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St. Maertens Nieuws

In onze nieuwsbrief nr. 24 van april 2015 was een brief als bijlage gevoegd met het
verzoek om de contributie voor 2015 over te maken. Voor de inning van de contributies
wordt dit jaar geen acceptgirokaart meer verzonden, maar hierbij wordt u in een aparte
brief verzocht om de contributie over te maken. De kosten van het laten drukken en
bijschrijven van acceptgiro’s zijn er dan niet meer. Gelukkig hebben velen de contributie al overgemaakt en binnenkort ga ik herinneringen verzenden waarbij ik hoop dat dit
keer niet veel postzegels gebruikt hoeven te worden.
Aan de kant van de uitgaven hopen wij de kosten te kunnen beperken door b.v. de
nieuwsbrief in de toekomst digitaal via de elektronische post te kunnen verzenden.
Daarom roepen wij alle leden nogmaals op om hun email adres aan ons door te geven. Hierdoor kunnen de kosten van het drukken en verzenden omlaag. Ook kunnen
actuele nieuwsberichten tussentijds digitaal aan de leden gemeld worden. Om in de
toekomst de digitale Nieuwsbrief te ontvangen wordt u verzocht uw mailadres door te
geven aan: info@historischeverenigingmaartensdijk.nl.
Vanuit het bestuur van de H.V.M. houd ik me ook bezig met digitalisering van verschillende papieren archieven, die op den duur
door allerlei oorzaken
dreigen te verdwijnen.
Hiervoor kunnen wij gebruik maken van de apparatuur van de Historische Kring De Bilt. Door
digitalisering zijn dergelijke gegevens voor al onze leden en die van de Historische Kring De Bilt beschikbaar.
Wij zijn begonnen met de onderwerpen “klederdrachten” en “tollen” o.a. die op de
Tolakkerweg bij het voormalige gemeentehuis van Maartensdijk.

van
de penningmeester

Voor assistentie bij het invoeren van alle gegevens zoeken wij hulp van vrijwilligers,
hiervoor kunt u zich melden bij het secretariaat, telefonisch: 0346-212685 of digitaal:
info@historischeverenigingmaartensdijk.nl
De actie van de Plus Markt in Bilthoven heeft dit jaar voor onze vereniging € 92,00
opgeleverd. Met dank aan Gert Smit van Plusmarkt Bilthoven, die deze actie voor de
verschillende verenigingen en stichtingen weer mogelijk heeft gemaakt. Na alle dankbetuigingen zei Gert Smit in zijn afsluitende toespraak dat deze actie wellicht volgend
jaar nog een keer zal worden herhaald. Daar zien we nu al naar uit !!.
Gé Veldhuijzen
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Het bestuur is op zoek naar leden die bestuurstaken willen komen helpen uitvoeren,
maar ook zoeken wij leden die deel uit willen gaan maken van de nieuwe redactie van
ons tijdschrift St. Maerten. Het redigeren van het meinummer en het komende decembernummer, heeft het bestuur voorlopig als taak op zich genomen, beide nummers zijn
gewijd aan de WO II . Ook zoekt het bestuur leden die de werkgroep archiefonderzoek
willen komen versterken, na het vertrek van Lous de Raadt en Wil Verbeek. Ook hiervoor kunt u zich melden bij het secretariaat, digitaal of telefonisch.
Onderstaand bericht van het enig overgebleven lid van de archiefgroep, Liesbeth du
Mée kan u wellicht enthousiasmeren:
Oproep, enthousiaste lezers gezocht voor de werkgroep Archiefonderzoek.
Een wereld van kennis over het verleden gaat open voor degene die in oude Maartensdijkse archieven duikt, hoe meer je er over gaat lezen, hoe meer je erover wilt weten.
Verschillende archieven uit onze streek, van o.a. Westbroek, Achttienhoven, het oude
Oostveen van Maartensdijk 1828-1921,
Commissie Landschap en milieu, Stichting
Groenekans Landschap, 1974-1986, Oranjevereniging Groenekan, notariële archieven
en het archief van de N.H. kerk in Oostbroek
zijn overgedragen aan het Streekarchief in
Breukelen. In de oude Gemeentearchieven
is veel te lezen over onderwijs, wegenaanleg, huizenbouw, cultuur, politie en brandweer. Vele particuliere verzamelaars brachten honderden foto’s en teksten naar het
archief.
In 2009 is in Breukelen het Regionaal Historische Centrum Vecht en Venen (RHC)
geopend.
2000 meter aan archieven, foto’s, prenten, kaarten en historische bibliotheken van de
gemeentes Abcoude, De Bilt, Breukelen, De Ronde Venen, Loenen en Maarssen zijn
hier ondergebracht.
Eén maal in de 14 dagen komt de werkgroep archiefonderzoek bij elkaar. Tot nu toe
was dit op woensdagmorgen, maar een ander moment is ook mogelijk, bezoekadres
RHC: Scheperweg 6e, Breukelen, tel. 0346-259425,
website: www.rhcvechtenvenen.nl.

