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Als eerste dan een plaat van de woning Dorpsstraat 8 te Mijdreeht.
(het betreft hier de woning met het overstekende zadeldak reehts op de
f(ltO) In tegenstelling tot de huidige bebouwing was de Dorpsstraat vroegcr
een straat met woonbebouwing met ecn aantal kleine inpandige winkeltjes
van handwcrkslicden en middenstanders. Als cen van de weinigen is eli!
gebollw als woning in stand gebleven en heeft haar eigen karakter behouden. In het vorige jaar heeft de eigenaar, de heel' J.Th.Verboom de woning
geheel doen renoveren en staat deze nu weer te pronken in de Dorpsstraat
als een van de laatste originele gebouwen tussen de architectonisch niet al
te fraaie winkclpanden. AI met al een parel in de Mijdrechtse Dorpsstraat.
De woning is gebollwd in 1900 en staat vermeld op de gemeentelijke
monu111entenlijst. In de omschrijving van het pand komt een aantal saillante
gegevens naar voren. Dc architectuur is bci"nvloed door de renaissance- en
ehaletstijl, hetgeen respectievelijk zichtbaar is in de bogen en banden detaillering en in het overstekende zadeldak met lofwerk van het zogenaamde
dakhuis in de voorgeveL Voorts wordt geweZen op de betegclde korfbogen
boven ramen en dell I' en de oorspronkelijke schuifvensters. Het gebroken
sehilddak is gedekt met gesmoorde kruispannen.
Op de prentbriefkaart is de Dorpsstraat te zien zoals deze was in de
twintiger en dertiger jaren. van de vorige eellW. Rechts 01' de foto aehter de
leilinde de winkel van bakker Verbool11, thans de juwelierszaak van de heel'
Swaab met daarnaast de hierboven beschreven woning. Links met nummer
166 (vooroor!ogse huisnummering) de sigarenwinkel van Pieneman. Op deze
kaart is te zien hoezeer de Dorpsstraat in die tijd nog een woonstraat was.
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Van de VOOlzittor
Het boek "Vinkeveen en de
Tweede Wereldoorlog" van Adriaan
Turkenburg, is bijzonder goed ontvangen, vooral in Vinkeveen. De
belangstelling was zo groot dal na
twee weken het aantal gedrukle
exemplaren van 640 was uitverkocht. I-let bleek een goed Sinterklaascadeau te zijn. De vraag blecf
Gehler zo grool dal werd heslolen
een tweede druk le doen versehijnen van nog eens 200 exemplaren.
Deze druk verseheen21 december,
dns nog voor de Kerst om ook voor
dal feest 'lIs geschenk le kunnen dienen. Ook deze boeken waren in de
kortste keren uitverkoeht. Momenteel zijn er geen exemplaren meer
verkrijgbaar. Het bestuur van de
Stichting Proosdijer Publicalies beraadt zich nu of er in de toekomst
een derek druk haalbaar is. Dit was
afllankelijk van de vraag naar dit
bock. Bij de Vinkeveense boekhandel en bij de bestuursleden kan men
zich opgeven. Een garanlie dal het
bock werkelijk in derek druk versehijnl kan echter niet worden gegeven. Metde auteur is hel bestuur
zeer verheugd dat dal sluk Vinkeveense dorpshislorie zo goed in de
belangstelling is gekomen.

Wiizigingen in ons
~'I'lcl
kill;"
" u 1"['0') Ij-J
C. .
.Ltc-\.

Het bestuur en de redactiecommissie van "De Proosdijkoerier"
zijn overeengekomen om het uiterlijk van "de Proosdijkoerier" enigszins te wijzigen. Voor het voorblad
van de omslag zullen wij in de toekomsl gebruik gaan maken van foto's van door eigenaren en/ofbewoners zelf gerestaureerde of gerenoveerde beeldbepalende panden in de
gemeente Dc Ronde Venen. Aan de
binnenzijde van de omslag zullen
deze panden worden loegeliehl en
Dc; P,ooorJ'Jkoei;co.

Illilan

er zal, zover aanwezig, ccn historische albeelding van worden geplaatst. Hel colofon, dat lot nu toe
op de binnenzijde van het achlerblad
slond, gaal in ccn enigszins vereenvoudigde vorm naar de binnenzijde
van hel voorblad. De binnenzijde
van hel achterblad zal worden gebruikl om medcdelingen uit de
vereniging le plaatsen zoals de
rubriek "Nieuwc Icden". Hier komt
dan ook rnimte voor andere
inleressante informatic.

De indeling blijit gehandhaafd,
maar wei afwisselend in twee of drie
kolommen; dil om de o]Jmaak en de
plaatsing van illustraticmateriaal eenvoucliger te 111aken.

l3estuursfunctie vacant
De heel' Wim van den Bosch
heef! zijn bestuurlijke funelie
neergelegd. Hel bestuur dankt hem
voor de bewezen diensten en zijn
eollegialiteit. Een en ander heeit lot
gevolg dal in een bestuursvaeature
moel worden voorzien. Om de
spreiding van bestuursleclen over cle
di verse kernen te bevorderen en cle
vrouwelijke inbreng in hel bestuur le
vergrolen gaal de voorkellr lIit naar
een dame all<omstig lIit Vinkeveen,
Waverveen, Amstelhoek of De
Hoci'. Belangstellenden kllnnen zich
voor inlichtingen wenclen tot de
voorziuer of een van cle bestllursleclen.

Voor redacleuren en aUleurs
is een handleiding samengesleld om
de vervaardiging van ons hooggewaardeerd blad te vergemakkelijken.

houdsopgave
2

Bij de voorplaat

3

Van de voorzitter

4

"Dat heemraadschap client te worden vernietigcl"

8

Klaas Querner, van schoolmeester tot notabelc

16

Zweml11en en het zwembacl van Vinkeveen (I)

20

Waverveen en de Pruisen

22

Maria van Soest, hllishouclster en weldoenster

25

Dc achlclaagse Vinkeveense oorlog

28

Over woonvergllnningen gesproken

31

Mecleclelingen & nicllwe leclen

C:O()'j. ,oo,n;o", f 1 nUfT!r"i1(;( i

bladzijde :3

"Oat heemraadschap• dient te
worden vernietigd"

aangepast' en staan sommige gcbruikte woorden tussen haakjes.

De brief van 6 junij 1795

Door Joop Frankenhu!zen
In navolging van de Franse revolutie komt in 1795 ook het Nederlandse volk in opstand. Op enkele relletjes na is het een bijna gerllisloze
omwentehng waann de regenten, die een eellw lang elkaar de beste baantjes hebben toegespeeld, worden afgezet en de macht in handen komt van
de zogenaamde provisionele (=tijdelijke) reprcsentanten van het volle Ook
het bestuur van het Heemraadschap van de Rondeveense polders wordt
llIet gespaard.

Inleiding

drie delen van het Groot Plakkaatenboek van de Staten's Lands te
Utrecht. Ze zijn geschreven in
breedvoerig Nederlands met woorden en termen zoals we die allang
niet meer kennen en gebruiken. Ter
wille van de leesbaarheid is de tekst

Medeburgers en ingelanden.
Dooreigenbelang gedreven en door
eigenzinnige (eigendunkelijkste) handelingen gevoed is de ondergeschikte gemeenschap in een ontluisterende positie terecht gekomen. Nu is
de tijd gekomen om de rechten van
de ondergeschikten weer op te beuren, in het ware daglicht te plaatsen
en de verhoudingen vast te stellen.
Laten we daarom een ogenblik sti!staan bij het diepe verval waarin het
bestuur van de Rondeveense polder
tereeht gekomen is. Het gaat om het
algemeen belang van de polder en
ieders eigendommen daarin. Het in
goede staat houden
van de polder (bestieren) is in handen van
poldermeesters die
niet uit de kundige en
trouwe ingelanden
zijn gekozen, maar op
het aanmatigende ge-

Op 6 juni 1795 komen de inwoners van de tien Rondeveense
polders in opstand. Zij zijn het niet
eens met de manier waarop het
Heemraadschap (het schap) zijn
bestuur kiest, poldermeesters benoemt, onderhoud
pleegt aan kaden, dijken
en molens en -misschien
() .If
weI het belangrijkste - de
lasten verdeelt. Een aantal
van hen stelt een plan op
waaruit moet blijken dat
alles beter kan. Dat plan
'
T () T () "N J',), .,.
lC I'\. LINGE
wordt openbaar waardoor
het schap zich gedwongen
voelt in de verdediging te
gaan. Het gevolg is liqlliEhIlr;ENE Bir;STUUHING
datie van het schap en een
D E
breuk tussen de Hollandse en Utrechtse polders,
die vanwege de verveningen steeds meer op kleine
DEN R{)NIJEN'VEENSCH1~N
bi11l1enzee\jes zijn gaan lijken. Hier voIgt een beeld
K Rl NO G ELE GIL"t
uit de tijd van de grote omGc,lITdlecrt ,]00, Gecommlttc'crdens ul, dl'J
wenteling die bij de somIngdandcn n;I~. verhcul' (l~~rx,e] Vi;;)
mige Rondeveense be-

It E
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L

i\GT' STICHTSII; POLDERS,

stuurders diepe sporen
heef! achtergelaten maar
die mede daardoor voor
de ingezetenen een nieuw
tijdperk heef! ingeluid. De
gebeurtenissen staan uitvoerig opgetekend in de
bladzijde 4

En g~,~:.,pptnh'~el't;. B/~li'nrlficeF.rt, r:-d::' hf-~Ta,nr.htrqd
'> . I"

floor de f(epr,{~re'ltatlten van het ·Vryje'.Vo[];
:'s Litt.'lJ.l:::: van Utrecbt;! in d-ato· '~6flhn Jtiny
en 4 d," .A ugusws 119):.

zag van cen schraapZllchtige proost (landheer) ons zijn opgedrongen waardoor
w(j niet de veJ7ekering
konden hebben dat zij
het voordeel van de
polder behartigden.
Nog erger is het
gesteld met het algemeen bestuur van de
Rondeveense polders, Dam'in zitten
heemraden die in de
polder geen of slechts
weinig bezittingen
hebben en die zich op
kosten van de polder
en onder het genot
van rijke maaltijden
zieh meer bekommeren (bekreunen) over
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de opvolging van het dijkgraafschap, dan met zaken de ingclanden
betreJlende. Hct gaat om het nauwgezet uitvoeren van een schouwen
dedijken en kaden te bezien op lekken en ongemakken. U allen burgers weet tot welke sehreeuwende
kosten dat onachtzame schouwen
heen geleid. Het bestier van de Dijkgraaf en de Heemraden is wederreehtelijk, onnuUig en nadelig voor
de gansebe Rondeveense kring.

ven door een in 1674 aangelegde
ringdijk. Deze dijk loopt de langs de
Amstcl, de Kromme Mijdrecht. VervoIgt danlangs de Vecnlandsekadc,
de Demmerikse kade en de Groenlandse kade tot aan de riviertjes de
Winkel en de Oude Waver. Het binnendijkse gebiedligt vanwcge de
turfwinning voor een groot dcel onder water en de angst voor de W(lterwolf is niet denkbeeldig.

Het bestuur van het schap
omvat een dijkgraaf die om de zes
Onverschilliqheicl
jaar door de landsheer wordt beDe brief aan de inwoners gaat noemd. Hij wordt bijgestaan door
in op de slechte staat van de ringka- tien heemraden, twee uit de Holde, de gevaarlijke hoogte van het landse polders en acht uit de Stichtwater en de slechte werking van de se polders. De heemradcn zijn
watermolens. Na een periodc van mecstal de schouten (=burgemeesstrenge vorst was het noodzakelijk ters) en de seeretarissen van de dan
iets te doen aan zwakke plekken en nog bestaande gereehten. Uit de relekken, maar er was niemand die gisters van stemgereehtigden, die
zieh erover bekommerde. ''7-elfi' no tocn opgemaakt waren om afgevaarde OIllwentellng blijff ollverschil- digden van het volk te kiezen, blijkt
ligheid een rol spelen", melden de dat het gereeht Mijdreeht rond die
opstellers. Aan honderdenlekken tijd 1771 inwoners telt. Wilnis telt
wordt niets gedaan. De overstro- 785, Vinkeveen 329, Waverveen
ming heen talloze landerijen onder 297, Ruige Wilnis 241, Botshol191
water gezet en wie treurt niet hoe en Waveren 169.
jammerlijk het komende seizoen cr
straks voor denlandman en de veenman ziet. Zullen de molens straks in
staat zijn het overtollige water tegen
De eisen van de briefopstelde lekken in weg te pompen? Bur- leI'S zijn niet mis. Zij eisen dat het
gers laten we sam en met de inge- college van dijkgraaf en heemraden
landen van de andere polders de opstapt. Het college is wederreehhanden ineenslaan om het verval te- telijk, onnuuig en nadelig. Dc ingerug te dringen.
landen kiezen voorts twee poldermeesters uit stemhebbende ingelanden
en die mogen niet verder dan
De Fioncieveense Hino
een half uur gaans wonen. Een stem··
Rond 1790 omvat het heem- hebbende ingeland bezit minstens
raadsehap van de Rondeveensche drie morgen land (ca. 2,5 hal en zij
polders de Hollandsc polders van die met ccnderde van de stemmen
Wavcren, Botshol, Ruige Wilnis, onbekwaam of ongesehikt worden
Waverveen en Proosdije Aasdom in geacbt mogenniet tot poldennees't Vecn. Daarnaast zijn er de Stieht- ter worden genomineerd. Behalve
se (Utreehtse) polders van Mijd- het repareren van lekken, scheuren
recht, Wilnis, Oudhuizen, Demmc- en andere rampen dienen de polderrik en Vinkeveen. Het gaat om 8700 meesters inmei en in augustus aile
morgen land (= ca. 7400 hal omge- kaden te sebouwen. Bij de na.j
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sehouw in augustus dienen tel' assistentie drie hoof~iingelanden aanwezig te zijn. Een hoofingeland bezit minstens 8 morgen land (ca. 6,8
hal. Bij aile schouwen moeten ook
de schouten aanwezig zijn. De gadering (=ophalen) van de polderlasten gesehiedt door de poldermeester of door de schout. Het onderhoud vanmolens, sluizen en andere
werken blijft voor rekening van degenen die dit voorheen ook gedragen hebben. De lasten van de vier
Stiehtse sluizen worden door de algemene bepoldering gedragen
Voorls moet cr een oppercollege
kOJ11en om het schouwen te eoiirdineren als het sehap wordt opgeheven. Het is zeker dat aile dijk- en
kaclewerken uit ccn hand veel seellllrder geJ11aakt worden dan wanneer een iecler J11et stukken brokken daaraan arbeid. Het onderholld
van kaden op de J11anier van verhoefslaging verloont te veel versehillen. Eigenbeholld maakt dat de eigcn beurs vaak gespaard wordt,
waardoor onttrckking van verantwoordelijkheden.ln dat oppereollege zit een afgevaardigde van elkc
polder en de kosten crvan J110eten
door elk dorp worden betaald
Dc afgevaardigden van de ingclanden worden verzocht op 21 of
22 april 1795 in Mijdrecht bijeen te
kOJ11en OJ11 het plan te bespreken.
Het gaat OJ11 het "gezamenllijk
wedel' op!Jouwen van onze vervallene reg ten en in dlt opz.:igt te arbelden onl daar ten algemene nUIte del' bepoldering tnet wegwerping van aile overheersching en
verbanning van alles wat ienult/cls
goed regt zoude kunnen krenken. "

lieactie vomsoelbaar
,
Een dag later al speelt het
heemraadsehap de bal terug door op
dezclhle manier een gesehrift te verspreidcn onder titel: "Aomnerkln-

