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Bij de voorplaat
Een stukje Herenweg in Vinkeveen. Vroeger heette dit deel van
Vinkeveen 'De Heul', een oud woord dat helling betekent. Het
gaat hier om de helling tussen de Heulbrug en de brug die even
verderop, richting viaduct, over de Herenweg lag. Deze brug
bestaat allang niet meer en lag tel' hoogte van de kruising Heulweg
-Herenweg.
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Herenweg 6 te Vinkeveen
In "De Proosdijkoerier" wordt door onze vereniging aandacht
geschonken aan in de gemeente aanwezige monumentale
panden die door de eigenaren op voortrefTelijke wijze in stand
worden gehouden en op schitterende manier gerestaureerd.
Het behoeven niet altijd monumenten te zijn in de zin van de
monumentenwet en op een lijst staan vermcld. Ook
beeldbepalcnde panden zullen de aandacht krijgen.
Op de voorplaat van ons tijdschrift IS dit keel' het
beeldbepalende winkelpand Hcrcnweg 6 in Vinkeveen
afgebeeld. Het werd enige tijd geleden door de eigenaresse, de
familie A.J. Samson, opnieuw in de oorspronkelijke stijl en met
de nog besehikbare oude materialen herbouwd. Hierdoor is het
beeldbepalende effect in dit gedeelte van de Herenweg, in de
volksmond "De Heul" genoemd, zeer versterkt. Het pand komt
niet voor op de rijks- of gemeentelijke monumentenlijst maar
het is van groot esthetisch belang voor van dit gedeelte van het
dorp Vinkeveen. De vereniging wil met deze plaatsing
waardering uitspreken voor de grote zorg die juist door
particulieren aan het historisch aanzien van de gemeente wordt
besteed.
Ere wie ere toekomt.

Opmaakverzorgd doorcindredaClcuf.
Drukwcrk; Drllkkt~rJj Avanti Wilnis

34

Van de voorzitter

Vooraankondiging

Wijzigingen in ons kwartaalblad
Door technische problemen was het voor
de eindredacteur van ons blad, de heel' Hans
Toll, niet langeI' mogeIijk het blad te redigeren.
Hans heeft vele jaren met grote inzet, samen
met zijn schoonzoon, deze belangrijke taak
vervuld. In de begintijd werd het blad nog
gedrukt in Nieuwendam hetgeen veel rei zen en
trekken met zich meebracht. In de jaren van
Hans zijn werkzaamheden is het blad verfraaid
en uitgebreid en de oplage is meer dan
verdubbeld. Voor de vele arbeid, die hij voor de
vereniging heeft verricht zijn wij hem zeer
dankbaar. Beider taken zijn overgenomen door
de heel' Joop Frankenhuizen.
Bestuursfunctie nag steeds vacant
In de vorige editie hebben wij een oproep
geplaatst om belangstelling te wekken voor een
bestuursfunctie binnen onze vereniging. Tot op
heden hebben wij daarop geen reacties
ontvangen. Wij verzochten vooral aan een of
meer dames
om zich voor een functie
beschikbaar te stellen. Het is voor de
continul'teit van de vereniging noodzakelijk om
over een goed bezet bestuur
te kUlmen
beschikken. Nogmaals doen wij daarom een
beroep op onze leden zich voor een functie
beschikbaar te stellen. Het invullen van de taken
zal zonodig in onderling overleg plaatsvinden.
Excuses
In de vorige editie van ons blad werd de
tentoonstelling 'Zur Arbeit nach Holland'
aangekondigd. Deze tentoonstelling werd
gehouden van 14 februari tot en met 25 maart
200] in Enschede. Op het moment van
verschijnen van het blad was de tentoonstelling
echter reeds beeindigd. Voor deze omissie
bieden wij onze verontschuldigingen aan.
P.C. Grundmann.

Van de redactie
In overeenstemming met de wens van velen is
in dit nummer vee! aandacht besteed aan de
geschiedenis van Vinkeveen en Waverveen.

JACOB CORNELlSZ. VAN OOSTSANEN
In de maand september 2001 zal in de kerk van
de H. Johannes de Doper in Driehuis een
tentoonstelling worden gehouden van werk van
Jacob Cornelisz van Oostsanen (± 1470·- 1533).
Het betreft laat middeleeuws schilderwerk van
bijzondcre klasse. Hoewel het geen originele
stukken zijn kon door medewerking van vele musea
over de gehele wereld deze tentoonstelling van
schitterende kopieen
tot stand komen. Onze
vereniging heeft in nauwe samenwerking met het
bestuur van de Stichting Museum 'In de Veenen'
gedurende de maand september 200 I beslag kunnen
leggen op deze uitmuntende tentoonstelling die voor
belangstellenden gratis toegankelijk zal zijn.
Halverwege de maand september zal over deze
kunstenaar en zijn werk een lezing worden verzorgd.
Nadere mededelingen zullen via de plaatselijke en
regionalc pcrs volgcn.
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Het proces van David van der Aar
door Fred de Wit

Op 30 jul; 1794 \lond er in he! gerechfshui'':l van Wovcren, BOlshoI en RUige liVilnis een vh-?rschaar
(rechtsgeding) plaals tegen David van del' Aar. David }i'as een dr{/iig manne(je, die als hem ie/~<.,· nie! hevfel,
onmiddellijk her mes frok. lIef Ne(lle over 1\40cll the knile, da! ongeveer 40 jaar ge/eden elke dog op de
radio Ie horel? was, is in ieder geval op hem van locpassing. De slrqldie hU kreeg opgelegd was zwaar..