van
de secretaris

Mischien niet helemaal toevallig kan het bestuur u melden dat zij de historicus Dr.
Anne Doedens bereid hebben gevonden voor onze leden een introductieavond over
paleografie (kennis van het oude schrift en van historische teksten, die in handschrift
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bewaard zijn gebleven). In de Raadtkamer is plaats voor maximaal 15 geïnteresseerde leden en de beschikbare avonden zijn: wo. 21-10, of ma. 9-12, of ma. 16-12 van
20.00 tot 22.00 uur. Kosten zijn € 15.—per persoon, daarin zijn inbegrepen 2x koffie/
thee en kosten kopiëren van het oefenmateriaal. Eventueel is een vervolgavond nog
bespreekbaar. Wie belangstelling heeft: wie het eerst komt, wie het eerst maalt en wat
betreft de definitieve datum gaan we uit van meeste stemmen gelden.
U kunt zich opgeven bij het secretariaat, wacht niet te lang, vol is vol!
Het bestuur is voornemens dit najaar de Raadtkamer enige zaterdagen open te
stellen voor belangstellenden om voorwerpen, boeken, foto’s e.d. die al enige
jaren in onze verenigingsruimte staan, te bekijken. Met het oog daarop doen wij
ook een oproep aan de leden om eigen verzamelingen van beeldmateriaal en
objecten uit de 4 oude kernen niet weg te gooien maar te bewaren, en hiervan
melding te doen aan het secretariaat. Misschien wilt u ze wel in bruikleen geven
om ten toon te stellen of schenken aan de vereniging. Wij zijn u hiervoor zeer
erkentelijk.

Terugblik
herinneringsbijeenkomst Wereldoorlog II en bevrijding in onze oude kernen
Uit elke oude kern sprak een bewoner over zijn herinneringen in de oorlogsjaren
a.d.h.v. foto’s en power point presentatie in de Raadtkamer. Indrukwekkende verhalen
die afgewisseld werden door een bezoek aan een kleine tentoonstelling met voorwerpen uit de oorlogsjaren en een particuliere tentoonstelling van Toon Nokkert van
militaire objecten en uniformen van de Nederlandse en geallieerde legeronderdelen in
de benedengangen van het voormalig Gemeentehuis. Rond de 50 leden en bewoners
hebben deze bijeenkomst bezocht en gewaardeerd.

Terugblik

hoe kan je als vereniging in deze moderne tijd je vrijwilligers aan je blijven binden en
hoe kan je zorgen dat het ledenaantal stijgt door aanwas van jonge leden. Mensen
willen kortstondig geamuseerd en geënthousiasmeerd worden om vrijwilligerswerk te
verrichten. Helaas moest er afscheid worden genomen van de gehele redactie, die
10 jaar lang zo toegewijd en actief haar taak heeft vervuld. Ook van de archiefwerkgroep is van 2 leden afscheid genomen en van de programmawerkgroep is afscheid
genomen van Geert Boorsma. Joost de Weerd werd bedankt voor zijn jarenlange
voorzitterschap, tot de volgende ALV blijft hij deel uitmaken van het bestuur. Lid H.C.
Veenstra overhandigde de vereniging een ADO vrachtwagen, die hij had ontvangen na
een film gemaakt te hebben over het ADO-speelgoed (apart,doelmatig en onverwoestbaar), de vrachtauto zal een vaste plaats krijgen in de vitrine in de Raadtkamer.

Terugblik
excursie naar Amersfoort 12-6-2015
19 leden maakten op een prachtige warme zomerdag de busreis naar Amersfoort,
het bezoek aan het bijzonder arcitectonisch gebouw RCE was zeer de moeite waard.
Vervolgens werden wij rondgeleid door oud Amersfoort, de Koppelpoort en de Mannenzaal. Na de lunch had men vrije tijd om zelf het oude centrum te verkennen. Op
weg naar huis werd gestopt bij het België monument, waar ook d.m.v. een rondleiding
het leven van de Belgische vluchtelingen tijdens WO I werd uiteengezet. Een interessante en afwisselende dag en goed geoganiseerd.

Tentoonstelling Utrechtse Weg
tekst van Liesbeth du Mée

ALV 19-5-2015

De Historische Verenigingen van De Bilt, Zeist en Maartensdijk organiseren samen
een grote reizende fototentoonstelling, met als titel: “De eenwenoude Utrechtse Weg”.
Er zijn uit honderden foto’s 50 schitterende foto’s geselecteerd. Een deel van die oude
“Steenstraat” hoorde lange tijd bij de oude gemeente Maartensdijk.

