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BIJ DE VOORPLAAT

FELICITATIE

De vroegere scheepswerf Haring aan de
Oudhuijzerweg te Wil m s omstreeks 1914. Deze
scheepswerf maakte grotere schepen voor o.a.
het vervoer van turf. Door het grotendeels
beëindigen van de turfwinning was er voor de
scheepswerf geen emplooi meer. In 1924 werd
ze verplaatst naar Boskoop. De scheepswerven
van Woerden, van Zutphen en Veerhuis waren
toen reeds verdwenen.

Mevrouw S. van Meerlant-Houthoff te Mijdrecht, lid van onze vereniging, heeft met
de doctoraalscriptie getiteld:

Men bouwde in Wilnis oorspronkelijk
slechts houten schepen. Haring ging een aantal jaren voor de eeuwwisseling over tot het
bouwen van ijzeren schepen, de zogenaamde
Wilnisse aken. De heer Meijer uit Maarssen
heeft nog een in 1899 gebouwde aak in zijn
bezit. Hij heeft dit schip geheel gerestaureerd en vaart er nog regelmatig mee.
Tijdens de laatstgehouden ledenvergadering heeft de heer Meijer een video-verslag
getoond van een vaart van Groningen naar
Gouda met deze wellicht laatste Wilnisse aak
die nog in de vaart is.

W E L K O M

aan

"VAN DE MYDRECHTSE POEL OF DWARSSLOOT NAAR DE
DRIE BEDIJKINGEN"
haar studie Historische Geografie aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) afgerond. De
ondertitel luidt:
"Een historisch-geografisch onderzoek naar de
"doorslaggevende argumenten, die geleid heb"ben tot de droogmaking van de Mydrechtse
"poel of Dwarssloot."
Wij wensen mevrouw van Meerlant van
harte geluk met dit resultaat en prijzen ons
gelukkig dat ook onze vereniging vereniging
d.m.v. de bibliotheek haar bij die studie een
kleine ondersteuning heeft kunnen geven.
De scriptie zal binnenkort in onze bibliotheek worden opgenomen.

N I E U W E

L E D E N

Opnieuw konden we in de afgelopen maanden een aantal nieuwe leden
i n s c h r i j v e n . Mede door onze p u b l i c a t i e s in "De Proostkoerier" worden
telkens weer mensen geïnteresseerd i n de h i s t o r i e van het gebied w a a r i n
wij leven en werken. D i t heeft geresulteerd i n een aanwas van
19 nieuwe leden die h i e r o n d e r staan vermeld.
A. van Ankeren - Assen
A. van Ankeren - Nieuwkoop
J.G. Bakker - V i n k e v e e n
D.J. Bangma- Vinkeveen
B . J . M . Fontijn - M i j d r e c h t
G.T.C. Haak - Vinkeveen
L.J. den H o l l a n d e r - Leerdam
J.A. K l i j n - Mijdrech
J.M. K 1 i j n - Mijdrecht
H. Kroese - V i n k e v e e n
M. van der Laaken - Vinkeveen
mevr M . T h . Pietersen-Mouris - W i l n i s
J . G . W . Reurings - W i l n i s
J.P.M. Reurings - W i l n i s
F.M. van Rossum - Mijdrecht
B. van der Schaft - W i l m's
J . P . M . Toll - V i n k e v e e n
M.F.C. Wiegmans - Mijdrecht
W. W i n k e l - Mijdrecht
Na het verwerken van enige mutaties bedraagt het aantal leden : 328.
Al deze nieuwe leden roepen w i j toe :
" V A N
2
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W E L K O M "

IN MEMORIAM LEO CLAASSEN

Op 7 maart 1 9 9 4 is ons
bestuurslid en lid van de
redactie van De Proostkoerier Leo Claassen overleden. Hoewel zijn gezondheid
de laatste tijd te wensen
overliet, kwam zijn overlijden
voor
ons
toch
onverwacht. Onze deelneming
gaat uit naar zijn vrouw,
zoons en schoondochter, die
hem
nu
uit
hun
midden
moeten missen.
Leo was in onze Ronde
Veense
gemeenschap
geen
onbekende omdat hij bereid
was zich voor de gemeenschap in te zetten. Velen
konden
daarom
van
zijn
bestuurlijke
kwaliteiten
profiteren.
Zo
was
hij
indertijd raadslid van de
gemeente Mijdrecht, secretaris
van
het
dagelijks
bestuur
van
het
sociaal
cultureel
centrum
De
Meijert en
ook voor de
filatelisten was hij geen
onbekende. Zijn belangstelling voor postzegels strekte zich ook uit naar de
plaatsen waar deze zegels
werden
verkocht.
Vandaar
dat van zijn hand een aantal publicaties verscheen
over de geschiedenis van de
postkantoren
in
onze
gemeente. Thans nog zette
hij
zich
in
voor
de
seniorenraad
waarvan
hij
secretaris was.
Ook in zijn werkkring
bleven
zijn
capaciteiten
niet onopgemerkt. Bij zijn
pensionering
ontving
hij
een Koninklijke onderscheiding
waar hij bijzonder
trots op was.

Binnen onze Historische
Vereniging was hij vicevoorzitter
tevens
belast
met de eindredactie van De
Proostkoerier. De laatste
tijd kregen wij als redactie en bestuur veelvuldig
complimenten over de uitvoering van ons blad. Het
is zijn werk geweest dat
ons verenigingsorgaan thans
de vergelijking met andere
bladen op dit gebied met
glans kan doorstaan.
Leo had een enorme werklust, hetgeen hem weleens
prikkelbaar maakte als anderen zijn tempo niet konden volgen. Aan
de andere
kant kon hij er begrip voor
opbrengen dat je van vrijwilligers niet altijd
het
uiterste kan vragen.
Onder de rouwcirculaire
schreef de familie :
" W i j zullen hem m i s s e n " .
Ook wij zullen hem
als
medelid en bestuurder node
missen maar vooral als een
goede en oprechte vriend.
Moge hij thans de rust
gevonden hebben die hij
zichzelf tijdens zijn leven
vaak zo moeilijk gunde.
Bestuur en redactie.

Historische Vereniging «De Proosdijlanden»

3

VAN DE VOORZITTER
EEN GROOT VERLIES
Het overlijden van de heer Leo Claassen
betekent naast het grote gemis voor zijn
familie ook voor onze vereniging een groot
verlies. Buiten het feit dat voor veel werkzaamheden een vervanger moet worden gevonden
is ook een vriend ons ontvallen die zich
veelvuldig voor het vervullen van zijn
redactionele taak onder de mensen heeft
begeven waardoor hij
vele
persoonlijke
contacten heeft gelegd. Ook door hen wordt
zijn heengaan als een groot gemis ervaren.
Voor mij persoonlijk Is het overlijden
van Leo het verlies van een goede vriend. In
de jaren dat we samen deel hebben uitgemaakt
van het bestuur van onze vereniging heb ik
hem ervaren als een kundige en kritische
bestuurder die zich steeds met alle energie
die in hem was Inzette voor de vereniging.
Als voorzitter kon ik immer op zijn volledige
steun rekenen hetgeen voor mij vooral in de
moeilijke beginjaren van grote waarde is geweest. Leo te hebben gekend zal voor mij
steeds van bijzondere betekenis blijven.

Claassen ontstane vakature te vervullen.
De
heer J.P.M. Toll te Vinkeveen is bereid de
redactie van ons blad op zich te nemen en als
zodanig ook zitting te nemen in het bestuur
van de vereniging. In de redactiecommissie
hebben naast de heer Toll zitting de heren
F.J. de wit, Th. De Schrijver en A. Hagen.
GENEALOGIE/PALEOGRAFIE
De cursus genealogie is beëindigd en is
een groot succes geworden. Elders in dit blad
is een verslag opgenomen. Tijdens de laatste
cursus-avond werd verzocht om in het komende
seizoen opnieuw een cursus paleografie te
starten. Dit is niet alleen voor beginnende
onderzoekers een noodzaak maar ook voor hen
die reeds een cursus hebben gevolgd. Het
blijkt dat na verloop van tijd de vaardigheid
in het lezen van oud schrift verminderd en
dat oefening van het lezen zeer belangrijk
kan zijn. Bovendien was de in het vorige
seizoen gegeven cursus met twaalf lessen aan
de korte kant. Het is bij het lezen van oude
geschriften niet alleen een kwestie van het
letterschrift onder de knie te krijgen maar
ook het oude taalgebruik.

DE PROOSTKOERIER
Door de droevige omstandigheden is het
ons helaas niet gelukt in het eerste kwartaal
van dit jaar De Proostkoerier te doen
verschijnen. Wij hopen en verwachten dat onze
leden hiervoor begrip hebben.

Wij zijn bereid bij voldoende deelnamen
opnieuw een cursus te doen geven. Het is
echter wel nodig te weten hoe groot de belangstelling is om de nodige voorbereidingen
te kunnen treffen. Als er voldoende belangstelling voor de cursus blijkt te zijn zenden
wij u een aanmeldingsformulier toe.

Wij trachten in ons blad een gevarieerd
beeld te geven van de geschiedenis van de
streek en de daarin gelegen kernen. Wij
streven een spreiding na waardoor regelmatig
artikelen verschijnen die betrekking hebben
op de diverse dorpen en buurtschappen.

Gegadigden voor de cursus kunnen zich
melden b i j het bestuurslid de heer H.J.
RoIing, Middenweg l, 3641 RB Mijdrecht, tel.
02975 61474.

