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VLIEGENDE START VOOR STICHTING MONUMENTAAL EN HISTORISCH
MUIDERBERG - Veiling Jan Meijer brengt € 3.600,-- op!
tekst: Jos Gunneweg fotografie: Frank Steensma
Het evenement van stichting Monumentaal en Historisch Muiderberg (MHM) zaterdag 20 maart in
Ontmoetingscentrum De Steeg aan de Populierenlaan in Muiderberg dat vanwege de
coronabeperkingen met weinig publiek, een evenementJE moest worden is desondanks een groot
succes geworden.

Veiling
Om te beginnen natuurlijk de
veiling van de drie Jan Meijer
werken. Kunstschilder en
veilingmeester - voor-één-dag
Jan de Beus , had het
biedingsproces goed in de hand.
Het eindigde in het tegen elkaar
opbieden van een fysiek
aanwezige bieder en een andere
aan de telefoon. Terwijl de prijs
voor de drie werken samen met
stapjes van € 100,-- omhoog ging
haakte de telefonische bieder op
een gegeven moment af en kon de fysieke bieder, die anoniem wenst te blijvenmet een bod van € 3.600,-- koper worden! .

Opening door Jos Gunneweg voorzitter MHM
Toen deze uitslag bekend was gemaakt was het de
voorzitter Jos Gunneweg die de bestuursleden van MHM
voorstelde. Jan de Beus vicevoorzitter-archivaris, Frits
Vlaanderen secretaris, Frank Steensma penningmeester,
Michiel Koekkoek bestuurslid-webmaster en (niet
aanwezig) Thijn Westermann, lid. Ook memoreerde hij
kort wat er de afgelopen maanden allemaal door het
bestuur achter de schermen en ondanks de corona
beperkingen aan plannen was uitgewerkt en hoe mooi de
respons van de pers was en idem op een eerste
donateurwervingsactie. Hoe feestelijk het was om deze dag te plannen, hoe teleurstellend tegelijk
dat gezien de tegenvallende corona ontwikkelingen bij het uitnodigen van het aantal mensen daar
steeds de handrem op moest.
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Aanbieding eerste ansichtkaart aan Gré Dam
Vervolgens heette hij Gré Dam de erevoorzitter welkom en overhandigde Frits Vlaanderen, secretaris
van de stichting haar symbolisch het eerste exemplaar van de eerste reeks groot formaat ansichten
die de stichting gaat uitgeven. Ze zullen 'gratis' worden verspreid via de Muiderbergse winkeliers en
horeca ondernemers. Met de bedoeling dat mensen ze gaan sturen naar familie, vrienden en

bekenden in en buiten het dorp. Tegelijk met het verspreiden van de belangstelling voor het
mooie Monumentale en Historische Muiderberg vestigt men dan de aandacht op de
stichting en de mogelijkheid om MHM met een donatie te steunen.

Première diapresentatie bloemlezing Collectie Wegman e.a.
Uit de hierna te beschrijven 'digitale collectie Wegman e.a.' heeft Jos Gunneweg een bloemlezing
gemaakt met 45 diabeelden die nu in première ging. Hierin ook het profiel van de 5 verzamelaars.
Als 'soundtrack' hieronder klonk het lied Muiderberg van Vannessa Thuyns. Een geheel
Muiderbergse productie die door de makers , dat zijn naast zangeres Vannessa , tekstdichter Jan
Willem Verbeek en componistenduo Hans Rusche / Jan Willem Verbeek , voor deze gelegenheid aan
MHM beschikbaar was gesteld.
nb: staat ook op youtube: https://www.youtube.com/watch?v=T3nGPB8Tg7s . Daar te zien met dronebeelden van
Martin Jut
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Collectie Wegman e.a.
de Muiderbergse Delpher

titeldia ; de presentatie wordt binnenkort op de website geplaatst ( st-mhm.nl )

Ondertekening samenwerkingsovereenkomst met het gemeentearchief
Al november vorig jaar voerde het bestuur
overleg met de gemeentearchivaris om tot
een vorm van samenwerking te komen. Doel
was de benutting van de wederzijdse sterke
punten om zo een win-win situatie te
bereiken. Deze samenwerking krijgt vorm in
een 'koepelovereenkomst tot inbewaargeving
en - neming'. De gemeentearchivaris dr Niels
van Driel was daartoe naar Muiderberg
gekomen om deze overeenkomst namens de
gemeente Gooise Meren te ondertekenen.

