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       e HVM wil graag sneller naar de leden toe reageren  
over allerlei actuele zaken Dit zal dan heel goed kunnen via 
de mail. Daar hebben wij uw emailadres voor nodig. Op dit 
moment kunnen wij nog lang niet alle leden per mail berei-
ken en dat is jammer. 

Ook de Nieuwsbrief willen wij graag per mail versturen dat 
is een stuk goedkoper. Geen drukkosten en voor sommige 
leden op afstand besparen wij dan ook op portokosten. 
Iedere keer is het weer een hele logistieke inspanning om 
deze nieuwsbrieven bij u in de brievenbus te krijgen. Alle 
bezorgers hartelijk dank daarvoor.

Het tijdschrift blijft 2 keer per jaar 
bij in de brievenbus komen, zo-
dat dat een document is om te 
bewaren.

Helaas zitten wij op dit moment 
zonder webmaster, ivm. het over-
lijden van Jan Maat.

Wij zijn dus dringend op zoek naar een nieuwe webmaster 
. 
Daarom is het  een probleem voor ons om deze Nieuwsbrief 
digitaal te bezorgen bij de leden met een bekend emailadres 
en komt deze Nieuwsbrief weer in de brievenbus.

Kent u iemand die ons hierbij kan helpen of bent u zelf des-
kundige, dan heel graag een berichtje naar de secretaris.

van 
het bestuur

D
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Op 10 september is het weer Open Monumenten Dag. Ook in 
onze gemeente zijn weer een tiental monumenten open. Van 10 
uur tot 16 uur zijn deze te bezichtigen en zijn er allerlei activitei-
ten.  
In Maartensdijk is de kerk aan de Dorpsweg open en er zijn le-
zingen en er is orgelspel.
Verder is Huize Voordaan te bezoeken en Berg en Bosch, de 
molen de Kraai in Westbroek en nog meer monumenten.  
In de flyer is het juiste programma te lezen en ook is er een web-
site met de allerlaatste nieuwtjes. www.monumentendebilt.nl. 
Dit jaar geen fietstocht maar een beeldenroute van bekende en 
onbekende beelden en monumenten in onze gemeente.

Open 
Monumenten Dag

Voor onze leden proberen wij de activiteiten steeds op peil te 
houden, echter door een gestaag dalend aantal leden, zijn er 
steeds minder schouders die de lasten kunnen dragen. Het aan-

tal betalende leden 
is inmiddels onder 
de 280 gekomen. 
Dit getal nadert 
een kritische on-
dergrens. Als deze 
trend zich voortzet, 

zal het voor de H.V.M. moeilijk worden om haar zelfstandigheid 
te behouden. Uiteraard proberen wij nieuwe leden te werven zo-
als tijdens Open Monumenten Dag. Wij hopen dat u andere men-
sen kunt stimuleren zich als lid op te geven.

van   
de penningmeester



Oproepen voor actieve leden

1. Jubileum 2017: volgend jaar bestaat onze vereniging 30 
jaar en samen met de Historische Kring D’Oude School De 
Bilt/Bilthoven, die volgend jaar 25 jaar bestaat,  is er al enige 
tijd een gezamenlijke werkgroep actief om het jubileumpro-
gramma op te stellen. De werkgroep is op zoek naar leden 
die actief mee willen helpen om de geplande activiteiten uit 
te voeren, zoals: in elke kern een tentoonstelling inrichten 
over het ontstaan en de geschiedenis van de betreffende 
kernen, een digitaal en “papieren ”historische fietsroute door 
de 6 kernen, het ontwikkelen van gezelschapsspelen, een 
aantrekkelijk en specifiek onderwijsprogramma voor basis- 
en voortgezet leerlingen.