gen op een conceplplan 101 quasi meeT druk maken met het aanrichverbetering der Groote Ronde- ten van prachtige maaltijden ten kosveense polders". Ze beamen de te van de polders dan met het nut
stelling van de representanten dat het van de ingelanden. Het is meermanu inderdaad tijd is voor verande- len gebeurd dat heemraden de kosringen, maar niet zoals deze worden ten van maaltijden uit eigen beLII's
voorgesteld. Fijntjes wijst men op hebben betaald. Zij hebben daarbij
de gebruikte zinsspreuk 'Broeder- de economie van de polder betracht
sehap'. Volgens hen is die niet toe- en die niet tot last van de polder gepasselijk als men let op de in!eiding bracht. Hoe ging het dertigjaar ge(idie de oven van haatjegens her !eden in de Stichtse polders toen men
heemraadschap wal heel heef! twee tot drie dagen lang injagten en
aangeslookl." Of zou missehien schuiten cle kaden omvoeren zoneigenbelang de vernietiging van dat der dat er op de kaden heemraden
Heemraadschap ten oogmerk waren? Laten onpartijdige ingelanhebben. Bestreden wordt de op- den daar eens over oorde!en.Is, in
merking dat er sprake zou zijn van de tijd dat burger Strick van Loenwillekeur bij de
(Utrechtse)
pro osten en de
(Hollandse)
E. N
ambachtsheren.
Het is belachelijk
te stellen dat deze
doorhun schraapTOT 11 E '1'
zucht profiteren
.
I
I
van het aanstellen
\. AND E
van poldermeesters. Poldermees- p (-)'Tl)n\'rr']''''TS''I~ I)()I 1)1')
,."-... l~·,. t~
J __~ ..~1 '" L _.~
~l,,-_
ters hebben een
Zyndl.' btl (;t/j'lJ' iii dr/to dCll 24:;/f711!!{//j', Cl':'i/{'
zeer laag traktebel _,:!co:,ol'd ii; (/(i/o d/'il ~? I:,br.. .' {!!), 16; ..)_
ment, zo laag dat
ze verteringen bij
het schouwen
vaak uit eigen zak
moeten betalen.
Er zullen dan ook
L' /\:llilc~':Ll1l., by .1 i\ N R I E lJ \V E R T S Z. Stack,
Inaar wei nigen te
(.'n O:"(!lll,:i'IS Di"u];);cr van '[ Klyn Zcgcl, ell Gcdruktc
Jl:!pll'rClJ;> in (k Bl'UI'3 ilr;l<H, in '( l\Jaw.:lilars-bock.
vinden zijn die
dan ook nog de
zakken van een
schraapzuchtige proost of am- reslooth dijkregter was, de sehouw
bachtsheer willen vullen. De heem- niet tot twee dagen teruggebraeht om
raad van Wilnis heef! inderdaad de kosten te drukken? Men spreekt
weinig land, maar om clan cle ande- over sehreeuwencle kosten, doeh
re heemraden te besehulcligen van claaraan heef! het heemraadsehap
s!echt werk, snijdt geen hout.
geen sehuld. De twaalf guldens die
de heemraden in Waveren en Waverveen genieten kunnen toch niet als
Beroep Op oude reehlen
een schreeuwende lastenpost worOok is het is een lage en on- den beschouwd. Men beschuldigt
waarachtige beschuldiging datzij zich voorts het schap van willekeur of

() C:
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verkeerd beleid. Echter de verkeerde schouwingen komen meest door
onachtzaamheid van cle schouten, de
seeretarissen, de heemraden en de
poldermeesters. Zij geven en noteren onjuiste opgaven van hoelslagen.
Sincls twee jaar hebben de dijkrechtel' en de heemraden verzoeken ingediend voor een algemene verhoefslaging, maar daar is nooit op
gereageerd. Dus is het niet de sehuld
van het sehap als er sprake is van
een verkeerd adres, nummer of slag.
Immel'S het sehap is niet alwetend!
Het bestuur van het heemraadsehap
zou wederrechtelijk, onnuttig en nadelig zijn. Vergeten wordt een 120
jaar oud akkoord voor aile Rondeveense polders dat door aile ingelanden is getekend en door de souverainen van destijds met een octrooij is bevestigd. In het stadhouderlijke tijdperk en het stadhouderloze tijdperk hebben onze voorgangers ingelanden het nut en de noodzakelijkheid vastgesteld en goedgevonden.

[\jie! onze schuld
Wat het hoge water betreft.
Kon het schap beletten clat de voormalige overheid de buitenwateren tot
aanmerkelijke hoogte lieten komen
waardoor onze mol ens belet werden het binnenwater uit te malen?
Konden zij zieh tegen de wil des
hemels verzetten die de wateren 14
it 15 weken met ijs bezetten, een
menigte sneeuw cleed vallen clie de
polders met water vulclen en er ook
nog weinig wind was? Hebben we
niet van 21 tot 27 april zware tijden
gehad door onophoudelijke regenval? Is er met de keur van oktober
1794 niet aan aile molenaars last gegeven aile lekken op te nemen, het
de gehoefslaagden aan te zeggen en
op te geven aan de heemraden van
ieders distriet? Ofsehoon de molens
eontinue draaiclen lukte het niet de
polders op zomerpeil te brengen. De
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onderhoudskosten van de Stichtse
sluizen worden per rato del' morgentalen van iedere Stichtse polder gedragen. De opstellers hadden dat
moeten weten. Ook dat de Nessersluis (lag toen bij de uitmonding
van de vroegere Bijleveld bij Nes
aan de Amstel) door de Hollandse
polders wordt onderhouden. Het
Het college van het heemraad- noemen van een oppercollege beschap van de Rondcveense polder tekent in feite kiezen 1'001' het schap.
kan niet vernietigd worden vanwe- Aileen de naam is vcranderd. Het
ge een overeenkomst tussen de ver- oppercollege mag geen verteringen
schillende polders en de twee pro- maken ten algemene Listen, stelt het
vincies. Dc ovcrcenkomst dateert plan. Dat betekent dat zij die kosvan 27 februari 1674. In die over- ten zelf moeten betalen en dus niet
eenkomst werd besloten om aile staan te trappelen om II tot 12 perpolders uitmakende de ronde venen scmen te onthalen.
in een algemene ringkade te mogen "Moel ik, die Inijn kade ap orde
omsluiten. Dit akkoord en oetrooi he~fi, dan lneebetalen aan CIIulekan aileen door beide provincies re kaden die slechl zijn onderhouworden verbroken en niet door de den?" De ondervinding heeft gewillekeur van enkele personen. Bo- leeI'd dat het maken van kaden in
vendien kan Holland niet terugtre- het gemeen enorme kosten 1'001' de
den omdat daar de provisionele re- polders veroorzaakt. Om die reden
presentantenvan het volk bij hun is besloten tot verhoefslaging om alpublicatie van maart 1795 hebben dus ieder zijn aandeel te geven. AIbepaald dat aile colleges die toezicht gemeen goed gaat algemeen verlohebbcn op dijken en waterwcrken ren en wat over veel schijven loopt
"provisioneel moelen blijven op wordt het minst gewaardeerd.
den voorigen voel." Ben polderHet zou schraapzuchtige en
meester kiezen met meerheid van
stemmen betekent dat deze niet met ook liberale poldermeesters goed
ccnderde meerheid weer kan wor- uitkomen om ten koste van het alden afgezet. ledere polder heeft gemeen vrienden te maken door
voorts het recht de hoeveelheid werk wat in een dag gedaan kan
morgentalen vast te stellen die een worden over acht dagen uit te smestemhebbende dient te hebben. voor ren, aldus het heemraadschap in haar
de Noorder- en Zuiderpolder (=de verweer tegen de aantijgingen.
huidige polder Groot Mijdrecht
Noord) is dat 10 morgen.
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opstellers handel en tel' kwader
trouw als zij dit het sehap aantijgen.
lIet sehijnt aileen de bedoeling te zijn
het college van dijkrechteren heemraden weg te bebben en te verI'angen door andere personen of onder
andere benaminoen
te doen vervanb
gen. Bcht nut heeft het plan niet.

De macht om maatrcgelen te
nemcn wanneer een hoefslag te smal,
te laag of te zwak bevonden worch
ligt bij het schap en niet bij de
poldermeester. Als de schouten dc
poldermeesters assisteren bij het
schouwen, wie is dan de eindverantwoordelijke'? Het lijkt alsof de
briefschrijvers maarweinig vel1rouwen hebben in poldermeesters. De

toestanden nog steeds actueeJ. In
1995 stond het huidige waterschap
(weer) 1'001' de vraag hoe overtollig
wateruit de Rondeveense polders
kwijt te raken. Heftige regenval in
oktober en geen ruimte 1'001' overtollig water. Onlangs ook weer een
periocle met veel regen en hoge waterstanclen. Het huidige waterschap
is inmidclels door de vele fusies
groot, machtig en in de ogcn van

velen zeJfs ongrijpbaar geworclen.
Hopelijk slagen zij erin cloor hun
grootte op tijcl ruimte vrij te krijgen
vooropslag van overtollig water. Zo
niet clan is het niet clenkbeelclig clat
we natte voeten krijgen met aile
gcYolgen vandien

I-let verweer van het schap
was tevergeefs. Datzelfde jaar nog
wordt het heemraadschap vervangen door een oppercollege en komen de Hollandse en Stichtse polders ieder onder eigen hestuur.
Inmiddels zijn we twee eeuwen verdeI' en blijken hoogwater-
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door Joop I"rankenhuizen
In 1898 worlh de in Midden Beemster woonachtigc Klaas Querner benoemd tot hoofd van de openbare school in De Hoer. Kort daarop wordt
hij in dezelfde functie benoemd in Mijdreeht. Dertigjaar lang zal hij in
allerlei maatsehappelijke en eulturele hoedanigheden zijn stempel drukken
op de Mijdreehtse samenleving. Dan keert hij de gemeente plotseling de
rug toe. Wie was Klaas Querner en hoe ging een overwegend agrarisehe
gemeenteraad om mel openbaar onderwijs in een tijd waarin de toenemende polarisatie tussen protestant en katholiek ook Mijdreeht niet onberoeI'd lie!.
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De benoemillD van (J(J1l
schooimeester
Eind 1ge eeuw tell. de gemeente
Mijdrecht ruim 3500 inwoners. Er
zijn iets meer mannen dan vrouwen.
Het gemeenteverslag over 1900
meldt drie gevaJlen van typhus, twee
van difterie en een van croup. Dc
goederen van de typhuspatienten
worden niet meer verbrand maar
gedesinfeeteerd.

Klaas Querner is geboren op
I december 1866 in Beemster, Mid··
denbuurt, Noord-HoJiand, als won
van Daniel Querner (1830- 1898)
grof- en hoefsmid in hetzelfde
dorp en Antje Swagerman
(1830-1922) zonder beroep.
Op 1I augustus I892treedt hij
in het huweJijk met Dorothea
Roos (1869- I 940). Het
echtpaar krijgt vicr kinderen.
Klaas Querner overJijdt op 29
april 195 I in Bussum waar hij
inwoonde bij zijn zoon David.
Klaas Querner is het negendekind uiteen gezin van veertien en de eerste van een reeks onderwijzers die zijntak van de hlmilie zou voortbrengen. In januari
1884 vertrekt hij naar Zaandam,
waarschijnlijk om daar de kweek.·
school te beweken en daarna te
werken als onderwijzer. Vier maanden na zijn huwelijk, in Beemster,
Middenbuurt, wordt op 18 december 1892 won Daniel geboren. Deze
overlijdt al op jonge leeftijd als gevolg van eenmedische misser. Ecn
groot wagenwiel is op het jongetje
gevaJlenmet als gevolg een gebroken heup. Om de breuk te lokalisercn wordt in Amsterdam gebruik ge-

het buurtsehap Dc Hoer nabij Mijdreeht. Klaas is daar benoemd tot
hoola van de openbare school voor
een traktement van 800 gulden per
jaar, een vr(je woning en een tuin. In
het salaris zit ook het geven van aanvullend onderwijs in de avonduren.
Eenjaar na de verhuizing wordt de
tweede zoon DaniCi geboren. Op 24
februari 1902, het echtpaar woont
dan al in Mijdrecht, voigt de geboorte van doehter Antje.

maakt van cen nieuwe techniek. Fotograferenmet riintgenstralen. Helaas verkeert het gebruik van die
stralen nog in een experimenteel stadium. DaniCi krijgt een veeIte hoge
dosis en overlijdt op 18 november
1897. Twee jaar na de geboorte van
Daniel, wordt dochter Pietertje
Dorothea geboren. Op I juli 1898,
Klaas is dan 3 I jaar oud, verhuist
het echtpaar met hun doehter naar

De twee open bare scholen,
ccn in het dorp en ccn in Dc
Hoer, tellen samen I 15 leerlingen. Negenenvijftig ervan
krijgen kostenloos onderwijs.
Er zijn vier bijzondere scholen
met totaal322 leerlingen waarvan 102 kostenloos. Het zijn de
r.k. school in Driehuis, de particuliere bewaarschool van mevrouw Van Wieringen in de Dorpsstraat en twee seholen op gereformeerde grondslag. Dc een staat in
het dorp, de andere in De Hoer.
Kinderen van ouders die lid zijn van
de NH kerk beweken de openbare school De Mijdrechtse gemeenteraad telt I I leden. De verhouding
protestant-katholiek is 6:5.
Op 2 juni 1898 komt in de
rami de benoeming van een hoofd
van de openbare lagere school in de
Hoef aan de orde. De behandeling
ervan gebeurt aehter gesloten deuren want het gaat om cen persoonl
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800-999 terwijl ouclers die meer grotc rol heeft gespeeld is nergens
dan 1000 gulden perjaar verdienen vcrmeld. Nu cle inkomensklassen
het maximale sehoolgeld moeten zijn vastgesteld is het zaak te bepabetalcn. Eerder had het college cle len welke (lllclers in welke groep
grens per groep een gulden hoger vallen. Ook daarover beslistde mad
In kornensafhankel ij k
geste!d. Toen viel 1000 gulden in de en de besluiten hierover worden dan
schoolgeld
derdc groep en dat was voor enkc- ook regelmatig betwist. In bijna elke
Ic raaclsleden reden om niet ak- raadsvergadering is er wei een proEen maand na zijn start in De Iword tc gaan. Aangezien de viercle test van iemand die problemen heeft
Hoef wordt Querner meteen al ge- groep numet I(XJO gulden begint zijn met het vastgestelde schoolgeld en
eonfronteerd met de Mijdreehtse zc tevreden en stemmen ze in met in cen lagere tariefgroep geplaatst wil
politick. De tegenvallende kosten hetgewijzigcle voorstel. Waarom die worden. Soms voigt dan een diseusvan het openbaar onderwijs staan cne gulclen in de vierde groep zo'n sic, maar mcestal blijft het bij een
op de agenda van de gemeenteraadsvergaclering. Vooral het verbruik van steenkool is hoog en enkele raadsleden stellen geriehte vragen. "Ofeen sehoolmeester vrij stoken heeft", vraagt iemancl. Het antwoord van burgemeester De Voogt
is ontkennencl, maar kennelijk voelt
hij waar cle sehoen wringt want in
een aclem voegt hij er aan toe clat er
bij cle lossing van de steenkool al\lOOR
tijd een gemeentebode aanwezig is.
Eeht tevreden met dit antwoord is
de raad niet en de geclaehte clat er
op de openbare seholen maar raak
gestookt wordt bliift dan ook harclnekkig hangen. Querner begint onder een sleeht gesternte.
lijke aangelegenheid. Uit drie kandidaten wordt gekozen Klaas Querner uit Midden Beemster.
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Even later komt de sehoolgeldheffing aan de orcle. Onderwijs
op openbare seholen is in clie tijd niet
gratis en het daarvoor te betalen
sehoolgeld is atllankelijk van het
gezinsinkomen. Aan de orde is een
voorstel van B&W om het schoolgeld voor het eerste kincl te verhogen naar 1gulden per maand en dan
aflopencl naar 50 cent. Het schoolgelcl voor het tweede en volgende
kind uit hetzelfde gezin is lager. Minvermogenden betalen half geld, onvermogenclen betalen niets. De discussie gaat over het leggen van de
inkomensgrenzen. Bij welk inkomen
hoort welk schoolgeld. Na vee! heen
en weer gepraat worden vier inkomensklasscn vastgesteld. Dc laagstc loopt van 400 tot 499 gulden per
jaar, dan voigt 500-799, daarna
De fJroosdijko8l'ier, rnaart200-!,
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beslissing te veranderen.

