
“Verslag” bijeenkomst kerngroep “Historische Kring Driemond” van 4 augustus 2016 in MatchZO te Driemond. 

Aanwezig: Leny Schuitemaker (voorzitter), Tjark Keijzer, Cor Draijer, Rob Jongkind, Toon Bakker, Hans Buijs, Netty de 

Vries, Berthy Ram, Jaap Fokker, Dick van Gaalen, Bep Verbrugge, Gerrit Verbrugge,Tom Witkamp (secretaris). 

Afwezig met kennisgeving: Beppie Lucassen (penningmeester), Alice Draijer, Henri Kalle, Henk Niesing, Thijs de Groot 

1. Opening 

Beppie is jarig (hoera!) en daardoor afwezig. Is inmiddels wel gestopt met werken. 

 

2. Mededelingen 

- Uitnodiging ontvangen van Hist. Vereniging De Proosdijlanden voor regionale bijeenkomst op 1 oktober te Wilnis. 

- In Ons Amsterdam staat een artikel over Driemond. Dick zal het scannen en op de website zetten. 

- Tom heeft de sleutels van het Huize Historica overgenomen van Cor. 

- Hans heeft artikel over interieur huize Schoonoord uit Volkrant magazine aan Tom gegeven. 

- Henk Gijzen heeft asbak met wapen Weesperkarspel en een tegel 100 jaar christelijk onderwijs geschonken. 

- Dien Boshuizen schenkt een theelepeltjes met wapen + een haakje om schoenknopen in lusjes te doen. 

- Cor: is de plaat van Sluis/Otten nog in het archief? Tjark: er zijn al veel spullen verzameld dankzij Cor en Alice. Pas 

nog 4 tijdschriften van Cor erbij. 

 

3. Vorige bijeenkomst (2 juni) over collectie De Wildt 

Verslag is als een mailbericht verzonden door Tom 

Artikel in Echo verschenen. Gelijk de start van een fotoserie (uit de collectie Jaap de Wildt) door Dick in de Echo. 

De (klein)zonen van Jaap vonden het erg leuk en voelden zich vereerd. Sommige aanwezigen hadden meer foto’s 

verwacht in plaats van een uitleg. 

Bestuur stelt voor om een speciale foto avond te houden voor alle leden. Dick vult aan: laat elk lid een aantal van zijn 

favoriete foto’s tonen, met een uitleg waarom hij/zij die gekozen heeft. De voorbereiding kan tijdens de Open huis 

op zaterdag voorbereid worden. 

Ander voorstel van Leny: laat meer foto’s zien van de Middenstand tijdens de presentatie van het boekje over de 

Middenstand. Doe dit op een middag en avond. 

 

4. Verkoop boekjes 

Verkoop loopt goed. Bestuur houdt een minimum voorraad aan van 5 boekjes per deel. De rest gaat naar Bleijenberg 

voor verkoop. Overigens heeft nog niet iedereen contributie betaald, deels doordat Beppie pas in september de 

penningmeestertaken zal oppakken. Maar laat elk lid nog even nagaan of al betaald is. 

 

5. Open middag in Huize Historica 

Dick doel is mensen te enthousiasmeren voor nader historisch onderzoek, maar in Driemond wonen daarvoor te 

weinig mensen om de zaterdag goed te benutten in het huis. Voorstel Dick: organiseer een huiskamerlezing van ca. 

30 min., maak dat bekend (nieuwsbrief, dorpskrant, Bleijenberg). Onderwerpen moeten historisch interessant zijn, 

maar hoeve niet per sé over Weesperkarspel te gaan. Maar er moet voldoende animo zijn in de groep om dit voor te 

bereiden. Dick kan er zelf een paar doen, maar verlangt wel dat de anderen meedoen. 

Het bestuur zal een voorzet voor een lezingenprogramma maken. 

 

Een andere optie ziet Dick in het opzetten van een eigen fotocollectie HK Driemond, die er uiteindelijk net zo uitziet 

als die van Jaap de Wildt. Hij vindt dat iemand zich hiervoor als trekker moet opwerpen; anderen zullen hem/haar 

dan ondersteunen. Tom stelt voor om eerst dit wat voor te bereiden samen met Dick. 



Cor: gewoonlijk komen mensen naar een historisch huis om er iets te doen of te zoeken en zijn er dan mensen 

aanwezig die hen verder helpen. Maar hier in Driemond lukt dat niet. 

Dick wat is het doel van het Hist. Huis? Een plek voor ontmoetingen via lezingen? Voor een zoektocht door 

geïnteresseerden in de historie van Weesperkarspel? Een werkplek voor leden? Een opslagruimte voor historische 

materiaal? 

Komende openhuis dag gaan we favoriete foto’s bekijken en kijken wat er allemaal in het archief zit. 

 

6. Volgens boekje over Middenstand (eten en drinken) 

Leny meldt namen de werkgroep dat er wel genoeg feiten zijn over de winkels van vroeger, maar (te) weinig over de 

beleving en de inhoud om er een leuk boekje van te maken. Zij stelt vragen over o.a. Breede, Meester, Millenaar, 

Koolen, Wiltenburg waarop de aanwezige leden haar informatie geven hoe het vroeger was/ging. 

 

7. Rondvraag 

- Dick: meldt als bestuurslid Dorpsraad namens de HKD dat er gewerkt wordt aan een nieuwe opzet Dorpsraad. Als 

dat niet lukt, wordt de Doprsraad opgeheven. Inmiddels hebben zich een paar nieuwe bestuursleden gemeld om de 

dorpsraad (nieuwe stijl) te gaan trekken. 

- Cor: Ik stop met het aanwezig zijn bij deze bijeenkomst. Er komt voor mij te weinig uit en ik vind – gezien mijn 

respectabele leeftijd dat ik mijn resterende tijd moet besteden aan het afronden van zaken die ik nog belangrijk 

vindt. Voor vragen blijf ik altijd bereikbaar en beschikbaar. 

- Cor: de tentoonstelling over de oorlog in Indonesië was voor mij zeer interessant. Hij geeft Tom een geleend boekje 

daarover met het verzoek dit aan AnneMarie te geven. 

- Toon: ik ben met een 12 tal ouderen uit Driemond uitgenodigd om aanwezig te zijn bij het Kwakoe festival. Omdat 

ik de oudste was, kreeg ik daar een bos bloemen. 

- Ik wil alle aanwezigen uitnodigen een drankje te drinken omdat Dien en ik 60 jaar getrouwd zijn! 

 

8. Sluiting 

Leny sluit na dit heugelijke bericht de bijeenkomst. 

 

 

Volgende open huis: zaterdag 13 augustus – 14.00 uur in Huize Historica 

Volgende HKD bijeenkomst: donderdag 1 september – 19.30 uur in MatchZO 

            Tom. 