Voor kopij zijn wij echter afhankelijk
van hetgeen door onze leden wordt aangeboden.
Tot onze spijt gelukt het door het gebrek aan
kopij
niet
altijd
die
spreiding
te
verwezenlijken . Wij roepen daarom alle leden
op eens te trachten door onderzoek een
artikel te schijven. In het gemeente-archief
is een schat aan gegevens voorhanden die
wachten op onderzoek en publicatie. Bij de
gemeente-archivaris de heer Hagen bent u van
harte welkom. Maak eens een afspraak met hem
(telefoon 02979 91655).
Overigens zijn wij erin geslaagd voor
zover het de redactie van De Proostkoerier
betreft de door het overlijden van de heer
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De deelnemers aan de cursus genealogie
en zij die zich reeds eerder hebben aangemeld
behoeven niet te reageren. Indien de cursus
doorgaat krijgen ook z i j
het aanmeldingsformulier zonder meer toegezonden.
UITBREIDING BESTUUR
In de laatste algemene ledenvergadering
is mevrouw M.Th. Pietersen-Mouris gekozen tot
bestuurslid. W i j zijn verheugd dat mevr.
Pietersen zich binnen het bestuur wi1 inzetten voor onze vereniging. Van harte welkom!
De voorzitter,
P.C. Grundmann

GRENZEN IN BEWEGING
Onderzoekers op het terrein van de regionale historie komen steeds voor de vraag te
staan waar iets te vinden is in vroegere o v e r h e i d s a r c h i e v e n . Ons land in het was
verleden opgedeeld in zeer kleine bestuurlijke eenheden, die allen hun eigen
archieven hebben nagelaten. Het was een lappendeken met allerlei kleine lapjes in
diverse kleuren. Bovendien lagen de provinciegrenzen anders dan we nu gewend z i j n .
Als oude kaarten ons onder ogen komen staan we soms verbaasd over het grillige
verloop van die grenzen. Ook in onze regio is dat het g e v a l . De grootste
versnippering in het gebied van de Ronde Venen bestond aan het einde van de
Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Om inzicht te krijgen in het verloop van
de grenzen gedurende de laatste twee eeuwen is het jaar 1794 als uitgangspunt
gekozen. Dus twee eeuwen geleden, juist voor het begin van de periode die de "Franse
t i j d " wordt genoemd. In het volgende artikel zijn alleen die herindelingsplannen
vermeld, die ook werkelijk tot grenswijzigingen hebben geleid.
De indeling van de dorpsgerechten (te
vergelijken met wat wij nu gemeenten noemen)
was In 1794 erg ingewikkeld. De grootte
varieerde maar ook de bevoegdheden waren
onderling soms zeer afwijkend. Het gebied van
de Proosdijlanden in het noordwesten van de
provincie Utrecht strekte zich uit tot ver in
het huidige Noord-Holland.
Zo behoorden
Kudelstaart en Tamen/Uithoorn tot Utrecht en
het huidige Waverveen tot Holland en WestFriesland. Deze situatie heeft vele eeuwen
geduurd en was het gevolg van de strijd in de
middeleeuwen tussen de graven van Holland en
de bisschoppen van Utrecht.
Veranderingen deden zich ook toen voor.
De rechten op de gebieden waren over het
algemeen particulier eigendom. Men spreekt
dan over de zogenaamde "heerlijke rechten".

Door verkoop of door vererving kwamen er
steeds andere "heren" en vonden er samenvoegingen of splitsingen plaats. Aan het
einde van de achttiende eeuw was een beeld
ontstaan zoals weergegeven op het kaartje I
1794.

FRANSE TIJD
Door de komst der Franse troepen in
januari 1795 en het uitwijken naar Engeland
van de Erfstadhouder Prins willem V kwam een
einde aan de Republiek en werd de Bataafse
Republiek gesticht met als volksvertegenwoordiging een Nationale Vergadering. Dit zou op
het terrein van de gemeentegrenzen na verloop
van tijd grote invloed krijgen. Men streefde
naar staatkundige en bestuurlijke vernieuwing

BESCHRIJVIN6 KAARTJE I

1794

Provincie Holland en West-Friesland
1
2
3
4

Waverveen (In twee delen)
Waveren
Botshol
Ruige Wilnis

Provincie Utrecht
5
6
7
8
9
9a
10
11
12
13
14
15
16

Kudelstaart
Tainen (en Uithoorn)
Blokland (en Kromme Mijdrecht)
Mijdrecht
Wilnis (en)
Westveen
Oudhuizen
Demmerik
Vinkeveen
Abcoude Aesdom
Abcoude Proosdij
Baambrugge
Abcoude

De vette lijn is de grens tussen
de provincies Utrecht en Holland
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(waar hebben wij dat meer gehoord). Onder de
leuze van "vrijheid, gelijkheid en broederschap" werden de heerlijke rechten afgeschaft
en kwam de macht aan het volk. Zoals bij een
revolutie past ging een en ander met grote
problemen gepaard. Zo ontstond er verschil
van mening tussen federalisten en unitarissen. Dit mondde uit in de staatsgreep van 22
januari 1798 waarbij de unitarissen de macht
grepen en een centraal gezag installeerden.
Allereerst
moest
een
grondwet
worden
samengesteld.
Dit resulteerde in de staatsregeling van
1798 waarbij de Nationale Vergadering werd
vervangen door een Constituerende Vergadering. De provincies werden opgeheven en
werden naar Frans voorbeeld vervangen door
departementen. De gerechten werd samengevoegd
tot grotere eenheden maar zonder veel zeggenschap. Het noordwesten van Utrecht werd
onderdeel van het departement Texel.
Lang heeft deze regeling geen stand
gehouden want reeds in 1801 kwam er een nieuwe staatsregeling. Het departement Utrecht
werd ingevoerd. De onafhankelijkheid van de
plaatselijke besturen werd hersteld en zij
verkregen volledige autonomie. De verwarring
was echter groot omdat men niet gewend was
zichzelf te besturen en men o.a. toestemming
bleef vragen aan het hoger gezag.

periode van twintig jaren ( 1 7 9 5 - 1815)
uitgegaan van de gemeenten van voor de
herindeling van 1989. .
Mijdrecht :
In 1795 bestaan de volgende gerechten :
Mijdrecht en het deel Blokland van de Hoge
Heerlijkheid Kudelstaart-Blokland-Kromme Mijdrecht. In 1798 wordt Mijdrecht zelfstandig
maar in 1812 worden Mijdrecht, Blokland en
Kromme Mijdrecht weer verenigd,
Vinkeveen en Waverveen :
In 1798 worden de gerechten Demmerik,
Vinkeveen en Aesdom Proosdij verenigd tot
Vinkeveen. In 1801 worden Vinkeveen en Demmerik weer zelfstandig. Aesdom blijft bij Vinkeveen. In 1812 wordt de mairie Waverveen gevormd door samenvoeging van Waveren, Botshol,
Ruige Wilnis en Waverveen.

Wilnis :
In 1798 worden Wilnis en Westveen samengevoegd met Oudhuizen tot het gerecht Wilnis.
In 1801 worden de gerechten weer gescheiden
om in 1812 weer te worden gecombineerd tot de
mairie Wilnis.

DE NEGENTIENDE EEUW
In de praktijk bleek ook deze regeling
niet te voldoen en er kwam in 1805 wederom
een nieuwe grondwet. Ook hieraan was geen
lang leven beschoren want op 5 juni 1806 werd
onder druk van de Franse keizer Napoleon I
ons land omgevormd tot een vazal staat van
Frankrijk het "Koninkrijk Holland" met a 1 s
staatshoofd de broer van de keizer Koning
Lodewijk. De indeling van de gerechten werd
niet gewijzigd maar wel die van de departementen.
Het ging naar de zin van de Franse
Keizer niet goed met het Koninkrijk Holland.
De koning trad te zelfstandig van Frankrijk
op waarop Napoleon op 9 juli 1810 besloot tot
inlijving bij Frankrijk. Er ontstonden nieuwe
departementen en het gebied van de Proosdijlanden ging behoren tot het departement van
de Zuiderzee. De in Utrecht bestaande 6 steden 151 gerechten werden teruggebracht tot 55
"mairieen".
Tot zover de Franse Tijd in algemene
zin. Maar wat was er gebeurd met de gerechten
van het kaartje I 1794. Om het geheel niet al
te verwarrend weer te geven wordt voor de

B
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In 1813 komt er een einde aan het Franse
Keizerrijk. Napoleon I wordt na zijn nederlaag in Rusland vernietigend verslagen bij
Leipzig (de volkerenslag). In Nederland wordt
de macht overgenomen door het driemanschap
Hogendorp, van der Duin van Maasdam en van
Limburg Stirum. Zij verzoeken de zoon van
stadhouder Willem V over te komen naar
Nederland en deze wordt Souverijn Vorst.
In Wenen komen de oorlogvoerende naties
bij elkaar op het Wener Congres en daar
worden de nieuwe grenzen in Europa getrokken.
Het grondgebied van de voormalige Republiek
wordt met de zuidelijke Nederlanden en Luxemburg omgevormd tot het Koninkrijk der Nederlanden onder het koningschap van Willem
Frederik van Oranje, de zoon van de laatste
stadhouder. Voor dat nieuwe koninkrijk wordt
in 1815 een nieuwe grondwet van kracht.