2. Het bestuur is op zoek naar 
een nieuwe webmaster, na 
het plotselinge overlijden van 
Jan Maat eerder dit jaar.

3. Het bestuur is op zoek naar 
leden die de werkgroep archiefonderzoek willen komen 
versterken. Er is een lijst met onderwerpen waarover op 
projectbasis verder onderzoek in het Regionaal Historisch 
Centrum Vecht en Venen (RHC)in Breukelen moet worden 
gedaan zowel voor de redactie als voor de jubileum Werk-
groep. Als onderwerpen denken wij over onderzoek naar de 
bodefunctie in de gemeenteraad, Waterschap Maartensdijk, 
koetshuizen in Oud-Maartensdijk, verdwenen beroepen, 
oude termen i.v.m. grondbezit, kroegen en herbergen. Lies-
beth du Mée zal het onderzoek leiden en de werkgroeple-
den wegwijs maken in het archief.

van 
de secretaris
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4. Het bestuur is op zoek naar leden die zich bezig willen 
houden met de digitalisering van artikelen en foto’s. 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 mel-
ding te doen aan het secretariaat. Misschien wilt u ze wel in 
bruikleen geven om ten toon te stellen of te schenken aan 
de vereniging. Wij zijn u hiervoor zeer erkentelijk.

5. Het bestuur is op zoek naar een lid voor de program-
macommissie, opdat Hans van Looveren de taken van de 
commissie niet alleen hoeft uit te voeren.

6. Het bestuur is op zoek naar een nieuwe secretaris, Bal-
dine van den Bosch stelt zich in 2017, na 9 jaar deze funktie 
te hebben bekleed, niet meer herkiesbaar voor deze funktie. 
De overname van haar taken kunnen gedurende de periode 
tot de ALV in 2017 geleidelijk verlopen als er zich nu al een 
opvolger meldt.

Als u meer informatie wilt over de oproepen of als u 
gehoor wilt geven aan éen of meerdere oproepen, dan 
kunt u zich melden bij het secretariaat.
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Maandag 26 september,
aanvang rondleiding 10.00 uur.

Het vernieuwde museum is zeer de moeite waard om 
te bezoeken en een privé rondleiding bieden wij u als 
lid graag aan. De rondleiding duurt 1 uur en wij 
hebben een bus gehuurd voor het vervoer. Kosten van 
de rondeiding zijn p.p. € 16,00 toegang tot het 
museum is gratis als u over een museumjaarkaart 
beschikt, anders betaalt u € 33,50.  

Als u belangstelling hebt voor deze rondleiding (incl. 
busvervoer) dan kunt u zich z.s.m. opgeven bij de 
penningmeester, onder vermelding of u een museum-
jaarkaart heeft en gelijktijdig de kosten overmaken op 
rekeningnummer NL83 INGB 0004400774 van de 
Historische Vereniging Maartensdijk. 
Aanmelding kan bij de penningmeester, Gé Veldhuij-
zen, het liefst per mail: ge.veldhuijzen@ziggo.nl of 
telefonisch: 0346-211195. 
Aangezien het aantal deelnemers voor de rondleiding 
beperkt is, zal worden uitgegaan van de volgorde van 
binnenkomst van de aanmeldingen. 
Aan hen die zich op tijd hebben aangemeld zal een 
korte standaardbevestiging per mail of per post wor-
den gezonden. Aan degenen die zich opgaven, nadat 
de bus was volgeboekt, zal een korte standaard afwij-
zing worden gezonden.

Haast u, want de inschrijvingstermijn sluit 
uiterlijk op maandag 5 september om 12.00 uur!!
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Speciaal 
aanbod 