dienen bij Pieter Kiewit die een Visser is.
gevr of hij gedaagde eergisterenmiddag
omstreeks van Elf uuren niet heeft gezeeten op
c1en werf agter het huijs Van P. Kiewit om
paling af te wassen.
segt Ja
gevr of tel' die tijcl aIda'll' niet is aangekomen
seekere Jan Driehuijs (alias Kleijn Jan) Hooij
Schipper woonende te Wilnis I
segt Ja
gevr of die Jan Driehuijs niet met paling even
in het water gehouclen hebbende weicler ging.
segt Ja
gevr of hij gedaagde die Jan Driehuijs
heengaende niet met een mes in de rug heeft
gegooijd met zodanig geweld, dat die Jan
Driehuijs swam gewond wierd, een groote
quantiteit bloecl kwijt raakten, flauwagtig wierd,
op c1e grond ging neecler leggeD, en zeijclen ik
sterf
segt Ja, wei te weeten dat hij Jan Driehuijs met
een mes in de rug heeft gegooijcl, doch niet te
weeten of hij so swaar is gewond geweest, also
hij gevangen toen direet is heengegaan.
Compareerden
111
Juclitio
Cornelis
Steekelenburg
woonende
te
Vinkeveen,
deelareerende
dat
hij
Getuijgen
eergisterenmiddag omstreeks van elf uuren zig
insgeJijks heeft bevonden op de Werf van Pieter
Kiewit en aIda'll' gezien te hebben, dat Jan
Driehuijs, (alias Kleijn Jan) een Saekie waarin
eenige paling was, in het water heeft gestooken,
om de paling leevendig te houden, dat hij Jan
Driehnijs dat Saekie uijt het water neemende
over het hoofd van deesen gevangen waar zoon
mogelijk eenige droppels water op hem
gedaagde viel heen ging, waarop deeze
gedaagde zo driftig wierd, dat hij gedaagde Jan
Driehuijs met het een of ander gooijden, c1at Jan
Driehuijs terstond daarop zeijden, hij gooijd mij
met een mes ik ben gewond, fluuwagtig op de
grond ging neecler leggen en zeijde ik sterf, og
mijn vrouw en kinderen, dat hij Getuijge
terstond c1aarop na Jan Driehuijs is toegegaan en
alclaar een mes heeft zien liggen, terstoncl zijn
hemdrok los gemaakt, het hemd opgeligt en een

Twee honderd jaar gel eden werd een straf ook
in het openbaar uitgeoefend. In dit geval werd
de betrokkene gegeseld en aan de schandpaal
ten toon gesteld. Liefst in het centrum van het
c1orp, zodat ieclereen c1e miscladiger goecl kon
zien en de vaclers cn moeders hun kinderen
konden vertellen wat er van hen zou worden als
zij niet goed zouden oppassen.
Dc toenmalige seeretaris Van Wiekevoort
Crommelin van het gerecht Waverveen heeft
van het proces over David van c1er Aar een
nauwkeurig verslag gemaakt dat in het Utrechts
Arehief aanwezig is onder nummer 49-21 66 van
het gereeht Waverveen. Van Wiekevoort
Crommelin is eehter ook geen brave Hendrik
geweest, want in 1796 ging hij met onbekende
bestemming er met de kas van het gereeht
vandoor. Hij is eehter nooit gestraft geworden
omdat men hem nooit heeft kunnen vinden. De
sehandpaal heeft hij dus kunnen ontlopen.
Overigens zult u met mij kLn1l1en vaststellen c1at
het slaehtoffer, Jan Driehuijs, David wellieht
heeft uitgedaagd en goed gepast zou hebben in
een sterfsecne in een of andere opera. Om een
beeld te geven hoe het er bij een reehtsgecling in
1794 toeging is de toenmalige schrijfwijze
gehandhaafd. Hieroncler voigt het verslag.
Extra Ordinaire Vierschaar gehouden bij Den
Weledel Gestrenge Heel' Pieter Elias, Bailliuw,
Jan van Wieringen, Pieter Stigter, Cornel is
Houweling en Pieter Langenclam, Scheepenen
van Waveren, Botshol en Ruige Wilnisse, in het
Gereehtshuijs aIda'll' op den 30e Juli J794.
David van del' Aar gevangene geexamineerd
Gevraagd Hoe sijn gevangens naam is
segt David van del' Aar
gevr Waar hij gedaagde geboren is
segt te Waverveen
gevr hoe oud hij gedaagde is?
segt 24 a 25 jaaren
gevr Waar hij geclaagde woond, en wat voor de
kost doed
segt te woonen onder Botsholl, en als knegt te
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heef! omdat hij hem zodanig plaagden.
gevr of zijn gedaagde ouclers nog lceven.
segt dat zijn vader clood is, maar sijn moeder
nog ledcl.
gevr of sijn gedaagde moeder nog weider is
hertrouwd.
segt dat hij gcloofd van ja
gevr met wien.
segt met eene Hannis van Dijk
gevr of hij denselven Hannis van Dijk niet
ingeJijks meermalen heef! geclreigd met het mes
te willen snijden
segt daar niets van te weeten.
gevr of het onder anderen niet is gebeurd dal'
zijn gedaagde Stiefvader eenige tijd
den VeenmoJen komende, en eenigszins boven
den drank zijnde hij gevangenen denzelve heeft
gedreigd met bet mes te sneijclen wanneer zijn
gevangene Stiefvader het mes met een Stoel
beeft afgekeerd.
segt clat het wei kan sijn dog zig niet te binnen
kan brengen.
Compareerden in .Tuditio Hannis van Dijk
declareerende clat tot zijn innerJijk Iced weesen
te moeten seggen dat deese sijn Stiefzoon
allerbrutaalst is, bijzonder met het mes en dat
het in het vraagpoint voorgestelde del' Waarheicl
conform is.
Den Weledle Gestrenge IIcer Bailliuw R. O. uijt
naame en de van weegens de Heeren Staaten van
Hollancl
Westvriesland
Eijseh
doende:
Coneludeercl dat deezen Gevangene bij
Vonnisse van Scheepenen van Waveren
Botsholl
en
Ruigewilnisse zal
worden
gecondemneerd om te worclen gebragt op een
sehavot alhier voor het Regtbuijs op te rigten, en
aldaar met bet mes boven het hoofd weI
strengelijk zal worden gegeezcld en voorls ten
Eeuwegen dagen gebannen uijt Amstelland,
Waveren, Botsholl en Ruigewilnisse met de
kosten van gevangenisse en mise van .Tustitie
ofte tot alsulke andere Straffen als Seheepenen
in goede .Tustitie sullen vermeenen te behooren.
Aetum in het Gereehtshuijs van Waveren,
Botsholl en Ruigewilnisse dato als boven
Onderstond in Kennisse van mij seeretaris, was
getekent .T.V Wickevoorl
Crommelin
Aeoordeerd voor zo veele deesen Aangaat met
Scheepenen rolle Van Waveren Botsholl en
Ruigewilnisse
bij
mIl
ondersehreeven
Seeretaris.