In de plaatselijke bestuurlijke situatie
was door de verwarrende regelgeving in de
loop der jaren z u l k een chaos ontstaan dat
men op dat moment een nieuwe regeling niet
aandurfde. Om de gelegenheid te krijgen een

BESCHRIJVING KAARTJE II

1.

goed overwogen regeling te treffen werden de
gerechten van voor 1795 hersteld. Hierdoor
werd de samenvoeging van Mijdrecht en
Blokland ongedaan gemaakt. Dit gold ook voor
de vereniging van W i l nis en Oudhuizen. De
samenvoeging van Vinkeveen en Demmerik bleef
evenwel In stand. Dit gold ook voor de
samengevoegde gemeente Waverveen maar wel
binnen de provincie Holland. (De spliting van
de provincie Holland in Noord- en ZuidHolland vond eerst plaats in 1840.)
In 1819 vindt een rechttrekking van de

grenzen tussen de diverse provincies plaats.
Kudelstaart en Tamen (Uithoorn) gaan over
naar de provincie Holland terwijl Waverveen
van Holland overgaat naar Utrecht. Mijdrecht
wordt met Blokland (en Kromme Mijdrecht) verenigd. Er ontstaat dan een situatie, zoals Is
aangegeven op het kaartje II 1819.
Twintig jaren later hebben de verveningen in en om Waverveen een zodanige vorm

aangenomen dat de gemeente veel

inwoners

heeft verloren en nog slechts op een smalle
d i j k te midden van het water bewoonbaar is.
Het instandhouden van een zelfstandige
gemeente wordt met het jaar moeilijker. Het
dorp wordt ernstig door het water bedreigd en
de kosten van het weren van het water lopen
zo op dat de bewoners verzoek de gemeente toe
te voegen aan de gemeente Vinkeveen. Op l
januari 1841 heeft de vereniging plaats en
heet de gemeente in het vervolg Vinkeveen en
Waverveen.

De samenvoeging van kleine gemeenten in
Nederland werd verder doorgevoerd. Bij wet
van 13 juni 1857 worden W i l n i s en Oudhuizen
verenigd. Dit was wel nodig omdat de gemeen-

1819

Mijdrecht

2.

Waverveen

3.

Abcoude Proosdij

4.

Baambrugge

5.

Vinkeveen

6.

Oudhuizen

7.

Wilnis

tegrens dwars door het dorp Wi1nis liep.
Het water vormde echter niet alleen voor
Waverveen een bedreiging, maar ook voor de
andere dorpen zodat er plannen kwamen om de
grote waterplas tussen Mijdrecht en Vinkeveen
en tussen W i l n i s
en de rivier de Waver droog
te maken. Na de droogmaking omstreeks 1878
kreeg de nieuwe polder de naam GrootMijdrecht. De oude gemeentegrenzen waren door
een gewijzigde verkaveling niet meer bruikbaar en herkenbaar. Een technische wijziging
van de gemeentegrenzen was noodzakelijk hetgeen dan ook in 1882 tot stand kwam. Alle gemeenten werden voor het verlies van oppervlakte gecompenseerd. De nieuwe grenzen
werden gelegd op en langs wegen, dijken en
vaarten.De gemeente Abcoude Proosdij verdween
grotendeels uit de Ronde Venen. Dit grondgebied werd toegevoegd aan Vinkeveen en
Waverveen. A1s compensatie daarvoor werd de
polder Botshol toegevoegd aan Abcoude. Op het
kaartje III 1882 is de dan ontstane situatie
weergegeven.

DE TWINTIGSTE EEUW

Daarna is het meer dan honderd jaren
rustig gebleven op het terrein van de
gemeentelijke herindeling. Alhoewel er steeds
plannen werden gemaakt, is het er nooit van
gekomen. Tot het in de late jaren tachtig
d u i d e l i j k werd dat aan een ingrijpende samenvoeging niet viel te ontkomen. De drie
gemeenten verzetten zich tegen de komende
verandering, waarbij de gemeenten meer of
minder rekening hielden met de realiteit.
W i l n i s zag als kleinste gemeente de bui al
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III

Ondanks fel verzet van de bewoners
gingen de buurtschappen Woerdense Verlaat en
Vrouwenakker over naar de gemeenten Nieuwkoop
en Nieuwveen (thans Liemeer). Een gedeelte
van de Vinkeveense plassen, dat nog tot
Abcoude behoorde, werd uit praktische overwegingen ingedeeld bij de gemeente De Ronde
Venen.

1882

Het slot van twee eeuwen herindeling?

BESCHRIJVING KAARTJE III

1.
2.
3.

1882

Mijdrecht
Vinkeveen en Waverveen
Wilnis

snel hangen en probeerde de buurtschap
Woerdense Verlaat (het oude gebied van
Westveen) te behouden. Mijdrecht deed later
ook verwoede pogingen om Vrouwenakker ( i n het
oude gerecht B l o k l a n d ) niet te laten overgaan
naar Nieuwveen.

De gemeenteraden van Mijdrecht en Vinkeveen hebben z i c h tot het laatst verzet om het
onheil (zoals het werd gezien) te voorkomen
maar het heeft niet mogen baten. In de
u i t e i n d e l i j k e plannen van de provincie
Utrecht is geen verandering meer gekomen.
Nadat de Tweede Kamer in juni 1988 en de Eerste Kamer in september daaraanvolgende hadden
ingestemd met het wetsontwerp was het pleit
beslecht. Er ontstond de omvangrijkste
gemeente in de provincie Utrecht met de
historische naam: De Ronde Venen. Op kaartje
IV 1989 is de omvang aangegeven.

BESCHRIJVING KAARTJE IV

1. Gemeente De Ronde Venen
2. Gedeelte Blokland met de buurtschap
Vrouwenakker, overgegaan naar de gemeente Nieuwveen (thans Liemeer)
3. Westveen met de buurtschap Woerdense
Verlaat, overgegaan naar de gemeente
Nieuwkoop
4. Een gedeelte van Abcoude, gelegen in
de Vinkeveense Plassen, gevoegd bij
de gemeente De Ronde Venen
Bronnen;
Gemeente-archief van De Ronde Venen, i . c . de archieven
van de voormalige gemeenten Waverveen en Vinkeveen;
A . Bloed, L . R . Mur en H . W . van Soest, Van Wildernis tot
Ronde Venen;
W . A . G . Perks, geschiedenis van de gemeentegrenzen in de
provincie Utrecht (artikel in de Provinciale Almanak
Utrecht 1962)

G E L E E N D E

Door omstandigheden is de vereniging in
het bezit gekomen van een aantal foto's en
ansichtkaarten waarvan de herkomst niet bekend is. W i j weten daarvan niet of ze door
leden aan de vereniging zijn geschonken of in
bruikleen zijn gegeven voor publicatie.
Indien dit laatste het geval is verzoeken w i j
8
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1989

F O T O ' S

die leden ons daarvan in kennis te stellen
onder overlegging van een omschrijving van
het uitgeleende, dit om te voorkomen dat ze
in verkeerde handen vallen. Er kan ook
mondeling of telefonisch contact worden opgenomen met de voorzitter ( t e l . 02979 - 81578).

HEEMKUNDE
INLEIDING

" H E E M " Volgens het woordenboek "een
gesloten hof rondom een boerderij."
In veel variëteiten vinden we dit
woord verwerkt in begrippen, die
iets zeggen over het thuis gevoel.
Zowel het begrip -huis- als woning,
als ook het begrip huis als veilig
onderkomen tegen weer en wind, maar
ook, een veilige schuilplaats.
In de Nederlandse taai vinden we
het woord " h e e m " terug in
plaatsnamen. -Heemstede-,
hofstede-boerderij, is daarvan een
mooi voorbeeld. Ook in -Sassenheimen -Arnhem- vinden we de stam van
het woord terug.
In het Engelse taalgebied vinden we
ook de emotie nog goed verwoord,
die het woord " h e e m " in zich
heeft. Home is huis. Bijvoorbeeld
-home sweet home-. En, My Home is
my castle.
In het Duits treffen zeggen ze
treffend "heimisch" en "unheimisch"
als men zich al of niet op zijn
gemak voelt. Duidelijk is in ieder
geval dat het woord -heem-iets
weergeeft van zeker en behagelijk
wonen. In elke tijd hebben mensen
-hemen- -woningen- gebouwd, waarin
ze zich op hun gemak voelden, thuis
voelden.
Maar ook een ruimte aangepast aan
hun wijze van leven en werken.

indeling, de grootte geeft
informatie over de mensen, die
opdracht gaven aan de bouwer van
het " h e e m " . In de vele bouwstijlen
vinden we de historie terug van het
leven en denken van de mensen, die
voor ons, ons land bewoonden,
beleefden. Zo vinden we ook in onze
directe leefomgeving, in de
woonkernen, die deel uitmaken van
de gemeente De Ronde Venen veel
informatie terug van de mensen, die
voor ons hier een stempel op onze
dorps-stijlen hebben gedrukt.
Interessant, en zeker de moeite
waard om te onderzoeken, is het
verschil in karakter van de
inwoners van Vinkeveen, Wilnis en
Mijdrecht. Het heeft direct te
maken met heemkunde, en wij willen
u laten zien, dat ook in de stijl
van de dorpsinrichting de
verschillen zichtbaar worden.
De werkgroep "HEEMKUNDE" wil
onderzoeken en voor u vastleggen,
wat er direct om uw huis of heem
gebeurde in vroeger dagen.
De stenen schrijven historie.

In alle tijden vindt men in de
manier waarop woningen, en
werkruimtes zijn ingedeeld,
informatie over de bewoners van de
bouwwerken, waarin zij zich
"heimisch" voelden.
Niet alle mensen hadden de zelfde
ideeën over de eisen waaraan een
woning/werkruimte moest voldoen, om
er gelukkig te zijn. De stijl, de

Zie kadastrale intekening

Het eerste gebouw dat in deze serie
voor beschrijving in aanmerking
komt is in Vinkeveen,
DEMMERIK 36.