In een toespraakje memoreerde hij dat het gemeentearchief naast uiteraard de stukken uit
de bestuurlijke archieven van de vm gemeente Muiden en de oude kerkelijke archieven
maar weinig beeldmateriaal heeft met name ook Muiderberg betreffende. En dat de
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stichting met en voor mensen uit het dorp juist die goede contacten heeft met de locale
verzamelaars. Hij heeft er hoge verwachtingen van, van deze samenwerking.
Hierna ging hij over tot de ondertekening van de overeenkomst, waarna ook Jos Gunneweg
en ook Jan de Beus, nu in zijn rol van vicevoorzitter en archivaris, namens de stichting hun
handtekening zetten.
Jos Gunneweg sloeg even een zijpad in en vertelde dat Niels van
Driel naast archivaris-historicus ook een begenadigd auteur is van
biografieën over historische figuren uit de Gereformeerde Kerken.
Zijn laatste werk, de biografie van Prof. Gerard Wisse (18731957)is recent uitgekomen. Gunneweg had het gekocht en gelezen
, Jan de Beus idem. Beiden vroegen de auteur nu bij deze
gelegenheid hun boek te signeren. Waar van Driel, hierdoor wel
enigszins - maar niet onaangenaam- verrast, uiteraard graag aan
voldeed.
Een wereld op zichzelf - Prof Gerard Wisse (1873-1957)
C.M. van Driel /uitgeverij Groen Heerenveen 2020 / 504 p. / € 34,99

Inmiddels in de zaal gekomen Peter Wegman en Jan ter Beek.
Vervolgens werd - aangezien het groepje aanwezigen weer verschilde van een half uur eerder, en
genoemden deze nog niet hadden gezien, nogmaals de diapresentatie Wegman met Vanessa's
Muiderberg-lied afgespeeld.

Digitale Collectie Wegman e.a.. - de Muiderbergse Delpher
Ook hier wordt een ontwikkeling van maanden en voor Wegman zelfs van jaren, afgerond.
De Muiderberger Peter Wegman realiseerde zich dat de materiële collecties van de
Muiderbergse verzamelaars kwetsbaar zijn en nam het initiatief deze te digitaliseren. Een
project van ruim twee jaar . Een monnikenwerk dat hij eigenhandig uitvoerde en ruim
22.000 items omvatte. Het betrof de verzamelingen oude ansichten, foto's , prenten,
knipsels en documenten bijeen gebracht door met name de aanwezige Jan Ter Beek en Gré
Dam, tevens van Gery van de Berg-Hoetmer, Tiny Kortekaas en last but not least van
Wegman zelf.
Jos Gunneweg , vz MHM heeft de collectie ondergebracht op een externe harde schijf en
geordend in 270 themamappen en ruim 700 submappen, waardoor deze voor onderzoek
goed toegankelijk is geworden.
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Wegman heeft na overleg met de
verzamelaars deze digitale collectie
geschonken aan MHM. Hiervoor is in
overleg en met steun van de
gemeentearchivaris, een
schenkingsovereenkomst uitgewerkt.
Peter Wegman ondertekende, onder
het toeziend oog van Jan ter Beek,
deze schenkingsovereenkomst.
Waarna Gunneweg en De Beus op
hun beurt namens de stichting
ondertekenden. Wegman
overhandigde hierna symbolisch de
harde schijf aan de stichting.

De collectie zal op aanvraag zijn te raadplegen bij MHM. Verder via de internetkanalen van
het gemeentearchief – met inbreng van vrijwilligers uit de kring van MHM- stukje bij beetje
openbaar worden gemaakt. En aldus uitgroeien tot een ware Muiderbergse Delpher.
De gemeentearchivaris, Wegman en Ter Beek nemen afscheid. Margot Eras en enkele
anderen van St COM komen binnen.
Overdracht estafettestokje door stichting Comite Oud Muiderberg (SCOM) aan st MHM
SCOM is van 1976 tot begin jaren 2000
actief geweest als de historische kring
van Muiderberg. Leidde de laatste jaren
door het voortschrijden der leeftijd van
de bestuursleden een slapend bestaan.
De oprichting 6 november 2020 van St
MHM was voor dit bestuur de aanleiding
om voor de nog in kas aanwezige
financiën aan St MHM te vragen een
passende bestemming te vinden. Die is
gevonden door dit bedrag in
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vier jaarparten te verdelen en daarmee het recht te krijgen in het Ontmoetings
Centrum waar de bijeenkomst zich nu afspeelt, de 'loze uurtjes' te mogen opvullen voor
vergaderingen, bijeenkomsten en ontmoetingen met mensen die zich willen verdiepen in
historische Muiderbergse onderwerpen. Het College van kerkrentmeesters, waarvan de
voorzitter Hette Zijlstra inmiddels ook was gearriveerd, heeft op genereuze wijze dit voorstel
aanvaard en zo kwamen alle lijntjes hier bij elkaar.
6
Het was Margot Eras, de laatste penningmeester van de inmiddels opgeheven St COM die
een cheque aanbood en een kort, buitengewoon inspirerend toespraakje hield (zie kader).
Toespraakje Margot Eras bij overdracht activiteiten St Comite Oud Muiderberg
aan St MHM

