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1672 RampZalig  

 

Hartelijk dank 

Natuurlijk verdienen de initiatiefneemsters, Greet en Marjolein Stappers, alle lof voor 

hun inspanningen. De lovende woorden die veel bezoekers ons 

doen toekomen zijn zeker voor deze twee kartrekkers bedoeld.  

Maar veel dank zijn we ook verschuldigd aan al die vrijwilligers, 

die zich deze maanden inzetten en ingezet hebben. Eerst al bij 

de opbouw en de openingsdag, maar zeker ook al die 

middagen dat we gastheren en gastvrouwen mochten inzetten, 

zowel van de parochie als vanuit de HV.  

Een aardig detail hierbij is de door Mies Visser speciaal 

ontworpen en vervaardigde sjerp. Andere details zijn op 

bovenstaande foto's van Henk Butink te zien: de authentieke 

prullen- of paraplumand en hiernaast de speciaal (door 

Marjolein en Greet) ontworpen en gemaakte ontvangstbalie.  

Wat komt er nog? 

De Rampjaren in en voor Utrecht 
In de reeks lezingen die wij organiseren als aanvulling op de tentoonstelling ‘1672 

RampZalig’ geeft Joke Kok- Hamersma a.s. zaterdag 15 oktober een lezing over de 

situatie rond Utrecht in het Rampjaar. De lezing is om 13.30 uur in de R.K.-kerk aan 

de Kerklaan te Vinkeveen. Toegang is als gebruikelijk gratis. 

De spreekster van a.s. zaterdag behandelt in haar lezing de situatie in de stad 

Utrecht ten tijde van het Rampjaar 1672. Tevens legt zij uit wat de reden was van de 

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 

 

 

http://www.proosdijlanden.nl/
mailto:secretariaat@proosdijlanden.nl
mailto:administratie@proosdijlanden.nl


snelle overgave van de stad aan de Fransen. Ook zal de inkwartiering van de 

Fransen in de stad Utrecht aan de orde 

komen en wat het kostte om te zorgen dat 

de Fransen weer uit de stad vertrokken.  

Naast dit alles gaat Joke in op het 

monument van de protestantse 

viceadmiraal Van Gendt in de Domkerk en 

wat de plaatsing van dat beeld te maken 

heeft met het Rampjaar. Daarbij zal ook het 

voor de stad Utrecht volgende Rampjaar, 

namelijk 1674, ter sprake komen.  
      Monument viceadmiraal Van Gendt, Domkerk Utrecht 

Deze lezing is op één na de laatste in een door de bezoekers zeer gewaardeerde 

reeks, die vorig jaar oktober begon met de lezing van Luc Panhuysen in Wilnis. 

Op 17 november volgt na onze algemene vergadering in Mijdrecht aan de 

Croonstadtlaan het slotverhaal. Spreker die avond is Daan Wolfert. 

Bibliotheek en documentatie 
Als vereniging bezitten we nogal wat documentatiemateriaal over onze regionale 

geschiedenis. Deze verzameling historisch materiaal is ook toegankelijk voor een 

breder publiek. 

U kunt tevoren thuis al beoordelen of over het onderwerp dat uw belangstelling heeft 

misschien in onze bibliotheek iets aanwezig is. Daartoe hebben we inmiddels een 

eerste versie van de catalogus op onze website gezet.  

We zijn nu druk bezig om de catalogus te completeren en alle fouten eruit te halen. 

Hiermee zijn we nu zover gevorderd dat de tweede versie, met een toelichting hoe de 

catalogus te gebruiken, zeer binnenkort kan worden gepubliceerd. 

(https://www.proosdijlanden.nl/index.php/bibliotheek/catalogus) 

Uw eventuele op- of aanmerkingen over de bruikbaarheid van 

deze catalogus op de website horen wij graag en kunt u 

sturen naar: info@proosdijlanden.nl 

Iets voor U? 
We hebben ruimte voor nieuwe medewerkers in de 

werkgroep Bibliotheek en Documentatie. Hebt u een paar 

uurtjes per week over en heeft u interesse in bibliotheekwerk 

en administratie, dan willen we graag met u kennismaken en 

bespreken of we u als onze nieuwe medewerker mogen 

begroeten.  

Als medewerker in een klein team registreert u o.a. de 

ontvangen documenten, u verwerkt ze in het 

registratiesysteem en bergt ze op in het archief.   