E3eknilJbelon

wei wat in. Hij is voorzitter van het
clepartement Mijdrecht van de
Maatschappij tot Nut van het AIgemeen (het Nut) en cleze liberale 01'ganisatic is voorstander van een bi-

In september 1899 is het onderhoud van de scholen aan de
orde. De raad gaat weer op de be···
knibbeltoer en probeert de uitgaven
van het collegeomlaag te krijgen. De
privaten in de school in de Hocf',
waar Klaas Quemer inmiddels een
jaar lang de scepter zwaait, zijn in
erbmmeJijke staat en zullen bij de
eerstvolgende inspeetie zeker worden afgekeurd. Dit laatste wil men
niet en zonder noemenswaardige
discussie gaat de raad akkoord met
het voorstel de privaten te vervangen. De lezer moet zich dan voorstellen dat het hier niet gaat om toiletten zoals wij clie nu kennen en clie
met stromencl water worclen doorgespoeld. Het gaat in clie tijcl om simpele op elkaar gestapelde cementen ringen die zo een bak vormen.
Het gecleponeercle verdwijnt door
verval in een beerput. Op de agencia staat ook nog de aanschaf van
enkele sehoolmeubelen. Hier vah
wat eel' te behalen denken enkele
raadsleden, want het beclrag dat
13&W opvoert is aan cle hoge kant.
"Of het niet met wat mincler kan",
vragen zij. Datkan, maar pas nadat
er contact is opgenomen met de
christelijk nationale school in cle
Mennonietenbuurten cle katholieke
school in Driehuis. Het gevolg is een
beclrag per Ieerling. De totale kosten blijken clan lager clan wat het
college eerclcr hacl opgevoercl. Dc
o]Jposanten Icunen tevreclen achtcrover.

De sclloolbibliotlleok
In dezelfcle vergaclering steh
het college voor 25 gulden in cle
schoolbibliotheek stoppen. Raaclslicl dokter Daniel de Bruijn ziet daar
biadzijde 'i ()

bliotheek zonder religieuze signatuur.
Volgens De Bruijn zou dat goed passen in een openbare school. Het probleem is eehter clat cle Hervormcle
Gemeente gecn eigen school heef!
en kinderen van hervormde ouclers
de openbare school bezoeken. lien
ander aspect vormen de katholieken
en die zien openbaaronderwijs weer
niet zitten, laat staan de denkwijze
van het Nut. Raaclslicl Bos verwoordt cle mening van cle behoudencle raadsleclen. Als hij het woorcl
'neutrale boeken' hoort, heef! hij al
genoeg, laat hij weten. Neutraal bestaat niet in zijn ogen. Dc liberale De
Bruijn replieeert clan clat Bos niet
eens de moeite heef! genomen cle

van die bibliotheek gebruik maken
en omdat het rijk een bijdrage van
de gemeente niet verplieht heef! gcstele! wordt het voorstel met 6 tegen
5 stemmen afgewezen. Dc voorstandeI'S van een sehoolbibliotheek zijn
De Bruijn, Dc Boer, Dc Groot,
Schuur en burgemeester De Voogt.
Pas in 1914 zal het Nut er in
slagen om naast de Nutsbibliothcck
een schoolbibliothcek gevestigd te
krijgen. Het lukt ze zelfs de boeken,
e!ie eertijds al voor een sehoolbibliothcck waren aangeschaf!, in bezit
te krijgen en cle bibliotheek in de
openbare school aan het dorp gevestige! te krijgen. Dc enige voorwaarde clie e!e gemeente stelt is dat
voor aanschaf van nieuwe bocken
toestemming van 13&W nodig is. Dc
nieuwe bibliothcck begint dan met
243 boeken en geldt voor Icerlingen van het derde tot het zevende
Icerjaar.

QuernOt komt naa!
Mijdmcllt
In april 1901 verzoektJan van
clen Nieuwenhuizen eervol ontslag
als hoofd van cle openbare school
in het dorp. Gelijktijdig komt uit De
Hoefeen verzock binnen van Klaas
Querner om te worden overgeplaatst nam de school in het dorp.
lien maand later ontvangt cle gemeente een brief van de in 1885
opgerichtc zangvcreniging 'Zang en

Vriendsehap'. "In het belang van de
zangvereniging ondersteunen wij van

eatalogus in te kijken. Wijzend o]J
het algemeen belang voor de gemeente probeert burgemeester Dc
Voogt het voorstel geaeeepteerd te
krijgen, maar omdat ook anclere
seholen, waaronder de katholieke in
Driehuis en de ehristelijk nationalc
school in de Mennonietenbuurt ook

harte het verzoek van onze directeur, cle heel' Quemer", schrijf! het
bestuur.
In mei besluit de raac! eervol
ontslag te verJenen aan de heel' Van
den Nieuwenhuizen en wordt er aehtel' gesloten deuren gesproken over
Quemer's verzoek tot overplaatsing. Hij blijkt een populair man te
17 numn1(J 1
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zijn geworden, de ouders lopen met
hem weg, De commissie plaatselijk
sehooltoezieht denkt daar eehter
andel's over en adviseert het verzoek
tot overplaatsing niet te honoreren,
Hij is ongesehikt als hoofd en zeker
met mensen onder zich, Bovendien
heeH hij geen enkele bij-akte die de
aanste]]ing als hoofd van een grotere school rechtvaardigt. De regionale schoolopziener is dezelfde mening toegedaan, Ook hij wijst benoeming aL
Het merendeel van de mad
echter hecht grote waarde aan het
oordeel van de ouders en legt de adviezen naast zich neeI', Zelfs de onlangs benoemde burgemeester Van
Tricht verklaart zich voorstander
ondanks zijn sleehte ervaring met
een leesles van Querner, Raadslid

'De

KOIl1'

roml 1920. Gelleel recht.\' K!aas Quernel:

Oliemans merkt nog Op dat Querner in de Hoef zes klassen a]]een
moet draaien terwijl hij in het dorp
hulp heeft van twee andere leer·,
krachten, Querner wortH tenslotte
met 6 stemmen voor en 2 tegen benoemd tot hoofd van de openbare
lagere school in het dorp Mijdrecht.
De omstreden benoeming
heeH gevolgen, In augustus nemen
de raadsleden D, de Bruijn, K, van
Wieringenjr. en A, de Ruiter ontslag als leden van de commissie
plaatselijk schooltoezicht. De overplaatsing van Querner is in hun ogen
niet in het belang van het onderwijs
in de school aan het dorp, De raad
heen meer de oren laten hangen naar
de moeders van de kinderen dan
aan de commissie die zij zelf heeit
ingcsteld, De commissie wordt daarop ontbonden, Querner wordt

hoofdonderwijzer in het dorp en per
I september 1901 wortH plaats in
de Hoer ingenomcn door P. van
Balen uit Bodegraven,

hoofdondolwijzol
Injanuari 1906 komt het tot
een treffcn tussen Querner en burgemeester Van Tricht. Raadslid Heuvelink meldt tijdens een raadsvergadering dat op maandag 27 november van het vorigjaarde lokalen van
de open bare school onverwarmd
waren en burgemeester Van Tricht
zou daarvan de oorzaak zijn, Kinderen hadden met jassen aan en
petten op de lessen moeten bijwonen terwijl 40 andere kinderen de
school hadden verlaten omdat ze het
koud hadden, Samen met raadslid

Klaas van Wieringen jr.heeft hij
Querner toen horen Idagcn dat hij
door de burgemeester beschuldigd
was van dicfstal van turf.

13L1rgerneestel' in het naLlvv
Volgens Van Tricht ligt de oorzaak van de koude klaslokalen bij
de werkvrouw. Zij was plotseling

Een hoofdonderwijzer beschuldigen van diefstal en dat in een
zick gewordcn waardoor haar man
tijd waarin een onderwijzer in ccn
verzuimd had de kachels aan te maadem wordt genoemd met de doken. Hij had toen verwaeht dat
mi nee, de pastoor, de dokter en de
Querner hem meteen gewaarnotaris. Dat is ondenkbaar en moct
schuwd zou hebben, want dan hadworden uitgezocht Ingevolge aniden er meteen maatregelen getrofkel 183 van de gemeentewet willen
fen kunnen worden. Nu kon hij dat
beiden nadere inlichtingen van de
pas's middags. Klaas van Wierinburgemeester. Als de beschuldiging
gen jr. merkt dan op dar Querner
waar is dan moet Querner worden
op woensdag, donderdag en vrijdag
ontslagen, zo niet dan moet Van
geprobeerd had de burgemeester te
Trieht er voor zorgen dat de goede
spreken te krijgen, maar pas op zanaam van Querner in ere worlH herterdag werd hem gehoor verleend.
steld.
Querner had toen meegedeeld dat
de turf al een paar dagen op was.
De aanval is de beste
De wethouders Engel en Goes komen de burgemeesterte hulp. Engel
verdediging
verklaart dat Querner hem verteld
Dc burgemeester, die onraad heeft dat Van Trieht hem niet eeht
ruikt, heef! zich de afgelopen maand voordiefhaduitgemaakt, althans dat
goed op de zaak voorbercid. Hij woord niet heeft gehoord. Querner
gaatovertotdeaanval. Hij verklaart had ele besehuldiging geput uit ele zin
Heuvelink geen verantwoording te van het gesprokene. 130vendien had
zijn versehuldigd voor gesprekken het hoofel verklaard zelf ook fouten
die hij goed vindt met ambtenaren gemaakt te hebben. De lezing van
te voeren. Hij vindt de interpellatie Engel worlH door coil ega wethoueen ongepaste aanmatiging die geen del' Goes ondersteund. Raadslid
steun vindt in de gemeentewet. Heuveling vraagt beide collegeleden
"Doeh om te zien voor welke kof- dan of zij voor ziehzelfhebben uitfiepraatjes de interpellant zich hier gemaakt dat Querner een dief is.
warmmaakt, verklaar ik uitdrukke- Ouders willen hun kinderenniet aan
lijk dat ik de heel' Querner niet heb een dieftoevertrouwen en dat is de
toegevoegd: Gij zijt een did of gij reelen waarom hij om een openbaar
hebt gestolen. Aileen in een geslo- debat verzoekt. Hij dient daarop een
ten vergadering willen 13&W de raad motie in waarin hij het handelen van
inlichten over de resultaten van een de burgemecster alkeurt.
onderzoek waartoe besloten werd
nu het hoofd del' school goed Yond
het publiek in deze aangelegenheid
te mengen. Missehien zalmen mij
toevoegen, waarom in een besloten
en niet in een openhare vergadering.
Wij willen niet meewerken dat ten
genoegen van publiek een zogenaamd heftig debat plaatsvindt over
personen", aldus de burgemeester.
bladzijde ": ~~

Declimax komtals Van Tricht
weigert de motie in stemming te
brengen. Dan keert de hele raad zieh
tegen hem. Het is aan de raad om te
bepalen of een vergadering openbaar of besloten is en niet aan de
burgemeester. Het staat in artikel43
van de gemccntcwct, lnaar over cle

uitleg ervan blijkt het college, onder

leiding van de burgemeester, een
andere mening te hebben. Van 'I1"ieht
blijf! bij zijn weigering en de vergadering gaat mokkend uiteen.

In een gemeenteraad
Iloren geen moties thLiis
Het vervolg komt in maart.
RaadsJid Heuvelink heef! problemen
met de notuIen van de vorige vergadering. Dc weigering van de burgemeester om de schriftelijke motie in
stemming te brengen is zijn inziens
onderbelieht. Van Trieht is het daar
niet mee eens. Er voIgt een korte
woordenstrijd waarna de behandeling van de notulen wordt voortgezet. Na aftoop ervan verzoekt Heuvelink het woord. Dc burgemeester
weigert "Na aftoop van de vergadering", antwoordt een geYrriteerde
Van Trieht. Als Heuvelink dan zegt
dat hij het woord wil in verband met
de agenda, krijgt hij het. Hij dient
daarop een motie in waarin de houding van de burgemeester op de
vorige raadsvergadering ten zeerste
worlH afgekeurd. Een vruehtbare
samenwerking met de voorzitter (de
burgemeester) is aileen mogelijk als
de voorzitter zieh bepaalt tot een
wettige behandeling der gemeentezaken en hij verzoekt de voorzitter
deze zaken in aeht te nemen en de
motie in stemming te brengen. Van
Trieht laat weten hieraan niet te voldoell. "In een gemeenteraad horen
geen moties thuis", stelt hij bits, "men
heef! daar aIleen gemeentezaken te
behandelen."
WeI verklaart hij dat de meerderheid van het college (twee wethouders en de burgemeester) inmiddels besloten hebben om na aftoop
van de agenda in openbare vergadering de inliehtingen te geven die
men in de vorige vergadering vermeende aileen in besloten vergadering te verstrekken. Heuvelink vindt
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dat allemaal vriendelijke woorden
maar blijft er op staan dat zijn motie
in stemming wordt gebraeht. Weer
weigelT Van Trieht. Hij verdedigt zieh
met de opmerking: " ... mijn handelingen zijn door de autoriteiten volkomen goedgekeurd en de raadsle-

raadsvergaderingen wordt met geen
woord meer gerept over de turfafj~lire van Querner en de rol van Van
Tj·ieht daarin.

college van Gedeputeerde Staten
roet in het eten van de raad. Zij weigeren toestemming te geven de
school in de Hoefte sluiten. De burgemeester stelt voor in beroep te
gaan bij de koningin. Dit wordt met
algemene stemmen goedgckeurd.ln

Hoqfdol1denvUzer Klaas Querner mel kfas achIer de o]Jcnbare schoo! acm de Kerksfraaf.

Op de achfergrond de N.H. kerk van M{jdrech!

den hebben op hun adres bij Gedeputeerde Staten den kous op de kop
gekregen." Heuvclink merkt op dat
het laatste woord over deze affaire
nog niet is gezegd. Op deze derde
weigering van Van Trieht verlaten de
raadsleden Heuvelink, Oliemans,
Van Wieringen, Burggraaff en Zuiderwaard boos de vergadering.
Omdat de raad niet meer voltallig is,
rest de burgemeester niet andel's
dan de vergadering te sluiten.
Of burgemeester Van Tricht
zijn mond voorbij gepraat heeft en
ofHeuvelink ooit zijn zin heeft gekregen is niet duidelijk. In volgende

Openbam school moet
verdwijnon

december 1906 vertrekt de onderwijzeres nuttige handwerken en
vraagt de RamI van State meer in[()rmatie over de door 13&W gehanNa de heftige discussie komt het
teerdc moticven voor dc sluiting.ln
ophefTen van de openbare school in
juli 1907 worcH het besluit van de
de Hoef aan de orde. De opvolger
gcmecnteraad van Mijdrecht door
van Querner, meester Van Balen,
de Kroon vernietigd. Dc heel' BJ.
heeft het vijfjaar uitgehouden maar
de long wordt aangestcld tot hool"d
geleidelijk aan is het aantalleerlindel' school in de Hoef en op 19 augen drastisch teruggelopen.ln maart
gustus 1907 worcH de school, die
1906 vertrekt Van Balen. Met algeeen jaar heeft leeggestaan weer gemene stemmen worcH besloten de
bruikt voor openbaar onderwijs.
school te sluiten en met de gemeenMeestcr de long begint met 10 Ieerte Uithoorn contact op te nemen
lingen uit4 gezinnen.
over voortgang van het onderwijs in
de kleine buurtschap. Dan gooit het

')' IeE:~1.,.-i
I\J. :iGl.: cd

school
In de bijna 30jarcn dat de liberale cn soms koppige Qucrncr in
Mijdrecht verloef! vervuldc hij vce!
nevenbetrekkingen. Naast /jjn dircc-

teurschap van de zallgvcrcniging
'Zang en Vriendschap' wordt hij in
1903 secretaris van het dcpartcment
Mijdrecht van de Maatschappij tot
Nut van het Aigemccn (hct Nut).
In 1904 wordt hij bibliothcearis van
de 1858 door hct Nut opgcriehte
volksbibliotheek. Hij volgtJ. Van
Den Nieuwenhuizcn op, dic hct wcgens zijn gevordcrdc Iccftijd nict
meer ziet zitten. Dc bcnocming van
Querner /al ongctwijfe!d tc makcn
hebben gehad met hct fcit dat hij
hooi'd is van dc opcnbarc school
want in 1905 mag dc bibliothcck,
dat wil zeggen dc kast mct bockcn,
verhuizcnnaar ccnlokaal in c1c openbare school. Dc tocstcmming van dc
gemccntc om dc Nutsbibliothcek in
dc opcnbarc school te houdcn is

gegeven onder de voorwaarde dal
hct publiek de schooinici vcrvuilt.
Mcn koos uileindelijk voor de
open bare school omclat de parlieuliere bev·/(wrschoo! V;Jll mcvrouw
Van Wieringen in de dorpsslraalle
vochlig is voor boeken. Klaas Quer··
ncr is ook lid van de Mijdrechtse
commissie tot bevordering vanlrouw
schoolbezoek. Dc commissie is een
onclerdee! van bet Nut en opgerichl
in 1875. Het c10el van de commissie
is hct tegengaan van schoolvcr/uim
c100r nauwc contactcn tc ondcrhoudcnmct gezinncn van schoolgaande
kincleren. Dc school wet, die lager
onderwijs verplicht zal stell en, is er
dan nog niet.