Wat maakt deze dag bijzonder mooi voor ons?
Nieuwe Schouders zijn opgestaan, de oprichting van Stichting
Monumentaal en Historisch Muiderberg in november 2021.
Ruim 44 jaar geleden werd SCOM opgericht met het doel culturele,
historische, monumentale activiteiten over Muiderberg, in Muiderberg,
met Muiderbergers over onderwerpen op lokaal en regionaal niveau.
Vele jaren was het Comité heel actief en ook jaren minder.
Deze dag is mooi omdat vandaag de oude bestuursleden Rob vd Heijde,
Pamela Harms en ik van t Comité groot vertrouwen hebben in de nieuw
opgerichte Stichting MHM. We willen 'hen' daarom ondersteunen, want
door hen hebben we ons laatste project gevonden, het comité, SCOM
ontbinden en opheffen. Dit is jongstleden gebeurd.
Nu geven we aan de nieuwe schouders van Monumentaal en Historisch
Muiderberg een financiële schenking door, zodat jullie activiteiten
gedurende vier jaar ondersteund zijn, iedereen kan jullie vinden op een
vaste plek in ontmoetingscentrum De Steeg. Wat mooi! Hoe mooi is dit
voor alle Muiderbergers. We wensen het bestuur van MHM veel
ontmoetingen toe, monumentaal plezier met historische verdieping.
Veel succes

bestuur!

En van het een komt het ander. Ook binnengekomen, mevrouw Jeanne Oosterbaan ('Ootje'
voor vrienden) ook oud bestuurslid St COM, die uit haar privé verzameling een paar boeken
en tijdschriften aanbood met de toezegging dat Jos en Jan over een paar weken maar eens
bij haar op zolder moeten komen neuzen, waar nog wel wat meer interessante zaken lagen
waar zij van af wilde.
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Jan de Beus vertelde ook over zijn droom 'het Muiderbergse Huis der geschiedenis',
waarvan het onderzoeken van de haalbaarheid daarvan niet toevallig, ook met zoveel
woorden in de doelstelling van de stichting is opgeschreven. En hoe mooi zou het zijn,
volgens De Beus, als dit hier in het OC zou komen. Niet morgen al natuurlijk, maar zeg over
een jaar of 5. Zo hebben we nog wat dromen om wekelijkheid te laten worden de komende
jaren.
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Na een korte pauze rondt de voorzitter de bijeenkomst af met een paar korte mededelingen.

Benoeming nieuwe leden van de Raad van Advies
Reeds eerder in deze erefunctie benoemd, Nel de Wit, Harry Mock en Peter Wegman.
De afgelopen twee weken zijn de banden aangehaald met een paar meer oudgedienden op het
gebied van de bestudering en het verzamelen van de Muiderbergse Historie. Aangezien op een na
alle bestuurleden aanwezig zijn stelt de voorzitter voor om ook nu als zodanig te benoemen Jan ter
Beek (die eerder aangaf daarmee akkoord te zijn) , Margot Eras en Jeanne Oosterbaan. Met applaus
toe besloten.

de Muiderbergse monumenten
Ook in de sector van de monumenten zijn we actief geweest. Gunneweg memoreerde de brief van

14 januari aan B & W inzake aanwijzen gedeelte van oud Muiderberg als gemeentelijk
beschermd dorpsgezicht . De kaart met de contour daarvan werd op het scherm getoond.

brief 14012021 + contouren kaart ook op st-mhm.nl

Ook stond hij stil de geleverde inbreng in de politieke avond van de gemeenteraad op
3 maart jl. over de Erfgoedvisie. Hier heeft de voorzitter o.m. gepleit om het aantal van de
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longlist ruim 60 panden/objecten omvattend, na selectie concreet op de lijst te plaatsen
monumenten ongeveer 30 te laten zijn. Waar de gemeente dit tot een schamele 10 wilde
beperken. Na opmerkingen van bepaalde raadsleden kwam in een discussie met de
wethouder, deze tot de uitspraak 'nou ja 18 moet ook wel kunnen'!
Verder zullen Michiel Koekkoek en Gunneweg deelnemen aan de selectiecommissie
gemeentelijke monumenten, die op dinsdag 23 maart voor het eerst via zoom over die
longlist zal vergaderen.
De voorzitter vertelde verder dat in april een werkgroepje wordt geformeerd dat de
voorbereidingen van de Open Monumentendagen za 11 - zo 12 september gaat uitwerken.
Magazine en werving donateurs en sponsoren
Ten slotte is daar het plan voor een
halfjaarlijks historisch magazine waarvan we
het eerste nummer eind augustus hopen uit
te brengen. Het format, dat op het scherm
werd getoond is klaar en in april hopen we
met de werving van sponsors-adverteerders
daarvoor te beginnen.

Wat betreft de particuliere donateurs is ook
een ANBI erkenning aangevraagd bij de
fiscus..
Tijdnes de bijeenkomst vroeg een van de
aanwezigen daar al naar, wat een
bemoedigend signaal is!

Onder dankzegging aan de aanwezigen werd de bijeenkomst afgesloten.
Afrondend kan worden gezegd: MHM staat op de kaart!

informatie
archief: Jan de Beus e: debeus@hetnet.nl / overige: Jos Gunneweg
e: bestuur@st-mhm.nl / m: 06-53274067 / raadpleeg ook: www.st-mhm.nl
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