Historische Vereniging «De Proosdijlanden»
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DEMMERIK 36.
Met toestemming van de eigenaar
wordt het huis op de foto gezet en
in tekening gebracht.
De bedoeling is zoveel mogelijk
informatie te verzamelen over de
bouw en de bouwwijze. En proberen
te achterhalen welke bestemmingen
het pand heeft gekend.
Over de geschiedenis van het pand
is bijzonder weinig bekend. De
eigenaar en de vorige eigenaars
hebben geen documenten of akten
aangetroffen of van vorige
eigenaars gezien of gehoord, dat er
akten waren.
Officiële herkenningspunten hebben
we nog kunnen vinden in de eerste
kadastrale intekening van 1832.
De grond en het huis behoren dan
aan Dirk Dolleman te Baambrugge,
Volgens de uitslag van de eerste
volkstelling van 1830 woonden in de
panden, welke op het terrein staan
aangegeven Steven Kolenberg, van
beroep arbeider, geboren in 1783,
Aalt je Neuteboom, geboren in 1775,
(waarschijnli
j k ) de vrouw van

Steven Kolenberg. Gijsbert
Kolenberg, geboren in 1 7 9 3 , zal dus
wel een broer (neef) zijn van
Steven Kolenberg, Maria Kolenberg,
geboren in 1821, zal een dochter
zijn van Steven Kolenberg en Aaltje
Neuteboom.
In dit huis staat ook ingeschreven
Klaas Kok, geboren in 1809, dus 21
jaar. Deze Klaas Kok, heeft als
beroep achter zijn naam staan
"kledermaker".
Op het moment van opnemen heeft het
pand een duidelijke tweedeling. De
vorige bewoners kunnen zich
herinneren dat in beide woonruimten
bedsteden aanwezig waren. Het ligt
dus voor de hand dat het twee
woningen onder één kap waren.
Weliswaar niet groot voor onze
huidige begrippen, maar tweehonderd
jaar terug waren de
arbeiders-woningen in het algemeen
klein tot zeer klein.

Historische Vereniging «De Proosdijlanden»
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De woning Demmerik 36 is gebouwd
met de lengte richting parallel
aan Demmerik. In 1830 had het
huisnummer no. 85.
De reden dat dit een hoog nummer
heeft, is niet dat er in 1830 meer
woningen stonden in dit gedeelte
van Demmerik. De reden is dat de
nummering van de huizen begon in
Vinkeveen, bij de brug over de
Gemeenlandse vaart. De Gemeenlandse
Vaart was destijds nog de gemeente
grens tussen Vinkeveen en Abcoude.
In een actenboek van de Hervormde
gemeente wordt het ook wel Aesdom
St. Pieter genoemd.
De naam van de woonkern veranderde
wel. In volgorde heetten de
woonkernen - Vinkeveen-,- Demmerik
De Heul - , - Demmerik - , De Schans-,
- Donkereind.
Maar de nummering (telling) van de
huizen, was een doorlopende reeks.
Als meerdere gezinnen in één huis
woonden, dan vulde men het nummer
aan met a , b , c , enz.

Ook een gescheiden, even en oneven,
nummering bestond niet. Men telde
gewoon door.
DE BOOM.
Het pand staat mooi recht o p , maar
is diep weggezakt in de weg en het
erf.
Hieruit kunnen we afleiden, dat het
niet op palen is gebouwd, maar
waarschijnlijk op turf. Doordat de
directe omgeving is opgehoogd, als
compensatie voor de bodem
inklinking en de daarop volgende
peilverlaging, en de daarop
volgende inklinking en de daarop
volgende ophoging enz. enz. zijn de
oude panden vaak diep in de bodem
geraakt. 100 tot 150 cm en soms nog
meer .
De muren zijn opgetrokken met een
kleine gele steen, formaat een z . g .
"drieling".
De muren hebben een dikte van 22
cm.

Vernieuwde dakconstructie, met rookkanaal.
12
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Rietendak. Dakconstructie, met "geschilde" ronde daksparren.

Bij een latere verbouwing, waarvan
de resultaten ook in de
dakconstructie zijn te zien, zie
foto, zullen deze ramen zijn
gemonteerd met de huidige
afmetingen.
DAKCONSTRUCTIE EN ZOLDER.
Zie foto's op pagina 3 , 4 .
De dakconstructie bestaat uit
ronde, geschilde daksparren.
Enkele daksparren zijn vervangen
door vuren houten delen, en ook het
rookkanaal is gemaakt van modern
materiaal, en in een juk gehangen
van vuren delen.
Het tussenschot, op de
bovenverdieping, tussen beide
woningen, zie foto, laat duidelijk
zien hoe breed de delen zijn
waaruit het schot is samengesteld.
De dakbedekking is van riet, met
een gemetselde stenen dakvorst. De
beide kop-einden van het huis
vertonen een z . g . wolfseind.
14
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Riet is een ideale dakbedekking,
vooral als isolerend materiaal,
maar het stuift wel wat door.
De zoldering is gemaakt van brede
vloerdelen, op een zeer zware balk
constructie.
De balken zijn uitzonderlijk zwaar,
en onregelmatig van afmetingen.
Afmetingen van balken, 28 cm x 13
cm, 21 cm x 13 cm, 25 cm x 13 cm.
Het is een raadsel waarom men wel
de dikte van de balk, ca. 13 cm,
kon aanhouden, maar de breedte van
de balk heeft laten variëren.
Waarschijnlijk haalde men één balk
uit een boom, het verschil is dan
eenvoudig een dikke of een dunne
boom. Zie schets
Bijzonder goed te zien is dat de
balken zijn gedisseld (uitgehakt)
met een speciale hakmes of wel
dissel. Bedisselen.
De balken zijn daarna niet een
rij-schaaf glad geschaafd.

Het dak heeft aan beide zijden een z . g . "Wolfseind"

De toegang naar de zolder gaat via
een ladder in een bergkast, en een
luik in het plafond van de kast.
In het kopeind van de noord, zowel
als de zuid' gevel zijn ramen in de
gevels aangebracht.
INDELING BEGANE GROND.
Beide woningen hebben een
vergelijkbare inrichting. Voor de
duidelijkheid bespreken we toch de
beide inrichtingen afzonderlijk.
Demmerik 36 A .
De noordzijde, de kant van
Vinkeveen-dorp. Een aangebouwde
voor-ruimte is van recente datum.
Via deze voorruimte, in de
volksmond, een klompenhok, komt men
in de enige woonruimte, 466
cro.lang x 462 cm.breed- Tegen de
kopgevel aan, is een 'bedstede en
een provisie-kast, tussen de
bedstede en de provisie-kast, is
een bergkast met de ladder om naar

zolder op te stijgen.
Aan de tegenovergestelde
tussenwand, de scheiding met
Demmerik zuid, bevindt zich de
schoorsteen. De huidige
schoorsteenmantel is gemaakt van
hout, en kunstig geschilderd, zodat
het lijkt alsof het van marmer is.
Vooral van binnenuit naar buiten
gekeken valt o p , dat het huis diep
is weggezakt. De muren zijn van
binnen afgewerkt met hedendaags
plaatmateriaal.
Demmerik 3 6 , zuidzijde.
Ook hier de ingang via een
aangebouwd, z . g . klompenhok. In de
kamer is een halletje aangebracht.
Dit lijkt authentiek. De
schaaldelen waarvan de wanden zijn
gemaakt zijn voor onze begrippen
van een ongebruikelijke breedte,
maar volgens een kenner, zeer mooi
dun geschaafd. In deze hal is
Historische Vereniging «De Proosdijlanden"
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De fraaie houten,"gemarmerde" schoorsteen-mantel.

tevens de trapopgang naar de zolder
aangebracht. Tussen deze hal en de
scheidingswand niet Demmerik noord,
dus tegen de westgevel waren de
bedsteden aangebracht.
Ook hier tegen de tussenwand weer
een schoorsteen. De schorende,
ofwel stuttende werking van de
schoor-steen is niet meer aanwezig.
het lijkt aannemelijk dat er ooit
een gemetselde schoorsteen met
meerdere rookkanalen aanwezig is
geweest.
Aan de buitenkant van Demmerik 36,
is te zien dat dit pand bescherming
is geweest voor vele geslachten,
vele eeuwen lang.
Het straalt zekerheid uit,
huiselijkheid en warmte.
Met respect denken we terug aan de
bouwers van dit pand, die met de
wetenschap van hun tijd, een huis
bouwde op veen. Een stevig huis om
in te wonen.
16
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Een heem.
Met onze kunde hebben we geprobeerd
aan u te vertellen wat we hebben
gezien.
Samenstellers
P.Samsom, adviseur
Jac. Pothuizen, fotograaf
P.A. van Golen, auteur.

Van Schout naar Maire en Burgemeester
door Fred de Wit, Mijdrecht
Ook het artikel "Van Schout naar Maire
en Burgemeester" dat gepubliceerd is in het
septembernummer 1993 van De Proostkoerier
kwam een reactie en wel van de heer Jac.
Samsom te W i 1 n i s .
In dit artikel wordt vermeld dat het
grootste deel van de bezittingen van Hendricus Abraham van Doorn van Noordscharwoude bij
zijn overlijden is gegaan naar zijn behuwd
zuster Maria van D i j k , huisvrouw van de W i l nisse burgemeester Albertus Jan Klaus. Nu wil
het geval dat de bedovergrootvader van de
heer Samsom, Joost Samsom, in 1836 een
boerenhofstede kocht met woonhuis, stal,
zomerhuis, schuur, drie hooibergen, erf, werf
en boomgaard, wei- en hooi landen, bos, kade,
weg en water, gelegen aan het Donkereind in
de polder Demmerik onder de gemeente Vinkeveen. De verkopers waren Jan Schaaphuijzen en
mejuffrouw Catharina Maria Pauline Henrietta
Klaus. Deze Catharina was de op 25 juli 1814
geboren dochter van Albertus Jan Klaus en
Maria van Dijk. De boerderij met omliggende
gronden, gelegen aan het Donkereind nr. 26,
is tot de ruilverkaveling in 1973 in bezit
geweest van de familie Samsom. De boerderij
is diverse keren verbouwd en van het oorspronkelijke gebouw is niets meer over. Het
nabij gelegen zomerhuis is gesloopt. De
huidige bewoners mogen het h u i s niet voor
agrarische doeleinden gebruiken. Hierbij een

afbeelding van het h u i s zoals dit er vlak na
de oorlog uitzag.
Het blijkt dat de echtgenote van
Henricus Abraham van Doorn, Catharina Maria
Klaus, eigenares was van deze hofstede. Bij
testament van 25 mei 1817 legateert zij deze
bezitting aan haar nicht en petekind
Catharina Klaus. Zij bezat deze bezitting
samen met de weduwe Schaaphuijzen. Het
vruchtgebruik van haar deel kwam echter van
Doorn toe. Vandaar dat Joost Samsom b i j het
overlijden van van Doorn in 182D voor het
aandeel in de huur nog 75 gulden aan de
erfgename moest betalen. Kennelijk kon Joost
Samsom in 1936 met de beide eigenaren van de
boerderij tot overeenstemming komen over de
verkoop en werd h i j eigenaar in plaats van
pachter van deze hofstede.
In dit zelfde artikel schreef i k dat ik
de moed niet zou opgeven om een portret van
burgemeester van Doorn op te sporen. Bij het
Rijksinstituut van de Beeldende Kunst b l i j k e n
portretten aanwezig te zijn van de vader en
moeder en zuster van van Doorn die te Asperen
woonachtig waren. Door medewerking van burgemeester Boogaard heb i k contact kunnen leggen

met iemand die m i j weer op een ander spoor
heeft gezet. Ik geef de moed nog steeds niet
op en houd u op de hoogte.

