Verslag bijeenkomst “Historische Kring Driemond” van 6 augustus 2015 in MatchZO te Driemond.
Aanwezig: Netty de Vries, Cor Draijer, Alice Draijer, Berthy Ram, Henk Niesing, Henri Kalle, Beppie Lucassen,
Toon Bakker, Rob Jongkind, Jan Buurman (penningmeester), Tom Witkamp (secretaris).
Afwezig met bericht: Leny Schuitenmaker (voorzitter), Tjark Keijzer, Hans Buijs, Thijs de Groot, Dick van Gaalen
(Henk |Nagel). (onverwachte) gast: Wiard Krook van de HK Diemen.
1. Opening en Mededelingen
Omdat Leny met vakantie is, neemt Tom het voorzitterschap op zich en opent de bijeenkomst.
Speciaal welkom aan de heer Wiard Krook die straks de gelegenheid krijgt om zijn bezoek toe te lichten.
- Tijdens open middag van 11 juli ontstond spontaan het idee om een verrassings onderwerp te houden, verzorgd door
Cor en Alice, op deze bijeenkomst. Doen we aan het eind.
- Mailverzoek van heer Buitenhuis over evacuaties (o.a. in Weesperkarspel) in 1940. Met het verzoek of wij meer
informatie hebben. Tom heeft dit reeds naar Cor/Alice/Henk gezonden omdat zij kenners zijn van dit onderwerp.
Cor zorgt voor het contact en antwoord naar heer Buitenhuis.
- Concept brief aan 4 5 mei Comité over jaarlijkse herdenking begraafplaats Driemond is klaar, maar wacht op
overleg met bestuur HKD (zodra Leny terug is). Daarna ook naar Cor en Thijs en naar de Dorpsraad (AnneMarie).
- Tom heeft een paar ontwerpen voor de banier HKD met open huis gemaakt en laat die circuleren. De meerderheid
kiest voor de groene achtergrond. Tom gaat dit verder regelen.
- Rob Albert heeft voor zijn blog (digitale column) een verhaal gemaakt over Driemond. Hij zou a.s. zaterdag komen
om dit te bespreken met Cor, omdat de tekst niet helemaal juist is.
2. Verslag 2 juli 2015
N.a.v. het verzoek van Dick dat er een archiefbeheerder moet komen, Cor merkt op dat al eerder is vastgelegd dat Cor
en Tjark de beheerders zijn van het archief. Zodra Dick er weer is, wordt dit met hem besproken.
3. Wiard Krook (tel.020-6991474)
Wiard Krook zit niet meer in het bestuur, maar is wel actief betrokken bij de HK Diemen. Hij houdt zich m.n. bezig
met het opzetten van beeldbanken (o.a. Diemen). Hij heeft vroeger bij de archeologische dienst gewerkt als fotograaf.
Hij heeft een handig programma om foto’s en teksten te archiveren (van der Zijpe beeldbank?) dat ook door andere
HK’s gebruikt wordt en is bereid om een demonstratie te geven. De opzet/werkwijze is zodanig dat ‘leken’ alleen
trefwoorden hoeven in te voeren, om de gewenste informatie te zoeken. Tom vindt het jammer dat Dick er nu niet bij
is; het lijkt zinvol om hier over van gedachten te wisselen en daarvoor een afspraak te maken in huize Historica.
Tevens laat de heer Krook een oude kopie foto van een Stadhuis zien. De foto heeft hij zelf destijds gekregen van Cor,
die zelf het origineel bezit (gemaakt door De Bruin). Dit is niet van Diemen. Jan: Mogelijk van Nigtevecht of
Abcoude? Of misschien van Wassenaar, omdat de Bruin daarheen is gegaan?
Tenslotte maakt de heer Krook melding van het boek Diemens oorlog, waarin verhalen over oorlogstijd, o.a. over de
luchtafweer batterij bij de Gaasp.
4. Voortgang
- Cor heeft een aantal documenten o.a. uit 1821 en 1862 gevonden die het bestaan van het buitenhuis Bloklust
aangeven; ook als voorbeeld voor ons hoe leuk het speuren naar vroeger kan zijn. Er is een programma ‘delpher’
waarbij je informatie over de menselijke kant uit gedigitaliseerde oude kranten kan opzoeken.
- Jan meldt dat hij diverse boekwerken heeft ontvangen over de Waterleiding. Ook Henri heeft een boekwerk.
- Jan heeft ook een oude houten haan gekregen van mw. Priester en hij wil die laten namaken.
- Alice: wanneer is de wandeling naar Zondagsschool? 10 oktober, mogelijk deels met de boot.
5. Rondvraag en sluiting
- Toon: uitgenodigd met aantal Driemonders voor bezoek aan Kwakoe; was erg leuk!!
- Toon: waar zijn de boekenplanken die ik gemaakt heb voor huize Historica? Zullen we Thijs vragen.
Tom bedankt iedereen en sluit de bijeenkomst.
Hierna tonen Cor en Alice allerlei artikelen uit hun uitgebreide huiscollectie. Soms met een verhaal erbij, vaak met de
vraag aan ons wat het voor voorwerp is en waarvoor het vroeger gebruikt werd. Van hele kleine duifjes, diakonessen
penningen, (minder scherpe) vlijmen, vlinderachtige rokken ’verzwaarders’, gordijnkoord hangers, bikkels, etc. Heel
leuk om te zien en om het verhaal er achter te vernemen. Bedankt Cor en Alice
verslag: Tom.