voor 
onze 
leden

een bezoek bij Oopjen Coppit 
in het Rijksmuseum
Naar aanleiding van het artikel in St. Maerten nr. 50 van Frank Klok 
over Oopjen Coppit en Huize Voordaan is er contact gelegd met Amster-
dam City Walks. Deze organisatie wil voor onze leden een rondleiding 
organiseren in het Rijksmuseum langs Oopjen en haar man Maarten 
Soolmans en langs de prachtige schilderijen in de Eregalerij.
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Op 17 juni 2016 vertrekt de bus met de excursie-gangers vanaf 
de Ontmoetingstijd naar Gorinchem.
Er zijn 26 deelnemers; helaas wat weinig voor de bus met een 
capaciteit van 50…
Welgemoed op pad naar Gorinchem voor een rondleiding met 
een stadsgids door het oude hart van deze stad, gelegen aan 
de Waal. Na een snelle rit worden we afgezet op het marktplein 
vanwaar de rondleiding start bij het VVV. 
De gids is een enthousiaste verteller die al direct allerlei verhalen 
over de gebouwen en de geschiedenis van het marktplein ten 
beste geeft. Dit oude havenstadje aan de Waal staat bol van de 
oude gebouwen waarvan d emeesten goed zijn gerestaureerd.
We wandelen langs de vestingwallen en vervolgens naar de sluis 
van het Merwedekanaal.
Dit complex met de havenkom ziet er pittoresk uit en we blijven 
lang kijken naar al dat moois. 
Zelfs Slot Loevestein is te zien in de verte…..
Na ruim een uur zijn we terug op het marktplein waar we de to-
ren van de grote kerk bekijken. Deze bestaat uit twee delen: het 
onderste deel dat scheef staat en het bovenste deel dat weer 
verticaal staat; heel apart. 
Onder grote dankzegging aan onze enthousiaste gids stappen 
we weer in de bus, die brengt ons naar Werkendam en vervol-
gens diep de Biesbosch in naar het museum van Natuurmonu-
menten.
(Zie website: http://www.biesboschmuseumeiland.nl). 
In het museum wordt de lunch genoten en gaan we met een 
fluisterboot een rondvaart make. De tocht gaat door de smalle 

naar Gorinchem 
en Biesboschmuseum in Werkendam

Excursie 2016
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Terugblik ALV 24-5-2016
25 leden tekenden de presentielijst. Allererst werd stilgestaan bij het 
plotseling overlijden van onze oud-penningmester Rudi Tiessen, 18 
jaar vervulde hij deze taak. Voorgesteld werd Ineke van Bemmel als 
voorzitter a.i. te benoemen tot er een definitieve kandidaat-voorzitter 
is gevonden. Welkom werd geheten Gert-Jan Weijerink als nieuw be-
stuurslid, sinds 10 jaar woonachtig in Maartensdijk, hij is o.a. werk-
zaam als adviseur op het gebied van landschapsbeheer, politiek actief 
en heeft een brede historische interesse. Helaas moest er afscheid 
worden genomen van Joost de Weerd als bestuurslid. Voor al zijn in-
zet als voorzitter en bestuurslid werd hij bedankt met bloemen en een 
mooie tekening van landgoed Voordaan, gemaakt door ons lid Els de 
Bouter. De huidige secretaris stelt zich in 2017 niet meer herkiesbaar, 
dus zal er op zoek moeten worden gegaan naar een opvolger, die in 
de komende tijd ingewerkt kan worden, opdat de overdracht van de de 
secretariaatstaken soepel verloopt.  Jaarverslag, Notulen ALV 2015 en 
Financieel Jaarverslag werden goedgekeurd. Kascommissie, bestaan-
de uit Wim Edel, Anton Merkens en Anneke Meijer, vroeg aan de leden 
de pennigmeester decharge te verlenen. Wim Edel werd bedankt voor 
zijn werk in de kascommissie en als nieuw reservelid werd benoemd 
Jos Bontan.
Het ledental daalt en vergrijst, ledenwerving vooral onder jongeren is 
geboden. Misschien kent u aspirant-leden in uw omgeving en kunt u 
hen d.m.v. deze Nieuwsbrief wijzen op onze vereniging.