Boerderij Samsom aan het Donkereind te Vinkeveen omstreeks 1947

Historische Vereniging «De Proosdijlanden»
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De Burgemeesters van De Ronde Venen in oorlogstijd
door Fred de Wit, Mijdrecht

Op het artikel in ons vorige nummer, over de burgemeesters van De Ronde
Venen in oorlogstijd, zijn heel wat reacties binnengekomen. De redactie van
De Proostkoerier is hier erg blij mee want dit bewijst dat ons verenigingsorgaan goed wordt gelezen. Bijzonder prettig is ook dat verschillende lezers,
zowel schriftelijk als op andere wijze, nog voor aanvulling hebben gezorgd,
omdat zij bepaalde gebeurtenissen persoonlijk hebben meegemaakt. Een van de
schriftelijke reacties is van ons lid de heer E . H . Bussche, die in zijn brief
de avond van de bevrijding nog eens opnieuw beleefde. Met zijn toestemming
publiceren wij hieronder deze brief.
DE TIJD STOND EVEN STIL
Met veel belangstelling heb ik het artikel over de burgemeesters van De Ronde Venen
in oorlogstijd in het nummer van De Proostkoerier van december 1993 gelezen. Voor iemand die tijdens de oorlogsjaren niet in Mijdrecht woonde is het moeilijk om alles te
weten, hoe het is gegaan en hoe het er uitzag
in het verleden. Vandaar dat ik u op een
onjuistheid wil wijzen.
Bij de foto van de aubade voor het huis
van juffrouw de Vries staat dat het h u i s
inmiddels is verdwenen maar dit is onjuist.
Ik wil u graag iets meer vertellen over de
gang van zaken.
Juffrouw de Vries was onderwijzeres aan
de toen tegenover haar woning gelegen School
met de Bijbel. Deze school is nu gesloopt.
Mijn vader was toendertijd hoofd van die

burgemeester uit Zeeland. Deze mevrouw verloochende haar afkomst niet. Op zondag gingen
we allemaal naar de Gereformeerde kerk en
deze dame droeg een prachtige kap en gouden
oorijzers. In de kerk zaten we achter de
burgemeestersbank. Maar nu wi1 i k terugkomen
op de foto met bijschrift.
Op 4 mei 's avonds, nadat Radio Oranje
de capitulatie van de Duitsers bekend gemaakt
had, stroomden de mensen naar Bozenhoven, het
huis van hun eerste burger. Deze verscheen
met zijn vrouw voor het dubbele raam en het
venster werd omhoog geschoven. Bozenhoven en
het school plein stond vol mensen die waren
toegestroomd. Spontaan werd het W i l h e l m u s ingezet en als een machtig koor zongen de mensen de twee coupletten. Met tranen in de ogen
en diep ontroerd. Zo verging het ook mij. Ik
was toen 15 jaar. Na al die jaren zie i k dit

school en wij woonden in het school hui s.

hele tafereel nog voor me alsof het gisteren

Thans is hierin de fotozaak van Jumbo-Video
gevestigd. Burgemeester Padmos moest de ruime
ambtswoning met zijn grote gezin verlaten.
Waarheen? Bij ons in het schoolhuis is toen
het plan geboren. Juffrouw de Vries stelde
toen haar woning beschikbaar maar ze konden
er allemaal niet in. Vader en moeder Bussche
waren direct bereid het logeerbed af te staan
voor de twee oudste zonen Leen en Piet. 's Avond kwamen deze twee slapers met het illegale blad "De Luistervink", die door hen om
beurten voorgelezen werd. Eerst b i j de lamp
en later, toen er geen stroom meer was, bij
het waxinelichtje. De volgende morgen vertrokken ze weer en dit is zo gebleven tot het
eind van de oorlog. Er kwamen zelfs nog
evacuees bij, een broer en een zuster van de

gebeurd is. Zo'n indruk liet dit op m i j
achter. Ik heb als kind al gevoeld dat dit
eerbetoon voor de burgemeester opgedragen
werd aan onze geliefde koningin W i l h e l m i n a en
nog verder naar de Hemel.

18
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Wat betreft het bijschrift bij de afgedrukte foto van de aubade voor het huis van
juffrouw de Vries het volgende. Het pand is
er namelijk nog steeds. Vroeger was het een
kruidenierswinkel en woonhuis van L. Kreek.
Later werd het een dubbel woonhuis. In het
linkerdeel, het grootste, woonde Willem Verburg, de fondsbode met zijn grote gezin. N u
heeft d i t huisnummer 31. Het kleinste deel,
huisnummer 33, was het woonhuis van juffrouw
de Vries. Het pand op de foto bestaat niet

meer. Hier woonde de kleermaker G. Scherpel
met vrouw en dochter. Geheel rechts op de
foto ziet u de brug naar het schoolplein.

het door u voorafgaande verhaal, voor mij de
tijd even stil deed staan.
Met vriendelijke groet,
E.H. Bussche, Mijdrecht.

Ik hoop dat u begrijpt dat deze foto, na

DE VLUCHT VAN KOOI

Ons l i d , de heer A . L . T h . Verhaar uit de Amstelhoek tekende onderstaand
relaas op uit de woorden van mevrouw S. de Zwart-Wiegmans te Driehuis. Ook
zij heeft er mee instemd om dit op deze manier kenbaar te maken.
In september 1944 werd de villa van
Reijnder Jacob Kooi door de Duitse bezetter
in brand gestoken en wist Kooi zich te redden
hoewel hij door een Duitser tijdens zijn
vlucht werd beschoten. Hij sprong in een
sloot dicht bij zijn huis en verborg zich
tussen het riet. Dit was in de buurt van de
Achtervaart aan Bozenhoven, de Ringvaart van
de polder Groot-Mijdrecht,

parochie Mijdrecht/Wilnis, bij hen op bezoek
was geweest om met hen te overleggen, heeft
Wiegmans op een avond Kooi onder het hooi In
zijn boot naar de pastorie te Driehuis gevaren. Tot aan de bevrijdingsdag is Kooi daar
ondergedoken geweest en verzorgd.

Frans Wiegmans was toen op weg met de
boot vanaf zijn erf aan Bozenhoven naar zijn
koeien aan de overkant. Hij hoorde zacht
hulpgeroep en toen hij er op af ging trof hij
daar Kooi aan, verscholen tussen het riet en
onder het kroos. Frans Wiegmans heeft toen,
samen met een van zijn zoons. Kooi stilletjes
in zijn boot geholpen en is met hem naar zijn
woonhuis gegaan. Daar heeft zijn dochter

Stien de man verschoond en van droge kleding
voorzien. Een paar weken is Kooi daar ondergedoken geweest. Zijn vrouw kwam daar in de
avond wat eten brengen.
Pastoor Van de Pavert

Nadat pastoor Th. van de Pavert, van de

WEINIG COMMENTAAR

Bij een lid uit Wilnis is de vraag opgekomen of er in de raadsverslagen
van Wilnis geen woorden van burgemeester Padmos te vinden zijn die hij heeft
uitgesproken direct na de overval van de Duitsers in mei 1940 en bij de
installatie van de noodgemeenteraad in november 1945. Uit de raadsnotulen van
Mijdrecht is namelijk wel geciteerd en uit die van Wilnis niet.
Het antwoord van Fred de Wit luidt:
De raadsnotulen van Wilnis zijn vanzelfsprekend geraadpleegd. Het
blijkt echter dat deze niets nieuws bevatten en erg summier zijn. Zo wijdt
Padmos in de eerste raadsvergadering na de Duitse inval slechts één zin aan
de gebeurtenissen die in mei 1940 hebben plaatsgevonden. Hij bedankt namelijk
de ambtenaren voor het extra werk dat zij hebben moeten verrichten. Bij de
installatie van de Wilnisse noodgemeenteraad is hij iets uitvoeriger maar
gaat amper in op de gebeurtenissen welke tijdens de bezetting in Wilnis hebben plaats gehad. Om wille van de volledigheid volgt hier de door burgemeester Padmos uitgesproken rede op 9 november 1945.
Historische Vereniging «De Proosdijlanden"
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Voor de radio hoort men tegenwoordig
d i k w i j l s de woorden : Nederland herrijst. Het
is ruim vier jaar geleden dat de raad van de
gemeente W i l n i s voor het laatst bijeen kwam,
namelijk op 25 augustus 1941. Reeds voordien
was de beruchte verordening 152/1941 verschenen die op l september 1941 in werking trad.
De vertegenwoordigende lichamen werden opzij
gezet. Verkiezingen mochten niet meer worden
gehouden. De taak van de raad en van burgemeester en wethouders moest worden waargenomen door de burgemeester. De burgemeester had
de bevoegdheid wethouders voor de tijd van
zes jaar aan te stellen onder de goedkeuring
van de commissaris der provincie als toezichthoudend orgaan. Daarnaast konden raadslieden worden benoemd, voor W i l n i s tot een
aantal van drie. Hun taak was de burgemeester
bij te staan en van advies te dienen, voorstellen te doen en de volksgenoten begrip bij
te brengen omtrent de besluiten van de burgemeester. De wethouders werden ambtenaren. De
burgemeester beslist.
Nog tijdens de oorlog, in april 1945,
verschenen enkele K o n i n k l i j k e besluiten betreffende de nieuwe gemeenteraden. Er werd
een kiescollege aangewezen dat de raadsleden
koos. Het werd niet mogelijk geacht nieuwe
verkiezingen te houden. De bevolkingsregisters waren in vele gemeenten niet in orde.
De taak van de nieuwe raad is beperkt,
H i j bestaat uit niet veel meer dan het vaststellen van begroting en rekening. Ook de
taak van burgemeester en wethouders is veranderd. Bij K o n i n k l i j k besluit werden ook de
colleges van burgemeester en wethouders in
ere hersteld. Sinds mei 1945 hebben deze
colleges de bevoegdheden van de raad waargenomen. De niet aan de raad toegewezen
bevoegdheden oefenen zij thans ook uit. Ik
wens de heren geluk met het vertrouwen dat
het kiescollege in hen gesteld heeft en met
het feit dat zij thans lid van de raad zijn.