Van 1906 tot 1909 is Klaas
Querner c1ireeteur van hct fan fareeorps 'Vooruitgang Is Ons Strcvcn'
(VIOS). De vorige c1ircetcur Gijzcn
is daar met I'llzie weggcgaan en het
bestuur hcef! Querner gcvraagd de

Dirigent Kloos Quema met het koo!' 'long en Vl'icndscl1ajJ' fer ge/cgcllhcid
blarl!iy:" I'i

Vall

De

zaak over te ncmcn, Qucrner, die
zelfgeen enkel inslrument bespeeh,
wil dat we! doen. Hij is tens lotte dircclcur van de zangvereniging 'Zang
en Vriendsehap' en ziet dat direeleursehap 'lIs een goecle basis tot samenwerkcn. Eehter een groep muzikanten in hel garee! te houden is

wat andel's dan een groep zangel's.
Drie jaar lang wor(h zijn optreclen

regelmatig tcrdiscussie gesteld en als
de vereniging dan op zoek blijkt
naar een andere direeteur, houclt
Qucrner het bij VIOS voor gezien
In 1911 openl hel Nut in een van
de lokalen van openbare sehool de
ambachtstekenschool. De school
worclt gesubsiclieercl c100r c1c gcmeente, het Nut, c1e provincie en hCl
Rijk. Klaas Querner worclt er ccn
van c1e vier onclerwijzers.

De op 15 oktober 1884 opgcrichtc zangvcreniging 'Zang en

de

ol/(dl}(lIIkelUkhcid.~I(!es!eJ1

in /913.
1? 11urnnwi i

Vriendschap' komt onder leiding
van Klaas Querner tot grote bloei.
Bijgaande foto uit 1913, genomen
ter gelcgcnheid van dc 100-jarigc
herdenking van de onalhankelijkheid
van Ncderland, geef! een beeld van
de dirigent, de samenstelling van het
koor en de koorkleding uit die dagen. Tot de Twecde Wereldoorlog
is 'Zang en Vricndschap' toonaangevcnd. Daarna zet langzaam een
teruggang in. Het ledcntalloopt terug en in 1981 besluit het bestuur
de vereniging op te heffen. Zang en
Vriendschap heeft het 100 jarig bestaannooit kunnen vieren. Het huidige ROM koor is in haar schrcden
getreden.
In december 1918 besluit het
Nut tot de oprichting van een "Vereniging tel' bevordering van de verkrijging van onroerend goed door
Landarbeiders van Nutsgrond"
Klaas Querner wordt lid van het
bestuur. am de katholieken vaar te
zijn en omdat er in de gemeente
maar een zo' n vereniging voor subsidie in aanmerking komt, wordt de
oprichting zeer snel gereaIiseerd.
Vermoedelijk heef! de vereniging
zich onder meer bezig gehoudenmet
het uitgeven van Nutsgrond voor
volkstuintjes. De Mijdrechtse Nutslaan dateert uit die tijd.
In 1920 blijkt uit de veilingakte van het pand bekcnd als
Dorpsstraat 16 hetwelk in 1969 is
gesloopt, dat Klaas Querner namens
de Nutsspaarbank tekent als directcur. Verder ondcrzoek leert dat hij
van 19 10 tot 19 I7 commissaris en
van 1918 tot 1925 directeur is geweest van genocmde spaarbank. De
toenmalige Nutsspaarbank heet nu
Fortis bank.
Injanuari 1924 krijgt Klaas
Querner vanwege zijn vergevorderdc dooIheid eervol ontslag als hoofd
van de openbare school. Drie jaar

later op, 18 oktober 1927, verhuist
hij met zijn vrouw naar Amsterdam
waar zij intrekken bij dochter An\je.
In december datjaar verhuist Antje
naar het diaconessenhuis in Eindhoven waar zij als verpleegster werk
heef! gevonden. Vader en moeder
Querner blijven aileen achter.In de
periode tussen 1928 en 1939 woont
het echtpaar in Amsterdam op vier
verschillende adressen.In 1939 voIgt
de laatste verhuizing. Dit keer naar
Bussum, waar zij intrekken bij zoon
Daniel. Op 17 juni 1940 overlijdt op
70-jarige Icef!ijd Querner's vrouw
Dorothea. Klaas overleef! de oorlog en overlijdt in Bussum op 29 april
1951 op 84-jarige leeftijd. Hij
wordt gecremeerd in het crematorium Wcsterveld waar ook zijn as is
verstrooid.

kreeg dric kinderen. Het zijn Cathar'ma Querner, geboren in Bussum31
maart 1927, onderwijzeres, Klaas
Querner, geboren in Bussum 14 augustus 1930, onderwijzer en Dorothea Annie Querner, geboren te
Bussum II mei 1936, kleuterleidster.In 1960 stopte de 61-jarige Daniel met de boekhandcl. Hij overleed in maart 1985.
Dochter Antje Querner, geboren te Mijdrecht op 24 februari
1902 was werkzaam als onderwijzeres en later als verpleegkundige.
Zij overleed te Bussum op 17
september 1990.

De kinderen Ouerner
Zoon Daniel I, geboren tc
Beemster, Middenbuurt op 18 december 1892, werd sleehts vijfjaar
oud. Hij overleed op in Amsterdam
op 18 november 1897 in Amsterdam als gevolg van ecnmislukte geneeskundige ingreep.
Dochter Pietertje Dorothea,
geboren te Beemster Middenbuurt
op 14 juni 1894, trouwde op II
september 1919 met de in Baambmgge geboren Herman Gerrit Dokkum (1894-1970). Pietertje overIced in Loosdrecht op 8 september
1983. Beiden waren werkzaam in
het onderwijs.
Zoon Daniel II geboren te
Mijdrecht op 8 juli 1899 was werkzaam in Mijdrecht als ambtenam van
de burgerlijke stand en later in Bussum als boekhandelaar. Op I juli
1926 trouwde hij met zijn jeugdlier
de Catharina Broerse (I 900- I993),
dochter van de Mijdrechtse graanhandelaar Jacobus Broerse en Catharina van der Helm. Het echtpaar
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13r01l11en:

- Raadsverslagen gemeen!e MUdrecht
1883-1902.
- "De familie Querncr", Een ho(~fdsl/.lk
in de uitgave "Wes~fhese Families"
gedaleerd september J981 en
uilgegeven door de sfichling me!
deze(fde nOa111,

- Genwcn/archiefAm:Nerdam
persool1skaarten.
A1Un dank gaat uit naar Klaas Quenu?I;
H'OOJwc!1tig teLoosdrechT, zoon vall
Daniel II en k/einzoon vande

beschreven Klaas Quernet: ZUn
aanvullende informatie.. over de familie
Querner lu~(~fi vee! verduidelijkl.
Aile akles ell de protre(!olo van Klaas
Quemer zUn door hem ler beschikking
gesteld voor dil ortike!'
bladzijde 15

Zwemrn
van Vin

beschikking krijgcn over een snel
varende motorboot. Een van de
veldwachters zou clan des zomers
voortdllrend kunnen worclen aan"eb
wezen dit toezicht uit te oefenen, onalhankelijk van de hulp of medewerking van derden.

door Jail Ilouw8llhors,t

De gemeente Vinkeveen en Waverveen ligt in een waterrijk gebieeL
Kortum, een mo()]e omgeving voor waterreereatie, Maar dan wei op verantwoorde wijze en een betamelijke manier. En wat dat inboudt, wordt
bepaald door de plaatselijke politiei en de tijdgeest. Wilde, niet gereglementeerde reereatie is de overheid een gruweL Zowel nu als vroeger.
Kortom, werk aan de winkel voor de lokale bestuurders en toeziehthoudeI's. Dit verhaal gaat over het zwemmen en het toezieht daarop in Vinkeveen. Een tenlgblik op het pm1ieulier initiatiefen de betrokkenheid van het
gemeentebestuur in de periode 1933-1953.

Hulprniddelen
In de zomer van 1933 vraagt
het gemeenteraadslid N. Verrips om
beseherming van eigendommen in de
veenderij, Want, "aIs gevolg van het
verkeer in de veenderij van vissehers
en personen die de veenpolder voor
sport en andere doeleinden bezoeken, worden landerijen gebrllikt als
ware het eigendom van deze perso·
nen en ontziet men zieh niet de goe·
deren die daarop voorkomen te vel'·
nielen of onbrllikbaar te maken.
Mede als gevolg van de reclame die
de Visehvereeniging maakt, neemt
het verkeer hand over hand toe en
worden de verveners de dupe van
de sportbeoefenaars." Spreker
meent te kunnen eisen dat voldoen··
de toezieht in de polder woreH uit..
geoefend.
BurgemeesterG.E. Miihlradt
zegt "al het mogelijke te doen om
de eigendommen en goederen te
besehermen, doeh afdoende toezieht
overzoo'n groote uitgestrektheid is
wei buitengesloten met de hulpmiddeIen waarover thans wordt be·
sehikt. Indian de geldmiddelen zulks
toelieten moest kunnen worden be·
schiktovereen sncl varende motorboot ten behoeve van de politie."
bladzijde16

Een maandlater, in augustus 1933,
wordt een collegevoorstel aan de
orde gesteld, waarin het verboden
wordt bad- en zweminrichtingen te
exploiteren van zonder vergunning
van den raad. De aehtergrond is allen
duidelijk: "de plaatsen waar en de
manier waarop thans baden worden
genomen eischen toezieht en voorschriften van de overheid" Zwaar
telt mee dat is geeonstateerd dat jongens en meisjes samen zwemmen,
"wat niet bevorderlijk kan worden
geaeht voor de goede zeden." De
verordening wordt bij acclamatie
vastgesteld. een verordening vast,
De regelgeving verbiedt om binnen
de gemeente Vinkeveen en Waver·
ve-en op enige locatie gelegenheid te

bieden aan tien of meer personen om
te zwemmen of baden. Overtreding
wordt gestraft met heehtenis van ten
hoogste twee maanden of geldboe·
te van maximaal f 300,-.

In november van 1933 geeft
de bllrgmeester aan dat "met het
oog op de vele bezoeken door
vreemclelingen aan dezen polcler gebraeht (...) afdoende toezicht met cle
jlliste hulpmidclelen cen gebiedencle
eisch wordt." Hoewelmen daarvoor
bclangrijke gcldelijke oiTers zalmoeten brengen, moet de gemeente de

f30oi, benzine, bemanning
In de optiek van de raacI die·
nen de gemeentelijke verordeningen
ten aanzien van het zwemmen die·
nen strikt nageleefd te worden.
Daarom besluit de raad in februari
1934 om in beginsel een gcldlening
van f 2.000,-- aan te gaan voor de
aansehaf van een motorboot, waar·
mee de eontroles kunnen worden
uitgevoerd. Bovendien stelt de raad
een bedrag van f 1.300,- op jaar·
basis beschikbaar tel' dekking van
de te maken personeelskosten.
Maar eerst moct cle rijksoverheid de
aansehaf van de boot goedkeuren.
Er is immel's sprakc van een Ian"·
b
durige economisehe crisis en de
ovcrhcid voert een cloelbewuste
'aanpassingspolitick'. Dat wil zeggen de uitgaven worden zo laag mogelijk gehouden. Ook staat vast clat
burgemeester Miihlradt er niets voor
voelt de gemeente in een afuankelijke positie te manoeuvreren. Hij
wenst geen gebruik te maken van
de boot van de Rijkspolitie, omdat
die dienst zelfstandig zijn eigen elien·
sten maakt. En ook het aanbod van
de visvereniging 'Dc Goede Vangst'
wijst hij af, hoewei die zowel een
boot als benzine beschikbaar wil
stellen.
In de zomer van 1934 deelt
het provineiebestuur mee dat er bij
de ministers van Financien en Binnenlandse Zaken geen bezwaar be·
staat tegen de aanschaf van een boot
voor maximaalf 2.000,- .
Ook krijgt de gemeente toestemming
om voor ten hoogste f 1.000,--·
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Tiny A1u/ckhr/lj'se, ,It/rillY Vulperhorsf,
Jan Vulperhorsf (me! kfornp), Annie ell
Jail vall

politiemaatregelen te nemen. Dc
plaatselijke scheepmaker Th. Kok
krijgt opdracht een boot te bouwen,
waarvan de kosten f 1.900,-- bedragen.
Uit de arcbicfbescheiden is op
te maken dat de landarbeider-jachtopziener K. HotTmans wordt opgedragen toezicht te houden gedurende 1934. Hetjaardaarop is die taak
toebedeeld aan de gemeenteveldwachter M.A. Verdonk. Die word I
daarin bijgestaan door de wegwerker G. van Zwieten, "die in de zomermaanden minder werk op den
weg heen Ie verrichlen".

Excessen
In april 1934 jaar richlen de
heren W. Borst, A.B. Smit, A. Verrips, N. Ven·ips en D. van Vliet, vier
verveners en een schoenhandelaar
en aile vijfinwoners van Vinkeveen,
een naamloze vennootschap op met
de naam N. V. Bad- en Zweminriehting 'De Vinkeveense Plassen', gevestigd aan de Baambrugse
Zuwe.De kOiiten van de inrichting
bedragen f 4.000,-·.
Burgmeester Miihlradt deelt de gemeenteraad mee dat de directie van

Vliet ui! Boombrugge.

Zondags van de inrichting gebruik
kan worden gemaakt."
Daarbij gaat het natullrlijk om het
oplossen van een paradox. Enerzijds
de economisehe belangen, of wei
het geldelijk gewin. Anderzijds de
prineipicle stellingname ten aanzien
van de zondagsheiliging. Het lijkt 'lIsof de burgemeester met de grootst
mogelijke tegenzin komt tot de volgende afweging: "Tevens moet het
er noodwendig toe leiden voor hen
het gemengde bad toe te staan. De
Raad zal de belangen der inwoners
en die der vreemdelingen wei weten
de N.V. gaarne de voorwaarden wil te onderseheiden. Het is voorts een
kennen waaronder een vergunning gemeentebelang dat Vinkeveen zijn
voordeze inrichting zal worden ver- aantrekkelijkheid voor de waterIeend. Hij heef!. zelf al een aantal sportliefllebbers (behoudt)."
voorwaarden op papier heef! gezet
en daarbij "zoowel rekening gehouKat en kmen
den met de belangen der badinrichting 'lIs met die welke onze gemeenMiihlradt geef! aan dat "de
te." Dat geldt met belTekking tot het
bedoel
ing moet voorzi tten bet
vreemdelingenverkeer en bovenal
met de zedelijkheidsbegrippen. "AI- zwemmen op den duur naar badi nles is door mij in het werk gesteld richtingen te verleggen." Na de uitom excessen op dit terrein tegen te eenzetting van de burgmeester is het
woord aan de leden van de raad.
gaan en te hestrijden."
En
daar bestaan diverse opvattingen:
Duidelijk is op te maken dat de burgemeester enige oppositie uit de tegen zwemmen op zondag, tegen
mad verwacht, want het heener aile gemengd zwemmen en er is zelfs een
schijn van dat hij al 'politick wissel- groep die beide varianten wil comgelcl' meeneemt. Want in de mads- binercn. Maar er worden nog meer
optics naar voren gebraeht. Vier
vergadcring zcgt hij: "Aan de inwoners kan genoeglijk het z.g. gemengd raadsleden zijn voor gelijktijdig
baden worden verhoden en des- zwemmen van personen van beidernoods ook het zwemmen op Zon- lei kunne, maar dan wei strikt b"edag des voor middags." Meet de scheiden
Enkele raadsleden vall en op
burgmeester met twee maten? 1mmers,7.O stelt hij: "Voor vreemdelin- door hun keuze voor een uiterst
gen die vooral Zaterdags en Zon- pragmatisehe benadering. J. van
dags Vinkeveen bezoeken 'lIs ont- Vliet memoreert dat uit ervaring
spanningsoord zlillen dan andere be- bl ijkt dat veelmensen "thans in den
palingen moeten geldell, wil men niet polder zwemmen." En als die nu naar
het vreemdelingenverkeer llit de ge- de zweminriehting zouden komen,
meente bannen. Een der voorwaar- dan "wortH het kaf van het koren
den moet dan zeker zijn dat ook des gescheiden en tevens het politietoezicht beter mogelijk gemaakt". In het
bladzijde 17

algcmeen is hij tegen gemengd ba··
den, maar hier dient z.i. eenuitzem·
dering te worden gemaakt. Ook N.
Aarsman benadrukt da! gemengd
zwemmen in de polder veel voorkomI. In de inriehting zal er eehter
sprake zijn van toezieht en dat lijkt
hem in ieder geval betel'. P. Smit zegt
geen bezwaar te hebben tegen gemengd zwemmen. Zijnmotivatie:
"Men kan het ook te vel' drijven.
Dan zoumen ook feestavonden voor
jongens enmeisjes te samen moeten verbieden."

