
Van de bestuurstafel:
Voor u ligt de tweede nieuwsbrief van dit jaar met onder meer 
de activiteiten voor het najaar 2022 en een terugblik op de acti-
viteiten die tot en met juni hebben plaatsgevonden.

Terugblik Algemene Ledenvergadering:
De jaarlijkse ledenvergadering op 14 april jl. met verslaglegging 
over het verenigingsjaar 2021 werd bijgewoond door zo’n 35 
leden. Naast reguliere zaken als goedkeuring van de ALV notulen 
van 2021 en goedkeuring van het financieel jaarverslag 2021 
werd er kort stil gestaan bij de uitdaging in continuïteit binnen 
het bestuur. Met name de zoektocht naar een nieuwe voorzitter. 
Deze zoektocht is erop gericht iemand te vinden die interesse 
heeft in en verbinding kan maken naar nieuwe media. Dit hoeft 
geen historicus te zijn, maar wel een inwoner van de voormalige 
gemeente Loenen. De functie vraagt niet veel tijd, maar het is 
van belang dat de vereniging van een gezicht wordt voorzien. 
Oproep aan de leden is om mee te denken over een geschikte 
kandidaat.
In zijn toelichting op de financiën gaf penningmeester Bert IJ-
peij aan dat er een licht dalende lijn is in het aantal leden, met 
name veroorzaakt door de verminderde activiteiten vanwege de 
Corona perikelen. Het oordeel van de kascommissie was dat de 
penningmeester de financiën goed op orde heeft.

Tijdens de ALV nam het bestuur afscheid van Peter Thiemann 
als bestuurslid PR. Bert IJpeij bedankte hem voor zijn inzet in 
de afgelopen bestuursperiode, waarbij het accent lag op het sa-
menstellen van de Nieuwsbrief.
Namens de werkgroep historisch beeldmateriaal gaf Matthijs 
Geuze een mooie presentatie over de huidige status van de 
beeldbank. Er waren reeds 100 foto’s online gezet en zo’n 1000 
foto’s gedigitaliseerd.
Afgelopen periode was het bestuur naarstig op zoek naar een 
nieuw bestuurslid om Peter Thiemann te vervangen, en die de PR 
over gaat nemen en deze heeft zich aangemeld; Hans de Boom 
wordt vanaf 1 juli bestuurslid P.R. Deze benoeming wordt de vol-
gende algemene ledenvergadering bekrachtigd.
De werkgroep Beeldmateriaal is blij met vijf nieuwe vrijwilligers, 
die foto’s voor de beeldbank gaan beschrijven. Op 23 mei jongst-
leden volgden zij een eerste kennismakingsworkshop in ’t Web in 
Loenen. Binnenkort volgt een tweede workshop en gaan zij aan 
de slag met een grote collectie foto’s. Houdt u de beeldbank(op 
onze eigen website www.hkloenen.nl) vooral in de gaten!

In het voorjaar hebben diverse excursies en lezingen plaatsge-
vonden plaats gevonden. Na afloop van de prettig verlopen ver-
gadering volgde een lezing van Ruth van der Puijl over Kasteel 
de Nederhorst.

Agenda activiteiten:
Kennedy verstaat de kunst het publiek erbij te betrekken. 
Op 19 mei verzorgde de Amerikaans-Nederlandse historicus Ja-
mes Kennedy een goed bezochte lezing over de betekenis van 
verenigingsleven voor wat hij een ‘high trust society’ noemde.  
Hiermee bedoelde hij een samenleving waarin zoveel onderling 
vertrouwen heerst dat mensen samenwerking zoeken en er bij-
voorbeeld toe komen verenigingen van allerlei soort te stichten. 
Wat een weinig opwindend onderwerp leek, ging leven doordat 
de spreker stap  voor stap zijn gehoor bij de ontwikkeling van 
het verenigingsleven wist te betrekken. Hij begon bij het inces-
tverbod uit de zesde eeuw, waarmee als norm was gesteld om 
een partner buiten eigen familiekring te zoeken. In de Middel-
eeuwen vormden verenigingen van burgers een buffer tussen 
adel en kerk – denk aan de gilden. De grootste bloei kwam na 
het midden van de negentiende eeuw. Nieuw in die eeuw zijn 
de verenigingen die een maatschappelijk doel willen dienen en 
langs levensbeschouwelijke lijnen georganiseerd worden.  

