
Verslag bijeenkomst “Historische Kring Driemond” gehouden 7 mei 2015 in MatchZO te Driemond. 

Aanwezig: Leny Schuitenmaker (voorzitter), Tjark Keijzer, Netty de Vries, Cor Draijer, Berthy Ram, Henri 

Kalle, Hans Buijs, Beppy Lucassen, Toon Bakker, Rob Jongkind, Thijs de Groot, Jan Buurman 

(penningmeester), Tom Witkamp (secretaris). 

Afwezig met bericht: Alice Draijer, Henk Niesing, Dick van Gaalen. 

1. Opening. 

Leny opent de bijeenkomst. 

2. Mededelingen 

Rob Alberts (Kantershof – Zuidoost) wil graag het boekje deel 4 en Emiel Jaensch heeft hierover een blog 

gemaakt. Alleen ligt het boekje niet bij Bleijenberg, maar bij Huize Historica. Het bestuur heeft dit 

besproken; Jan zorgt dat heer Alberts een boekje krijgt. Tom zal dit doorgeven. 

 

3. Verslag 2 april  

Wordt vastgesteld met dank aan Tom. N.a.v.: het bestuur is akkoord over de aanschaf van een flipover en 

papier. Tom gaat op zoek. Tom zal ook een banier (beach flag) regelen met tekst open huis. 

 

4. Napraten over diverse evenementen 

11/4 Open huis heeft 2 nieuwe leden opgeleverd; Jan meldt dat wij nu 90 leden hebben.  

Cor: beeldscherm staat te laag op de kast. Jan heeft een tafeltje om het scherm hoger op te stellen.  

A.s. zaterdag is er weer open huis; er zijn voldoende kernleden aanwezig). Cor vindt wel dat wij straks de 

zaken beter moeten voorbereiden – al dan niet in kleine groepjes – ; dan komen de mensen vanzelf. 

15/4 Herdenkingsdienst begraafplaats: het was een goede plechtigheid qua programma. Thijs geeft aan dat 

opschrift beeld eigenlijk niet goed past (te veel nadruk op Hubert van Lith, alsof het een grafsteen is ter ere 

van hem). Het origineel in Rotterdam heeft een neutrale tekst: Ongebroken Verzet. Dat zou ook hier beter 

passen. Daarnaast zou de herdenking van slachtoffers in Indonesië meer aandacht kunnen hebben in de 

plechtigheid. Tom zal dit doorgeven aan de werkgroep en het 4 5 mei comité met het oog op volgend jaar. 

Tom heeft 4 boekjes verkocht na afloop in Huize Historica. 

18/4 Geinloop: Netty heeft 8 boekjes verkocht. Maar wij passen niet bij dit evenement. 

19/4 Wandeltocht georganiseerd door De Verbinding vanuit MatchZO: Tom heeft wel gestaan, maar er 

kwamen geen bezoekers; ook daar horen we niet thuis. 

27/4 Koningsdag: Jan en Cor stonden daar met kraam (deels binnen de tent). Presentatie via scherm lastig te 

zien. Vrij weinig belangstelling, te veel muziek (lawaai) zodat je niet rustig kon praten. |Ook dit moeten we 

volgend jaar niet doen. 

Algemene conclusie: kritischer zijn over deelname (zeker qua omstandigheden: altijd binnen). Wel 1 lid 

gemaakt! Jan: over alle evenementen heen € 79 ontvangen. Presentatie zullen we tonen tijdens open huis. 

 

5. Meedoen met week van de begraafplaatsen (30 mei t/m 7 juni) 

Verzoek van Liesbeth Terebinth of wij meedoen met de week van de begraafplaats.  

Cor had al eerder gevraagd of er belangstelling was om de graven te inventariseren en houdt opnieuw een 

pleidooi dat het uitzoeken en inventariseren erg interessant kan zijn. Toch meldt niemand zich nu aan. 

Na overleg besluiten we om (dit jaar) niet mee te doen. Onze begraafplaats zelf open is voor iedereen. 

De tijd om een lezing voor te bereiden die past bij onze begraafplaats is tekort. Bovendien hebben wij 

weinig te melden over onze kleine begraafplaats, buiten datgene in ons boekje deel 2 dat o.a. over de 

begraafplaats Driemond gaat (uiteraard bij ons verkrijgbaar). Wellicht volgend jaar, als wij genoeg materiaal 

bij elkaar kunnen vinden voor een interessante lezing. Tom zal dit terugmelden.  

6. Volgende lezing of wandeling voor de leden 

Wordt gehouden op 5 september (in de middag). Onderwerp: wandeling naar zondagsschool en boerderijen 

langs het Gein. Jan, Tjark, Beppie en Leny gaan dit voorbereiden en uitwerken. 

 

7. Voortgang fotoboek 2 

Cor, Alice en Rob zijn al een heel end. Financieel gezien ontbreken de middelen om dit op korte termijn uit 

te geven. Maar het bestuur wil toch bekijken of dit eind dit jaar (eind november) alsnog mogelijk is.  



 

8. Rondvraag 

– Desgevraagd deelt Cor mee dat het met Alice wat beter gaat. 

 

– Cor: merkt op dat hij vooral probeert de Historische Kring meer inhoud te geven en hij hoopt dat dit 

inspirerend werkt op de leden. Hij vindt dat er weinig contact is met de overige leden (naast de kerngroep). 

Die zijn niet op de hoogte van wat er speelt. Een bericht van 1 A4 per 3 maanden zou dit kunnen verbeteren. 

Et vermelding van wat onze activiteiten zijn, steeds één onderwerp wat meer aandacht geven en melden wat 

er komt. Vanuit de overige leden moet meer deelname komen aan werkgroepjes. Cor zal voor de volgende 

keer met een voorbeeld komen. 

– Cor: er hebben zich 2 mensen aangemeld voor bespreking boekje deel 4. Hij wil met een groepje van 5 

starten. Het boekje deel 4 is nu gewoon te koop voor € 5 via de mail, of gewoon in huize Historica, tijdens 

de open dagen. 

 

– Berthy vraagt of alle leden wel uitgenodigd waren voor de ALV, dit omdat er zo weinig andere leden 

aanwezig waren. Jan bevestigd dat alle leden zijn uitgenodigd. Wellicht is het een overweging om het 

verzoek om contributie te betalen NIET gelijktijdig met de uitnodiging ALV te versturen, maar eerder. 

 

– Tom: heeft blad van Kring |Ouder Amstel ontvangen: thema 70 jaar vrijheid. Tjark is de eerste die het 

krijgt en zal dit daarna doorsturen naar 3 andere geïnteresseerden (staan op envelop). 

 

9. Leny bedankt iedereen voor zijn/haar bijdrage en sluit de bijeenkomst. 

 

Tom. 

 