KI eedgeIegeII heden
Mlihlradt wijst er tel' vergadering nog eens uitdrukkelijk op dat
gebruikmaken van een badinrichting
- zij het gemengd - onder toezicht
van personeel en met inachtneming
van de door de gemeente te stellen
voorwaarden verre te verkiezen is
"boven het openbaar gebruik van
kano's, veenakkers en dergelijke als
kleedgelegenheden wat nu steeds
gesehiedt." Want de bad- en zweminriehting voorziet immers in degelijke klcedhokjes. Er is een tweede
vergadering nodig om de beraadslagingen om te zetten in besluitvorming. Dan blijkt dat een meerderheid van de raad tegen gemengd
zwemmen is. Maar een algeheel ver-

bod op het zwemmen op zondag
haalt het niet.
Aanvullende bepalingen voor
de openstelling van het zwembad zijn
verdeI' o.a. dat de inrichting aileen
geopend mag zijn tussen zonsopgang
en zonsondergang en dat er een goede dreg en verbandtrommel aanwezig zijn. Bovendienmoet voldoende
toezieht zijn gegarandeerd. Dc uitocfening daarvan is voorbehouden
aan een gehuwd mannelijk persoon,
die besehikt over ter zake doende
diploma's. Overigens moet er ook
een gehuwde badmeesteres worden
aangesteld.
Medio 1935 doet het raadslid N.
Ven'ips, zc!flid van de directie van
de zwcminrichting aan zijn collcga's
in de gemeenteraad een verzoek.
Het gaat om de sehutting in het
zwembad, waardoor het mannenen vrouwengedeelte van elkaar geseheiden worden. De directie van het
bad "zou hierin verandering wensehen te zien aangebracht, in die zin
dat op het land gedeeltelijk de schutting blijft gehandhaafd, doeh de afseheiding in het water door gaas
wordt vervangen."Een meerderheid
in de raad vindt dit eehter geen goed
idee.

Vinkeveen, gezien \YIIU{!' de Vinkeveense Plassen.
Heel in verle in he! midden v(ln de Io!o, het :Z.lveIJlIJad.
bladzijdr: '1 fl
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Door het gemeentebestuur
worden herhaaldelijk wijzigingen in
de algemenc politicverordcning aangebracht, ten einde "de exeessen op
het gebied van Ideeding bij de watcrsport" tegen te gaan. Was aanvankelijk "badkleeding vereiseht
welke den romp tot aan de sehouders geheel bedekte, noodgedwongenmoest deze eiseh verzaeht worden door "welke de romp tot op de
hoogte der oksels geheel bedekt"
om reden (dat) bijna geen enkc! badpak meer aan de gestelde eiseh voldeed,"
In 1935 worden ondanks ontel bare waarsehuwingen nog 54
proeessen-verbaal opgemaakt wegens overtreding van dit artikel.
Maar naast handhaving is cr sprake
van preventie en voorliehting, "Ten
einde een ieder die de z.g. Vinkeveensehe en Proostdijer Plassen tot
beoefening der watersport bezoekt
op de hoogte te brengen van de versehillende in deze gemeente geldende bepalingen, werd en wordt op
groote schaal een eireulaire onder
deze bezoekers verspreicL Deze eireulaire heeft aan het gestc!de doc!
ten volle beantwoord, Een geregeld
politietoezieht is geblekennoodzakelijk te zijn, De gemeente besehikt
hiervoor over een politieboot."
VerdeI' rapporteert de burgmeester injuli 1936 aan de Utreehtse Commissaris van de Koningin:
"Opgemerktmoet evenweI worden
dat de meeste in den handel verkrijgbare badpakken niet voldoen aan de
alhier gestelde eischen, zoodat voor
de bezoekers del' Vinkeveensehe en
Proostdijer plassen, welke voor
bijna 100% uit Amsterdam af](()mstig zijn, dit een groot ongemak oplevert. Vorigjaar werd dan ook een
door 251 personen geteekend verzoekschrift bij den raad dezer gemeente ingediend waarbij werd aanmaiU! 2001
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gedrongcn op vcrzachting der bestaande bepalingen. De raacl vcr·
mccnde eehter nict verder te moe·
ten gaan dan de thans luidende re··
dactie."

Ondertussen gaat het met de
exploitatie N. V. Bad· en Zwemin·
richting 'De Vinkeveense Plassen'
aan de 13aambrugseZuwe belemaal
niet goed. Het bestuur van de parti·
culiere ondcrncl11ing klaagt daarover
in april 1937 in een briefaan dege· De Prills Hemhardloall me! OJ) he! einde her br/!J;ge(je l1aar he! 1.1vembor!.
meenteraad. Over de voorgaande college van b en w in mei ] 939 dat
drie jaren staan globaal tcgenover de exploitatie van de Bad· en zwem·
elke uitgcgeven gulden sreehts twee inriebting is gestaakt. Het bestuur
kwartjes aan inkosten en dat resul· \vordt claarolll aangeschreven. "'len
teert in een tekort van meer dan overv loede meenen wij er u op'
.f 1.500,.-. Over de eenmalige in· merkzaam op te moeten maken dat
vesteringskosten van .f 4.000, bet tel' voorkoming van ongelukken
rept men niet. Fijntjes laat de (liree· het ten zeerste gewenseht is de in·
tie weten "dat bet bestaan van deze riehting ten spoedigste te doen af.
voor de volksgezondheid zeer nut· breken en tot dat tijdstip door een
tige inriebting in gevaar komt indien beboorlijk toezicbt te voorkomen
niet tot vermeerdering van inkom· dat alsnog van de inricbting gebruik
sten zou zijn te komen." En dat men wordt gemaakt." Daarbij de aanzeg·
niet aileen de eigen zorgen voor ging dat de destijds verkregen onto
ogen been, blijkt uit bet vervolg van befling wordt ingetrokken.
de brief. De ondergetekenden stel·· Bijna tien jaar later laat de burge·
len namelijk voor dat 200 minver· meester van Mijdrecht weten geYn·
mogende, seboolgaande kinderen tcrcsscercl tc zijn in de gang van zakosteloos van de inriebting gebruik ken. Zijn Vinkeveense collega, A.c.
l110gcn maken, als de gemcente in B10m, sebrijn bem op 24maarl 1948
ruil daarvoor enige finaneicle steun terug "(...) dat de ongunstige geldc·
gccft. "Overtuigd van uwe belang- lijke resultaten van bet zwembad tot
stelling voor deze zaak in bet belang opbefTing daarvan bcbben genoopl.
van de volksgezondheid nemen zij De dcelname van het gebruik van de
bereefd de vrijbeid u te verzoeken inriebting oin o niet boven bet mid·
een jaarlijksebe subsidie van delmatigc, de exp]oitatiekostcn wa·
.f 300,- te willen verleenen." De rcn boog, doordat een gediplomeerd
aanvraag reidt tot de toekenning van ZWellll11eester aanwczig was.Op
een subsidie dief 150,..-- bedraagt. Zondag was de inricbting buitcn gc·
Ongetwijfeld leidt dat niet tot een bruik."
opmerkelijke verbetering van de
bedrijfsresultaten.
Pas cnkele jaren na dc 001" BrOllnen:
log komt dc eventuele sticbting van ·-Owl ArchicI GcmCCllh' Vinkeveen ell
een gemeentelijk zwembad aan de Wovenw>n: inv. nrs. 1172, ]207. ]209
A'111
7.. prj("jllC
c .._
.;~: J . . j
orcJc. Daarover gaat een artikcl in ell /928.
1n ieder geval eonstateert het de volgende uitgave van 'De Pmost· ·Archic~l GelJ1(~eJlfe Vinkeveen ell
/:)
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Op 18 januari 1795 moest hij
uitwijkennaar Engeland en werd de
Bataafse Republiek uitgeroepen.

door
In het najaar 2000 is er een boek verschenen met als tite!: "Vinkeveen en de l\veede Wereldoorlog". Hierin wordt beschreven hoe de bezettingsjaren en de bevrijding in Vinkeveen en WaveI've-en zijn geweest.
Toeh was het niet de eerste keel' dat men hier met Duitse troepen te maken had, want met name Waverveen heeft in ]787 ondervonden dat de
Pruisen geen lieverdjes waren. Dat alles uiteindelijk toeh nog met een sissel' afliep heeft waarsehijnlijk te maken gehad met de handelwijze van de
toenmalige seeretaris van het gerecht, Jan van Wickevoort Crommelin, die
op 28 september de eisen van de Pruisisehe bevelhebber aan de Waverveners openbaar maaktc.

De fJruisen in de
Republiek

Gouda te sehrijven en een onderkomen te zoeken in een nabijgclegen boerderij. Doorreizen mocht het
gezelsehap eehter niet alvorens er
toestenlming uit Gouda was gckomen. Die toestemming kwam er niet
en er zat voor Wilhelmina niets andel'S op dan naar Schoonhoven te-

De oorzaak van de komst van
de Pruisen moet geweht worden in
het wankelmoedige beleid van de
zwakke stadhouder Willem V. Er
was een strijd ontstaan tussen de
rug tc kercn.
oranjeaanhangers, de regenten, die
Er ontstond eenuitvoerige briefwisalles bij het oude wilden laten, en de
seling over de verantwoordelijkheid
patriotten die begeesterd waren
van de aanhouding tussen de
door de idealen van de Franse reStaten-Generaal en de Staten van
volutie. Willem V was in ]767 geHolland, maar Wilhelmina had hier
huwd met de energieke Wilhelmina
geen boodsehap aan. Zij was diep
van Pruisen, zuster van de Pruisische
beledigd en informeerde terstond
koning. In het voorjaar van 1787
haar broer Frederik Willem [] over
broeide het in aile gewesten van de
het gebeurde. Deze eiste genoegRepubliek maar de stadhouder die
doening voor de belcdiging zijn zusin zijn eigen omgeving "die sukkeI"
tel' aangedaan en liet, toen deze niet
werd genoemd, greep niet in. Dc
genoegzaanl gegevcn we-rel zijn
Staten van Holland sehorsten hem
troepen de Republiek binnen
toen als kapitein-generaal. Zijn
trekken. Op ]3 september 1787
vrouw was echter llit cen geheel antrokken de Pruisisehe troepen de
del' hout gesneden en besloot op 28
grens over. De meeste patriotten
juni 1787 zonder hem naar Den
vluehtten als hazen de grens over.
Haag te gaan. Bij het riviertje De
Voor!1amelijk vertrokken zij naar
Vlist, tussen Schoonhoven en [-JaastFrankrijk. Over hun achtergebleven
recht, werden de rijtuigen met daarin
bezittingen ontfermden zich de
de prinses en haar gevolg echter
Pruisen en de Oranje-aanhangcrs.
door de dienstdoende militairen, in
Dc overigen werden getransporopdracht van hogerhand, tegengeteerdnaar de beruehte gevangenis
houden. Men verbood het gezelvan de Pruisen in Wezel. Willem V
sehap verder te reizen. Uiteindelijk
werd in zijn eel' hersteldmaar van
kreeg de vorstin van de commanuitstel kwam geen afstel. Dc
dant van de militairen toestemming
politieke toestand werd voor hem
0111 een brief naar zijn generaal in
steeds
meer
onhoudbaar.
l
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De opmars van de Pruisen
verliep voorspoedig en eind
september 1787 versehenen zij ook
in Waverveen op doortoeht naar
Uithoor!1. De bevoorrading van
Iegers gebeurde in die tijd nog al
eens door brandsehatting en
plundering. Dc commandant van het
kurassiersregiment, majoor Von
Krahn, vond dat Waverveen ook
maar mee moest betalen aan de
kosten van het leger. Uiteindelijk
waren de Pruisen hier gekomen om
de orde te herstellen. Von Krahn
maakte zijn eisen per briefbekend
aan de Waverveense secretaris Van
Wickevoort Crommelin.
De briefluidde als voigt:
"Uit last en bevel des Heeren Commandeerenden generaals, GraafVon
Kalkruit, zullen de ingezetenen del'
respective dorpen van Waveren,
Waverveen enz. binnen den tijd van
driemaal 24 uren hunnen voorraad
van haver, bier en genevel' doen
brengen aan den Uithoor!1, aan het
quartier van den Heel' Major Von
Krahn, alsmede ook aile geweeren
en wapenen tot de exercitie gediend
hebbende, en w wanneer hier niet
aan gehoorzaamd werd, zal aile hetzelve door een commando worden
afgehaald, en bovendienmet plunderen en andere straffen worden gecorrigeerd".
Uithoor!1 28 Sept.
Getekend: V. Krahn.
De brief veroorzaakte grote
onrust onder de inwoners. Temeer
omdat menniet aan de gestelde eisen kon voldoen. De bevolking had
wjuist een gedeeltelijke inkwartiering van Hollandse troepen uit
Utrecht aehter de rug waardoor de

Vlucht von de pOfriotten uit Utrecht bU de kornsf der pruisen (anonieme gravure).

voorraden op waren. Ook bij Am- zijn met de grote hoeveelheid bransterdam hoefden de Waverveners dewijn enjenever die men had ontniet aan te kloppen want deze stad vangen.
verzette zich hevig tegen de komst
van de Pruisen en was niet van plan
Doordat de meeste patriotten
hen te bevoorraden.
naar Frankrijk waren gevlucht, was
de aanwezigheid van de Pruisen ook
Er zat dus niets andel's op met niet meer nodig. Tegen het eind van
Von Krahn te gaan praten. Een de- het jaar waren zij daarom weer teIegatie van Waverveners decIde de ruggekeerd naar de "Heimat". De
majoor mede dat men weI aan zijn Waverveners bleven zitten met een
eisen wilde voldoen maar dat men kater, want de geleverde goederen
in Waverveen geen voorraden meer moesten weI door hen worden behad. Men wilde weI proberen in taald. Maar voor plundering en anUtrecht het gevraagde te krijgen. De dere zware straffen zijn ze gelukkig
gestelde termijn was hier eehler te gespaard gebleven.
kort voor. Von Krahn gaf daarop De kater was bijzonder groot omnog twee dagen respijt om de goe- dat de naburige gereehten Mijdrecht
deren uit Utrecht te halen. Tot op- en Wilnis niets behoefden te Ieveluchting van de inwoners lukte dit en reno Bovendien waren de Pruisen
kon men aan de kwartiermeester van gekomen om orde en rust te herstelhet regiment II2 kannen brandewijn len tegen de opstandige patriotten
en jenever, 12 vaten bier en enige waarvoor de Waverveners zelf niet
mudden haver at1everen. Bovendien warm liepen. Waarommoesten de
overhandigde men de Pruisen nog inwoners dan als oproerlingen wor173 geweren met bajonetten en een den behandeld en waarom had Van
vaatje vuurstenen welke uit Naar- Wickevoorl Crommelin zich zo druk
den atkomstig waren en in I785 gemaakt om de plunderingen te
waren bestemd voor de "onvermo- voorkomen'? Eigenbelang zal hierbij
gende weerbare manschappen". zeker een 1'01 hebben gespeeld. Hij
Von Krahn bleek tevreden met deze was immel'S ook "gadermeester",
gaven en heeft daarop de Waver- dus ontvanger van de belastingen en
veners met rust gelaten. De solda- had voor deze betrekking enige jaten zullen eveneens tevreden geweest ren daarvoor een aanzienlijke som
De- PmoscJijkocrie( mS,lrt
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betaald. Van een geplunderd dorp
en straatarme inwoners viel immel'S
niets te halen. Dat eigenbelang hierbij voorop stond bleek weI in 1796.
Toen het er naar uit zag dat hij zijn
functie zou verliezen, verdween hij
mel onbekende bestel11ming met
l11edeneming van de kas van het gereeht.