25 leden tekenden de presentielijst, belangrijke thema’s van deze vergadering waren:

De geschiedenis van de Utrechtse Weg tussen Zeist en Maartensdijk gaat terug tot de
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12e eeuw. De weg was een onderdeel van de handelsweg tussen Utrecht en Keulen
en werd deels bestraat rond 1290. Op 20 juni 1290 werd in een bron namelijk melding gemaakt van tolheffing op de Utrechtseweg op een “stenen straat”. Daarmee
is de weg vooralsnog ook nog de oudste bestrate weg van Nederland. Aangezien
klinkers nog vrij ongebruikelijk waren in de 13e eeuw, zal de weg met keien bestraat
zijn geweest. Vroeger liep de weg over de Biltse Dorpsstraat, vanouds Steenstraat
genoemd, naar de Soestdijkseweg en verder over de Holle Bilt naar Zeist. Door de
Franse overheersing (1795-1813) onder Napoleon werd de Utrechtse Weg gezien
als een weg van landsbelang en werd zodoende in 1816 met de vaststelling van het
Rijkswegennet als grote rijksweg aangewezen en daardoor eigendom van het Rijk.
Gedurende de 19e eeuw werden op de voormalige landbouwgronden ter weerszijden
van de Utrechtse Weg buitenplaatsen gebouwd en kregen naamsbekendheid als de
Stichtse Lustwarande.
De tentoonstelling is allereerst te zien in Zeist van 17 t/m 23 oktober in het Atrium
van Figi, daar is ook de officiële opening. Vervolgens op 7 en 8 november in WVT,
Talinglaan 10 in Bilthvoven, van 23 november t/m 3 december in Dijckstate, Maertensplein in Maartensdijk en ook nog in hotel de Biltse Hoek, Holle Bilt in Bilthoven.
Verdere informatie zal in de plaatselijke pers en via flyers bekend worden gemaakt.

Open Monumenten Dag 12-9-2015
Op zaterdag 12 september 2015 is er weer een Open Monumenten Dag in de gemeente De Bilt. Het landelijk thema is dit jaar “Kunst en Ambacht”. Het comité OMD
De Bilt is er weer in geslaagd op deze dag een aantal monumenten open te stellen. De
officiële opening vindt plaats in Huize Gaudeamus in Bilthoven om 10.15 met daarna
een rondleiding en muziek, de gehele dag zijn er rondleidingen. De afsluiting is in
Huize Trinari in Bilthoven.
In Maartensdijk is van 10.00 tot 16.00 uur de Raadtkamer open in het voormalig Gemeentehuis. Kunstvoorwerpen van kunstenaars uit de oude kernen van Maartendijk
worden tentoongesteld.
De tuinderij van Eyckenstein is geopend en daar zijn ook rondleidingen.
De fietsroute langs alle opengestelde monumenten is bij deze Nieuwsbrief gevoegd.
Verder informatie is te lezen op de website van het comité open Monumenten Dag:
www.monumentendebilt.nl

Nieuws
van de Programmacommissie
Najaarsprogramma 2015
In het najaar heeft de commissie twee lezingen kunnen vastleggen in de
zaal bij de Ontmoetingskerk Julianalaan 26 te Maartensdijk. De lezingen
beginnen om 20.00 uur, de zaal is open vanaf 19.30 uur en de toegang
voor leden is gratis, niet-leden betalen € 5,-- bij de ingang van de zaal.

dinsdagavond 13 oktober a.s.
Mevrouw Marina Laméris, architectuurhistorica uit Hollandsche Rading,
zal een lezing houden met als titel ”De buitenplaats en het Nederlandse
landschap”.
De rijkdom van het Nederlands Landschap en de geschiedenis van buitenplaatsen zijn sterk met elkaar verbonden. Ook de hoge kwaliteit van
het landschap in en rond De Bilt is in hoge mate bepaald door buitenplaatsen. Tijdens de lezing wordt de betekenis van de historische buitenplaatsen, voor het Nederlands landschap vanuit verschillende invalshoeken
belicht.

dinsdagavond 24 november a.s.
Mevrouw Ellen Drees zal een lezing houden over het ontstaan en de
geschiedenis van de bijna 900 jaar oude Utrechtse Weg die loopt van
Zeist naar Utrecht met foto’s, dia’s en power point presentatie. Zij is werkzaam op het streekarchief in Breukelen en mede samensteller van de reizende tentoonstelling, die elders in deze Nieuwsbrief al is aangekondigd.

Ineke van Bemmel
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