
 
 
JAARVERSLAG VAN DE HISTORISCHE KRING MAARSSEN OVER 2017 

 

Overlijden Arie de Zwart 

De Kring verloor in dit jaar Arie de Zwart. Hij was ruim veertig jaar betrokken bij de Kring 

als bestuurslid, als groot kenner van de geschiedenis van Maarssen en de Vechtstreek en als 

uiterst productief schrijver in het tijdschrift van onze Kring. 

Wij missen hem. 

 

Ledental 
In het verslagjaar is het ledental van de Kring licht gestegen (+1,6%). Het jaar 2017 werd 

afgesloten met 1030 leden. Op 31-12-2016 bedroeg dit aantal 1014. 

 

Activiteiten 

1.Lezingen en evenementen 

Film en lezing door Hans van Bemmel – donderdag 12 januari 2017 

Op verzoek van veel leden werd de film herhaald die ooit in 1957 is opgenomen in Maarssen 

en waar ook Maarssense inwoners in meespeelden.  

Hans van Bemmel begon deze avond met een kleine inleiding over Maarssen en begeleidde 

de vertoning van de film met commentaar. 

 

Nederland Schaatsland- donderdag 9 maart 2017 

Na de pauze van de jaarvergadering nam Cees Eysberg ons mee in zijn lezing over schaatsen 

in Nederland. Vanuit een cultuurhistorisch perspectief beschreef hij de ontwikkeling van de 

schaatscultuur in Nederland. Hij vertelde hoe die zich ontwikkelde en hoe mensen gebruik 

maakten van het ijs, zowel als vermaak (‘spekrijden’) als ook in de vorm van transportmiddel 

en strategisch hulpmiddel in tijden van conflicten.  

 

Lezing over de Binnenvaart – maandag 10 april 2017 

Ruud Filarski hield een lezing over de geschiedenis van de Nederlandse binnenvaart. 

Hij ging vooral in op de veranderende sociale positie van de binnenschippers en hun gezinnen 

in de periode tussen 1850 en 1950. Daarbij liet hij zien dat het varend bestaan, zonder vaste 

woon- of verblijfplaats, in een snel veranderende samenleving voor hen een groot aantal 

problemen opleverde. Hij besteedde ook aandacht aan het belang van de Vecht als 

binnenvaartverbinding. 

 

Jaarmarkt Maarssen - Dorp op zaterdag 3 juni 2017 

Op deze dag vond weer de jaarmarkt plaats in Maarssen. De kraam van de HKM werd weer 

goed bezocht en er werden diverse boeken verkocht. We mochten op deze dag ook vier 

nieuwe leden inschrijven. 

We hebben door het boek met gepubliceerde werken van Arie de Zwart op de kraam te tonen, 

aandacht gegeven aan het overlijden van Arie op 1 juni.  

  

 



Rembrandtlezing – donderdag 5 oktober 2017 

 Jacques Hendrikx is schrijver en expert op het gebied van de Nachtwacht en het leven en 

werk van Rembrandt. Hij vertelde het levensverhaal van de Nachtwacht. Op een tocht door 

het oudste deel van Amsterdam volgden wij de route die het schilderij – in de zeventiende 

eeuw en de eeuwen daarna – heeft afgelegd door de stad. We zagen de gebouwen waar het 

schilderij heeft gehangen. Wie waren de mensen die staan afgebeeld? Waren zij rijk of arm en 

waar woonden zij? Hoe en wanneer is de Nachtwacht zo beroemd geworden? Dit was een 

boeiende lezing die veel mensen een andere kijk op de Nachtwacht gaven. 

 

Uitreiking boerderijenboek– vrijdag 27 oktober 2017 

Op deze dag vond de uitreiking plaats van het boek van Henk Blaauw over verdwenen en 

bestaande boerderijen in Tienhoven, Oud-Maarsseveen en de Bethunepolder.  

Intekenaars voor het boek konden hun boek ophalen. Daar werd druk gebruik van gemaakt. 

Het was een zeer druk bezochte bijeenkomst zelfs hier en daar leek op een heel gezellige 

reünie.  

Het eerste exemplaar werd uitgereikt aan Co Grootendorst. 

 

Piet Bakker Buitendag – zaterdag 28 oktober 2017 

Op deze Piet Bakker Buitendag was de Kring weer aanwezig. Deze jaarlijks terugkerende dag 

bij het museum Vredegoed in Tienhoven heeft altijd het karakter van een gezellig samenzijn. 