Statistisch bereikte het georganiseerde verenigingsleven zijn 
hoogtepunt in 1995. Daarna zien we bij de vakbonden, de tradi-
tionele politieke partijen, en ook de gevestigde kerken dat leden-
verlies de aanwas gaat overtreffen. Niet dat de maatschappelijke 
betrokkenheid is afgenomen, maar wél de bereidheid om bin-
dingen voor langere termijn aan te gaan.  
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Uit handen van Gerrie Hooft van Huysduynen ontving James 
Kennedy het bekende Thuis heb ik nog een ansichtkaart, waarna 
de foto samen met auteur Juliette Jonker niet kon uitblijven. De 
bijna vijftig aanwezigen gingen voldaan naar huis, maar nog wel 
met de vraag wat die trendbreuk van rond 1995 voor onze HKL 
(opgericht in 1994!) zal betekenen. 

Terugblik lezing FLORA BATAVA 15 mei 2022.

Hotel Flora Batava ligt op Buitenplaats de Vijverhof. In 1670 
kocht Agnes Block een hoeve op 14,5 hectare grond en stichtte 
de buitenplaats de Vijverhof. Agnes liet bij de buitenplaats een 
oranjerie, boomgaarden, sier- en moestuinen, lanen en verschil-
lende vijvers aanleggen.

De buitenplaats was in verval geraakt na een lange periode als 
onderzoeksinstituut voor de Koninklijke Nederlandse Academie 
van Wetenschappen dienst te hebben gedaan. In 2019 is er ge-
start met de restauratie van de buitenplaats en de wijziging van 
de buitenplaats in een hotelfunctie. Met steun van de Stichting 
Erfgoed Parels is het rijksmonument in ere hersteld. Het hele 
pand is van schoorsteen tot kelder onder handen genomen. 
Ornamenten zijn hersteld, daken zijn gerestaureerd, verflagen 
zijn verwijderd en weer opnieuw aangebracht, alle elektra en 
installaties zijn verwijderd en vervangen en een nieuwe serre is 
toegevoegd. 

De lezing over de restauratie van de Vijverhof  en de verbou-
wing tot hotel Flora Batava vond plaats op een stralende zon-
dagmiddag in mei. Inge van de Ven, eigenaar van Hotel Flora 
Batava, vertelde met veel enthousiasme over de geschiedenis 
van de Vijverhof, nu hotel Flora Batava. Alle facetten kwamen 
langs en er werd dan ook met interesse geluisterd naar hetgeen 
verteld werd. De lezing werd ondersteund door een prachtige 
PowerPoint presenstatie waarin vele oude portretten, beelden 
van bloemen etc. getoond werden.

Na afloop was er gelegenheid om samen met Inge van de Ven 
enkele kamers te bekijken en door de tuin te wandelen.
De lezing werd bezocht door 51 bezoekers, terwijl er plaats was 
voor 40 bezoekers. Gelukkig konden er op het laatste moment 
nog wat stoelen bijgezet worden.

Fietsexcursie Loenderveense Plas
Impressie fietstocht 11 juni 2022
Op 11 juni nam een klein gezelschap deel aan de fietsexcursie 
o.l.v. de Heer (Sander) Griffioen naar Loenderveense Plas. Ook 
ditmaal begon de excursie met een ontmoeting bij de fam. Grif-
fioen, die naast gezelligheid, ook leerzame informatie en leu-
ke anekdotes bevatte. Het eerste doel was de vogelkijkhut aan 
de Alambrechtskade waar Wendela Sandberg vertelde over de 
proeven die Waternet op dit moment uitvoert. Er was optimisme 
te bespeuren want de waterkwaliteit is weer verder vooruitge-
gaan en ook was er minder pessimisme over de opmars van de 
niet inheemse Amerikaanse rivierkreeft. Op de terugweg richting 
Loenen werd er nog gestopt bij meerdere plaatsen waar Sander 
Griffioen nog meer bijzonderheden vertelde over de geschiede-
nis en het landschap waar de fietstocht langskwam.  

