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Februari 2021
Beperkende maatregelen
Het wil allemaal niet erg vlotten. Corona houdt ons nog altijd in de greep. Allerlei
beperkende maatregelen weerhouden ons ervan om te doen wat we normaal zouden
doen of graag zouden willen. Nog altijd geen lezingen, bijeenkomsten of andere
activiteiten. Maar… digitaal communiceren kunnen we nog wel. Vandaar ook deze
goed gevulde nieuwsbrief, inclusief verwijzing naar ons nog mooier gevulde
maartnummer van de Proosdijkroniek en onze website, annex beeldbank. Genieten!

Oproep (2)
Ton Verhaar (Abcoude) stelt ons de volgende vraag: Wie vanuit ons lezersbestand
kan ons helpen aan foto’s of aanvullende gegevens van Antonia Meijer?
Antonia is geboren op 08-04-1850 te Nieuwkoop.
Haar eerste huwelijk was op 3 februari 1871 met Johannes Verhaar (Ϯ 24 november
1874 te Den Hoef). Uit dit huwelijk kwamen drie kinderen te weten:
1 Klazina Verhaar geboren op 28-10-1872 te De Hoef (Mijdrecht)
2 Antonius Verhaar geboren op 18-11- 1873 te De Hoef (Mijdrecht)
3.Henrika Johanna Verhaar geboren op 18-04- 1875 te De Hoef (Mijdrecht)

Na de dood van Johannes kreeg Antonia een relatie met Albertus van Rijn (geboren
op 26-02-1841 in Vinkeveen). Zij kregen de volgende kinderen:|
1.Theodoris Johannes van Rijn geboren op 12-11-1881 te De Hoef (Mijdrecht)
2.Johannes van Rijn geboren op 24-08-1883 te De Hoef (Mijdrecht)
3.Adrianus van Rijn geboren op 28-11-1885 te De Hoef (Mijdrecht)
4.Pieternella Jacoba van Rijn geboren op 17-01-1888 te De Hoef (Mijdrecht)

Omdat hun boerderij gesloopt zou worden vertrok het gezin op 06-12-1888 naar
Uithoorn. Antonia overleed op 61-jarige leeftijd op 21-09-1911.
Bent u of kent een familielid van de hierboven genoemde personen, neem dan s.v.p.
contact op met Ton Verhaar: t.verhaar@gmail.com

Beeldbanknieuws
Op 1 februari hebben we weer 95 foto’s toe kunnen voegen uit de boekjes: “Oude
prentkaarten vertellen over Wilnis, deel 1, 2 en 3”, samengesteld door Herman van
Soest en Arie Bloed. De teksten zijn zo goed mogelijk geactualiseerd ,dankzij de
reacties op de foto’s door Jan Berkelaar, Nico Röling en Jan Bluemink, waarvoor
onze hartelijke dank.
Een aantal foto’s uit deze boekjes was al eerder gepubliceerd ,omdat die ook in het
gemeentearchief van Wilnis aanwezig waren. De foto’s staan momenteel vooraan in
het archief ‘Foto’s’ van de beeldbank.
Als u ze specifiek wilt selecteren doet u dat als volgt: In de linkerkolom onder
Legenda kiest u bij Verwervingsbron: H.W. van Soest en A. Bloed. (Zie foto).
U ziet ook de andere te selecteren bronnen, waarvandaan we foto’s hebben
opgenomen.

Heeft u opmerkingen bij het bekijken van de foto’s en het lezen van de
beschrijvingen, schroom dan niet om een reactie daarop te geven met behulp van de
knop “Plaats een reactie”, die onder elke foto staat. Er zijn al de nodige reacties
binnen gekomen, die over enige tijd in de beschrijvingen worden verwerkt. Als er
reacties aanwezig zijn bij een foto, wordt dat onder de beschrijving weergegeven. U
kunt ze zichtbaar maken met de knop: “Toon reacties”.
Inmiddels hebben we ook toestemming gekregen van de familie Rademaker om de
foto’s op te nemen afkomstig uit de boekjes “Een wandeling langs de Kromme
Mijdrecht (deel 1 en 2) van H.W. Rademaker. Deze foto’s gaan over De Hoef en
Amstelhoek.
Dit zijn meer dan 300 foto’s waarvan de teksten inmiddels geactualiseerd zijn, dankzij
de bijdrage van Huub van Bemmelen. Ook hij hiervoor enorm bedankt. We hopen
deze foto’s in de komende periode te kunnen publiceren.

De beeldbank van HV De Proosdijlanden bevat regelmatig nieuwe
aanvullingen. Gebruik de link hierboven om onze collecties te bekijken.