wond gezien die sterk bloeden.
Compareerenden wijders in .Tuditio Pieter
Kiewit declareerende dat hij aan denselven .Tan
Driehuijs paling verkogt hebbende eeven was
heengegaan van zijn Werf om een borrel te
haalen en weederom komende denselve .Tan
Driehuijs op de grond sag leggeD en seggende
og ik sterl' ik ben gewond, dat hij getuijgen een
grauw Papier met brandewijn op den wond
gelegt heeft en den doek van .Tan Driehuijs
daarop gebonden heeft en vervolgens hem met
behulp van .Tilles Lek en Dirk Boerman beijden
hooijschipper woonende te Wilnis tel' dier tijd
meeden present, gebragt heeft bij den chirurgijn
Hieses om hem daar te Jaaten vcrbinden en dat
hij toen terstond is gegaan na den Sehout om
kennis van het geval te geven. Wanneer
ondertusschen gemelde .Tilles Lek en Dirk
Boerman den gekwetsten gebragt hebben in het
Regthuijs van Waverveen alzo de Chirurgijn
Hieses niet thuis was. Beijden Getuigen hebben
hun gedeposeerde in presentie van den
gevangene met solcmneele bevestigd. In
presentie van mij Seeretaris. Van Wickevoort
Crommelin.
Het declaratain van den Chirurgijn .T Hieses
luijd als voigt dat hij op heeden ten huijzen van
Evert Steffens, Casteleijn in het Regthuijs van
Waverveen gerepievaard zijnde de Persoon van
.Tan Driehuijs woonende te Wilnis heef!
aangetroffen denwelke
versogt hem te
verbinden wegens een quetsuur van een mes
hem door de Persoon van David van del' Aar
wonencle onder de geregte van Waveren
Botsholl op de werf' van Pieter Kiewit meecle
aldaar woonencle toegebragt en bevonclen heef!
dat den woncl onder het regtersehouderblad tel'
lengte van een Duijm en tel' diepte van een half
Duijm egter zonder gevaaJijke kwetzinge hacl.
Actum Waverveen den 28e .TuJi 1794. (was
getekend.J. Hieses)
Gevraagcl waarom hij geclaagcle denselve .Tan
Driehuijs zoclanig met dat mes gooijclen.
segt uijt drift omclat hij hem de Sak met water
over het hoofd gehouclen had.
gevr. of hij gedaagde niet eenige tijd geleeclen
ingelijk een seekeren Dirk Hallewaarcl
een sneede in het gezigt heeft gegeeven.
segt .Ta.
gevr waarom hij die man een sneeden 111 het

aangezigt gaL
segt clat hij sulks uijt grote alterratie gedaan
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De beurtvaartschipper, voor alles en jedereen
door .loop Frankcnhuizcll

In een walergebied ben.le aangewezen op de bool vooml als.le over de weg nauwelijks ull de
voelen kunl. Vlnkeveen anno 1922. De rulm 4200 Inwoners moelen wonen, slapen, elen en
drlnken. Maar hoe krijgje hel nodlge daarvoor naar hel dorp en wle helpije mel een boodl'chap
bullen hel dOll)? Beurtvaarlschlpper Theo van Rijnsoever heel! hel meegemaakl en weer er nog
alles van.
Rond 1895 verhuist de in 1864 geboren
Adriaan van Rijnsoever van Odijk naar
Vinkeveen om daar het beurtvaartbedrijf van
Lambertus Staal over te nemen. De katholieke
Adriaan krijgt vijf zonen en vijf doehters. Piet
(l897); Willem (1898); Johannes (l90l);
Arnoldus (l905) en Theo (l908). Johannes (.10)
wordt priester, Arnoldus timmerman en de
andere drie zonen zouden later het bedrijf van
vader overnemen.
Theo van Rijnsoever (92) en zijn vrauw (90),
gehuwd sinds 1937 en <Sen zoon, wonen sinds
anderhalf jaar in het verzorgingshuis St.
Germ'dus Majella te Mijdreeht. De jaren ervoor
in Vinkeveen, waarvan 15 jaar in Theo's
geboortehuis aan de Heul, nu Herenweg 12.
Ooit woonde daar de veer- en marktsehipper
Roelof ten Hoorn (1781). Later zou zijn plaats
worden ingenomen door Lambertus Staal. Nu
heeft drogist De Kruijf er zijn winkel. Aehter
het inmiddels geheel verbouwde huis loopt de
Geuzensloot, een goed bevaarbare uitvalsweg
riehting plassen en verdeI'. Daar ligt ook de
Geuzenbrug. Een met de hand bediende
ophaalbrug eompleet met klompje. lcdereen, die
weI eens met de boot uit Mijdreeht of Wilnis

langs de Aehterdijk of Hoge Dijk via de
Bruggesloot en de Geuzensloot riehting plas is
gevaren, kent het bruggetje.
Het pratcn gaat Theo niet meer 7.0 goed af. Dc
ziekte van Parkinson heeft hem in zijn greep.
Gelukkig is zijn geest nog helder en naarmate
het
gesprek
vordert
komen
de
vele
herinneringen rap weer boven. Vooral die uit de
beginperiode als hij veertien jaar oud bij zijn
vader op de boot komt. Het is 1922. Vinkeveen
is een rustig dorpje waar behalve op de
jaarlijkse kermis nauwelijks iets gebeurt. De
burgemeester heet jonkheer Alex, Engelbert,
Joseph
Gratenhuis
van
Onstein.
Ecn
patriarehaal figuur met een grate witte baard die
hem tot de borst reikt. Na veel politiek
geharrewar is het rustige dorpje sinds 1915
aangesloten
op
de
spoorlijn
UithoornNieuwersluis en na jaren van malaise kunnen de
l11ensen eindelijk weer wat ademhalen. De
veenderij noreert en mede door de hoge prijs
die de turf opbrengt kunnen kleine veenbazen
hun verliezen wat goedmaken. Dc graei van de
tuinbouw is niet te stoppen. Steeds meer
grasland wordt omgezet in tuingrond en sinds
1918 is er een graentenveiling met erwten en
bonen als hoofdproducten.
Door de grate afname is er
veel werle Als rand die tijd
<Sen van de vier kneehten, die
bij Theo's vader in dienst
zijn, weggaat neemt Theo
diens plaats in.

Het huis met de klokgevel van Arie van Rijnsoever aan de Heu!. In de verte de Heulbrug.
Vaal' de deur slaan waarsclijjnlijk twee van de vijl meisjes Rijnsoever. (Foto gem. archie!)
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Het is hard werken bij Van
Rijnsoever. De dagelijkse
werkzaamheden
omvatten
het ophalen van vraeht in
Amsterdam en Utrecht en
deze per sehip afleveren bij
de afnemers in Vinkeveen.
Vraeht vanuit Vinkeveen is