CJeraadpleegde liferatuur:
-De Nederhmdsche Swd en DorpsbeschrUvcJ; deel III Amsterdam J795.
-De Ambachlsheer/Ukheid Woverveen.
H
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Biografie samengesleld door .loop Frankenhuizcn
Maria van Soesl, in Mijdrechl beler bckend als I1lcvrouw Van Wierinoen
J: geboren Ie Eibergen op30 juni 1842 als dochler van Gerril Jan ~al;
Soesl van beroep gemecnleonlvangeren Maria Gecrlruida Woudenbero
lOnder beroep. Op 23 juni 1875lrouwde de 32-jarige, in Aallen woneJ~:
de bmshoudsler Maria van Soesl, in Mijdreehlmel de bijna 37-jarige Klaas
van WICnngen woonaehlig Ie Mijdrecht. Beiden zijnlidmaal van de Nederlands Hervormde gemeenlc, Mevrouw de weduwe Maria van WieringeJl- van Soesl overleed op17 februari 1932. Hel deel van haar leven in
Ml]drechl doorgebraehl slond in hellcken van weldoen,

Turf en I'iikdom
Door haar huwelijk mel Klaas van
Wieringen Hzu kwam Maria in een
gespreid bedje. De dochler van een
gen1eenteontvanger trouwde met de

won van een schalrijke veenbaas uil
Mijdrecht. Zowel zijn vader, die 65
jaar oud was loen Klaas werd geboren, als zijn groolvader zalen in
de veenderij en de lurfhandel en
waren bekende ingezelenen van
Mijdrechl. Sinds de middeleeuwen
werd in hel gebied lussen Mijdreehl,
Wilnis en Vinkeveen, beler bekend
als de Ronde Venen, lurf gegraven.
Dc lurfwinning begon langzaam

Sinds 1847 was in de gemeenle Mijdreehl een aldeling van
de Maalsehappij 101 NUl van hel Algemeen (hel Nul) geveslige!. Dc
doeislelling van die in 1784 opgeriehle maalsehappij was de "verslandlijken, zedelijken en maalsehappelijken loeslands des volks'
te verbeteren". Klaas en Maria van

Wieringen werden lid en mede door
hun loedoen werd de aldeling al snel
een Hervormde aangelegenheie!. Dil
slrookle weliswaar nielmel de opzel van de Maalsehappij, die slrecf-

drie en de zes jaar haalbaar was,
Beslolen werd een dal1lescol1lilc lc
vonnen om de opriehling van de
schoollcr handle nemen. Mevrouw
Van Wieringen werd voorziller van
dal comilc, Ze organiseerden een
bazar, gevolgd door een 10lerij en al
snel was er een kleine vijfduizend
gulden bijeen om de bouw van een
school voor 80 kleulers lc kunnen
beginnen, Onder de loegezegde bedragen was ecn gilt van dricduizend
gulden van haar echlgenool Klaas
en duizend gulden subsidie van de
moedennaalschappij van hel NUl in
Amslerdam. Een jaar laler werd
mevrouw Van Wieringen presidenldirecleur van hel nieuw gebouwde
bewaarsehoollje aan de Mijdrechlse dorpsslraat.
De eersle jaren ging hel redelijk. Hel aanlal leerlingen verloonde, zij hel aarzelend, een slijgende
lijn, maar de exploilalie was lOrgelijk, Hel geld overgebleven uil de 10lerij en de bazar werd in de exploilalie geslorl en volgende lekorlen
konden aIleen gedekl worden door
giften van de heel' cn n1cvrouw Van

Wieringen. Door die financiele inspanningen gingen zij hel sehoo!lje
als 'eigen bezit' besehouwen. In
de naar 'algcmcen christclijk', maar
1903 ging de school dan ook over
101 proleslen heef! de M ijdrechlse
in handen van de familie, Hel ging
opzel nooil geleic!.lnlegendeel, hel
daarbij om de exploilalie, niel om
1naar naarmate de vraag uit de gro- NUl komI zelfs 101 groolse presla- hel gebouw, maar dal werd niel duiIe sleden groeide werd sleeds meer lies. De oprichling van een spaar- delijk omsehreven, Laler veroorveen afgegraven waardoor rondom bank, een volksbibliolheek, een zaakle dal grole narigheid. In 1910
Mijdrechl grole plassen waren onl- ambaehlslekenschool, een volks- overleed Klaas Van Wieringen Hzn
slaan. Dc angsl voor de walerwolf zangschool, grond- en woning ex- en slondmevrouw Van Wieringen er
en hel gegeven dal waler geen geld ploilalie en niel de vergelen de op- aIleen voor. Al spoedig zag zij afvan
o
opbrachl versnelden de plannen richling van een bcwaarschool vol b .. dejaarlijkse bijdragen die door envoor droogmakerijen.ln 1791 werd den. Van dal laalsle heef!mevrouw kele burgers bij de slichling van de
len weslen van Mijdreehl de eersle Van Wieringen een slukje levens- school waren loegezegd waardoor
ringdijk gelegd en in 1795 kwamen werk gemaakl.
de bewaarschool geheel in handen
de eersle gronden boven waler. Hel
kwam van mevrouw de weduwe. Zij
Haar rol begon in 1884 locn
grole verdienen voor de veenbazen
lOrgde voor lesmalerialen, onderen grootgrondbe-zitters, waar de fa- hel deparlel1lenl Mijdrechl van hel houd enliel nielna dil regelmali o bil'
b
.
milie Van Wieringen decI van uil- NUlconcludeerde dal, gebaseerd op hel besluur aan Ie kaarlen. Hel duurgeldelijke loezeggingen, de slichling
maakte, was be-gonnen.
de dan ook niellang voor hel eigenvan een algemene bewaarschool in
dom van de school aan de orde
Mijdrechl voor kinderen lussen de
blacJzijdo ;:.;!
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Huize van Wieril1gell Ie MUdrechf. Op de pIck slaal

kwalll. Bet departement eoncludeerde dat het boehouw eioendom
b
was van het Nut, maar ging er mee
akkoord dat mevrouw alies hetaalde wat mel het gebouw en het voorlbeslaan van het schooltje le maken
had.
Deze tweeslachtige houding
Ieidde in 1929 tol ruzie.IIct schooltje bleek vervalien en zou gereslaureerd moelen worden. Maar, ondanks een f10rerende NUlsspaarbank, verklaarde de afdeling daarvoor geen geld te hebben. Mevrouw
de weduwe werd verzoehl mee le
belalen aan de reslauralie, wat zij
weigerde. Wei wilde zij de 1000
gulden subsidie van de mocderlllaal·
sehappij, die sinds 1884 onafgebro·
ken op een spaarbankboekje slond,
afslaan voor de reslauralie. De reno
te eehter wilde ze zelfhebben. Door
dezeopsteliing dwong zij het depar·
telllent eenlening te sluilen voor de
rest van het restauratiebedrag. Dammee belandde de toeh al gespannen
verstandhouding op ccn dieptepunt.
Na de restauralie bleek het dak te
lekken en ondanks hel dreigement
geen geld meeT in hel sehooltje te

lilt

"Nieulv Avol1dlichl".

stoppen liet de weduwe op haar
kosten een nieuw dak plaatsen.
Maar daannee was ook het gcduld
van de 88-jarige op. In 1931 be·
Slool zij het schooltjc te sluilen. Bel
bestuur was hierover verdeeld. De
algemene ledenvcrgadering moest
maar beslissen. Op 19 mei 1931
werd met lwaalf stemmen voor en
lwee stemmen tegen besloten de
particuliere Friibel Bewaarschool
van mevrou\v Van Wieringen te sIui
ten. Nog geen jaar later overleed de
wcduwe.
m

Bel was niet aileen de bewaarschool waar de Van Wieringcns
geld in stopten. Wal begonnen was
onder haar echlgenoot Klaas, werel
later door Maria van Wieringcn
voorlgezet.ln 1900 werd in Mijd·
recht hel fanfarecorps Voorlgang Is
Ons Slreven (VIOS) opgericht. AI
na een jaar wcrd haar echtgenoot
beschermheer en na diens dood
werd Maria beschermvrouwe. Dat
betekendejaarlijkse gi ften, bel be·
talen van reiskosten naar concoursen en festivals en hel schenken van
instrumenten. Daarvoor wilde zij wei
wat terugzien. en dal deed VIOS

dan ook. Bekend waren de optredens op de veljaardagen. Die vonden steevast plaats in de tuin van de
grote vilia aan de dorpsstraat. Baalde men weer een prijs op een con·
eours dan werd er prompt een tcle·
gnlm naar de weduwe gestuurd die
dan weer reageerde met een gift.
Andere uitingen van ham
goedgevigbeid waren de kwijtsehel·
dingen van delen van schulden aan
ham pachlers als die de huur van
ham landerijen en boerderijen niel
meer konden opbrengen. De viering
van het nieuwejaar was altijd een
bijzondere gebeurlenis. Op Nieuwjaarsdag lrokken Mijdrechtse bur·
gel'S richting villa waar zij dan twee
emmel'S met geld zagen staan. In de
ene emmcr zaten guldens, in de andere emmer rijksdaalders. Mensen
die zij mocht kregen een rijksdaal·
der, anderen een gulden. Dc weduwe had zo haar eigen voorkeuren.
Dankbaarheid l110est duidelijk worden getoond andel'S viel men builen
de boot. Dienslbodcs, die ham
dienst moesten verlaten wegens huwelijk, konden rekencn op cen
bruidsgifl. Ecn schilderechlel; die bij

haar werd weggeroepen omdat zijn
Niet aileen het Nut. maar ook
vrouw moest bevallen, kreeg een de hervormde boemeente kon rekereprimande omdat hij zijn werk in nen op mevrouw de weduwe. Toen
de steck had gelaten. Tekenend was er naast de n.h. kerk een wijkgemet Sinterklaas hetjaarlijkse ritje bouw moest komen was zij het weer
met de koets naar Utrecht om ea·· die dat dank zij een finaneiCie tegedeautjes te kopen voor de kinde- moetkoming mogelijk maakte. Meren. Kopen bij de plaatselijke mid- vrouw van Wicringcn was cen statidenstand was niet haar gewoonte ge dame die liet merken dat ze er
want dan wist binnen de kortste ke- was. Ze eiste gehoorzaamheid en
ren het helc dorp watmevrouw al- onderdanigheid en wie dat niet toonlemaal gekoeht had.
de zou dit later op een of andere

het betekencle tien jaar lang onclerhoud zoncler clat claar iets tegenover
stoncl. Desonclanks wercl hetlegaat
aanvaard. De veiling vall haar nagelaten eigendommen duurcle drie clagen en veel ervan bleek na afJoop
uit Mijclrecht te zijn verdwenen.
Korte tijcl na haar overlijclen wercl
het testament cloor een Mijclrechtse
tuincler aangevochten. Dc wecluwe
zou hem, als haar vertrouweling veel
gelcl hebben nagelaten. Hij zou bovenclien een vorclering op haar hebben vanwege het in haar opdracht
speeuleren in elTeeten. Tijclens opeenvolgencle reehtszittingen, die vier
jaar in beslag namen, bleken cle
overlegcle papieren eehter vals. In
1942 is de villa gesloopt en in 1947
wercl op de pick het bejaardenhuis
Nieuw Avoncllicht gebouwd.
Dc Van Wieringens groeiclen
op in een wat feoclaal aancloencl tijclperk waarin het hebbcn van gclcl cle
maatsehappelijkc positie bepaalcle.
Kenmerkencl hiervan zijn cnkele
notaricle akten waarin gesproken
worth van Vrouwe Maria van Soest
en ccn anclere aktc clie veenbaas
Klaas Van Wieringen aanmerkt als
Weleclelgeboren.

manier merken. Dat onclervond haar
overbuurman, cle eigenaar van cle
koekfabriek 'De Lindeboom'. Hij
zou haar ooit eens hebben toege..
voordrachten, vergadcringen en voegd: "AIsjij doocl bent ga ik inje
toneclvoorstellingen. Omdat er villa wonen." Dc weduwe was door
onvoldoende gelcl was om met cle die opmerking zo gepikeerd dat ze
bouw te kunnen beginnen sehonk in haar testament een clausule liet
mevrouw de wecluwe 4000 gulden. opnemen dat de villa na haar doocl
Toen later bleek clat clit tien jaar lang onbewooncl moest blijonvoldoende was om cle bouw te veIl en daarna 1l10cst worden afge- l'\laschr(ft. De IJIj dfl (/l"tik.eI geploals!e
kunnen voltooien deecl ze er nog broken.
foro 's ::Jin de ellige IWlOl'Ol-'Cr hef
gemcel7learchhI beschikf. WIj haddell
eens 2500 gulden bij. Als erkenning
voor cle vele cliensten wercl zij In haar testament heeft ze velcn be- In) df! Orlike/ graag ('ell fOfO van
JIICI'roUh' ::.('(1' wNlen ploafs('n maar die
benoemd tot erelid. Het clacht. Ofschoon ze niet erg kerks hebben \'I't' !lief.
Mijdrechtse Nutsgebouw zou tot was kregen de hervormde, cle ge1966 clienst doen als clorpshuis, reformeerde en cle katholieke ge- /3,.01111('11:
spaarbank en bibliotheek. Daarna meente iecler 1000 gulclen. l-laar - S'lreekol'chhI Vecht e/1 VenCil,
roads ve rgad e ri 11 g e II
werd het verkoeht aan de pachters konclen voor weinig geld .. 11 of If / e JI
Mijdrechl,
-Rijksarchi(1'
Utrecht,
Gereformeerde Gemeente Vrijge- het gepaehte kopen, terwijl cle geIlOforissen.
maakt. In oktober 2000 werd het meente haar villa met toebehoren ..Moa!sch(ljJpU!Of NUf van hef Algemeen
gesloopt om plmns te maken voor krceg onder bovengenocmde voo1'- ({jdeling kfUdrechf
uitbreidinO'b van het naastO'clcO'cl1
waarden. De gemeente Mijdrecht - Verslagen l'(J/I de algemene ledenb
b
gemeentehuis.
was niet bepaalcl blij met de gift want Fergaderingen l!On de l/7udekl'ereniging
In 1925 presenteerde het Nut
plannen voor een nieuw gebouw.
Het moest komen in de dorpsstraat
en geschikt zijn voor lezingcn,
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De achtdaagse
Vinkeveense oorlog
door Joop Frankonhuizen
Veen,jenever en achterdocht, zo was het leven op 't veen,
Veenjenever en achterdocht, 't veen is het enige wat verdween.
Ben oud deun\je dat Vinkeveen herinnert aan voorbije tijden en de nauw
met het veen verbondenjaarlijkse kerll1is. Het veen verdween, de kermis
niet. AI heef! deze vaak aan een zijden draadje gehangen. Zoals die keel'
toen het leger hulp moest bieden.

I\la gedane arbeid

Tegenslag

WaarsehijnJijk is cle Vinkeveense kermis begonnen vel' voor de
verveningen en gei'ntensiveercl toen
de verveningen hun grote vlucht begonnen. Hetveen ligtclan al langniet
meer aan cle oppervlakte, maar moet
met de beuge! uit het water worden
opgebaggercl. Dat betekent lange
dagen werken voor een schamel
loon en als de turf eincl september
einclelijk op het lancl staat is het tijcl
voor ontspanning en clat is de ker-

Rond 1853, cle verveningen
zijn al over het hoogtepunt heen,
komt de eerste grote tegenslag voor
cle kermis. Br heerst cholera. Begonnen in Rotterdam en als een vlek
over het land uitgebreid. Mensenmassa's zouclen de verspreiding ervan verergeren en al spoedig worden kermissen enjaarmarkten verboden. De burgemeester van Abcoude, Proosdije en Aasdom schrijf!
zijn Vinkeveense eollega, Frederik
baron van Utenhove, cen brief met
de vraag hoe het staat met het
raadsbesluit waarin cle kennis eerst
weI en toen weer niet verboclen zou
worden.

miS.

