Verslag bijeenkomst “Historische Kring Driemond” van 8 oktober 2015 in MatchZO te Driemond.
Aanwezig: Leny Schuitenmaker (voorzitter), Tjark Keijzer, Thijs de Groot, Dick van Gaalen, Netty de Vries, Hans
Buijs, Cor Draijer, Alice Draijer, Henk Niesing, Henri Kalle, Beppie Lucassen, Toon Bakker, Berthy Ram, Rob
Jongkind, Alie Jonker, Jan Buurman (penningmeester), Tom Witkamp (secretaris).
Afwezig met bericht: 1. Opening
Leny: heet iedereen welkom; speciaal Alie Jonker.
2. Mededelingen
- Foto (met 4 zwemmers) van Jaap Fokker: wie staan erop? Dirk Bleijenberg, Annie en Henk v.d. Berg; de 4e is
onbekend. Deze foto, genomen bij de overhaal in Diemen, staat in een historisch boekje van Diemen.
- Leny is naar een tentoonstelling geweest van de Historische Kring Hilversum over Water naar Hilversum
- Verzoek om fotoboek 1 ontvangen. Niet meer in voorraad. Zullen melden dat dit ter inzage ligt in Huize Historica en
dat wij graag een toelichting geven of eventueel kopietjes maken.
Dick stelt voor om fotoboek deel 1 als E-book ter beschikking te stellen, eventueel tegen helft kosten te downloaden.
Het bestuur zal zich hierover beraden.
- Tom doet verslag van een overleg rond de herdenkingsplechtigheid n.a.v. de brief die de HKD heeft gezonden.
Leden uit dit overleg willen graag met de HKD praten over invulling en de uitwerking van gedane suggesties. Zij
zullen uitgenodigd worden voor 5 november a.s. (20.00-20.30)
3. Verslag 3 september 2015
Beppie: helaas niet ingeloot voor de PC’s.
4. Reacties Nieuwsbrief (3)
Jan vindt dat er bij de nieuwsbrief geen uitnodiging gezonden had moeten worden. N.a.v. de Nieuwsbrief hebben
Greet en Maurits Dalmulder zich gemeld voor de werkgroep Weesperkarspel (helaas de enigen).
5. ‘Wandeling’ naar Zondagsschool 10 oktober
Jan (namens werkgroepje): We hebben een foldertje gemaakt voor de deelnemers. Jan heeft de teksten voor onderweg
voorbereid. In zondagsschool geen verhaal door kunstenaar; Jan neemt dit over. Tjark gaat met de boot van Dalmulder
en zal af en toe heen en weer varen om gelijk tempo te houden met de wandelaars (2,6 km). Jan zal ook iets vertellen
over het winkeltje dichtbij. Er is heerlijk appelgebak (tegen betaling) verkrijgbaar. Ook de kaasboerderij wordt
bezocht. Verzamelen om 14.00 bij Huize Historica. Tot nu toe hebben zich 22 mensen gemeld. Ook aanwezige leden
moeten zich opgeven bij Jan. Cor blijft zaterdag ons “fort” bewaken.
6. Collectie De Wildt
Dick: alle 1600 dia’s (op 64 speciale na) zijn gescand, vooral met grote dank aan Henri, die met hulp van Jan en Tom
toch het leeuwendeel heeft gedaan. Van deze dia’s staat een groot deel in de beeldbank; ongeveer 50% is voorzien van
teksten. Dick heeft een beschrijving gemaakt over hoe de rest van de teksten bij de foto’s kan komen en zal die
uitleggen aan degenen die dat willen meedoen. Tom meldt zich aan.
7. Nieuw boekje over Buitenplaatsen (Cor, Hans, Rob).
Cor (en Hans) hebben teksten met foto’s vrijwel klaar (nog 2 plaatjes). Leny vraagt om alvast de tekst te kunnen
checken. Rob verzorgt de opmaak en gang naar de drukker. De omslag is al klaar en kan gebruikt worden. Streven is
om het boekje in november 2015 (vóór Sinterklaas) gereed te hebben. Leden krijgen het gratis. De rest van de 300
oplage wordt verkocht. Leny zal de PR verzorgen. Dick merkt op dat het voor mensen langs het Gein ook interessant
kan zijn; dus ook in de lokale krant van Abcoude melden.
Cor benadrukt (nogmaals) dat het maken heel interressant is en ook leuk om te doen.
8a. Boekje over Wonen (Jan, Thijs, Berthy en Beppie)
- Jan (namens werkgroep Wonen): In oktober krijgen wij uitleg van een deskundige Stadsarchief. Misschien zelf op
voorhand wat te diep gespit (leerervaring). Streefdatum wordt november 2016!
8b. Boekje over Winkels (Netty, Berthy, Leny)
Netty meldt dat ze op een dood spoor zitten. Er is een USB-stick, maar het lukt niet om de informatie te verwerken.
Leny sluit zich aan bij de werkgroep om te helpen. Cor wijst op een boekje over winkels met op de ene blad de foto en
op de andere de geschiedenis. Dick stelt voor gebruik te maken van de beeldbank, met een nieuw album Winkeltjes.
Toon heeft een boekje uit 1916 met veel advertenties.
Cor: boekje over Lange Stammerdijk moet even wachten; eerst die over Buitenplaatsen.

9. Rondvraag en sluiting
Dick: ik ben bezig met het voorbereiden om oude dorpskranten te digitaliseren. Volgens Tjark ontbreken een aantal
jaargangen. Hans zal contact opnemen met Douwe Cornelissen die misschien de kranten heeft bewaard.
Hans: heeft 50 boekjes gekregen van Stefan de Klerk voor de HKD: Gouden bochten; Amsterdam en de Vechtstreek.
De leden zijn daar blij mee. Leny stuurt een bedankbrief.
Cor: Teleurgesteld, want hij zit op open zaterdag vrijwel alleen in Huize Historica, terwijl er juist hele interessante
dingen zijn te doen. Niemand komt!! Hoe krijg je meer belangstelling (ook van de kerngroepleden)?
Dick legt uit dat zijn interesse voor geschiedenis breder ligt. Toch is hij met de digitalisering goed bezig, alleen niet op
de gepassioneerde wijze die Cor zo graag wil uitdragen. Toon vindt het leuk om naar de HKD-bijeenkomsten te
komen, maar heeft het daarbuiten te druk om meer te doen. Tom zet zich graag in om de historie van Weesperkarspel
vast te leggen (heeft al het nodige gedaan daarvoor), maar heeft zelf geen passie voor geschiedenis. Leny: we doen
allemaal ons best en gezelligheid van de HKD-bijeenkomsten is ook een doel.
Cor: we moeten iets doen met de begraafplaats Driemond. In ieder geval de historie vastleggen, voordat er graven
geruimd worden en dat is historisch gezien zonde. Wie heeft daarvoor interesse???
Netty: heeft absentielijsten uit 1955 gekregen van de openbare school.
Henk: heeft in Sloten (Friesland) een kanonskogel van 35 kg opgegraven!
Alie: heeft aantal dia’s van de Waterleiding en enkele foto’s van de kleuterschool uit 1955.
Leny bedankt iedereen en sluit de bijeenkomst.
Attentie: volgende HKD bijeenkomst 5 november in MatchZO
verslag: Tom.