er nauwelijks, of het moeten koeien zijn. Zoals
die maandagmorgen. Om drie uur ' s nachts
opstaan. De boeren staan al te wachten en de in
te laden koeien maken herrie. Met veel moeite
en getrek lukt het de dertien beesten aan boord
van het schip te krijgen. Het is 'De Vijf
Gebroeders', een 36 tanner die 50 ton kan
hebben. In het ruim is plaats vaal' veertien
koeien. Het schip is gebouwd bij scheepsbouwer
Haring in Wilnis en worth aangedreven door
een petroleummotor, gebouwd bij Rennes in
Utreeht. Fen tweepitter met liggende cilinders
en twee grote vliegwiclen. "Net een omgekeerde
handkar", herinnert Thea zich. Het schip is
zodanig gebouwd dat het precies past in de
Demmerikse sluis en de sluis bij Bon. Maar dan
moet het roer weI eerst dwars gezet worden
andel's klapt de sluisdeur er bij het dichtgaan
tegen aan. Dan op weg naar Amsterdam want
daar moet, weer of geen weer, 's zomers en's
winters's morgens am zeven uur gel aden
worden. In Amsterdam wordt eerst gestopt bij
de veemarkt aan de Cruquiusweg in het
havengebied. Daar worden de koeien uitgeladen
en vandam' gaat het riehting laadplaats. Dat is
Amstel 132 aehter het Rembrandtsplein en vIak
bij de eaeaofabriek van Bensdorp. Onderweg

wordt eerst nog even ergens onder een brug de
koeienstront en het stro in het water gegooid en
het ruim sehoongemaakt. Rotzooi in het water
gooien mag eigenlijk niet, maar wat niet weet,
dat niet deert. Theo heeft er in elk geval nag
nooit moeilijkheden mee gehad.
Bij de laadplaats wordt de bakfiets van
boord gehaald en gaat het de sUld in am de
vraeht op te halen. Afhankelijk van wat er
opgehaald moet worden wordt soms een
handkar of een paard en wagen gehuurd. Theo
kent de binnenstad en de Jodenbuurt op zijn
duimpje. Hij herinnert zieh de schulpjes oogzalf
die hij moet ophalen bij Cleban aan de
Heiligeweg, de pakjes scheerzeep bij Woltmanlepers op het Damrak, het Lourdeswater
(wijwater) op de Nieuwezijds Voorburgwal, het
fotomateriaal bij Hols in de Haringpakkersteeg
aehter de Prins Hendrikkade. Fr zijn
Vinkeveners die heil zien in de kruidendokter
op de Keizersgraeht. Deze sehrijft een reeept
waarna Thea bij drogist Bijlsma op de
Nieuwmarkt de benodigde kruiden ophaalt. Bij
Jaeob Hooij, ook aan de Nieuwmarkt, haalt hij
kruiden voor de kruidenbitter van slijter
Koeleman aan de Herenweg. Het is allemaal

Beurtvaartschip 'De Vijl Gebroeders' omstreeks 1935
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(1"010 Th. Van R;jnsocvcr)

Hij herinnert zich een voorval met mist en in de
avond doorzettende vorst. Ze zijn de weg kwijt
en hebben geen idee waar ze zitten. Na veel
vijven en zessen lukt het tenslotte de steiger te
bereiken. De volgende morgen, toen zich overal
ijs had afgezet, bleken ze gewoon in een rondje
te hebben gevaren.

kleine vraeht voor de kleine Vinkevener. De
grote vraeht bestaat voornamelijk uit meel
opgehaald bij de meelfabrieken Holland of
Ceres, suiker, hout, olie en zo voort. "Alles,
voor Jan en alleman", vertell Theo. Het aan
boord brengen en van boord hal en is een zware
klus. Zakken graan van 75 kilo, zakken
aardappelen van 70 kg en niet te vergeten de
grote partijen wasgoed. Vinkeveen telt in die
tijd nog vijf wasserijen en het wasgoed zit in
balen van 100 kilo. Drie man zijn er voor nodig
om zo'n baal op de rug van de sjouwer te
krijgen. Deze buigt zieh voorover en de twee
anderen tillen hem de baal op de rug. Theo:
"Geen wonder dan mijn vader op zijn zestigste
helemaal versleten was." Desondanks is
Adriaan van Rijnsoever 83 jam geworden.

"Maar mijn vader had het veel moeilijker",
vervolgt Theo, "die heeft nog met de trekschuit
gewerkt" Hij vertelt dan uit overlevering over
de eeuwenoude route die de veer- en
marktschipper van Vinkeveen moest afleggen
om in Amsterdam te komen. Van de
Geuzensloot naar de Demmerikse sluis. Bij de
aftakking Nieuwersluis het paard 'Ian boord
halen en met de boom (lange stok) de schuit
naar de overkant van het
Merwedekanaal duwen. Het
paard weer inspannen en dan
over
het
jaagpad
via
Loenersloot,
Baambrugge,
Abcoude, Ouderkerk naar het
cafe Berenbijt 'Ian de Amstel.
Daar werden de paarden op
stal gezet want verder naar
Amsterdam was boomwerk.

Het betreft hier nag de houten brug van ver v66r 1930. In het toen nag brede
water aan de Herenweg lagen de beurtvaartschepen van Van Rijnsoever
gemeerd. (Feto gemeente archief)

Vaak is er los gestort graan bestemd voor de
maalderij van Oussoren. Dat wordt direct
opgehaald bij het zeeschip dat in het lJ te
Amsterdam ligt afgemeerd. In de elevator
wordt het gewogen en in het (inmiddels
schoongemaakte !) ruim gestort. Het gaat dan
om partijen van vijf tot tien ton die bij
aankomst in Vinkeveen met de hand in zakken
worden geschept. Van het zeeschip terug naar
het laadstation aan de Amstel om de rest van de
vracht op te halen. De terugweg begint meestal
,s middags tegen vieren. De aankomst in
Vinkeveen ligt tussen zeven en half acht. In de
winter is het dan donker. Theo en zijn maatje de boot wordt allijd door twee man gevaren 'moeten zich orienteren op legakkers. Maar
legakkers verdwijnen soms. Navigatie wordt
dan moeilijk.

Het aantal boten groeit. In
1895
begonnen
met
de
'Willem' van 22 ton. In 1920
de grote schuit de 'De Vijf
Gebroeders'.
Toen
de

