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Na een succesvolle open monumentendag in 2012 heeft de Cultuurhistorische Commissie (CHC) besloten
in het verslagjaar niet mee te doen. Een dergelijke activiteit eist erg veel van een kleine club als de onze en
er zijn nu eenmaal vele andere zaken die ook onze aandacht en tijd verdienen.
Lezingen. Op veler verzoek werd in het voorjaar de lezing en excursie over de Maarnse Eng herhaald. De
lezing trok een enthousiast publiek van zo’n 40-50 personen, bij de excursie liepen iets meer dan 20
personen mee. Het tastbaar maken van de oude Maarnse geschiedenis werd door de deelnemers zéér
gewaardeerd. Na de algemene ledenvergadering verzorgde de CHC een korte lezing over de oudste kaart
van Maarn. Deze kaart uit omstreeks 1646 laat zien hoe een aantal deelgenoten de tot dan toe
gemeenschappelijke gronden - de Meent, de Birk en het Veen - van Maarn systematisch hebben verdeeld
om ze daarna te gaan ontginnen. De resultaten van deze ontginning zijn nog steeds, van bovenaf gezien,
beeldbepalend voor Maarn.
Activiteiten. Er is een begin gemaakt met het oppakken van en vorm geven aan de oral history. De CHC
ontwikkelt plannen voor het redigeren en publiceren van bestaande interviews met inwoners van onze
twee dorpen. Het idee om enkele historische wegwijzers te plaatsen op de ‘Groote wegh van Wijk na
Amersfoort’ werd opgepakt en de realisatie is in volle gang. De CHC werkte in het verslagjaar nauw samen
met Maarn Wijzer aan de continuering van de bij het publiek inmiddels zeer geliefde cultuurhistorische
wandelingen.
Knotgroep. Onder leiding van een van onze commissieleden werden door een groep vrijwilligers
gedurende een aantal dagdelen wilgen en elzen geknot om daarmee het aanzicht van de
weidelandschappen van Maarn en Maarsbergen te behouden en te verbeteren.
Media. Door de CHC werden in De Modderkoning een aantal artikelen waaronder ook aankondigingen
en verslagen gepubliceerd die ook hun weg vonden naar de website. Het beheer van de website werd
overgedragen van de CHC aan een nieuwe MMN webmaster die de site inmiddels een mooi en bij de tijds
uiterlijk heeft gegeven. Het CHC deel van de website werd ook in het verslagjaar druk bezocht en de via
dit medium door bezoekers gestelde vragen werden behandeld. Verder werd er door de CHC hard
gewerkt aan de vernieuwing en uitbreiding van de afdeling oude kaarten op de website. Er werd software
ontwikkeld om scans van oude kaarten op aantrekkelijke en professionele wijze via de website te
presenteren. Hopelijk zal in de loop van volgend jaar dit vernieuwde onderdeel van de website gelanceerd
worden. Tenslotte traden enkele leden van de CHC op in een programma van Radio 90FM.
RHC Zuidoost Utrecht. De samenwerking met het RHC Zuidoost Utrecht werd ook dit jaar voortgezet.
De bij het opzetten van de beeldbank Maarn opgedane ervaring werd overgedragen aan de mensen die de
foto’s van Houten gaan beschrijven en inbrengen. De CHC ontving een oorkonde van de RHC voor haar
bijdrage aan de restauratie van enkele oude kadastrale kaarten van de gemeente. Een door een notaris
geschonken uitgebreide collectie kadastrale kaarten werd overgedragen aan het RHC. De collectie
Willemien Blauwendraad werd eveneens overgedragen en met de vrijwillige brandweer zijn contacten over
de eventuele overdracht van hun archief. Verder werd de bij de CHC in beheer zijnde collectie van
voorwerpen, afkomstig uit het voormalige gemeentehuis, in beheer gegeven bij het RHC. De beeldbank
Maarn, onderdeel van de website van het RHC werd ook dit jaar druk bezocht. Het archief van de
voormalige gemeente Maarn werd bestudeerd en van nadere toegangen voorzien.
Gemeente. Ook aan de samenwerking met de gemeente is dit jaar de nodige aandacht besteed. Wij
mochten bij de gemeente de opzet van onze cultuurhistorische waardenkaart toelichten. Dit bood hun
bruikbare informatie bij de opzet van de gemeentelijk waardenkaart. De gemeentelijke archeoloog was bij
ons op bezoek om ons te informeren over de archeologie van Maarn. Deze zeer interessante sessie leerde
ons dat Maarn en Maarsbergen op dat punt veel te bieden hebben. Dit leidde tot het opzetten en plannen
van een lezing over dit onderwerp.
Erfgoed. Als CHC hebben we ook dit jaar de vinger aan de pols gehouden als het ons erfgoed in het
geding was. Er is veel aandacht besteed aan en invloed uitgeoefend op de ontwikkelingen rond het
centrum en het bedrijventerrein van Maarsbergen. Hiertoe moest in allerlei verbanden veel en intensief
vergaderd en overlegd worden. Verder zijn er de nodige pogingen gedaan om het verdwijnende agrarische
erfgoed te documenteren en in beelden vast te leggen.