Belangstelling?  
Neemt u eens contact op met Klaas Bakker (e-mail: 

kl.bakker70@gmail.com, tel: 0297-281846) of Co Oudshoorn (e-

mail: co.oudshoorn@planet.nl, tel:  0620957686).  
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Beeldbank 
Ook onze beeldbank bevat regelmatig nieuwe aanvullingen. Bezoek onze website 

(proosdijlanden.nl) om deze collecties te bekijken. 

Zo hebben we inmiddels een reeks foto’s geplaatst uit de lezingweekenden van de 

tentoonstelling ‘1672 RampZalig’. Zie hiervoor de rubriek ‘Actueel archief’. 

Tevens zijn een kleine veertig foto’s toegevoegd, die gebruikt zijn bij de lessen 

geschiedenis op de scholen. Ook hebben we negen foto’s geplaatst, die Ton 

Steenhof ons aanleverde over Baambrugge rond 1970.  

 

Gezocht 
Mevrouw M. van den Bergh uit Amstelveen schreef ons het volgende:  

Mijn oud-grootvader was Gerrit Janssen van Leeuwen, hij was sluiswachter van de 

Nessersluis. Hij is overleden op 10 november 1791. Hij huwde met Marritje 

Houman/Houwman op 16-06-1782 te Waverveen (Amstelveen, De Nes en 

Zwaluwebuurt). Marritje Houman/Houwman was eerder gehuwd met Anthonij van der 

Helm. 

Heeft iemand mogelijk informatie over geboortedata van Gerrit Janssen van 

Leeuwen en Marritje Houman/Houwman?? 

Uw reactie kunt u sturen aan redactie@proosdijlanden.nl 

Historisch Abcoude 
U kunt honderden foto’s uit de 

regionale geschiedenis 

uitgebreid terugzien op onze 

Beeldbank. Maar ook via de 

sociale media! Natuurlijk 

bevelen we u de Facebook en 

Instagram-pagina’s van onze 

vereniging van harte aan.  

Eerder al wezen we ook op het 

‘Geheugen van Mijdrecht’ of 

van Ton Pepping ‘Oud 

Abcoude-Baambrugge’. 

Ook de Facebookpagina 

‘Historisch Abcoude’ durven we 

in deze reeks te noemen. We 

wensen u veel plezier met al 

die nostalgische beelden. 

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


Familie Snoek - Roeleveld  Wie herkent u? 

 

Deze foto is gemaakt rond 1917 op de boerderij van Joop Roeleveld. De familie 

Snoek-Roeleveld woonden toen of op Hofland of al aan de Schattekerkerweg 3. 

Het gezin vooraan bestaat uit Pietje Roeleveld en Klaas Snoek met hun oudste vijf 

kinderen: Anton, Anna, Truus, Piet en Cor Snoek. Pietje Roeleveld is de oudste 

dochter van Cornelis Jacobus Roeleveld en zijn eerste vrouw Anna Donicie. Hij 

hertrouwt hierna met Magtilda Bakker. Het vermoeden is dat ook hun kinderen op de 

foto staan. Of enkele buren?? (zie ook onze Beeldbank, rubriek ‘Kent u?’) 

Kent iemand deze Roelevelden? Of heeft iemand andere ideeën bij de foto?'  

 

  



Belangrijke data  
Tot en met 30 oktober  Tentoonstelling 1672 RampZalig R.K.-kerk Vinkeveen  

Tot en met 30 oktober  Educatieproject groepen 7 basisscholen De Ronde Venen 

15 oktober   Lezing Joke Kok: ‘De rampjaren in en voor Utrecht’ 

30 oktober   Slotdag Tentoonstelling ‘1672 RampZalig 

17 november   Algemene Ledenvergadering Ohk Mijdrecht 20.00 uur 

17 november   Lezing 1672 Daan Wolfert Ohk Mijdrecht 20.30 uur 

26 november   Eindactiviteit ‘1672 RampZalig’ Parochiehuis Mijdrecht* 

Op de zaterdagmiddagen van de lezingen starten de lezingen om 13.30 uur. 

 

*Nadere informatie volgt, bijeenkomst voor alle vrijwilligers HV en betrokkenen ‘1672’. 

 

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

Lid worden van onze vereniging kan door uw gegevens in te vullen op onze 

website (scan de QR-code hiernaast en vul uw gegevens in).  

Of stuur een e-mailbericht met vermelding van naam en adres te 

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.  
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