'Vinkeveen' een 16 tonner die ook wei spottend
'De Oude Punt' werd genoemd. Het was een
boot van Theo's oom en waarom die vreemde
naam weet hij niet meer. Later, in de dertiger
jaren, kwamen 'De Drie Gebroeders' en de
'Theo' de vloot voltallig maken. In die jaren
wordt op maandag en woensdag naar Amsterdam
gevaren en op dinsdag en vrijdag naar Utrecht. In
Utrecht de ene dag heen, 'Ian boord slapen en de
andere dag terug. Pas als de groentenveiling
eenmaal op gang is gekomen verandert dat. Dan
wordt op dezelfde dag nog teruggevaren. De
groentenveiling is volgens Theo begonnen achter
Koeleman 'Ian de Herenweg. Kooplui uit Utrecht
komen met de trein naar de veiling, doen hun
bestellingen en geven Van Rijnsoever opdracht
het bestelde in Amsterdam of Utrecht af te
leveren. Varen met groenten naar Amsterdam,
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naar Utreeht, naar de eonservenfabriek 'De
Sleutels' in Leiden en het inmaakbedrijf
'Verburg' 111 Noordseharwoude wordt een
dagelijks gebeuren.
Het ritueel in Utreeht is gelijk aan dOlt in
Amsterdam. Aileen ontbreekt daar het eigen
laadstation.
De
boot
gaat
via
het
Merwedekanaal naar de Veeht en vandam' naar
het Paardenveld. Onderweg wordt wei eens een
sluis gemist. Ze zijn te laat, de sluis bJijft dieht.
Dan moet er worden omgevaren. Van
Rijnsoever vervoert naar Utreeht ook veeI
vraeht voor partieulieren. De witte boorden van
burgemeester Grotenhuis gaan naar de wasserij
om daar te worden gewassen, gesteven en
gestreken. De kapotte bril van een Vinkevener
gaat naar I-liele, de botte sehaar naar Immink en
een kapotte pop naar de poppendokter. "Breng
het maar naar de sehipper", heette het in
Vinkeveen. En Theo van Rijnsoever deed het.
Het hoorde bij zijn werk en hij stelde geen
vragen. Vader van Rijnsoever had Theo geleerd
vooral
voorziehtig om
te
gaan
met
geloofskwesties, er zo min mogelijk over te
spreken en de mensen altijd fatsoenJijk te
behandelen.
Geloofskwesties
lagen
in
Vinkeveen soms gevoelig. Het geleerde zal hem
later in de oorJogsjaren nog van nut zijn.
Dan komen die oorlogsjaren. De tuinderij loopt
terug en voor het eerst voelen de drie broers
Van Rijnsoever en de drie knechten de
gevolgen. De oorlog begint in mei 1940 met

veel vliegtuiglawaai. Theo is onderweg naar
Amsterdam. Halverwege de Geuzensloot moet
hij terugkeren. Het wordt hem te link. Het is de
enige keel' in al die jaren dOlt hij verstek heeft
moeten laten gaan. Een boot blijft tijdens de
oorlogsjaren in dienst om eenmaal per week een
vaart naar Amsterdam te maken. De andere
twee worden opgelegd. DOlt wil zeggen tijdelijk
aan moeder natuur overgelaten.
Gelukkig heeft vader Van Rijnsoever nooit aile
kaarten op de vaart gezet. Theo herinnert zich
nog de eerste vrachtauto. Hij was een jaar of
zestien. Een anderhalf tons Ford, omgebouwd
bij Lubbe in Ouderkerk. De wagen had maar
66n toegangsdeur. Een halve met aan de
bovenkant zeildoek waarin een miea raampje.
Links en rechts zat een richtingaanwijzer. Een
stokje met een soort eitje. Als je aan het touwtje
trok en het weer losliet kon je de aanwijzer op
en neer laten gaan. Later kwam er een Chevrolet
bij. Ook anderhalf ton. Weer later twee
vrachtauto's van het merk 'Reo'. Een open
wagen van twee ton en een gesloten van drie
ton.
Aan het begin van de oorlog wordt de kleine
Reo al snel door de Duitsers gevorderd. Na de
111
Utrecht
oorlog
worlh
de
wagen
teruggevonden. Gelukkig zijn aileen de banden
verdwenen. Waarschijnlijk in de hongerwinter
opgestookt in een kaehel. De motor werkt nog
en op de velgen wordt het geheel naar
Vinkeveen gereden. De overgebleven boot heeft
het de hele oorlog door
moeilijk. Brandstof is op
rantsoen. Vaak is er net
genoeg dieselolie tot
Ouderkerk en vandaar
moet het dan achter de
sleepboot in konvooi
naar Amsterdam. De
andere
twee
auto's
bJijven op Amsterdam en
Utrecht rijden. De grote
Reo
naar Amsterdam
loopt op gas. Steenkool
dOlt verbrand wordt in
een gasgenerator. De
Chevrolet op Utrecht

De oude Ford van Arie van Rijnsoever. Verzamelen voor een optocht ter gelegenheid
van de kermis. Op de auto het fanfarecorps Concordia (Foto gem. <1,chief)

41

loopt ook op gas. Maar geen gas uit kolen.
Onder de wagen heef! smid Piet Kooijman
zeven gaseilinders gemonteerd en de motor
daarop aangepast. Als de eilinders leeg zijn
worden ze door hem weer gevuld. In 1943 gaan
de drie broers Van Rijnsoever offieieel samen.
Dc firma heet dan 'Dc Drie Gebroeders'. AI' en
toe is er naast de wekelijkse dienst op
Amsterdam nog een extra vaart. Theo herinnerl
zieh Wormerveer. Onderweg aan boord slapen,
de volgende dag weer terug.
Na de oorIog komt de eoneurrentie opzetten.
Van het Hul, Van Heeringen en Brouwer rijden
dagelijks op Amsterdam. Van Rijnsoever moet
mee om geen marktaandeel te verliezen. In 1949
voIgt een fusie. Transport en verhuisbedrijf 'Dc
Ronde Venen' heet het nieuwe bedrijf. Het
duurt tot 1954. Eeht samengaan lukt niet. Dc
nieuwe naam hijgt nauwelijks bekendheid en
Van Rijnsoever blijf! aIleen aehter. In 1956
stopt Theo er mee. Hij hijgt een baan bij een
aannemer en wordt tijdelijk naar Nieuw Guinea
uitgezonden.

nooit woekerprijzen te hebben gevraagcl.
Anderen cleden dat weI. Met melk bijvoorbeelcl.
In Vinkeveen waren mensen die met de Duitsers
heulden. Er waren goeclen en sleehten onder. "Ik
was ook ondergronds bezig maar heb nooit met
iemand problemen gehad. Door mijn werk
kende ik iedereen en hicld daar rekening mee.
Ben ook nooit verraden. Toen mij na de oorIog
gevraagd werd om gearresteerde NSB·ers naar
Utrecht te brengen heb ik geweigerd. Wei heb ik
later de vrouwen van die mannen opgehaald en
ze naar Utrecht gebraeht. Konden ze even
bijpraten. Ik heb het de mensen die na de oorlog
NSB·ers uit hun 11Uizen haalden altijd kwalijk
genomen dat ze de kinderen vaak gewoon aehter
lieten. De vaders en de moeders
werden
\:veggevocrcJ en de kindercn 1110estcn maar zicn

hoc zij zieh redden."
In Vinkeveen blijken veel mensen Theo van
Rijnsoever nog te kennen. "Dag ome Theo.
Alles
nog
goed."
Theo
knikt.
Hem
ondersteunende lopen we door het gangetje
tussen drogisterij Dc Kruijf en de naastgelegen
woning naar de Geuzensloot. Theo wijst op de
achterbouw van Dc Kruijf "Hier was ons
magazijn en daar lag de boot als we moesten
lossen." Wijzend op de (Geuzen)brug: "de brug
moest wei open want andel's was er geen ruimte.
De mensen moesten dan over onze boot
klimmen om bij hun woning te komen."

