
VERSLAG BIJEENKOMST “HISTORISCHE KRING DRIEMOND” 
5 februari 2015 
 
Aanwezig: Leny Schuitemaker (voorzitter), Thijs de Groot, Toon Bakker, Cor Draijer, Hans 
Buijs, Henri Kalle, Dick van Gaalen, Netty de Vries, Berthy Ram, Henk Niessing, TjarkKeijzer 
(notulant). 
Afwezig: Alice Draijer, Beppie Lucassen, Rob Jongkind, Tom Witkamp, Jan Buurman. 
 
Opening:  
Leny opent de bijeenkomst. Alice en Jan zijn ziek. Beppie en Tom op vakantie en Rob jarig, 
gefeliciteerd! 
 
Mededelingen: 
Op TV was vanavond in het programma Landinwaarts een item te zien n.a.v. het boek 
“Ridders in de Bijlmer” Hier zagen we ook onze Toon sprekend in beeld. 
 
Verslag 8 januari 2015 
Thijs heeft de toonkast in HH (Huize Historica) opgehangen, de fotocollage verplaatst en het 
verzakte plafond in de keuken gestut. Dank. 
 
Voorbereiding alv 2 april 2015 
Dit punt is moeilijk te behandelen met 2 afwezige bestuursleden. 
 
Verkoop boekjes 
Loopt nog niet zo hard. Deel 1 en 2 zijn herdrukt.  In de volgende Dorpskrant verschijnt daar 
een mededeling over. Jan heeft een nieuw lid aangebracht, dat meteen deel 1 en 2 kocht.  
J. v.d. Werff van bureau Monumenten (zie ook volgende punt) suggereerde dat we ook 
boekjes naar het gemeente archief moeten sturen en proberen een korting te bedingen bij 
door ons af te nemen producten, zoals foto’s. (actie wie?) 
 
Verslag bezoek v.d. Werff 
Maandag 2 februari hadden Cor, Jan en Tjark een afspraak in het HH met Jouke v.d. Werff en 
zijn tijdelijke plaatsvervanger Hester.  
Het bureau Monumenten van Amsterdam is gevraagd advies uit te brengen bij het opstellen 
van een nieuw bestemmingsplan voor Driemond. Hiervoor hebben ze onze hulp gevraagd. 
Het gaat om het classificeren van de woningen in Driemond, waarbij gelet wordt op 
aspecten als ouderdom, bouwgeschiedenis, architect en bouwer en zo mogelijk 
bewoningsgeschiedenis. Wij krijgen op een groot vel een plattegrond van het dorp waar alle 
huizen op staan. Bedoeling is deze van een kleur te voorzien waaraan je kan zien hoe oud ze 
zijn en of ze historische “waarde” hebben. De vraag is dus of de Kring en met name de 
werkgroep “Woningen” deze informatie over de woningen wil proberen te achterhalen. We 
hebben toegezegd dat te zullen proberen, maar dat we niet voor april met de eerste 
bevindingen zullen komen. Uiteraard kunnen we beroep doen op de expertise die het 
bureau kan leveren .  
Ter herinnering: Cor en Tjark hebben in eerste instantie contact gekregen met het bureau 
omdat zij op verzoek van Heemschut een aantal panden hadden geselecteerd die in 
aanmerking konden komen om te worden aangemerkt als gemeentemonument. Hiertoe is 
een uitgebreide fotomap met tekst gemaakt die gepresenteerd is aan het Stadsdeel 
Zuidoost. Deze map is verdwenen en ook v.d. Werff heeft die niet kunnen achterhalen. Ons 
bestuur gaat in een brief aan Zuidoost blijk geven van onze verontwaardiging. 



 
Collectie de Wildt 
Bedoeling de ongeveer 1600 dia’s van de collectie te digitaliseren en zodoende toegankelijk 
te maken. Ze zijn verdeeld in rubrieken als: Het Gein, Het Zandpad, De Geinbrug. De Hoge 
Bijlmer, De Lage Bijlmer, De Stammerdijk enz. Bij de dia’s zit een map met van elke dia een 
beschrijving! Deze beschrijvingen staan op diskettes en gelukkig heeft Dick nog een apparaat 
dat deze diskettes eenvoudig kan digitaliseren. Foto’s en beschrijving zijn volgens hem een 
rijke aanwinst! Wel is het zo dat er soms van een gebouw meerdere dia’s zijn dat dan van 
allerlei kanten belicht is. 
Over de wijze waarop de dia’s gedigitaliseerd gaan worden, komt nog een gesprek tussen 
het bestuur en Dick omdat daar een verschil van mening ligt. 
 
Werkgroepen 

- De Buitens 
Cor en Hans hebben inmiddels een overvloed aan materiaal. Voor het boekje zal er 
dus flink “beperkt” moeten worden. Een foto laat een schilderij met 3 generaties de 
Clercq zien. Deze familie bezat meerdere buitens in onze regio. 
Ter sprake komt ook een klassenfoto van het Zondagschooltje (ook een bijzonder 
gebouw) in het Gein met de vraag of de leden de gefotografeerden herkennen. 

- De Fotoclub 
Geef Henk dingen om te scannen! 

- Middenstand 
Door gezondheidsproblemen staat het onderzoek op een laag pitje, maar Berthy en 
Netty denken dat ze er weer tegenaan gaan. 

- Woningen 
Zie het punt: bezoek v.d. Werff 

- Toon moet weer naar het ziekenhuis: de 18e (?) sterkte en beterschap 
 
Open middag 
Hoe gaat het? Nog te kort om er echt iets over te zeggen. Wel stelt men vast dat behalve de 
eerste keer er geen buitenstaanders zijn gekomen. Het is wel gezellig (ook belangrijk) onder 
elkaar. Cor ziet de gesprekken liever serieuzer en gericht op historische onderwerpen. 
We moeten meer bekendheid geven: bv. Uitnodiging tot bezoek bij de jaarstukken voegen. 
Een bord aan de weg dat verwijst naar het (geopende) gebouw. 
Cor, Dick en Hans zijn in ieder geval 14 februari aanwezig. 
 
Lezing of wandeling 
Dit punt wordt doorgeschoven.  
 
Rondvraag 
Hans, Cor, Alice en Jan gaan 20 februari op bezoek bij de historische kring Abcoude. Wie wil 
er nog meer mee? Meld je. 
Toon meldt dat oud-Weesperkarspelaar Johan van Zuylen is overleden. 
Ook heeft Toon een kopie van een oude kaart van de Bijlmermeer gekregen van Evert van 
Voskuilen. Hierop staat o.a de Bijlmerkapel afgebeeld. 
   
 