kreken van de Biesbosch en langs de drinkwater bekkens voor 
Rotterdam. Een mooie tocht door een prachtig stuk natuur, he-
laas weinig dieren gezien, maar toch mooi.
Teruggekomen bezoeken we het museum dat ons het verhaal 
vertelt van de rietsnijders en de boeren die de Biesbosch hebben 
gevormd.
Na nog enkele aankopen in het winkeltje is het alweer tijd om 
terug te gaan. De terugtocht verloopt soepel en tegen 17.00 uur 
zijn we weer terug in Maartensdijk.               Hans van Looveren



Van de programmacommissie
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Najaarslezingen

Op dinsdagavond 25 oktober houdt Mevrouw Annette 
Koenders een lezing “Dudok in Hilversum” over architect 
en stedenbouwkundige W.M. Dudok in de Ontmoetingskerk 
aan de Julianalaan in Maaartensdijk. De zaal is open vanaf 
19.30 en de lezing begint om 20.00 uur, voor niet-leden is 
de toegangsprijs € 5,--.
Willem Marinus Dudok heeft in de 60 jaar dat hij werkzaam 
was een bijzonder groot oevre nagelaten, een groot deel 
daarvan is in Hilversum te vinden. Zoals het wereldberoem-
de raadhuis, bruggen, badhuizen en pompgemaal.
Op 1 juli 1915 wer hij door het gemeentebestuur aangesteld 
als directeur Publieke Werken, vanaf 1928 was hij offici-
eel gemeentelijk architect. Bij zijn aanstelling kreeg hij twee 
hoofd-opdrachten: het bouwen van een nieuw raadhuis en 
het maken van een stedelijk uitbreidingsplan. Met de bouw 
van tuindorpen en scholen trokken Hilversum en Dudok in-
ternationale aandacht.
Website: www.dudok100jaar.nl.
Tuindorp-principe: in de groeiende gemeente was behoefte 
aan betaalbare huisvesting. Dudok koos voor een integrale 
benadering, hij stelde orde, samenhang en schoonheid cen-
traal. Ook het behoud van de omliggende natuur speelde 
een belangrijke rol.
Dudok-scholen: In totaal heeft Dudok zeventien scholen in 
Hilversum gebouwd, waarvan velen nog als zodanig in ge-
bruik zijn. De schoolgebouwen zijn veelal herkenbaar door 
de horizontale lijnen en de opvallende raampartijen.
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Begraafplaatsen: De Noorderbegraafplaats heeft Dudok in 
1926 ontworpen, hij ligt hier ook zelf begraven. Het graf van 
hem en zijn vrouw ligt precies in het miden van de begraaf-
plaats. 
De begraafplaats Zuiderhof bouwde hij 25 jaar later. Dudo 
keek vooruit en hield bij het ontwerpen al rekening met cre-
matie. Hij ontwierp zowel een urnenmuur als een asver-
strooiingsveld.

November 

(datum en locatie zijn nog niet bekend) wordt de tweede 
najaarslezing gegeven door Philippe Hondelink over 
“Opkomst en ondergang van Vroom & Dreesman”.

Philippe zegt zelf “levenslang voor V&D” te hebben gekre-
gen, vanaf zijn jeugd was hij al betrokken geweest bij dit 
warenhuis. Hij is afgestudeerd op de economisch-sociale 
geschiedenis van V&D, hij werkte jarenlang als doza (don-
derdag- en zaterdaghulp) in Groningen en heeft daar een 
levenslange liefde opgevat voor V&D. In zijn boek beschrijft 
hij de geschiedenis van het concern, maar ook die van An-
ton Dreeman en Willem Vroom.
Hij zal zijn verhaal larderen met vele feiten en anekdotes uit 
de rijke geschiedenis van V&D.
Bijvoorbeeld: Hoe kwam er een meubel afdeling en kantoor-
artikelen afdeling tot stand.

Zoals u weet is de naam V&D nu opgekocht door Richard 
Otto (co-auteur van het boek) en zal deze naam blijven be-
staan, maar nu als online warenhuis.

Kortom een zeer interessante lezing over het wel en wee 
van een concern dat ons na aan het hart lag en mogelijk 
nog een vervolg krijgt in een andere vorm.