Tijdens het gesprek had Theo laten weten graag
nog even in Vinkeveen te willen rondkijken.
Onderweg praten we over de oorIogsjaren. In
Wilnis over de Padmosweg rijdend wijst hij op
een boerderij. "Daar woonde Van Dam. Ik ben
daar een tijdje ondergedoken geweest. Ik was
met een van de wagens van Uithoorn op de weg
terug naar Vinkeveen. In de auto lag iets
illegaals dat de Duitsers niet moehten weten.
Onderweg worden we aangehouden. "Waar of
we naar toe gaan. Naar l1Uis. Wat zit er in de
auto. Turl'. We hebben je auto nodig.
Uitstappen. lk moet eerst de turf afleveren en
kom daarna terug. De Duitser trapt er in en ik
mag doorrijden. Bij Van Dam aangekomen
vraag ik hem de auto te verstoppen. Van Dam
zet de auto, met nog brandende gasgenerator,
aehter balen stro in de sehuur en ik duik een
tijclje onder."

We gaan over het smalle Geuzenbruggetje
links'll' langs de Geuzensloot. Verderop verwijdt
het water zich en wordt de toegang tot de
plassen zichtbaar. Links in de verte ligt een bos.
"Aangelegd toen in 1943 de provinciale weg
werd aangelegd. De provinciale weg is zand op
zand en het weggehaalde veen moest ergens
worden opgeslagen en dat was daar. Nu is er
een bos gegroeid, jammer dat je er aileen maar
met de boot kunt komen."
Op de terugweg gaan we nog even Jangs de
Heulweg waar hij kortgcleden woonde. Aehter
zijn oude woning stond ooit het tuindersbedrijf
van Celie··Mooij. Dat is nu verdwenen net als de
tuinbouw en net als de beurtvaartschipper van
Vinkeveen.

Dan vertclt hij verdeI'. Over Amsterclammers die
in Vinkeveen turf komen halen en hem vragen
het gekoehte naar Amsterdam te brengen. Af en
toe zijn er con troles op clit vervoer, maar omclat
het altijd om kleine partijen ging en er hier en
claar iets wercl toegestopt lukten die transporten
altijd. Theo van Rijnsoever verklaart de mensen
in de oorlog altijd netjes behanclelcl te hebben en
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Zwemmen en het zwembad van Vinkeveen (2)
door Jan Rouwenhorst

Hel ]" dee! van dil arlike! ging over hel zwemmen en hel denken over zwemmen in hel Vinkeveen
van v6(5r de oor!og. Beschreven werd hel zwembad aan de Baambrugse Zuwe, Dil dee! beschriifi de
perike!en rond de komsi van hel gemeenle!ijk zwembad aan de Herenweg oehler hel voormalige
po!iliebureau,
In de zomer van 1953 sehrijft het bestuur van de
zwem- en badvereniging 'Bet Zijdelmeer' in
Uithoorn een brief aan het college van b en w
van Vinkeveen, Gemeld wordt dat het openlucht
zwembad in Uithoorn - drie wekeu nadat het
seizoen is geopend - definitief is gesloten,
wegens "bedenkcJijke toestand van het
zwemwater",
Dc zwemvereniging
wonlt
opgeheven en de vraag is of Vinkeveen wellicht
belangstelling heeft voor overname van het
Uithoornse zwembad, Dat bad is ongeveer 40
meter lang, 24 meter breed, er zijn 30
badhokjes, twee bergplaatsen voor materiaal en
een controlehokje tcvens toegangspoort. Dc
gcmeentearchitect van Vinkeveen onderzoekt de
zaak en doet het college de suggestie om een
bod uit te brengen van .f 1.400,n. Afbraak en
vervoer schat hij in op zo'n duizend gulden,
Maar, zo deelt hij het gemeentebestuur mce,
daarmee is men er nog niet. FIij rekent voor dat
de toUde kosten f I 1.000, -- zullen bedragen,
inclusief nieuw hout, arbeidsloon en zanti. In
september neemt Vinkeveen het bad over voor
.f 2Jl30,--. Na de aankoop vraagt het college van
Vinkeveen aan de Pharmaceutisch Inspeeteur
van de Volksgezondheid onderzoek te doen om
vast te stellen of het open zwemwater gesehikt
is voor de bad- en zweminrichting.
In februari 1954 decJt het college meG dat ze een
zwembad tel' plaatse urgent vindt. Er wordt
namelijk
in
de
Vinkeveense
plassen
gezwommen en daar zijn plaatsen, bijv. langs de
Provineialc Weg, die "wegens het ontbreeken
van kleedgelegenheid, uit een oogpunt van
openbare zedelijkheid ongeschikt zijn, Bet
zwemmen (... ) is bovendien voor hen, die niet
kunnen zwemmen dubbel gevaarlijk. omdat de
diepte zovecJ verschilt en toezicbt ontbreekt"
Ook verwijst het college naar de rapporten van
de schoolarts. Daarin staan namelijk ongunstige
cijfers over het aantal kinderen dat de
zwemkunst machtig is, "Bet zwemmen is niet
aIleen om practische redenen van belang, met
het oog op het gevaar dat het vele water in de
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omgeving oplevert, doch in zwemmen heen
men een allervoortreffelijkste lichaamsbouding
te zien, zowel te bevordering van de
spierontwikkeling (houding!) als ten voordelen
van de adem haling en de bloedsomloop, om van
de verdere hygicnische voordelen (reinheid) niet
te spreken, Bet is daarom gewenst om speciale
aandacht te sehenken aan de bevordering van
zwemgelegenheid en -mogelijkheid voor de
schoolkinderen," Kortom, er moet iets gebeuren
en het college eoneludeert "dat de gemeente
tegen een binnen de perken blijvend financieel
offer niet moet opzien." Dc gedaehten van het
college gaan uit naar water tussen twee akkers,
gelcgen ten oosten van de Ringdijk tussen
Provineiale Weg en Prins Bernardlaan. Deze
loeatie heen vol gens b en w verscheidene
voordeJen: het bad is dicht bij de dorpskom en
de scholen gelegen, het water is helder, de
akkertjes vormen een goede afsluiting en op
weinig kosthare wijze kan het ondiepe bad in
het dijksterrein worden uitgegraven.
Enkele maanden daarvoor - in december 1953 is de reactie van de inspecteur van het
staatstoezicht
op
de
Volksgezondheid
ontvangen, Bet college van b en w schrijft de
raad dat de inspecteur de stichting van
zwembaden in open water over het algemeen
niet aanbevelenswaardig acht. maar zijn
slotconclusie in het advies is "dat de stichting
van het zwembad op de bedoelde plaats niet
wortlt ontraden." In werkclijkheid schrijft dc
inspecteur op 14 december 1953 veel meer,
waaronder de mcdedeling: "Dit onderzoek is
slcehts te bescllOuwen als cen momentopnamc.
Voor een meer definitievere beoordeling zou het
nodig zijn over een serie waarnemingen over
langere tijd te beschikken." Ook meldt hij: "Dc
algemene situatie is niet gunstig (i.v,m, het
risieo van verdund rioolvoeht), Slecbts om
ernstige finaneicle redenen ware tijdelijk een
oplossing in deze riehting toe te staan. (... ) U
zult er ook bijzonder op bedacbt moeten zijn,
mede gezien uw voornemen de houten opstallen