In de afgelopen vijf bange jaren is door
de bevolking veel geleden. Vele jonge mensen
werden gedwongen door de vijand te werken.
Naar mate de positie van de vijand moeilijker
werd, nam de terreur toe. W i l n i s heeft niet
veel geleden. Slechts één persoon uit deze
gemeente is ten offer gevallen. Uit Duitsland
keerden allen terug. De voedsel positie was
hier niet zo erg als in de steden. Bovendien
moeten wij dankbaar zijn dat hier bij het
einde van de oorlog niet gevochten is. Men
kan in W i l n i s feitelijk niet zien dat er
oorlog is geweest. Toen de nood het hoogst
was gaf God redding.
Zo werden we op 5 mei van dit jaar bevrijd. Op die datum kon i k mijn ambt als
burgemeester van deze gemeente weer voortzetten. Men is ook dank verschuldigd aan de
geallieerde legers, die ons van de vijand
hebben verlost. Het heeft hun grote offers
aan levens en goederen gekost. Zij hebben ons
geholpen met voedsel pakketten. Het was voor
ons een grote vreugde de laagvliegende vliegtuigen te zien op weg naar de Amsterdamse
vliegvelden om voedsel te brengen. A1s middel
in Gods hand hebben zij a1 het mogelijke
gedaan.
Nogmaals wens ik de heren van de
gemeenteraad geluk met hun benoeming en ik
hoop dat zij met alle toewijding de belangen
van de gemeente zullen dienen en dat Gods
zege op hun werk moge rusten."
Vervolgens werd de raadsagenda afgewerkt. Geen van de raadsleden had kennelijk
behoefte om de rede van de burgemeester te
beantwoorden. Het enige dodelijke slachtoffer
waar Padmos op doelde was L. Vis, die gearresteerd werd bij de verkoop van vlees dat
clandestien was geslacht. H i j werd overgebracht naar hert concentratiekamp te Vught
waar hij overleed.

DWANGARBEID EN TERREUR

Van de heer H . W . van Soest uit Wilnis kreeg ik nog ter publicatie een
tweetal door burgemeester Doude van Troostwijk ondertekende biljetten die in
Mijdrecht en W i l n i s werden verspreid, de eerste op 29 maart 1944 en de tweede
op 7 september 1944. Het eerste biljet vereist enige toelichting, het tweede
spreekt voor zichzelf.
In het voorjaar van 1944 begon het tij
voor de Duitsers overal te keren. In Rusland
en in Italië waren zij overal op de terug-
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tocht. De bombardementen op Duitsland namen
in hevigheid toe. Z i j waren ervan overtuigd
dat de geallieerden ergens in West-Europa

zouden landen maar wisten niet waar. Daarom
werd er rekening gehouden dat dit ook wel
eens in ons land zou kunnen gebeuren. Hiertoe
waren er aan de kust grote verdedigingswerken
gebouwd welke een aanval uit zee moesten af-

pen. Het biljet was gedateerd op 29 maart en
op 30 maart op de gemeentehuizen moest worden
ingeleverd, riep alle mannelijke inwoners op
zich beschikbaar te stellen voor het graafwerk. Waarschijnlijk kreeg men ƒ 0,50 per

weren. De Duitsers waren echter doodsbenauwd

uur vergoed en voor warm eten werd gezorgd.

dat zij ook van achteren zouden kunnen worden
aangevallen door parachutisten zoals enige
maanden later bij Arnhem, Nijmegen en Grave

Men moest tevens zijn eigen schop meebrengen.
Met het inlaten van het water werd door de
Duitse Wehrmacht op 13 april 1944 begonnen.
Bovendien kregen de waterschappen het verbod
om de polder te bemalen. Om dit onmogelijk te
maken werd door de Duitsers uit de machine

is gebeurd. Vandaar dat zij in het voorjaar
van 1944 grote gebieden onder water hebben
gezet waardoor het voor parachutisten onmogelijk werd om hierop te landen.

van het pompgemaal de as verwijderd. De vader
van van Soest was niet gewend aan dit zware
werk en voor hem werd een kantoorbaan gevon-

B E L A N G R I J K !

den. Vanwege de haast moest ook op zondag
worden gewerkt. Dit stuitte op grote bezwaren
van vooral het protestantse volksdeel, dat
daardoor in grote gewetensnood kwam.

Oproeping van

Vrijwillige Arbeidskrachten.
Door de bezettende macht in Nederland zal een strook grond
t e n Westen van de Vecht onder water worden gezet.
Het te inundeeren gebied ligt ten Oosten van de lijn. welke'
getrokken wordt langs de buurtschappen Groenlandsche kade
Oukooperdijk. Oud Aa, Boterwal, den Bosch en Portengen.
Teneinde het inundatiewater te kunnen keeren is een dijk
noodig van ongeveer 7 K.M. lengte. Deze dijk moet binnen
zeer korten termijn gereed zijn, wellicht binnen een week!
Mocht dit werk niet tijdig gereed komen, zoo zullen de gemeenten Mijdrecht en Wilnis geheel onderloopen.
Wat zulks wil zeggen met polders die 6 en 5 M beneden
N.A.P, liggen, zal ieder duidelijk zijn.
Wij zullen dus gemeenschappelijk het water moeten keeren
en deze gemeenschappelijke arbeid zal geheel vrijwillig moeten geschieden.
Ik. doe dan ook een beroep op alle mannelijke ingezetenen
van 20 lot 50 jaar om zich voor deze gemeenschapsarbeid
op te geven.
Waarschijnlijk zal f 0.50 per uur vergoed worden, terwijl
de centrale keuken voor warm eten zal zorgen. Vervoer
per trein wordt zoo mogelijk geregeld.
Gereedschap dient mede gebracht te worden. Zij, die niet
gewend zijn aan landarbeid of andere zware handenarbeid.
zullen ander, hun passend, werk krijgen.
Den grooten ondernemers wordt hierbij verzocht zooveel
mogelijk personeel vrij te geven. Als het dorp onderloopt, kan
er heelemaal niet meer gewerkt worden, dus is het beter een
paar dagen vrijwillig te stoppen.
Mannen van Mijdrecht en Wilnis, ik heb den Hoofd-Ingenieur van den Provincialen Waterstaat gezegd, dat hij in tijden
van nood op U kan rekenen; toont thans dat zulks de waarheid is!
Vul de achterzijde van dit b i l j e t in en levert het uiterlijk
30 Maart a.s. in ten gemeentehuize Uwer woonplaats.
MIJDRECHT WILNIS. 29 Maart 1944.
De Burgemeester van. Mijdrecht en Wilnis,
H. J. DOUDE VAN TROOSTWIJK.

In dit geval ging het om een strook
grond ten westen van de Vecht. Om Mijdrecht
en Wilnis tegen deze inundatie te beschermen
moest een dijk van 7 kilometer lengte worden
aangelegd. Binnen een week moest deze dijk
gerealiseerd zijn want anders zouden Mijdrecht en Wilnis (en ook Vinkeveen) onderlo-

De heer van Soest beschikt ook nog over
de op 7 september 1944 gedateerde "Ernstige
Waarschuwing" waarin de burgemeester mededeling doet dat bij volgende sabotagedaden de
Duitsers zullen overgaan tot het in brand
steken van de huizen van de inwoners van
Mijdrecht en Wilnis. Een week later, op 13
september, werd in Mijdrecht het huis van
Kooi en in Wil nis het huis van van Zijl door
hen in brand gestoken.

