Verslag bijeenkomst “Historische Kring Driemond” van 5 november 2015 in MatchZO te Driemond.
Aanwezig: Leny Schuitemaker (voorzitter), Tjark Keijzer, Thijs de Groot, Dick van Gaalen, Netty de Vries, Hans
Buijs, Cor Draijer, Alice Draijer, Toon Bakker, Berthy Ram, Rob Jongkind, Tom Witkamp (secretaris).
Gasten: Cor van Drongelen, Marianne van Lith, Gerrit Reijnen (4 en 5 mei Comité Amsterdam Zuidoost) en Dik de
Boef (COVVS). Afwezig met bericht: Jan Buurman (penningmeester), Henk Niesing, Henri Kalle, Beppie Lucassen.
1. Opening
Leny: heet iedereen welkom; speciaal de gasten van 4 en 5 mei Comité en van de COVVS i.v.m. agendapunt 2
2. Monument(en) begraafplaats Driemond
N.a.v. onze brief en het overleg hierover in klein verband praten wij met de gasten over de mogelijkheden voor
volgend jaar rond de herdenkingsplechtigheid begraafplaats Driemond. Met name over het wel of niet samenbrengen
van de beide herdenkingsplaatsen: het beeld van Van Lith (ongebroken verzet) én de gedenksteen voor gesneuvelden
Indonesië. Historisch gezien zijn er argumenten voor een scheiding; maar aan de andere kant maakt het weinig uit als
het om het herdenken van slachtoffers gaat (van welke oorlog dan ook).
Afgesproken wordt om er in ieder geval één herdenkingsplechtigheid van te maken, met voor beide monumenten
gepaste aandacht. Ook de gedenksteen zal (door de HKD) als officieel monument aangemeld worden (Tom). Bij beide
monumenten komt een plakkaat met toelichting; de aanwezigen gaan akkoord met de voorgestelde tekst (incl. kleine
correcties) zie bijlage! Of de beide monumenten ook bij elkaar worden geplaatst, conform de wens van een aantal
HKD-leden, is nog een punt van nader overleg. Daarnaast zal er een stenen plaat met aangepaste tekst:
“ONGEBROKEN VERZET” en (rechtsonder) Hubert van Lith vóór de huidige tekst op het beeld geplaatst worden
(onder voorbehoud van de dekking van de kosten: ca. € 700). De werkgroep gaat hier verder mee aan de slag. Ook de
scholen zullen nauw betrokken worden bij de plechtigheid.
Verder wijzen de gasten nog op de reizende tentoonstelling “Wereld Express” (o.a. over het herdenken van
slachtoffers van de oorlog in Nederlands Indië) die in juni een aantal dagen in Driemond komt te staan, speciaal voor
de scholen.
3. Mededelingen
- Leny: Beppie, Henri, Henk en Jan zijn vanavond verhinderd.
- We hebben een uitnodiging ontvangen van de ALV van Amstel (9 november). Evert van Voskuilen komt daar praten
- het bestuur heeft besloten om het fotoboek 1 digitaal ter beschikking te stellen van belangstellenden; wel met het
verzoek om eventueel een donatie te geven voor het goede werk van de HKD.
4. Verslag 8 oktober 2015
- correctie: Leny is niet naar een tentoonstelling geweest, maar heeft iemand van Historische Kring Hilversum
gesproken, die haar het boekje heeft gegeven over het water rond Hilversum (ligt in Historica).
- punt 4: uitnodigingen gaan voortaan apart van de Nieuwsbrief.
- punt 8b: Beppie zit nu bij de werkgroep Winkels/middenstand! Helaas lukt het nog niet om de foto’s van de USBstick van Henri te downloaden.
- punt 9: dorpskranten bij Douwe vanaf 2003 tot nu. Dick zal dit project oppakken zodra project De Wildt klaar is.
5. ‘Wandeling’ naar Zondagsschool 10 oktober
Groot succes, met dank aan de werkgroep, maar vooral aan Jan Buurman. 27 mensen hebben meegedaan (10 spontane
aanmeldingen) en die vonden het erg leuk. Het weer was mooi. Zowel de zondagsschool als de kaasboerderij viel in de
smaak. Dick zal Beppie vragen om foto’s die op onze website geplaatst zullen worden. Wat Jan betreft komt er een
herhaling in het voorjaar 2016.