Ben extract uit het register van
resoluticn van de secret'lris van Staat
voor cle fi naneicn van cle Verenigcle
Neclerlanden Jaat zien clat 's Lancls
bestuurclers best brood zien in kerDc burgemeesters van Wilnis
missen enjaarmarkten en claaraan en Nieuwer Amstel stellen dezelfde
meewerken. In een resolutie uit vraag. Voor aile zekerheid heef! de
1815 worclen aile vreemcle kra- burgemeester van Abcoude cle kasmel'S, kooplieclen, mars- of zakken- teleijn (hoofcl van cle politic) van
dragers of draagsters, sehaareslij- Proosdij in het Veen (dat dee! van
pers, ketelbooters omloopend met het huidige Achterbos viel toen ongrote aarden potten en glas of man- cler Abcoude) aangeschreven dat er
denwerk, gemaand zieh bij aan- in Vinkeveen uit hoofde van de heerkomst direct bij het gemeentebe- sende cholera geen kermis mag
stuur melden voor het ontvangen en worden gehouden. Hij geef! geen
betalen van cle vereiste vergunnin- toestemming tot dansen of spelen op
gen en ... 01' de gemeente daarop violen (hetgeen dansen uiOokt) of
maar wil toezien. De kermisexploi- andere instrumenten. AIle vermaketanten kennen die resolutie en de lijkheden worden ten strengste verVinkeveense kermis gedijt.
boden.
Do hoosdijkomiol', I1iU,l!"l 200'j, jaa(~Jang 1/ nUfrll'Il(~I' 1

Ergerliike tonelen
Ais de epidemie is weggecbd
gaat de kennis de volgende jaren
gewoon venler. De groei zet in en
daarmee de excessen. De eerste
bezwaren worden geuit. In september 1875 dringt de kerkenraad van
de N.H. gemeente bij B&W aan de
kermis op te hetTen.ln veel dorpen
en steden is dat al gebeurd. "Er zijn
voor het houden van kermissen geen
afdoende termen te vinden en ergerlijke tonden, losbandigheclen en buitensporigheden kunnen op die manier worden voorkomen," schrijven
ouderlingen en diakenen. Lukt opheffen niet, dan moet de kennis op
zaterdag worden afgesloten zodat
op zondag alles vrij is. Dit verzoek
wordt door de gemeente afgewezen
omdat het te laat is ingediend. Ben
jaar later voIgt weer een verzoek.
De zondag moet geen zondendag
worden. De overwegend katholieke raad legt het verzoek naast zich
neer. De kerkenraad laat het er niet
bij zitten. In april 1877 voIgt weer
een verzoek Laat a.u.b. de kennis
op vrijdagavond stoppen zodat op
zaterdag alles is weggenomen. Ook
dit verzoek heef! geen resultaat, De
kermis gaat iederjaar normaal door
totdat pastoor Van Groeningen het
ook te erg vind worden. Op 29
maar! 1879 verzoekt hij de gemeenteraad de kermis af te schaffen in
verband met "de vele misbruiken op
moreel en sociaal gebied en ook de
schrome!Uk ontheiliging van de dag
des Heeren." Het gevolg: De kermis van 1879 wordt verboden.
Prompt komt de reactie. Op
27 juli 1880 verzoeken de heren J.
MuJckhuijse, L. van Kreuningen, P.
Stijvers, O. van del' Toorn, L. van
SchaiJ(, J. van del' Hooff, H. Stekelhof en C. Stolwijk de burgemeester om dit jaar weer kermis te
houden en weI van woensdag tot
bladzijde 25

haven van de open bare orde. Bo- llUizen omdat deze door water gevendien ligt Amsterdam dichter bij scheiden zijn van de weg. De comVinkeveen dan Utrecht. De hulp mandant raadt aan hulp van de inkomt in de vorm van een wacht- fanterie in te roepen. Die is van meer
meester en vier stukrijders van de nut dan de bereden artillerie. Een
veldartillerie. Vijfgewapende solda- week later weer een brief van de
ten op evenzoveel paarden. Twee luitenant kolonel. Vinkeveen heeft nu
dagen later een tweede briefvall de acht dagen een detaehement veldcommandant. Hij heeft een verslag artillerie vanwege de ongeregeldhevan de ongeregeldheden van de be- den i. V.m. de afsehalTing van de kertrokken wachtmeester ontvangen en mis.tlij denkt dat de opgewondendat klinkt somber. Door bereden mi- heid inmiddels wei gezakt zal zijn en
litairen is in Vinkeveen weinig uit te wijst nogmaals op de eavalerie die
riehten, want paarden en manschap- beter in staat is onlusten te bestrijpen zijn weer!oos tegenover het wer- den. Hij vraagt wanneer het detaI· let volk in opstancl
pen van stenen van de zijden der chement terug naar de kazerne kan.
Op 12 oktober deelt de
Vierjaar later, in
burgemeester
mee dat
~~.'"''
februari 1884 voIgt een
de rust is teruggekeerd.
tweede verzoek van pasHij krijgt een bedankjc
toor Van Groeningen om
van de Commissaris van
de kermis niet te laten
de Koning en het vcrdoorgaan. Dit keel' gaat
C:JJid VOM 2e- ;t,ieC Va-It ;t,a-.fisre-z; zoek ook de betrokken
het om veronderstelde
militaire autoriteit te beongeregeldheden en beden WeIEerwaarden Heel'
danken voor de nauwvordering van de zedegezette
pliehtsbetraehlijkheid. I-let verwek van
ting, dienstijver en goed
de pastoor wordt door
(j
gedrag.
Dit gebeurl.
de gemeenteraad geho- Gehol'en te Utreeht.
:30 Augustus lSiJ:3.
2G .Tnli
lS[>8.
noreerd en injuli wordt Priester gewijd . . .
K,l,Jlela:m
Ie
Sehalkwijk
21
Novemb.
1,%S,
Steeds weer
het besluit door GS beKapelaall te Ut-reeht .
H .luii
tHl~O.
kraehtigd.
Pastoot' te Drie] bij Arnhem [J ])h~,'mb,
t~7<!.
andem LJesluiten
Pa..stoor te Vinkeve,en van af 2;) SeptClnb. lH7(i.
Het volk heeft de open n.ldaar na, l.lPt ontvangen dJ',r la:1L;.;,te
Dan breekt de hel
stand gewonnen en de
H. H. St>eriunenten ov',rl.e(!en d',n :l S"p.
los. Vinkeveen komt in
kerl11is
kOl11t terug. Dit
tmnber W\I[,. Zijn stol}','.lijk o\"'rhlijfseJ is
opstand en ernstige onbijgezet in den Priest"r;.;;rafke]der o]l het,
keer op verzoek van L.
geregeldheden breken
R K. Kerkhof den \) September !H%.
van Kreuningen die nauit. De burgemeester
mens
3S ingezetenen
Wij alJ"n misdoen in vel" zaken, zeUs d...
kan het met zijn sehamevoorstelt de kermis te
reehtva:1rdige vaH zeven maal 1"'1' da£';.
Ie politiemaeht niet redCielic.fde Par()chiRn(l.n~ ho(~wi\l J~('Rt()rV('n houden van de laatstc
den en vraagt hulp bij het R])ree);; ik tot Lj {l()('\f deze,: Vel'!:('eflllij (lll) (;()!l:-:. dinsdag van de maand
leger. Op 2 oktober \vil al1e~ \va.t ik t.(·::((I.nU nd.'-'daall heh, (iiJk scptember tot vrijdag
alles vnutrin ik 1)1':11 tt~ l..;:on ~I\t-·\i:~h<)ll·n. 1k hid
schrijft de commandant U ter]i,'fdovtm ,josus' U"d,klijk HMl. ko('sl<'r daaraanvolgend 12 uur
van het I' regiment veld- niet al teo gCJcde gndaehten van rni,j, want \\·at, 's nachts, GebJekcn is
artillerie te Utrecht de den Hnlnnl hinnen ga.at Hloet 7,00 znivpJ.' zijn, namelijk dat de mceren vOl)ral ecnPriei-:'tel', de llfOrdl>I' zrtl ZIHt
burgemeester dat hij kan z\vare vpranL\\'oording: VOO1' d(~. zieten I'll 7,llI)·· derheid van de inwoncrs
kiezen uit een detache- vee1 I-Ieilige za,k.en m(JcLI·n. g(~ven. lJaarnlJ) geen afsehaffing van de
ment troepen te paard of die,rharf', . (lemecntpl1~lrl'n bid v('('] V(j(JI' rnij kermis wil en gevreesd
een eskadron mtillerie uit oJld~l,t ,j ('.sus 1lI ij gen:ld i£'; :l ij. Zoo Uod s b:n·",· mag worden dat bij geen
hartigheid xnij in tlnn HJmli·l opncernt, zal ik
Amsterdam. Zijn voor- oo]{ :leer veel voor Ii bidd"n.
gevolg geven aan het
keur gaat uit naar cavaR. I. Ie>.
verzoek de ongeregeldlerie want die is beter
heden zich in ernstiger
berekend op het handzondagnachl. "Laat de kramen en de
herbergen op zaterdag sluiten. Dc
godsdienst zal dan geen schade lijden en de zondag is voor deze gemeente de kermis. Meer dan duizend mensen uit omliggende plaatsen komen naar de kermis. Zeg dat
ieder twee gulden verteert. Dat
wordt dan tweeduizend gulden. Die
krijgen wij nu niet op omdat de kermis gestopt is." Het resultaat is dat
de kennis in 1880 weer wordt toegestaan.

Ji'I~;
•

<

L!lri~til1nu~ Jol1nn c~ van Gmcnin glen.
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mate wilen herhalen. De gemeente
belreurl hel niet in staat Ie zijn geweest de openbare orde te handhayen en militaire hulp heen moeten inroepen. "Het is daarom gewenst het
verzoek in te willigen", aldus het
raadsbesluit van augustus 1885.

raadsbesluit van 13 december 1904
buiten werking. Vinkeveen zou
Vinkeveen niet zijn als dat besluit niet
meteen onderuit wordt gehaald. Vee!
inwoners hebben kennissen en
bloedvelwanten van buiten voor wie
het op vrijdag bezwaarIijk is, meldt
het raadsverslag. Op 22 augustus
1905 voigt weer een raadsbesluit.
De kermis van 1905 wordt gehouden vanlaatste dinsdag in september tot de vrijdag daaropvolgende
tot 12 uur's nachts. Het besluit van
10januari 1905 wordt ingetrokken.

Het weer opnieuw instellen
van de kermis betekent niet dat
daarmee de verfoeilijke uitspattingen
verieden tijd zijn geworden.lntegendeel. Op 28 augustus 1902 verzoekt
de gereformeerde gemeente inkorten van het aantal kermisdagen.
Tot het begi n van de Eerste
"Vanwege het we!zijn del' arbeidende klasse die hier hun zuurverdien- Wereldoor!og zal de Vinkeveense
de penningen opofferen en te prooi kermis op die dagen gehandhaafcl
vallen meestal aan lieden van buiten blijven.ln de oor!ogsjaren 1914 tot
de gemeente". Zij stell en voor de en met J918 is de kermis vanwege
kennis te houden van dinsdagavond 'tijdsomstandigheden' stilgelegd.
tot donderdagavond 12 uur. Tevens Direct daarna wordt de draad weer
wordt de gemeente medewerking opgepakt. Na het heen en weer geverzoeht de kramen zodanig te la- schuH' met de dagen in de tachtiger
ten opstellen dat het verkeer geen jaren van de vorige eeuw zijn nu de
hinder ondervindt. Lukt de inkOlting uren aan de beurt. In 1919 verzoekt
van het aantal dagen niet, dan graag de 'Maria Vereniging' de cafes om
de politieverordening aanpassen zo- 12 uur te laten sluiten. Dit lukt niet.
dat de muziek om 12 uur stopt en Een jaar later voIgt de 'Vereniging
komedie- en komiekspellen ge- van het Kruisverbond' met het verweerd worden. Met toneelvoorstel- zoek de kermis 's avonds om I J uur
lingen!<an men beelden vertonen die tesluiten. B&W willener halftwaalf
oproepen tot opstaan tegen het ge- van maken. Ook dit lukt niet. Pas in
zag en dat is nu helemaal niet ge- december 1925 besluit de raad de
kennis vast te stellen van woensdag
wenst.
tot vrijdagavond halftwaalf onder
Op 13 december 1904 be- intrekking van het raadsbesluit van
sluit de Vinkeveense raad dat in augustus 1905. Injuli 1933 voigt
1905 i.v.m. de orde en de zedelijk- een nieuw besluit, weer na Idagen
heid de kermis tot twee dagen wordt van de kerken. Wij berichtten er al
ingekort. De kermis van 1905 be- eerder over in een vorige Proosdijgint op de laatste donderdag van de koerier. Met ingang van 1933 worch
maand september en duurt tot de de kennis gehouden van woensdag
vrijdag daaropvolgende 12 uur 's tot donderdag half twaalf. Het benachts. Het besluit van augustus sluit van december 1925 gaat bui1885 wordt daarmee ingetrokken. ten werking. Drie weken later verDit besluit is tegen het zere been van dwijnt dat besluit, weer na protesde heel' W. Hoogendoorn. Hij stelt ten, in de prullenbak. De kermis is
voor de vrijdag te schrappen en de nu van woensdag 9 uur's morgens
kermis op woensdag en donderdag tot vrijdag half elf's avonds. Dit behouden.Op 10 januari J905 willigt sluit blijft eenjaar van kraeht waarde raad dat verzoek in en stelt het na de sluitingstijd weer halftwaalf
D(; !Jroosdijkoericr, Illaar! 2001, jamgang 1/ nummer 1

wordt. De Vinkeveense raad heef!
er totaal geenmoeite mee raaclsbesluiten aan te nemen en deze met hetzelfde gemak te herroepen.

Tot aan de oorlog
Een bewaard gedeelte van de
lijst van betaalde belastingen geef!
een idee wat er in J930 allemaal te
doen was op de Vinkeveense kermis. 1. de Koning betaalt .f 3,50
voor dansgelegenheid en muziek.
Anderen betalen .f 2,25 voor slagmachines. Kennelijk worden hiermee de installaties bedoeld onder de
naam 'Kop van Jut'. De heel' Van
DammoetI 36,- betalen voor zijn
draai- en zweefmolen. De heel' Teunisse heef! een golfbaan die hem
.fJ2,- kosI. J. Veltkamp krijgt vergunning voor muziek op stmat en de
Wed. Veerhuis mag in haar cafe
muziek (laten) maken.
Tot aan het begin van de
Tweede Wereldoorlog zal de kermis zo blijven. In 1938 wordt in
Vinkeveen de laatste kermis gehouden. In 1939 is er vanwege de dreigende oor!ogssituatie geen kermis.
In 1940 verbiedt de Duitse bezetter
aile kermissen enjaarmarkten. Een
jaar later besluit de eommissaris van
de provineie Utrecht het instellen van
kermissen weer aan het gemeentebestuur over te laten, waarna de
eerste kermisexploitanten sehoorvoetendmet hun verzoeken tot vergunning komen opdagen. De tijden
zijn echter veranderd. De Vinkeveense kermis zal nooit meer worden zoals het was.
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Over vvoonve
gesproken,
Dool" Joop l"tankonl1uizon
Een van de weIJieht oudste woonvergunningen in De Ronde Yenen dateert
van 1784. Het betreft de in Uithoorn geboren Marrijtje Aarsman. Zij is in
het gereeht Ruige Wilnis komen wonen, maar kan geen verklaring over·
leggen dat Uithoorn de kosten van bijstand zal betalen mocht zij daar ooit
ecn beroep op doen. Yoor het gereeht is dat een reden ham in eerste
instantie uit te wijzen.