Ook op deze dag konden wij het boek van Henk Blaauw presenteren en werden diverse 

exemplaren verkocht.  

 

Vrijwilligers dag – zaterdag 4 november 2017 

Jaarlijks staat de Kring op deze dag in het winkelcentrum Bisonspoor; ditmaal in het ronde 

deel bij de Hema. Ook deze dag konden gelukkig weer wat nieuwe leden ingeschreven 

worden. Ook hier werd het pas uitgekomen boerderijenboek van Henk Blaauw onder de 

aandacht van de bezoekers gebracht. 

 

Lezing over Industrieel Erfgoed – donderdag 16 november 2017  

Deze laatste lezing van de Historische Kring Maarssen in 2017 werd verzorgd door Erik 

Nijhof. Hij sprak over Industrieel Erfgoed: een oude sluis, een karakteristiek bedrijfspand, een 

watertoren enzovoort. Wanneer is een pand mooi of lelijk en zijn de inzichten hierover in de 

loop van de tijd veranderd? Welke gebouwen worden bedreigd, gesloopt of gered? Nijhof 

vertelde er op boeiende wijze over en belichtte ook voorbeelden uit Maarssen en omgeving. 

 

2. Jaarlijkse Excursie  

De excursie ging dit jaar naar Woudrichem en Slot Loevestein.  

Op zaterdag 13 mei vertrok een volle touringcar naar het vestingstadje Woudrichem en in de 

middag bezocht het gezelschap Slot Loevestein. Mede dankzij het lekkere zonnetje en de 

goede organisatie verliep deze dag heel goed en in een gezellige sfeer. 

 

3. Open Monumenten Dagen – zaterdag 9 en zondag 10 september 

De gezamenlijke historische kringen van Loenen, Breukelen en Maarssen organiseerden op 

zaterdag 9 september de jaarlijkse Open Monumentendag in Stichtse Vecht. Dit jaar was het 

thema ‘Boeren, burgers en buitenlui’. Vandaar dat dit jaar in het programma extra aandacht is 

besteed aan de openstelling van boerderijen. Ondanks het slechte weer bezochten toch ruim 

1100 bezoekers in Maarssen e.o. de opengestelde monumenten. 

 

 



4. Werkgroepen binnen de Kring 

Werkgroep Archeologie. 

Dit jaar geen activiteiten.  

Er zijn door de vicevoorzitter ambities geuit om de werkgroep Archeologie weer te 

reactiveren in 2018. Oriëntatie hierop vindt plaats. Ook is besloten aandacht te gaan geven 

aan planologische ontwikkelingen in Maarssen en omgeving. De naam van de werkgroep 

wordt daarom veranderd in werkgroep Archeologie/ Planologie. 

Werkgroep Archief en Bibliotheek 
Na het op orde brengen van de bibliotheek van de Kring, waarbij onder andere een thuis te 

raadplegen digitale catalogus werd ingevoerd, werd afgelopen jaar gestart met het op orde 

brengen van het knipselarchief en het integreren van het Cees Bloemendaal archief. 

 

Werkgroep Informatiepanelen 
Er zijn in het verslagjaar geen nieuwe panelen toegevoegd. 

Op initiatief van de gemeente Stichtse Vecht is Maarssen-Dorp een nieuwe wandeling rijker: 

de “Vroeger en Nu” bordenwandeling. Op deze wandeling kunnen inwoners en bezoekers 

kennis maken met het rijke verleden van Maarssen-Dorp. 

Uitvoerders van het project waren de historici Hans van Bemmel en Juliette Jonker-Duynstee. 

 

Werkgroep Periodiek 

De reactie verzorgde dit jaar weer vier nummers van het Periodiek met een totale omvang van 

164 pagina’s. Rob Franse werd dit jaar nieuwe vaste medewerker van ons blad en zal zich 

richten op interviews met bekende personen uit Maarssen. Zijn eerste bijdrage verscheen in 

Periodiek nummer 1 van dit jaar. Ook mochten wij Arjan van Weele verwelkomen als nieuwe 

secretaris van de redactie. Het was ook een verdrietig jaar want wij verloren Arie de Zwart als 

onvermoeibaar publicist in ons tijdschrift.  

 

Werkgroep Website en Facebook 
Deze werkgroep is verantwoordelijk voor de website en Facebook van de Kring 

(www.Historischekringmaarssen.nl) en zorgde afgelopen jaar voor de constante actualisering 

van de inhoud van de site en van Facebook. 