WWW.HISGIS.NL
Onlangs kregen we een bericht over deze aangepaste website betreffende de
reconstructie van het historisch grondbezit in de provincie Utrecht. Het doel van de
site is het reconstrueren van het grondbezit in de provincie Utrecht in 1400 of zoveel
vroeger als mogelijk. Het middel is een Geografisch Informatie Systeem, een digitale
percelenkaart van de provincie op basis van het kadaster van 1832 en zeer veel
informatie uit zeer veel bronnen. Deze kaart bevat ca. 30.000 percelen. Aan deze
percelen wordt tussen 1400 en 1832 bezitsinformatie toegevoegd nodig voor het
bereiken van bovengenoemd doel.
Het resultaat daarvan wordt op www.HISGIS.nl, de website van de Fryske Akademy,
gepubliceerd en sinds kort ook via www.vanooststroom.com. Deze laatste website
heeft een iets andere functionaliteit.
De kaarten op beide websites bestaan uit meerdere kaartlagen die desgewenst inen uitgeschakeld kunnen worden; het selecteren van een kaartelement, perceel,
kerk, gerecht, kasteel, weg, waterweg etc. opent een informatiepaneel met de
bijbehorende informatie. Een achtergrondkaart plaatst deze elementen in de kaart
van vandaag.
Vanwege de grote hoeveelheid namen van eigenaren ondersteunt dit mogelijk ook
familieonderzoek.
Desgewenst kan de kaart geheel of gedeeltelijk worden gedownload. Een Layerlist
maakt het via vinkjes mogelijk kaartlagen in en uit te schakelen en een kaart samen
te stellen met informatie die gewenst is, deze lijst kan via het lint worden in en
uitgeschakeld. M.b.v. het slot kan worden bepaald of de informatie die bij een object:
perceel, huis, rivier, hoort zichtbaar wordt in het informatiepaneel aan de rechterkant
van het scherm. Via Search kan worden gezocht in de hele database via “GIS Cloud”
en via “Places” op de achtergrondkaart. Wanneer het “handje” op de diverse blokjes
van het lint wordt gezet, dan wordt de functie van dat blokje getoond. Deze website
kunnen we u van harte aanbevelen.

Bomvolle Proosdijkroniek
Via een zeer gevarieerde terugblik op onze plaatselijke geschiedenis presenteren we
met gepaste trots het maartnummer van de Proosdijkroniek.
Joop Frankenhuizen onderzocht de college- en raadsverslagen van Wilnis om te zien
wat diverse burgemeesters meemaakten en achterlieten in de periode tussen 1798
en 1989 toen Wilnis een zelfstandige gemeente was. Piet van Buul beschrijft de
bewogen levensloop van een opmerkelijk man: de Mijdrechtse dominee Duijtsch.
Geboren in Hongarije in een Joods gezin, rabbi geworden, een groot gedeelte van
zijn leven door Europa gezworven, zich tot het christendom bekeerd en uiteindelijk op
het einde van zijn leven als dominee in Mijdrecht terecht gekomen.
Na bijna honderd jaar is een einde gekomen aan Cindu, bij Uithoornaars beter
bekend onder de namen TEBU of de Teerpot. Het terrein langs de Amstel is sinds juli
2020 ontdaan van alle installaties en leidingen. Chris Woerden duikt in de
geschiedenis van dit opvallende bedrijf aan de Amstel.
In een nieuwe aflevering van ‘de Geheymschrijver’ kijkt Stef Veerhuis naar het
“Nieuwe” Thamen aan de Amstel; dat met de bouw van een nieuwe kerk aldaar in
1662 gestalte had gekregen. Op Hofland 214 in Mijdrecht was twee generaties lang
het elektrotechnisch bedrijf Reurings gevestigd. Vorig jaar stopte het bedrijf. De
broers Reurings vertellen hierover.
In de lockdownperiode van 2020 beschreef de in 1939 in Wilnis geboren Wim van
Scheppingen de herinneringen aan zijn jeugd in zijn geboortedorp. Arie Bloed
onderzocht de ambtsperiode van de Vinkeveense burgemeester Elsen. Hij
concludeert: ‘Al met al is het bouwbeleid onder burgemeester Elsen door de
bestemmingsplannen steeds beter geregeld, waarbij zijn planologische expertise
zeker goed van pas kwam. Maar de bloedneus die hij in 1968 in Waverveen opliep is
het dorp nooit vergeten.’ In een nostalgisch artikel leest u over de gebeurtenissen bij
de Abcouder brandweer in oorlogstijd. Het verhaal is geschreven door Anton
Schrikenberg rond de herdenking en viering van 75 jaar vrijheid in Nederland.
Naast al deze verhalen krijgt de lezer hulp bij het opzetten van een stamboom of het
vinden van aktes. We leren over de Archieven in het RHC, lezen over ‘gevonden op
zolder’, we kijken naar foto’s van Wilnis toen en nu en blikken nog even vooruit naar
‘Trots op Vinkeveen 2’, het succesvolle tweede historische Jumbostickerboek waar
met spanning naar uitgekeken wordt. Kortom een rijk gevulde editie, die aan menig
plaatsgenoot veel leesplezier zal opleveren.

Raadhuis Wilnis, aquarel van Simon Sint en de Abcouder brandweer in 1937

Kleuterklas 1952
Eerder plaatsten we de foto van Klas 2 van de
Rooms-Katholieke kleuterschool Paus Pius,
Abcoude, 1952. Eerst al kwam van Berthy en
Jan Ram uit Diemen de reactie dat de
‘vraagtekenjongen’ Gerard Peters, eigenlijk
Gerard Petrus heet, een volle neef is van
Berthy en op jonge leeftijd naar Australië is
geëmigreerd, maar tegenwoordig in Canada
woont! Ben Freijters meldde nog dat Diny Strik in het bijschrift een onjuiste
achternaam kreeg: zij heette Diny Schut. Wat een en ander al niet losmaakt!!

En kijkt u weleens bij de Proosdijlanden op Facebook?

Naast onze eigen website www.proosdijlanden.nl zeker ook aan te
bevelen!

Belangrijke data
Helaas kunnen we door de omstandigheden rond het Covid-19 virus nog
altijd geen nieuwe aankondigingen doen.
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