Ernstige Waarschuwing
In verband met de afgekondigde uitzonderingstoestand vestig ik er de aandacht van de bevolking op, dat zij zich bij het plegen van sabotagehandelingen aan ernstige gevaren blootstelt.
Wanneer in de gemeente wederom •sabotagedaden lot uiting komen, die het verkeer op de
straat verhinderen of in gevaar brengen, zal een
gedeelte van de huizen of zullen alle huizen,
blijkens een van den Beauftragte des Reichskommissars in de provincie Utrecht ontvangen
mededeeling, door de Duitsche Weermacht in
brand worden gestoken.
Ieder is derhalve verplicht in het belang van
zichzelf, zijn familie en zijn dorpsgenooten niet
alleen zich te onthouden van sabotage-daden,
doch tevens om bij het bemerken van zoodanige
handelingen, hiervan onmiddellijk kennis te geven
ten gemeentehuize.
De Burgemeester van Mijdrecht
en Wilnis,

H. J. Doude van Troostwijk.
7 September 1944.
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AFSCHEID BURGEMEESTER PADMOS
Op 28 december 1945 neemt burgemeester Padmos officieel afscheid van de
raad van W i l n i s .
Hij spreekt dan over gebeurtenissen tijdens zijn ambtsperiode waarbij hij ook aandacht besteedt aan de oorlogsjaren. Hieronder
volgt de toen door hem uitgesproken afscheidsrede.
Op 28 december 1945 neemt burgemeester
Padmos officieel afscheid van de raad van
W i l nis. H i j spreekt dan over gebeurtenissen
tijdens zijn ambtsperiode waarbij h i j ook
aandacht besteed aan de oorlogsjaren. Hieronder volgt de toen door hem uitgesproken

rede.
"Het is bekend dat deze vergadering belegd is met het oog op de beëindiging per l
januari 1946 van m i j n ambtstijd. Op 15 juli
1919 ben ik benoemd. Mijn installatie vond
plaats op 22 j u l i 1919. Ik werd toen ontvangen in het oude raadhuis naast hotel
Oostrom. In 1921 verhuisde de secretarie naar
het tegenwoordige gebouw. Bijna 25 jaar ben
i k in functie geweest. Het is in die tijd
tamelijk rustig geweest met uitzondering van
de laatste oorlogsjaren. Vele raadsleden en
wethouders zijn gekomen en gegaan. Het werk
ging gewoon door. Vele jaren heb ik de trouwe
hulp van de heer Munnik ondervonden. De fi-

nanciële toestand van de gemeente was eerst
goed. Men had de hoofdelijke omslag, waardoor
men zelf in staat was de begroting steeds
sluitende te maken. Later is dat anders geworden. Door de crisis verminderden de
inkomsten. Daartegenover vermeerderden de
kosten voor de werklozen, ook al omdat W i l n i s
een groot aantal arbeiders heeft. De samenwerking met de raad en de wethouders is
altijd goed geweest. Er was wel eens verschil
van mening, doch men stond altijd op de bres
voor de belangen van de gemeente W i l n i s .
In
de bezettingstijd is het veel onrustiger ge-

worden. Ik wijs op het relletje in het najaar
van 1940, dat van NSB-zijde geweldig is
opgeblazen. Ik heb toen een verbod tot samenscholing uitgevaardigd en met een grote
politiemacht ben i k meester van het terrein
gebleven. In mei 1943 is de melkstaking
geweest. Dankzij een raadgeving aan de boeren
is ook dat zonder ongelukken afgelopen. Deze
dingen zijn m i j door de Duitsers later als
grieven toegevoegd. Er is in de oorlog veel
geleden. Jonge mannen werden als wild opgejaagd. Ons land werd leeggeroofd en leeggestolen. De boeren hadden veel belangstelling,

vooral van de stedelijke bevolking. Er werd
vee! honger geleden en ons volk verkeerde in
grote nood. Toen heeft God onze gebeden
verhoord en begin mei 1945 kwam de bevrijding, waardoor er een last van onze schouders
gleed. We zijn grote dank verschuldigd aan de
geallieerde legers. Met voldoening ben i k
toen in W i l n i s teruggekeerd. Zo zijn 25 jaren
voorbijgegaan. God heeft m i j kracht gegeven
mijn werk te verrichten, z i j het met tekortkomingen. De ambtenaren dank i k voor hun
steun. I k spreek de beste wensen uit voor
raadsleden, wethouders, ambtenaren en alle
inwoners van W i l n i s . Ik hoop dat God de wethouders en raadsleden de kracht zal geven om
hun taak te vervullen. Tevens hoop i k dat het
de gemeente goed moge gaan en dat het gemeentebestuur zal leven naar de eis van Gods
woord. Ik sluit af met de bede dat God W i l nis, het gemeentebestuur en alle ingezetenen
zijn zegen zal geven ook in gezin, beroep of
bedrijf".

SLUITING RIJKSARCHIEF TE UTRECHT
Vanaf 18 april 1994 zullen er ingrijpende verbouwingen worden verricht in het
Rijksarchief Utrecht. De verbouwingen zijn
nodig om ook in de toekomst de archieven
optimaal te b l i j v e n bewaren. De verbouwingen
z u l l e n een jaar duren.
De archieven worden overgebracht naar
het Algemeen Rijksarchief (ARA) in Den Haag.
Vrijwel alle archieven zijn daar vanaf l juni
1994 raadpleegbaar. Tijdens de periode van de
verhuizing (van 18 april tot l j u n i ) zijn de
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archieven niet raadpleegbaar.
Bezoekers die genealogisch onderzoek
w i l l e n doen, kunnen veelal nog in Utrecht terecht. Van vele genealogische bronnen zijn
namelijk foto's en microfilms aanwezig. Deze
zullen tijdens de verbouwing in Utrecht
blijven.
Informatie over de verbouwing en de
raadpleging van de archieven kunt u verkrijgen
b i j mevrouw S.A.L. de Graaff, telefoon
030 - 710044.

Zo begon het in 1797 te Mijdrecht
(vervolg l )
Het eerste artikel in deze reeks (8/4 dec.'93)
werd afgesloten met de mededeling dat door
de kiezers 4 gecommitteerden waren benoemd om te rapporteren over de nieuwe regelgeving. Het verslag gaat dan als volgt

verder:

Deeze vergaderden vervolgens met en benevens de Municipaliteit; examiceerde de Instructien nauwkeurig; vergeleek dezelve met
de onderscheiden plaats hebbende Ordonnantien, waar in eenige bepaalingen van
Tractementen of Emolumenten voorkomen;
richtende dezelve zoo veel mogelijk op den
voet daarvan; deed de Ambtenaren voor zich
ontbieden - vernam van dezelve eene algemeene onderwerping en bereidwilligheid om
deeze Instructien aantenemen.
En het was op Zaturdag den l sten April, dat,
in eene daartoe belegde algemeene Grondvergadering, waarvan de Covocatie met
melding der reden tijdig en behoorlijk geschied was, door voornoemde Gecommitteerdens aan het volk wierd rapport gedaagde gerefurmeerde en hier en daar veranderde
en vebeterde Intructien voorgelegt. Dewelke
dan ook met algemeene stemmen zonder
eenige oppositie, in die zelve Grondvergadering volkomen wierden geapprobeert en geratificeert; en de voorschreeven vier Gecommitteerdens nevens de Municipaliteit, op de
beste en sterkste wijze gequalifficeert, omme
in den naam van het Volk, alle deeze Instructien op Vrijdag den 14den April 1797 daadelijk in te voeren. Zullende dezelve inmideels
van toen af tot den 14den April ter Secretarie
en in het Rechthuis, ter visie van een ieder
moeten gelegd worden. Hetgeen ook alzoo is
geschied;- en geen de minste aanmerkingen

van eenig burger gemaakt zijnde, zoo zijn
alle de natemeldende bepaalingen en Instructien door Gecommitteerden s voornoemd, en
door de Municipaliteit op Vrijdag den 14den
April 1797 algemeen ingevoerd en door de
daarbij belanghebbenden aangenomen en onderteekend;
als no. l. van de Municipaliteit
no. 2. van de Buurmeesteren
no.3.van de Schout
no. 4. van de Secretaris
no. 5. van de Gerechtsbod
no. 6. van de Procureurs
no. 7. van de Marktschipper
no. 8. van de Turftonders
no. 9. van de Hooiweegers
no.10. van de Klapperman.
No. l Bepaalingen voor en omtrend de Municipaliteit van Mijdrecht
Art. l. De Municipaliteits Vergadering
bestaat (behalve van den Schout)uit zes
leeden, welke door het Volk in massa, op den
eersten Zondag der maand Mey van elk jaar
gekoozen worden; zoo nochtands, dat elk jaar
de drie oudsten, dat is die dan reeds twee
jaaren gefungeerd hebben, afgaan om door
drie anderen te verkiezen persoenen, vervangen te worden.
Art. 2. Zij is ter waameeming en handhaaving van de huishoudelijke relatien en belangen, en tot administratie van de civiele Justitie, ter bewaaring van de inwendige goede
orde, rust en veiligheid. Zij vertegenwoordigt
ook het gansche Volk, in deszelfs betrekking
ophet gemeene land.
Art. 3. Doch daar het op de Souverainiteit
van het geheele Volk aankomt in zaaken van
de Constitutie het kiezen van Nationale
Historische Vereniging «De Proosdijlanden»
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Regenten, het stuk van de algemeene belastingen en meer andere poincten welke aan de
Grondvergadering natuurlijk behooren,
spreekt en handelt het Volk van Mijdrecht
zelve in haar Grondvergaderingen.
Art. 4. Onder de voorschreeven uitdrukking
van huishoudelijke relatien en belangen is
niet begreepen: het verzorgen van het onderhoud der publicque werken en geümmertens,
wegen en straaten; het beheeren der Dorpsgoederen; het ontvangen der Huishoudelijken
Lasten en het doen der loopende Uitgaven
volgens gemaakte schikking, naardien dit een
en ander tot het Departement van Buurmeesteren behoort.
Art. 5. De Municipaliteit zal op den eersten
Vrijdag in eiken maand February, April, Juni,
Augustus, October en December, open
Rechtdag houden; en dit altoos agt daagen
tevooren moeten publiceeren en doen affigeeren.
Art. 6. De Municipaliteit zal opden ordinaire
Rechtdagen of op haaren afzonderlijken Vergaderingen, Compartiën of Besoignes, welke
zij noodwendig zal moeten houden, wel
minder, maar niet meerder dan telkends
twintig stuivers mogen veteeren tot lasten
van het dorp. Zij zal zorgen dan geene vereteeringen op haare extraordinaire Rechtdagen, of ter occasien van Transporten, Vestenisen, Estimatien, of het verlijden van eenige
Actens, gemaakt wordende, ten laste van het
Dorp gebracht worden. Bij het doen der
Zittingen, zoo van consumüe en dorplasten,
welke wekelijks worden betaald, als van die,
welke voor het geheele Jaar in eens worden
uitezet, zijnde dus twee maaien, zal de Municipaliteit met Buurmeesteren en geconvoceerde Geërsdens (die perman telkends maar
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een Gulden voor hun daggeld mogen genieten) eene Maaltijd hebben tot lasten van het
Dorp; en wel zoo, dat elk der parsementen
alsdan zal mogen verteeren 50 stuivers,
waarvoor de Kastelein in 't Rechthuis koffie
en morgendrank, eeten, een flesch wijn elk,
en Thee zal moeten verzorgen. Zullende alle
meerdere verteering dan hier bepaald is, door
elk der parsementen uit hun privé beurs
betaald moeten worden; en koomende altoos
in mindering der verteering het salaris van
diegeene welke geconvoceerd is, doch niet
prae- sent komt. Echter zullen de leden der
Municipaliteit aan 't water woonachtig,
wanneer de werkzaamheden der vergadering
's voordemiddags niet geheel waren afgeloopen, 's namiddags weder hervat moesten
worden of dat zij bij andere werkzaamheden
ten nutte van het algemeen behoorden praesent te zijn, voor rekening van het Dorp in
het Rechthuys mogen hun Middagmaal
houden, doch alsdan per Man niet meer
mogen verteeren dan f.10.
Art. 7. De Tractementen der Municipaliteit
zijn: uit de Dorpzetdng f. 48.—; uit de Consumptiezetting f. 22.10.—. Bij de aanteekening der Veendery f. 7.4.—. Bij de Afteekening Uitse f. 7.4.—. Bij het omvaaren der
Veendery f. 7.4.—. Voor het ontvangen der
Stuivergelden een half pro Cento. (f.22.10.—
= 22 gulden en 10 stuivers - red.).