Geen bijstand voor
luiaards
Rond de tijd dat dit verhaal
speelt liggen tussen Waverveen en
Abeoude drie kleine dorpjes. Het
zijn Waveren met 169 inwoners en
gesitueerd langs de Waver met de
Stokkelaarsbrug als middelpunt.
Botshol met 191 inwoners op de
plek waar nu het gelijknamige na·
tuurgebied ligten Ruige Wilnis met
241 inwoners ten widen van beide
in de polder die nu Groot·Mijdreeht
Noord heet. Gedrieen vormen zij het
gereeht Waveren, Botshol en Ruige
Wilnis. Het gereeht is een hoge heel"
lijkheid met eigen reehtspraak en
langs de Botsholse dijk staat de ei·
gen galg. De dorpjes bestaan aIJang
niet meer. De grenzenloze honger
naar turf, het daardoor onder water
lopen en de latere droogmakerijen
hebben de inwoners doen vluehten
en de 11lIizen doen albreken. Wat
nog resteert is het huidige Botshol
dat als enige de droogmakingswoe·
de heeft weten te ontwijken.
Net als in de rest van Neder·
land zien de Rondeveense gerech·
ten armenzorg als een kerkelijke
aangelegenheid. Dc kerk leert dar
barmhmtigheid jegens de medemens
als tegenprestatie geldt voor becke·
ven zonden. Armen zijn door God
gewild om anderen de gelegenheid
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te geven tot het verrichten van goe·
de werken. Eeuwenlang leunt de ar·
menzorg dan ook op het verlenen
van bijstand, uitbesteding en verzor·
ging in gestichten en bij particulie·
ren. Het gaat daarbij om het uitde·
len van geld of levensmiddelen,
brandstofen kleding aangevuld met
medische zorg. Echter met de groei
van de bevolking stijgt het aantal
mensen dat aanklopt om bijstand en
veel bestuurders gaan annoede be·
schouwen als een bedreiging van
orde en rust. Het is een bedreiging
die bestreden moet worden en niet
met aalmoezen in stand gehouden.
Men begint onderscheid te maken
tussen annen die door lichaamsge·
breken niet meer kunnen werken en
luiaards en leeglopers. Vooralmet
die laatste groep wordt de strijd aan·
gebondcn. Naastrcprcssicvc maatregelen tegen bedelaars probeert de
overheid met aIJerlei andere maat·
regelen de armoede in te dammen.
Het is echter tcvergecfs. Men bc·
spcurl de symptomen van armoedc
en vreest de maatsehappelijke ge·
volgcn crvan, maar 111en doel: Diets
aan de structurele achtergrond. Het
gebrek aan werle

Aileen voor inboorlingon
In de 18' eeuw is armenzorg
dan ook steeds nog in sterke mate
plaatselijk georganiseerd. Kerken en
burgerlijke insteIJingen spelen een

grote 1'01 en van centrale wetgeving
is geen sprake. Dit komt enerzijds
omdal de bestuurders armenzorg zijn
gaan zien als een middel om de ar·
beidsmarkt te reguleren en de be·
staande standenmaatschappij in tact
te houden. Anderzijds zien de ker·
ken armenzorg als een middel om
de eigen aanhang te behouden. Fel
keren zij zich dan ook tegen elke
vorm van overheidsbemoeienis en
centralisatie. Pas als in het begin van
de 18" eeuw de economische situa·
tie moeilijker wordt en de armoede
verdeI' toeneemt worden de eerste
tekenen van overheidsingrijpen
zichtbaar.
In de dorpen in de ronde ve·
nen gebeUlt de poging tot indamming
van de armoede voor het eerst rOJ1(I
1714 wanneer ook daar de zoge·
naamde alden van indemniteit vcr·
plicht worden. Als een ingezetene
gaat verhuizen naar een andere ge·
meente (v66r 1798 'gerecht' gehe·
ten) dan moet hij of zij in de nieuwe
gemeente een schriftelijke verklaring
overleggen waarin de oude gemeen·
te de nieuwe gemeente vrijwaart van
de kosten van eventuele ondersteu·
nmg.

Armbesturen en gemeenten
hebben voor· en nadelen bij de ak·
ten van indemniteit. Zij dammen de
aanwas van vrce-nlde (lrl11CI1 in zo-

dat men zich kan concentreren op
de eigen annen. Een probleem voIgt
wanneereigen annen verhuizen. De
zorgplicht blijft bij de diaconieofhet
armbestuur, echter bctrokken zijn uit
het zicht vcrdwenen. Dc controle op
de noodzaak van verdere bedeling
worth moeilijker en daarmee de
bereidwiIJigheid aan de alden mee
te werken. Armbesturen en de ge·
reehten houden daarom dan ook
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minutieus boek van aile vreemdelingen die zieb in de dorpen willen vestigen en inboorlingen die van daaruit
vertrekken.
In 1744 verhuist de 23-jarige
Dingman Goethart van Demmerik
naar Botshol. De akte die h~j van het
gerecht Demmerik meekrijgt luidt:
"... ingevalle Dingm.an Goetharl
van hier mel er worm na BOlshoi
verlrokken lot sodanige armoede
quam Ie vervallen dal dezelve alimenlalie u(jl de anne middelen
nodig had, 't welke God verlwede, wij len allen lijde dezelve wedermn in onze voorsz: gerechlen
in neemen tot fasten van onze armen onderhouden z.ullen Initsgaders die van de geregte van Botshoi en aile andere besorgers del'
annen deswegen cost en schadeloos zullen indemneren en bevr(jden .... "
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lieden defelve wetlaom fidlen aammnm, ende fodanigt
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z.,etenen z.,&n genicrende. Gedaan in den Regt:huyfe tot:
Aarlandcrvecn op den
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Vrij vertaald: Moeht Goethart een
beroep doen op de bijstand dan zal
Demmerik aIle kosten betalen als
Botshol de zorg leverL

Woonvergunning zondm
recht Op bijstand
Akten van indemniteit zijn in
feite woonvergunningen. lemand die
bij verhuizing een dergelijke akte kan
overleggen wordt bij verhuizing geen
strobreed in de weg gelegd. Zo niet
dan w(lI'dt de betrokkene uitgewezen tenzij hij of zij sehriftelijk verklaart nooit of te nimmer een bernep
op de bijstand te zullen doen. In
hijna aIle gevallen zijn het pro deo
verklaringen, opgesteld namens
sehout en sehepenen en vertegenwoordigers van de plaatselijke armbesturen. Voor katholieken is dat het
roomse armbestuur, voor hervormden is dat de diaeonie. De oudertekening gebeurt door de plaatselijke
gereehtsseeretaris.

De akten van indemnitcit: zullen zich
met tussenjJozen handhaven tot in de
19' eeuw. In 1818 voIgt de wet op
het domicilie van onderstand (staatsblad 40). Deze wet vervangt de akten van indemniteit en bepaaIt dat
een behoeftige kan deIen in de algemene onderstand van zijnlhaar geboorteplaats. Bovendien als iemand
vierjaar onafgcbroken ergens heeft
gewoond eu daar belasting heeft
betaald, dan kan die gemeente
'domicilie van onderstand' worden.

Voorlopig zitten wij nog in
1784. Laten we cens zien hoe het
gerccht Ruige Wilnis toen omging
met Marrijtje Aarsman die geen akte
van indemniteit kon t(men. Wij geven u de oorspronkcIijkc tekst eompleet met de loen gebruikelijke
sehrifttekens.

"Pro deo

Compareerden voor Schoul en
Geregle van Waveren BOlsholl en
Het begrip 'domicilie van onder- Ruigewilnisse Marrijlie Klaasze
stand' leidt er ai snel toe dat Aarsman. geboorlig van Thamen
gemeenten de annen op clkaar gaan aan den Uithoorn hu(jsvrouw van
af'ehuivcn. De armenwet van 1856 Franck van Blokland. en mel denzal daar een eind aan maken.
zelven Iwaren Inan geadsisleerd.
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en lot het pas:·;eeren en leekenen
deezes geauthodseerd; te kennengeevende dat zU cotnparanle in
d'onmogel(jkheid was geraakl onl
b(j Iwar inwooning onder deezen
Gerechten te konnen leeveren
behoorl(jke Aele van Indetnniteit ten behoeve van
de Roomseh gezinde Arm,en alhie;; en zU dus volgens de Keure en Onlonnanlie deezer Heerl(jkheid,
zig van hier tnet er woon zouden tnoelen begeeven; Edoch
Eerbiedig Verzoekende dol
dezelve keur ten lwaren opziglen bu(jlen effect wierd gesleld,
en z(j door van mogle bl(jven
versehoond. Zoo is 'I dol Sehout
en Geregte bovengemeld aan
Iwar Suppliante op Iwar verzoek hebben gepennil1eerd om
binnen deeze Ambagten onder
deeze s'jJeciaale conditie te
l1u)ogen inwoonen; narnentlUk
dal zij Suppliante ooijl otie
noo(jt eenig onderhoude ali'nenlatien (~fie Eenige Y()orreglen als
andere /nboorlingen van deezen
Geregten, noglhe van den GeregIe van Waverveen indien zij daor
onder bU vervolg van tUd mogle
kootnen Ie woonen; qfle derzelven Roomsche Arrnbezorgers zal
tnoogen (~fle konnen vorderen ql'
prelendeeren; ;naar in teegendeel
zig bU deezen verbindende dat in
cas van onverhoopte artnoede zig
als dan voorl van hier Ie zullen
retireren, zonder eenige Anntneesteren hoegenacund lastig te vallen,
en al zoo den \loorsz: Anlbaglen
de facto Ie verlaalen, en dus dezelven ten haar opzigte kost en
schadeloos te indernneeren en be··
vrijden; tot nakolning deezes verbind z(j eersle als hij twccde eomparanl hunne Per.won en goederen ctls no Reglen; alles '.onder arg
(~llist, in 101 lneerdere verzeekeringe is deeze door hun beUden
geteekend; en door de rneedeleekbladzijdc 30

ening van onze secretaris doen bekragtigen. Actun1 den .. May
1788. "
~"

eenige voorreglen dien aangaande van de Arrnbezorgers te konnen ql'te moogenpretendeeren; Zo
is '{ dol Sehoul en Gereglen van
bovengen. AII/bagte perrnitteeren
de voorsz: Marrijlie Klaasze Aarsrnan binnel1 deese Ambagte te
woonen, mils zig ordentelUk gedragende, en den dorpslasten neevens de anderen ingezetenenen
betaalende, als rneede in cas van
onverhoopte arrnoede zig de/ac'to van hier zal retireren; dog andere oj'langer niel. Aetul11
den" Maij 1788. Ter
Ordonnantie van
Sehoul en Seheepenen bovengemeld. Getekend:
J. Wickevoort Crol111nelin. "
Vrij vertaald: Marrijtic kan geen akte
van indcmniteit tonen. Zij mag desondanks in Ruigc Wilnis bijven
wonen maar dan moet zij zieh goed
gedragen, de dorpsbelastingen
betalen en geen beroep doen op de
annenzorg. Doet ze dit niet, dan zal
ze het dorp mocten verlaten.

\

J

Ouderen HYtren vroeger !o/ de bedels/{!t'
veroordeeld

Het Roomsche Armbestuur krijgt
daarop de volgende brief.

"Voor den Annen Marrijlie
Klaasze Aarsrnan geboortig van
Tharnen aan den Uilhoorn, hu(jsvrou\v van p'ranek ... en woonende in de Noonler Polder onder den
Geregle van Ruigenwilnisse heep
ten behoeven van de Roornsehe
Gemeente Acle van Renunciatie
voor Sehout en Scheepenen van
gemelde Heerl(jkheedens, en voor
die van Waverveen op heeden gepasseerd behelsende onuue oo(jl
otie noo(jl eenige alimenlatie otie

BroJlnen:
- Gemeenlearchhf Vechl en VCl1cn Ie
Mijdrechl re we/en de ok!en van
il/dell/ni!ei! van her gerech/ Waveren,
Bo!shol en Rllige Wi/nis en dee! 9 vall
de Algemelle Geschiedellis der
Nederlani/en

Dc; f)rooscJijko(>rieL maar! 2001, jaarqang 1/ nummu 1

~~ededeli
Informatiernap
Er worden door de vereniging
aJlerlei stllkken ontvangen waarvan
het vrijwel niet mogelijk is deze aan
de individllele lezer kenhaar te maken. Dit zijn niet aJleen tijdschriften
van zllsterorganisaties maar ook
mededeJingen van mllsea over tentoonsteJlingen, verschijning van
boekwerken e.d. In hetstreekarchief
Croonstadtlaan 111 te Mijdrecht is
een door onze vereniging verzorgde
informatiemap aanwezig waarin interessante stllkken tel' lezing beschikbaar zijn voor leden en belangstellenden.

Opnieuween
waarschuwing
In aJlcrlei organen van verenigingen is in het verIeden gcwaarschuwd tegen malafide praktijken
van leveranciers van genealogisch en
heraldisch materiaal. In hetkwmtaalblad "Genealogie"van het Centraal
Bureau voor Genealogie (CB.G.)
van 1 maarl 1999 wordt in het artikel "De hardleerse heraut" lIitgebreid
ingegaan op de handelwijze van "De
I-Ierallt" Antiquariaat en Boekhandel te Rotterdam. Ondanks een
veroordeling door het Gerechtshof
te 's-Gravenhage in 1997 worden
nog steeds klachten ontvangen over
deze eenmanszaak. Er wordt
ondellgdelijke of onvolledige
informatie verstrekt tegen veel te
hoge vergoedingen. Op velzoek van
een van onze leden, die met deze
ongewenste praktijken betrokken is
geraakt, wordt deze waarschllwing
geplaatst.
Wij roepen onze leden op geen
zaken te doen met deze en andere
op dit terrein werkzame bedrijven
dan na met onze vereniging ofhet
C.B.G. gepleegd ovcrleg. Het

genoemde artikelligt tel' lezing in de

illforn1aticmap van de vereniging in
het streekarehiefte Mijdrecht.

Utrechtso biografioen

vereniging 'lan de leden gratis aangeboden. De kosten waren echter
zo hoog dat het voortzetten van
dcze service niet meer mogelijk
bleek. Voor beiangsteJlenden is het
echter weI mogelijk de sinds kort
verschenen kroniek over de jaren
1998 en 1999 te verkrijgen voor
een prijs van.f 5, - per stuk. Er zijn
een aantal exemplaren voor verkoop
beschikbaar tijdens de verenigingsavond in het streckarchiefte Mijdrecht.

Door de Stichting PlIblicaties
Olld Utrecht (SPOU) worden in de
provincie Utrecht biografieen van
olld-inwoners gepllbliceerd. Ook
voor het gebied van Abeollde en De
Ronde Venen worlh een dergelijk
boekwerk uitgegeven. Voor de samenstelling van het boek zijn auteurs
uit De Ronde Venen aangezocht. Tontoonstelling
v
Binnenkorl zal dit boek onder de ti- I1-.1011'
'1 "IC,Jg;\c-g'e
1 (.1.
J. Gel I
I
tel "Van Angstel tot Kromme Mijdrecht" verschijnen. In een bijgevoeg- Van'll' 10 febrllari tot en met 25
de folder staat een en ander vermeld. maart is cr in het museum Jannink,
Voor belangsteJlenden worlh naar Haaksbcrgenstraat 147 te Enschedeze folder verwezen.
de een tentoonstelling "Naar de
Nederlanden om te werken" (Zur
Archeologische kroniek pro- Arbeit nach Holland).
vincie Utrecht 1998-1999
De kronieken over de jaren 1988
tot en met 1997 werden door onze

Nieuwe loden (vana! j november 20(0)
O.L.1. van Asselen
G. Baars
W BroUlVCJ'
D. van Egmond
cn, de Gra,,[!'
A. GroeJlcveld
N.Hoogendoorn- Korver
E. Huisll/an enE.A. le Velde
J. de long

Vinkeveen
M!jdrecht
/vItia rlcnsdiik
Vinkevccn
Wihlis
Wilnis
Vinkeveen
Waven'ecn

G. van LeeUl1!ell
G.E. van Oudenoarden

De Kwakel
M!jdrechl
Leis!
Vinkevecn
Vinkevecn
M!jdrecht

RUksdiensl vool' de
AR.M. van Semen

J.H. S'legeman

R. Jillart
At.A. Versteeg
J.G.A1. Voorbfi

Eo.!. Willms
N. Winkel
F Zaal

MOlllflJlell1enzOlIZ,

lJifhoo!"J1

Ilillego!l1

Vinkeveen

DcHo4
M!jdrecht
Vinkcveen

De groei van het ledentul zet nog steeds door. Ook IllI kunnen weertwintig
nieuwe leden worden gemeld. In het afgeJopenjaar 2000 hebben we een
netto ledenwinst geboekt van 54. Hierdoor stond er op I januari 20(J] het
mooie uantal van 5581eden ingeschrevell. Per 31 januari is dit 'Iantal opgel open tot 566.
AIle nieuwe Jeden van harte welkom in onze vereniging l
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Rabobank De Ronde Venen is een bank met een missie • Ais brede cooperatieve financiele
dienstverlener helpen wij onze klanten, leden alsmede onze leef- en werkomgeving bij het
realiseren van ambities. Wij doen dit door het creeren van een op wederzijds respect gebaseerde
langdurige, duurzame en betekenisvolie relatie • Dit is onze natuurlijke eigenschap,
opdat een ieder zal zeggen: "Rabobank De Ronde Venen is mijn bank"
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