van Uithoorn toe te passen, om het rattengevaar
(ziekte van Weil) zoveel mogelijk te weren. (... )
Mede in aanmerking nemende dat u met het
huidige project slcehts een provisorische
oplossing bedoelt te geven van het in uw
waterrijke gemeente inderdaad zeer urgente
zwemprobleem, meen ik u het stichten van een
zwembad op de door u aangegeven plaats niet te
moeten ontraden."
Het zwembadplan voorziet in een ondiep
gedeelte en een diep bad. Het ondiepe bad wordt
gesplitst in een kinderbad van 40 tot 80 em diep
en een oefendeel met een toenemende diepte
van 80 naar ISO cm. Het kinderbad is 27,6 x 5
meter, Het oefenbad is zowel aan de kant van de
heren als aan die van de dames en meet 13,8 m
x 8,6 m. Er zijn in totaaJ 28 badhokjes
geprojecteerd, waarvan de ene helft voor heren
en de andere voor dames. De beide afdelingen
worden
door

in verband met het grote belang van de
totstandkoming van een zwembad, ware heen te
stappen," aldus het college. Het Watersehap 'De
Vinkeveensche en Proostdijer Polders' is bereid
een stuk dijksterrein ter beschikking te stellen
voor f 50,-- per jaar. "Uiteraard is het thans niet
duidelijk om te berekenen of en, zo ja, welke
financielc last dit bad in exploitatie medebrengt,
de inkomsten kunnen namelijk niet bij
omdat
benadering
worden
aangegeven,
ervaringscijfers ontbrckcn. WeI hebben wij de
gedaehte, dat het bezoek mee zal vallen."
Meer en meer gaat bij de bevolking het nut van
zwemmen en baden leven. Vooral in het jonge
geslacht zal, b.v. door middel van het
sehoolzwemmen,
waterbeschaving
moeten
worden bijgebracht. Bovendien zal ook de
omstandigheid dat in Wilnis, Mijdrecht en
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nog f 300,-- aan soeiale lasten.
TUdens cle bespreking in de ramI op 9 februari
1954 wil bet raadslicl J. Samsom Hzn.
(protestants
ehristelijke
groepering)
een
principebesluit met betrekking tot cle vraag of
het zwembacl ook op Zondag geopenci zal zijn.
Burgemeester Blom is tegen het nemen van zo/n
besluit op clat moment, omdat "dit een vraag is
van exploitatie." Blom geeft aan dat er z.i.
weinig misverstanci zal heersen. "Indien het
mooi weer is, is de behoefte aan zwemmen
groot. Wordt het zwemmen langs de Provinciale
Weg verboden, dan is de beboefte op Zondagen
dus ook groter. lndien men zich principieel op
het stanclpunt stelt clat op Zonclag niet moet
worclen gezwommen of gevaren, dan moet men
dit verbieden voor de gehele gemeente. Dit
heeft men in het verleden niet geclaan, er van
uitgaancle dat iecler zelf moet weten of bij zicb
op Zonciagen hiermecle bezig wil bouden. Het is

beplanting. Het diepe bad Jigt tussen de beide
akkers in en strekt zich uit tot circa 50 meter
van het dijksterrein. In dat deeJ van het water is
geen scbeiding gemaakt tussen de twee
afclelingen; we] zal de akker aan cle noorclkant
aileen toegankelijk zijn voor dames en die aan
cle zuidkant aileen voor heren. Buiten het diepe
water is clus een volleclige scbeicling tllssen cle
seksen geclaeht. De zwemgelegenheid IS
bereikbaar via een houten loopbrug over cle
Ringvaart aan bet eind van de Prins
Bernardlaan. Vandam' zal een looppad worden
aangeJegcl over de dijk. Voor het zwembacl
worclt een eenvoudige gelegenheid voor
rijwielberging gemaakt.
De eigenaars van de akkers, resp. cle heren W.H.
Vreclendaal en KI. van Vliet, willen elk een
huurovereenkomst aangaan voor een bedrag van
f 100,-- per jaar. "Hoewel wij dit bedrag aan cle
zeer hoge kant achten, menen wij, ciat bierover,
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dan consequent om te zeggen dat ook met
betrekking tot het bad ieder die wil zwemmen,
dit zelf moet weten." Wat betreft de
burgemeester hoeft het zwembad niet de gehele
zondag open te zijn. Het raadslid Samsom gaat
het er eehter om dat de overheid iets gaat
ondernemen. Hij betoogt het op prijs te stellen
indien de meerderheid rekening houdt met de
bezwaren en inziehten van een grote
minderheid."
In april 1954 blijkt naast het eerder toegekende
krediet van .f l2.200,-- een aanvullend krediet
van f 1.800,-- nodig omdat de provincie eist dat
er in het ondiepe bad een betonvloer wordt
gestort in plaats van een zandlaag op het veen.
Er ontstaat een diseussie of de betonnen platen
niet zullen zakken en of ratten zieh eerder onder
beton zullen gaan nestelen dan onder hout.
Vervolgens krijgt de discussie weer een
principiele wending als het raadslid 1.e. de Wit
(r.-k.) vraagt of gemengd zwemmen de
bedoeling is. De burgemeester deelt mee dat in
het diepe water gemengd zwemmen is toestaan,
maar dat gemengd oeververkeer uitgesloten is,
doordat de akkers aIleen toegankelijk zijn voor
personen van een geslaeht. In feite bedoelt De
Wit dat het gehele bad gescheiden moet zijn
door een sehutting, waardoor gemengd
zwemmen absoluut uitgesloten is. Burgemeester
Blom - zelf r.-k. - reageert daarop uiterst
verbaasd, omdat een en ander al in de
raadsvergadering van 9 februari besproken zou
zijn. Bovendien beargumenteert hij: "Een
schutting van 60 meter lengte die het hele bad
scheidt, brengt ook de noodzaak mede, dat twee
badmeesters moeten worden aangesteld." H.M.
van Vliet (r.-k.) brengt als oplossing naar voren
"om het bad bepaalde uren te openen voor
dames en voor heren." Blom licht toe dat hij
over gemengd zwemmen en geen gemengd
oeververkeer met de Landelijke Katholieke
Actie heeft gesproken en die Yond het zeer
goed. "Ook om locale motieven moet men hier
niet zo gauw tegen gemengd zwemmen zijn,
omdat er hiervoor tel' plaatse gelegenheid te
over is. Bij openstelling op bepaalde uren, gaat
de jeugd de plas op, omdat dan op dat moment,
waarop men wil zwemmen, het bad dikwijls
gesloten zal zijn voor een bepaalde groep." Dan
heeft hij liever dit bad. "De grote kinderen
hebben een eigen wi!. De verantwoordelijkheid
voor de ouders is betel' te dragen indien er een