NB Van een aantal der hierbij gebruikte
termen en uitdrukkingen wordt de
juiste betekenis nog nagezocht. Wij
hopen daarop bij de volgende aflevering
in deze serie, te kunnen terugkomen.
LC

NA DE CURSUS GENEALOGIE
Op maandag 7 februari heeft de afsluiting
van de cursus "genealogie" plaatsgevonden. Gedurende drie maanden, om de week,
hebben we met
heeft mevr. Els ElenbaasBunschoten als gids, het terrein van de
genealogie verkend.
Een groot aantal
onderwerpen is aan de orde geweest. Wat
onder wordt genealogie verstaan en een korte
geschiedenis ervan. Begrippen als stamlijst,
kwartierstaat, stamboom en parenteel zijn
behandeld. Welke verenigingen zijn er op dit
terrein aktief en hoe kunnen die ons verder
helpen. Welke boeken zijn er te raadplegen en
waar bevinden die zich.

iets over de persoonlijke omstandigheden van
onze voorouders te weten kunnen komen. De
gerechtelijke archieven vermelden soms welke
misstappen er zijn begaan en bij welke conf l i k t e n men betrokken was. De notariële
archieven geven inzicht in transacties in onroerend
goed,
testamenten
en
andere
contracten. Weeskamerarchieven geven bij
overlijden van een of beide ouders informatie
over aantal en leeftijd van de kinderen, de
voogden, de welstand en dergelijke. Belasting
is er altijd al betaald onder zeer veel
benamingen en veel gegevens zijn
bewaard
gebleven.

Met de 20e eeuw werd begonnen: de persoonskaarten, bidprentjes, persoonlijke herinneringen, de familiepapieren, de schoenendoos met foto's van b. v. een ongetrouwde
tante. De 19e eeuw met de registers van de
burgerlijke
stand
vanaf
1811
en
de
bevolkingsregisters vanaf 1840 - 1850. De 17e
en 18e eeuw met de D . T . B . ' s (doop-, trouw- en
begraafboeken) en hoe deze boeken te gebruiken. De hulpmiddelen en methoden
om bij
vastgelopen onderzoek toch weer verder te
komen.

Daarnaast zijn er nog veel meer informatiebronnen waarheen ons de weg is gewezen
door onze cursusleidster. Er werd op gewezen
dat de bronnen van alle vondsten genoteerd
moeten worden, alsook de namen van getuigen
die in oude akten voorkomen. Vermeld daarom
ook de archieven waarin onderzoek is gepleegd
en maak een personenbestand van a l l e gevonden
personen. De laatste avond kwamen ook
publicatie, computergebruik en buitenlands
onderzoek (o.a. b i j de mormomen) ter sprake.

Naast deze boeken b l i j k e n er vele bronnen te zijn waar we - meer nog dan in de

DTB's en registers van de 19e en 20e eeuw -

Alle avonden heerste er een gezellige en
ontspannen sfeer. Mevrouw Elenbaas wist met
parktijkvoorbeelden uit haar eigen familieonder20ek elke keer weer te boelen. Juist de

Studiezaal van het Centraal Bureau voor Genealogie in Den Haag
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combinatie van informatie verschaffen
praktijkervaringen was erg leerzaam.

en

ledere avond werd er na de les door
velen nagepraat en gegevens en ervaringen
uitgewisseld. Een aantal cursisten was nog
maar enkele maanden bezig met onderzoek terwijl anderen al vele jaren ervaring hebben.
Behalve van de docente leerden we ook veel
van elkaar. Het b l i j k t dat de voorouders van
velen van ons - met name van de oorspronkelijke Ronde Veense f a m i l i e s - in een ver of
minder ver verleden f a m i l i e van elkaar waren.
Ondergetekende kwam er via de cursus achter
dat een voorvader, waarvan het spoor i n 1793
ophield, in het voorgeslacht van een andere
f a m i l i e voorkwam. Het verbaasde me dat i k ,
die een katholieke f a m i l i e nazoek, in een
gereformeerde f a m i l i e het antwoord vond.
Binnen het bestuur van de Historische
Vereniging hebben we ons beraden hoe we het
prettige contact van de laatste maanden

kunnen voortzetten. Besloten is om op de Ie
dinsdag van elke maand een genealogische contactavond te houden. Iedereen - cursist of
niet - is van harte welkom. Met elkaar kunnen
wen praten over ons onderzoek, onze
resultaten en over de problemen die we
tegenkomen, we kunnen gegevens uitwisselen en
ervaringen in archieven vertellen. De vragen
die bij ons opkomen kunnen wellicht door de
meer gevorderden worden beantwoord. Het noteren van elkaars onderzoeksgebied ( f a m i l i e s )
zal zeker tips opleveren van medebezoekers
die in een archief of anderszins die naam
tegenkomen.
De volgende stap die we mogelijk kunnen
zetten is het starten van een genealogische
werkgroep binnen de vereniging. Voor die
groep ligt er ook werk i n het verschiet, w i j
denken aan het katalogiseren van wat er aan
onderzoek naar families uit de Ronde Venen al
is verricht; wie verrichtte het onderzoek;
waar bevindt zich het materiaal; hoe uitgebreid is dat materiaal en is het toegank e l i j k ; moeten er klappers op deze gegevens
worden gemaakt; op welke wijze stimuleren wij
het onderzoek en welke faciliteiten kunnen we
onze leden op dit terrein bieden.
Voor een verdere uitwerking van deze
plannen is het wenselijk te kunnnen beschikken over allerlei genealogische gegevens
waardoor b i j gestelde vragen kan worden doorverwezen naar onderzoekers.
Er bestaat
behoefte om te weten welke leden met welk
onderzoek bezig zijn.
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Het bestuur verzoekt daarom alle leden
die zich met genealogisch onderzoek bezig
houden dit door te geven aan ondergetekende
onder vermelding van de famlienamen.
Met deze gegevens kunnen wij dan andere
leden van dienst zijn.
Op de volgende dinsdagen bent u vanaf
19.30 u u r welkom in het Prinsenhuis, Prinses
W i l h e m i n a l a a n 31 in Mijdrecht :
6 september
4 oktober

l november
6 december

Nogmaals, een ieder is van harte welkom
en wij zorgen voor een kopje koffie ! !
H. J. Roling
tel. 02975 61464

Middenweg l
3641 RB Mijdrecht

OPROEP

Zoals bij velen van u bekend zal zijn is
het g e b r u i k e l i j k dat door onze Vereniging na
afloop van ledenvergaderingen een f i l m of een
diapresentatie wordt verzorgd.
Na ca 10 jaar dat de vereniging bestaat
zijn alle bekende f i l m s van oud Mijdrecht,
Vinkeveen en W i l n i s wel één of meer keren
getoond. Dit geldt ook voor diverse diaseries
van b.v. de heer van Soest.
W i j w i l l e n de traditie voortzetten om na
vergaderingen en samenkomsten iets te tonen
van onze historie. De grote vraag is echter
wat moet worden gepresenteerd. Een d u i d e l i j k
antwoord hierop hebben wij nog niet. W i j doen
daarom een oproep aan onze leden aan het volgende medewerking te verlenen.
Wij zijn op zoek naar filmmatenaal,
dia's en eventueel video opnamen die bij u of
bij uw kennissen in bezit zijn. Graag zouden
wij mater1aa1 met historische waarde tot onze
beschikking krijgen Om het te vertonen aan
een zo ruim mogelijk publiek.
Voorop gesteld dat al het materiaal, zo
dat nodig is, weer b i j de eigenaar terug komt
kunnen w i j zelf voor projectie zorgen.
Indien iemand denkt iets beschikbaar te
hebben, gelieve dan contakct op te nemen met:
de Activiteiten Commissie van de Historische
Vereniging, p/a Nico van Beek, Irenestraat 14
te W i l n i s ,
tel. 02979 - 84234.
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