 

Nieuwe Werkgroep ADA (Archivering Digitale Afbeeldingen) 
Doelstelling 

De werkgroep streeft ernaar om einde 2018 een beeldbank te hebben opgezet en beschikbaar 

gemaakt, waarin alle voor de HKM relevante digitale afbeeldingen systematisch zijn 

opgeslagen en eenvoudig zijn terug te vinden. 

Coördinatoren van de werkgroep zijn Ria Tijhuis en Piet Gentenaar.  

 

5. Cultureel Erfgoed 
De Kring zal zich blijven inzetten voor het behoud van het cultureel erfgoed in Maarssen, 

zowel door het bevorderen van de belangstelling voor en de kennis van het lokale erfgoed, als 

door acties gericht op het feitelijk in stand houden van de Maarssense monumenten en de 

omgeving waarin ze staan. Afgelopen jaar heeft het bestuur daarom aandacht gevraagd voor 

de ontwikkelingen rond de oude brandweergarage en het Jaagpad in brieven aan de gemeente 

Stichtse Vecht en de pers en daarbij aangedrongen op het behoud van de garage en het herstel 

van het Jaagpad. De steun van onze vele leden - wij zijn de grootste culturele vereniging van 

Maarssen - is daarbij een grote stimulans. 

 



6. Bestuur HKM: prioriteiten 

1. Prioriteit: Werving van nieuwe actieve en gemotiveerde leden op basis van gewenste 

kwaliteit en competenties, zowel voor het bestuur als de werkgroepen.  

In het afgelopen jaar zijn de volgende vacatures vervuld: voorzitter en vicevoorzitter, 

secretaris redactie Periodiek, ook is een versterking gerealiseerd van het team digitalisering en 

systematisering van het beeld/foto archief en van het aantal auteurs van het Periodiek. Piet 

Gentenaar werd als invaller voor Hans van Bemmel voor het houden van lezingen 

aangetrokken. Op deze wijze is een belangrijke slag gemaakt in het waarborgen van 

continuïteit van HKM. 

2. Prioriteit: Instelling van een Dagelijks Bestuur (DB) en opstelling van activiteiten jaarplan.  

Het DB is ingesteld en bestaat uit voorzitter, vicevoorzitter, secretaris en penningmeester. Het 

Huishoudelijk Reglement is hierop aangepast met een bijlage 1. “Formalisatie van het 

dagelijks bestuur (DB)“ en een bijlage 2 “ Procedure en criteria voor benoeming tot Lid van 

Verdienste van de HKM en voor de toekenning van de erepenning van de HKM “ vastgesteld 

in de bestuursvergadering van 6/11/2017.Voor het activiteiten jaarplan van de HKM zal 

iedere coördinator van een werkgroep jaarlijks in december input leveren bestaande uit een 

omschrijving van de uit te voeren activiteiten, hoofddoel, middelen / gewenste faciliteiten. 

Vervolgens wordt een concept opgesteld door het DB dat wordt besproken in de vergadering 

van het bestuur in januari van het nieuwe jaar.  

3. Prioriteit: Samenwerking stimuleren met Vechtstreekmuseum en de historische kringen van 

Stichtse Vecht.  

De voorzitter van de HKM heeft in aansluiting op een kennismakingsgesprek met de 

voorzitters van de historische kringen van Breukelen en Loenen het initiatief genomen voor 

de oprichting van een regionale stuur- en werkgroep betreffende historisch militair erfgoed in 

de Stichtse Vecht, in het bijzonder de Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW). Inmiddels is met 

instemming van de drie besturen een startbijeenkomst geweest. De coördinator van het 

expertteam NHW van de provincie Utrecht ondersteunt de werkgroep in haar activiteiten. In 

februari 2018 wordt het plan van aanpak van de werkgroep verwacht. Door deze 

samenwerking ontstaan nauwere contacten met de historische kringen van Breukelen en 

Loenen, de gemeente Stichtse Vecht en de provincie Utrecht. Ook zal een verbreding van 

contacten mogelijk worden met o.a. Vechtsnoer en het Vechtstreekmuseum. 

4. Prioriteit: Public Relations.  

Als extra P.R.- activiteit werd een cadeaubon ontworpen en uitgegeven met recht op een 

jaarabonnement op het Periodiek en gratis toegang tot de lezingen van de HKM. Verder werd 

Facebook aan de website van de HKM toegevoegd. Het blijkt dat het aantal bezoekers van de 

website daardoor aanzienlijk toeneemt.  

Maarssen, maart 2018 

Namens het bestuur van de Historische Kring Maarssen, 

De secretaris, 

Arie van Ginkel 

 


