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Januari 2021
Een voorspoedig en vooral coronavrij 2021 toegewenst!
Het blijven vooralsnog onzekere tijden en wat ons de komende maanden brengt is
nog altijd ongewis. Eén lichtpuntje kunnen we bieden: ons kwartaalblad, de
Proosdijkroniek. Ons geschiedenismagazine kan dankzij de waardevolle inbreng van
onze schrijversgroep en vormgever ‘gewoon’ uitkomen. Ook in 2021 willen we weer
een viertal interessante edities van de Proosdijkroniek produceren. In onze volgende
nieuwsbrief vertellen we wat het maartnummer voor u in petto heeft.

Tip: InUithoorn.nl

Op de website InUithoorn.nl vindt u een enorme hoeveelheid historisch interessante
beelden en documenten over Uithoorn en de Kwakel. Een surfbezoek meer dan
waard.

Oproep
Stef Veerhuis vraagt in verband met het opstellen van een verhaal over de familie
Van Wieringen naar fotobeelden van Klaas van Wieringen Hzn. Wie kan hem
daaraan helpen? Mail dan s.v.p. naar stef.veerhuis@outlook.com

Korfbalarchief in RHC Vecht en Venen
(een bijdrage van Wouter van Dijk, collectiebeheerder RHC Vecht en Venen te Breukelen)

Korfbalvereniging De Vinken viert dit jaar haar 60-jarig jubileum. Het archief van de
club is vorig jaar overgebracht naar het Regionaal Historisch Centrum Vecht en
Venen in Breukelen, de archiefbewaarplaats voor onder andere de gemeente De
Ronde Venen. Aan de hand van het zeer uitgebreide archief kan ingezoomd worden
op de rijke geschiedenis van de club. Een jubileum als dit is hiervoor een mooie
gelegenheid. De ongeordende staat van het archief maakt historisch onderzoek nog
enigszins lastig, het beschrijven van het archief moet daar op termijn verandering in
brengen.
Rijk archief
In het archief bevindt zich een schat aan informatie over het reilen en zeilen van de
club in de afgelopen zestig jaar. De notulen zijn vanaf het eerste uur bewaard
gebleven, en er is veel correspondentie in het archief aanwezig. Ook zijn op het oog
alle exemplaren van het clubblad ‘Op het Vinkentouw’ in het archief bewaard
gebleven. Daarnaast bevat het archief schriften vol wedstrijdverslagen, stukken over
activiteiten van de vereniging: van zomerkampen en pupillenweken tot de Vinkenfitweken, stukken van de feestcommissie, over trainingen en wedstrijden, en niet te
vergeten allerlei zaken die met de bedrijfsvoering te maken hebben, zoals financiële
stukken en jaarverslagen.

Links: fragment uit het eerste notulenschrift.

Rechts: ‘Op het Vinkentouw’ van september ‘62

Oprichting
De aangewezen bron voor een historische terugblik is natuurlijk het notulenboek van
de eerste jaren. Gelukkig zijn de notulen van De Vinken vanaf de eerste
bestuursvergadering bewaard gebleven. Deze vond plaats op dinsdag 13 februari
1961 bij voorzitter Wolfert thuis aan de Kerklaan 61. De voorzitter opende de eerste
vergadering ‘met de constatering dat de vereniging bestaat’.
De club was 14 januari 1961 formeel opgericht. Naast de heer Wolfert als voorzitter
bestond het eerste bestuur uit mevrouw M. Hogervorst als secretaris, de heer H.
Simmelink als penningmeester, wedstrijdsecretaris de heer A. Scholten en algemeen
bestuurslid mevrouw L.J. Wolfert-Bokhorst. Op de eerste vergadering diende direct
een hoop besproken te worden, zoals verzekeringskwesties, de huur van de
accommodatie en de mogelijkheid verzekeringen af te sluiten. Het werd zelfs zo laat,
dat in de loop van de vergadering penningmeester Simmelink voortijdig afhaakte ‘in
verband met het vergevorderde uur’.
Uiteindelijk zou het bestuur het even na
middernacht voor gezien houden op deze
memorabele avond. In deze eerste
vergadering werd ook het clubtenue
vastgesteld. Er zou gespeeld gaan worden
in een blauw shirt met witte manchetten en
kraag. Jongens droegen daarbij een korte
broek, meisjes dienden te spelen in een
broekrok, allebei wit. De contributie werd
vastgesteld op 20 tot 25 cent per week
voor jongeren, volwassen zouden 35 cent
per week moeten afdragen. Kom daar nu
nog eens om.
De Vinken is een club waar altijd oog is geweest voor de eigen geschiedenis. Niet
alleen zijn er al drie boeken (‘Kronieken van een korfbalvereniging, deel I (1986), II
(2001) en III (2011)) over de geschiedenis van de club verschenen, ook de jubilea
zijn altijd groots gevierd. Het is zonde dat Covid-19 dat deze keer bemoeilijkt.
Wie wil?
Het RHC Vecht en Venen is op zoek naar mensen die betrokken zijn (geweest) bij
De Vinken en die het leuk vinden om als vrijwilliger mee te helpen met het
beschrijven van het archief zodat het voor historisch onderzoekers toegankelijk
wordt. Helaas moet dit wachten tot na coronatijd, maar wanneer u hier interesse in
heeft dan horen we graag alvast van u.
Dat kan via info@rhcvechtenvenen.nl of 0346-259425.