6. Reconstructie N236/kruispunt Driemond.
Dick zit namens de HKD in de Dorpsraad en daar in de werkgroep Verkeer. Daar wordt gepraat over herinrichting
kruispunt Driemond. Laatste ontwerp is afgeschoten door Welstandscommissie. Onvoldoende historische uitstraling
nieuw ontwerp en bij herindeling fietspaden worden grote vraagtekens gezet (veiligheid). Dick vraagt of de HKD
bereid is om een proactieve houding in te nemen voor wat betreft handhaving van de welstandsnota: Amsterdam, die
schone stad, en met name wat daarin wordt vastgelegd over dorpen binnen Amsterdam. Als wij eerder en actieve
hadden gelobbyd zoals anderen hebben gedaan, dan was er wellicht wat anders uitgekomen dan nu. Fout ligt direct bij
de Provincie die Driemond onvoldoende heeft geïnformeerd o.a. over deze welstandsnota. Het gaat tenslotte om een
Amsterdamse brug. Deze houding – eigenlijk een HKD-taak - sluit aan op onze eerdere pogingen (m.n. van Cor en
Tjark) om historische monumenten in Driemond op de lijst te krijgen bij de gemeente.
7. Huize Historica/ nieuwe opzet?
N.a.v. Cor opmerking vorige keer dat er weinig tot geen belangstelling is tijdens de maandelijkse Open middagen,
komt Dick met een voorstel: moeten we (maandelijks) niet iets organiseren in de vorm van een huiskamersessie,

waarbij iemand iets verteld over een onderwerp: bijvoorbeeld over het wegwijs maken in beeldbanken en archieven.
Er moet dus maandelijks iets te doen zijn in Huize Historica. Graag ook andere suggesties!! Het verzoek aan iedereen
om voor de volgende keer met ideeën te komen.
8. Collectie De Wildt
Dick: van alle 1600 gescande dia’s, zijn inmiddels ca. 1200 van de teksten van De Wildt voorzien door Henri en Tom.
9. Nieuw boekje over Buitenplaatsen (Cor, Hans, Rob).
Cor (en Hans) hebben teksten met foto’s klaar (nog 2 plaatjes). Leny heeft de tekst vanochtend ontvangen en zal haar
commentaar na de vergadering doorgeven. Oplage wordt 350 stuks (Hans wil er zelf 50 hebben). Het streven is dat het
boekje komende week bij de drukker ligt en dan onmiddellijk verspreid en bij Bleijenberg verkocht kan worden.
10. Boekje over Wonen (Jan, Thijs, Berthy en Beppie)
- Jan (namens werkgroep Wonen): Uitleg van Stadsarchivaris; blijkt dat kadasternummers na 19.00 zijn gewijzigd. Jan
heeft nog ander kanaal. Streefdatum blijft november 2016!
11. Boekje over Winkels (Netty, Berthy, Leny, Beppie)
De USB-stick van Henri laat geen foto’s los! Verder loopt het.
12. Rondvraag en sluiting
Dick: fout in boekje over Gouden bochten; Amsterdam en de Vechtstreek: Buitenplaats Driemond lag niet in Weesp,
maar bij Weesp. Bedankbrief is verzonden.
Rob: cartridge laserprinter moet vervangen worden; ook is er nieuw papier nodig (Dick). Papier moet eigenlijk
afgedekt worden vanwege vochtigheid.
Thijs: Henk Niesing heeft ook een grote fotocollectie. Dick: klopt, maar die moet dan eerst gerubriceerd en
gecategoriseerd worden en van teksten worden voorzien, want dat verhoogt de authenticiteit. Nu zijn het losse foto’s
waarvan er vele ook in diverse beeldbanken voorkomen. Dat pakken we eventueel later op.
Tom meldt dat zaterdag 19 december een kerstwandeling gehouden wordt, verlicht, door Diemerbos –
Gaaspermolenpad, langs de spectaculair verlichte Gaaspermolen, over de Lange Stammerdijk naar het Zandpad, waar
een kerstborrel wordt gegeven. Kinderen en volwassenen lopen met lampionnen mee. Er is warme chocolademelk en
glühwein en snacks.
13. Slot
Leny bedankt iedereen en sluit de bijeenkomst.
Attentie: volgende HKD bijeenkomst 3 december in MatchZO
verslag: Tom.

