fransen of 

Munstersen bezette gebieden. Weliswaar heerste er paranoia in Den Haag en 

Amsterdam, maar er waren geen vijandelijke soldaten die de voordeur intrapten en 

de huisraad plunderden. In de bezette gebieden was de werkelijkheid een andere. 

Breukelen bijvoorbeeld kreeg zwaar onder de Fransen te lijden. Te lang is in de 

geschiedschrijving het Rampjaar vanuit Hollands perspectief bekeken. Luc 

Panhuysen zal proberen daarin tijdens zijn lezing 

verandering in te brengen.  

 

Luc Panhuysen is bekend van onder andere zijn boek 

‘Rampjaar 1672, hoe de Republiek aan de ondergang 

ontsnapte’. Dit boek, maar ook ‘Oranje tegen de 

Zonnekoning, de strijd tussen Willem III en Lodewijk XIV 

om Europa’ belandde op de shortlist van de Libris 

Geschiedenis Prijs. Zijn boeken worden ieder jaar herdrukt. 

‘De Ware Vrijheid: de levens van Johan en Cornelis de 

Witt’ beleeft inmiddels de 13e druk. Na afloop van de lezing 

zijn boeken van Panhuysen (gesigneerd) te koop. 



 

 

RABO ClubSupport  

In de regio Rijn en Veenstromen is ook dit 

jaar onze vereniging weer één van de 

deelnemers aan de actie Rabo ClubSupport.  

Tot 25 oktober kunnen leden van de Rabobank hun stem uitbrengen op onze 

vereniging. Stemmen kan via www.rabobank.nl/clubsupport of de Rabobank-App. 

‘Haantje op de toren’ 
(uit Beeldspraak, PG Mijdrecht) 

De haan – neergehaald  - op de grond gezet  -

liefdevol opgepakt  - heel lang zorgvuldig bewaard – 

en …….  – weer verhoogd!  
(Jos Vanhaelen, november 2019) 

Op De Rank staat geen torenhaan, maar die is er 

wel… Hij bevindt zich in De Rank. Het is de 

torenhaan van de oude kerk. Toen de oude kerk 

werd afgebroken, belandde de haan bij het 

bouwafval. Cor Westerdijk (1930-2019) ontfermde 

zich over de haan en bewaarde hem jarenlang in zijn 

schuur. Tot vlak voor zijn dood: de haan moest 

terug… In november 2019 vroeg Cor aan Jos 

Vanhaelen, dochter van een voormalig predikant van 

de gereformeerde kerk, om een achtergrond te 

schilderen bij de haan. Op aanwijzingen van Wim en 

Marian Bos maakte zij het schilderij dat nu in De 

Rank hangt. 

Eerste TV in Vinkeveen: 1952 
Een foto van de optocht die gehouden 

werd ter ere van de verkoop van de 

eerste Tv in Vinkeveen. Grundigdealer 

Van Spengen maakte hierna vele jaren 

reclame voor de beeldbuis. 70 jaar Tv in 

Nederland is uitgebreid herdacht via de 

programma’s van de NPO. 
Met dank aan Mar van Spengen en Greet en Marjolein 

Stappers.  

https://de-vinken.us15.list-manage.com/track/click?u=15cc5c699c3d0245308e3099a&id=1215eaf971&e=a87b371117


 

 

Oproep 
Voor de bezorgwijk rond ‘t Marktvelt en de Stationsstraat in Abcoude zoeken we 

m.i.v. 2022 een nieuwe bezorger/ bezorgster. Het gaat om het eens per kwartaal 

rondbrengen van ongeveer 20 Proosdijkronieken. Wilt u hierbij helpen, reageer dan 

aan redactie@proosdijlanden.nl. Bij voorbaat heel veel dank. 

Activiteiten RHC  
Het regionaal archief in Breukelen organiseert 26 oktober a.s. een schrijfcursus, later 

dit najaar een cursus paleografie en in de herfstvakantie een kinderworkshop 

kalligraferen. Tevens zijn onderdelen van de tentoonstelling ‘Met een koffer vol naar 

Brooklyn’ te zien in de bibliotheken van Wilnis en Mijdrecht.  

Meer informatie vindt u op www.rhcvechtenvenen.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. 

 

Belangrijke data  
27 oktober  Lezing Rampjaar 1672  Wilnis Willisstee 20.00 uur 

30 oktober  Historische films   Dorpshuis V’veen 11.00 uur* 

18 november  Algemene ledenvergadering Wilnis Willisstee 20.00 uur 

18 november  In een Rijtuigje - lezing  Wilnis Willisstee 20.30 uur 

12 februari  Film Nostalgisch Vinkeveen V’veen Morgenster 13.30 uur** 
 

*30 oktober betreft doorlopende voorstelling tot 17.00 uur 

** De aanvangstijden in de Morgenster zijn 13.30 uur en 19.00 uur.  

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

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.  

mailto:redactie@proosdijlanden.nl
http://www.rhcvechtenvenen.nl/
https://hvp.collectiebank.nl/beeldbank/start/archieven17
https://www.proosdijlanden.nl/index.php/lid-worden
http://www.proosdijlanden.nl/