Klas 2 van de Rooms-Katholieke kleuterschool
Paus Pius, Abcoude, 1952
Via Ton Verhaar ontvingen we deze foto op aangeven van klasgenoot Ben Freijters.
We zien achterin Juffrouw Vuister en rechtsachter Tonnie Rautenberg en Irma
Lustenhouwer.
De rij daarvoor v.l.n.r. Jan Snelrewaard, Kees van Schaik, Gerard Peters??, Joep
Wijman, Ton Verhaar en Diny Strik.
Daarvoor: Kees Uiterwaal, Kees Beers, Mieke Dorrestein, Ben Freijters (middenin
gestreepte trui), Vera de Groot en Peter Koekenbier.
Over de breedte v.l.n.r.: Beppie Buys (slager Abcoude), Agaath Wintershoven, Hein
Snoek, Adrie Bon en daarachter Ria Schalkwijk en Klaas Jonker (middenin schuin
voor Ben Freijters).
Voorste rij: Felix van Hulsen, Beppie van Blokland, Arnold v.d. Zijden en tafeltje
rechts Marjan Goes, met vooraan Jacky Bon, daarachter Kees Bon en helemaal
rechts Frans Kats.

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

Beeldbank nieuws
Herhaalde oproep
In december deden we een oproep voor informatie over een tiental foto’s
die zijn opgenomen in het archief “Kent U”. Daar zijn inmiddels reacties
op binnengekomen die bij de foto’s te lezen zijn. (Klik daarvoor onder de
betreffende foto op de onderstreepte tekst “Toon reacties”).
Maar ook bij veel andere foto’s in het archief “Foto’s” is er veel nieuwe
informatie toegevoegd. Dit staat nu nog als een afzonderlijke reactie bij
de foto’s. We laten het nog even staan in de hoop dat nog meer leden
aanvullingen willen geven. Daarna verwerken we de nieuwe informatie in
de beschrijvingen.
Tip bij het zoeken
Als u een foto selecteert door erop te klikken, krijgt u onder de foto de
betreffende beschrijving te zien en aan de rechterkant een overzicht van
de overige gegevens die bij die foto horen. Hieronder ziet u daarvan een
voorbeeld.

U ziet in die gegevens onderwerpen als Categorie, Trefwoorden, Plaats,
etc. Door op een onderstreept tekstonderwerp te klikken, krijgt u alle
foto’s uit het betreffende deelarchief te zien, die in de beschrijving
diezelfde waarde hebben.
Klikt u bijvoorbeeld op de subcategorie “Vervening”, dan krijgt u alle
foto’s te zien uit deze subcategorie. Dat geldt ook voor de trefwoorden,
die zijn onderstreept. Als er meerdere trefwoorden bij een foto staan,
zoals bij bovenstaande voorbeeldfoto, kunt u het witte hokje bij een
trefwoord aanklikken, bijvoorbeeld Turfwinning en Veensteekmachine.

Klik dan op “Zoek met trefwoorden” en u krijgt alle foto’s te zien die te
maken hebben met de aangevinkte trefwoorden.
De beeldbank van HV De Proosdijlanden bevat regelmatig nieuwe
aanvullingen. Gebruik de link hierboven om onze collecties te bekijken.

Brandweerschuit bij Heinkuitenbrug, Abcoude (collectie Ton Pepping)
In het maartnummer van de Proosdijkroniek plaatsen we een verhaal van Anton
Schrikenberg over de Brandweer Abcoude in de Tweede Wereldoorlog.
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