Na alles wat de deelnemers die middag hoorden en zagen, was 
en is het onvoorstelbaar dat nog geen eeuw geleden er plannen 
bestonden over het dumpen van Amsterdams huisvuil in de plas 
en dat dat plan het bijna haalde. Het meemaken van deze fiets-
tocht heeft het gezelschap geleerd om, als zij alleen op pad gaan 
om met andere ogen te kijken naar de dingen om je heen en 
dat de impressies, ook nooit meer hetzelfde zullen zijn. Kortom 
het was een gezellige en leerzame middag. Aan het eind werd 
Sander bedankt voor zijn leuke en enthousiaste inzet. 

Een ieder heeft genoten en de conclusie was dat deze fietstocht 
zeker voor herhaling vatbaar is! 

Foto lezing: Peter Thiemann
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Hotel Flora Batava op buitenplaats de Vijverhof 

Deelnemers fietstocht bij hun vertrek 



Voortuitblik najaar 2022
Open Monumentendag 2022: 10/11 september 2022
Bezoek meer dan 45 monumenten in Stichtse Vecht tijdens Open 
Monumentendag 10/11 september 2022. 
Meer informatie vindt u op de website: 
www.openmonumentendag.nl/comite/stichtse-vecht.

Excursie Kasteel Nederhorst den Berg 
vrijdagmiddag 7 oktober 2022 om 15.30 uur.

,

Het kasteel Nederhorst den Berg werd gesticht in de periode rond 
1300 als een eenvoudige, woontoren met een gracht eromheen 
en zou tot in het begin van de zeventiende eeuw uitgebreid wor-
den tot een onregelmatig complex. In ca. 1630-35 herbouwde 
Gerard van Reede van Nederhorst het kasteel en voorzag het van 
vier zeshoekige hoektorens. In de achttiende eeuw kreeg het ter-
rein zijn huidige opzet. In 1971 brandde het kasteel gedeeltelijk 
af, maar werd weer opgebouwd. De afgelopen jaren is het kas-
teel verhuurd geweest aan verschillende commerciële partijen. 
Stadsherstel Amsterdam is inmiddels begonnen met voorberei-
dende werkzaamheden om de woonfunctie terug te brengen in 
het kasteel. Ruth van der Puijl, projectleider van Stadsherstel Am-
sterdam zal als vervolg op de lezing eerder dit jaar rondleiden op 
het terrein en in het kasteel om de verbouwingsplannen verder 
uit de doeken te doen
Op vrijdagmiddag 7 oktober as. organiseert de HKL samen met 
Stadsherstel een excursie naar het kasteel. Start rondleiding is 
om 15.30 uur. Deelnemers gaan op eigen gelegenheid naar Ne-
derhorst den Berg; waarbij fietsen te prefereren is, maar er is 
voldoende parkeergelegenheid binnen de poort. Entree via de 
poort aan het Juliana en Bernhardplein in Nederhorst den Berg. 
Aanmelding gaat via de website van HKGL; www.hkloenen.nl

Excursie naar het plafondplanetarium in Oud Zuilen 
12 November 2022

In het voor Oud-Zuilen beeldbepalende 18de-eeuwse huize 
Zuylenburgh bevindt zich een uniek plafondplanetarium, dat in 
2009 door de huidige eigenaar vervaardigd is. Het is geïnspireerd 
op het beroemde planetarium van Eise Eisinga in Franeker en 
wordt net als dat planetarium slechts voortgedreven door een 
met de hand opgewonden klok. In dit hedendaagse planetarium 
zijn echter nieuwe concepten ontwikkeld en zijn wat persoonlij-
ke elementen toegevoegd. Tevens wordt de tuin bezocht, waar-
tegen de achtergevel van het koetshuis een astronomische klok 
is aangebracht. Eenmalig is er een bijzondere kans dit particulier 
bewoonde huis met haar planetarium te bezoeken onder leiding 
van Juliette Jonker, die uitgebreid archiefonderzoek deed naar 
het huis Zuylenburgh.

Datum: zaterdag 12 november 2022, 
Tijd: 11.00 uur en bij voldoende belangstelling, tweede groep 
12.00 uur. ( 12 personen per groep)
Kosten: dit keer ook voor leden € 8,- en € 12,- voor niet leden
Verzamelen: 12 november naast het terras van restaurant Belle, 
Dorpstraat 12, Oud Zuilen.
Opgeven via de website: www.hkloenen.nl  Graag daarbij uw 
e-mail adres en telefoonnummer vermelden, zodat wij u kun-
nen berichten in welke groep u ben ingedeeld. Betalen via: NL53 
RABO 0310 645 017 o.v.v. excursie planetarium
Mocht u na opgave, toch verhinderd zijn, graag zo spoedig mo-
gelijk melden ( i.v.m. wachtlijst) aan Gerrie Hooft van Huysduy-
nen, 06-54207470 of hooftvh@kpnmail.nl 
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Excursie: Uitleg “Knipscheer Orgel” concert Vreeland
Onder voorbehoud;
Zondagmiddag 11 december 2022; 15.00- 17.00 uur. 

Tentoonstelling Soldaten in de streek 1672-1673
Restanten van het rampjaar in het archief
In het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen is nog tot 
31 maart 2023 een prachtige tentoonstelling, voor zowel jong 
en oud te zien over het Rampjaar in de Vechtstreek. 
In deze tentoonstelling voor jong en oud is een selectie van echte 
17de-eeuwse stukken uit de eigen collectie te zien. Al spelender-
wijs ontdek je de verhalen uit het Rampjaar.
In 2022 is het precies 350 jaar geleden dat de Engelsen, Fransen 
en de bisschoppen van Keulen en Münster gezamenlijk de Repu-
bliek, het huidige Nederland, aanvielen. Doordat de Oude Hol-
landse Waterlinie de opmars van de Franse troepen tegenhield, 
was de Vechtstreek ruim een jaar lang het frontgebied van de 
Staatse soldaten van de Republiek en de Franse troepen. De bij-
zondere archiefstukken uit het RHCVV – zoals brieven, verslagen, 
prenten en objecten – geven een goed beeld van het Rampjaar 
en de gevolgen voor onze regio.

Ontdek de tentoonstelling
Door het interactieve karakter is de tentoonstelling geschikt voor 
alle leeftijden. Speel bijvoorbeeld een historisch potje ‘wie is het’, 
bouw een schans van blokken en neem een woordzoeker met 
17de-eeuwse namen mee naar huis. Voor deze zomer is er een 
breed zomerprogramma voor jong en oud ontwikkeld met onder 
andere kinder- en tienerworkshops, rondleidingen en een lezing. 

Kijk voor tijden en aanmelden op www.rhcvechtenvenen.nl/ac-
tiviteiten. Aanmelden is verplicht vanwege een bepaald aantal 
plaatsen. De tentoonstelling is van 7 juli 2022 t/m 31 maart 2023 
maandag t/m vrijdag van 09.00 – 17.00 uur te bezoeken in het 
Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen (in het Cultuur-
huis), Schepersweg 6E, Breukelen. 
Vrij toegankelijk. In de zomervakantie is de tentoonstelling ook 
zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur te bezoeken.
Voor meer informatie: www.rhcvechtenvenen.nl 
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Waverveen

Het gerestaureerde Knipscheer Orgel

Tentoonstelling

Soldaten in de streek 
1672-1673
Restanten van het 
Rampjaar in het archief

7 juli 2022 t/m 31 maart 2023
Gratis toegang maandag t/m vrijdag van 09.00-17.00 uur

Schepersweg 6e, Breukelen | www.rhcvechtenvenen.nl

AGENDA
Open Monumentendag 2022: 10/11 september 2022
www.openmonumentendag.nl/comite/stichtse-vecht.
Excursie Kasteel Nederhorst den Berg 
vrijdagmiddag 7 oktober 2022 om 15.30 uur.
Aanmelding gaat via de website van HKGL; www.hkloenen.nl
Excursie naar het plafondplanetarium in Oud Zuilen 
zaterdag 12 November 2022, 11.00 uur
Opgeven via de website: www.hkloenen.nl  
Excursie: Uitleg “Knipscheer Orgel” + concert Vreeland
Onder voorbehoud;
Zondagmiddag 11 december 2022; 15.00- 17.00 uur: 
Tentoonstelling Soldaten in de streek 1672-1673
Restanten van het rampjaar in het archief
Van 7 juli 2022 t/m 31 maart 2023 
Voor meer informatie: www.rhcvechtenvenen.nl 