gelegenheid is waar onder toezicht kan worden
gezwommen". Toch maakt de heel' J. Driehuis
(r.-k.) melding van zijn 'gemoedsbezwaren'.
Blom vraagt waarom hij dat dan niet op 9
februari heeft gemeld. Driehuis zegt dat hij er
aehteraf over heeft nagedaeht. Het staat bij hem
vast "dat gemengd zwemmen de hartstochten
opwekt. Men moet dit niet te licht achten. Bij
algehele seheiding der geslachten is men in
geweten verantwoord." Raadslid N. de Haem
(p.e.), die zieh zelf 'lIs zwemmer bekent, zegt
dat degenen die komen om te zwemmen geen
last hebben van hartstoehten. De heel' 1.Th. van
Wijk (r.-Ie) wijst er op dat het bad dat destijds
werd geexploiteerd verdween o.a. wegens het
verbod tot gemengd zwemmen. De voorzitter is
van mening dat een openstelling bij toerbeurt
mede zal brengen dat het bad in de kortste tijd
verdwjjnt. De heer J. Driehuis (r.-k.) vindt bet
een feit dat de hartstoehten bij gemengd
zwemmen kunnen worden opgewekt, "evenals
dit gebeurt bij het lopen op straat in
onvoldoende kleding. Als er uiterlijk niets te
bespeuren valt over de indruk, die dit op
sommige mensen maakt, wil dit nog niet zeggen
dat er niets aan de hand is, men kan niet in's
mensen hart kijken" De voorzitter blijft van
mening dat er geen principiele bezwaren tegen
zuiver gemengd zwemmen bestaan. "Volgens
opvattingen in de Katholieke Aetie beeft men
lange tijd verzuimd de jeugd er op te wijzen dat
het lichaam ook van God is. Het is betel' om de
jeugd hiervan te doordringen dan steeds
kiekeboe te spelen. Spreker is niet angstig
indien er eens een verkeerd element aanwezig
is. Dat is toeh niet te elimineren en deze komt
op de plas toch wel aan zijn trek."
In mei 1954 laat het college aan de raad weten:
"Wij menen dat tegen gemengd zwemmen als
zodanig geen bezwaren bestaan en vinden in dit
opzicht zowel moralisten als psychologen en
deskundigen van het badbedrijf aan onze zijde.
Voor moreel en psychisch gezonde mensen
brengt
het
gemengde
zwemmen
geen
noodlottige gevaren met zieh mede. De
moralisten zijn van oordeel, dat de gemiddelde
zelfbeheersing, die in de normale mens moet
worden verondersteld, inwendige zowel 'lIs
uitwendige excessen kan voorkomen. De
psyehologen weten zelfs dat de normale
sexualiteit natuurlijk in het huwelijk thuis hoort,
doch dat de lichtere erotiek, die het hele
menselijke leven doordesemt, ook 111 de
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zwemsporl tot zijn recht dient te komcn, dat
het
gemengde
zwemmen,
mits
m.a.w.
verstandig geleid en loyaal beoefend, de
gezonde,
onbevangen
omgang
lussen
jongelieden van beiderlei kunne kan en dus
moet bevorderen." VerdeI' schrijft het college:
"Uiteindelijk richten zich de bezwaren niet
tegen de beoefening van de gemengde
zwemsport 'lIs zodanig, doch tegen de
entourage, die meestal met het gemengde
zwclnmen gepaard gaat, n.1.

het gen1cngde

oevcrverkeer, dus het gezamenlijk verblijven op
strand, akker of dergelijke, bet samenzijn van
jongens en meisjes in badcostuum op
loopbruggen, duiktorens, e.d. Hiertegen bestaan
bij ons wei bezwaren. In een dergelijke sfeer
wordt de geslacbtsdrift voortdurend en onnodig
geprikkeld."
Het college IS van mening dat het zwembad
goed ontworpen is, want "de kleedhokjes zijn
geheel afzonderlijk en tussen de perrons om het
oefenbad komt een schutting, evenals in het
oefenbad zelf. Ten overvloede zullen op beide

akkers nog rietmatten van ± 1,50 M hoogte
worden aangebracht, die degenen die op de
akkers lopen geheel aan het oog onttrekken van
hen die in het water of op de andere akker zijn."
Bovendien stell het college voor om ook in het
diepe bad de gelegenheid te bieden tot
'gesepareerd zwemmen'. Dam'toe kan tot
ongeveer halverwege het diepe bad in het
midden een loopbrug worden gemaakt, waar
aileen de badmeester op mag komen. Aan beide
zijden is dan een gescheiden zwemgelegenheid
van circa 30 x 12 meter. Zo hoopt het college te
kunnen voldoen aan aller verlangen. De kosten
van de rietmatten en de loopsteiger worden
geschat op fI 1.700,n en daarvoor wordt een
aanvullend krediet beschikbaar gesteld. De
totale stichtingskosten bedragen daarmee
fl 18.700,n. De jaarlijkse exploitatie wordt
afgemaakt op .f 5.000,n. Het bad zal door de
weeks open zijn van half tien tot half een en van
half drie tot half negen. 's Zondags is de
openstelling van twee tot zes uur. Het voorstel
van J. Samsom Hzn. (p.c.) tot sluiting op
zondag wordt verworpen: een uitslag van vier

Staande de raadsleden J.Th, van Wijk, J.J. Bakker, W. Leeflang, W. Borst. F. van Golen, H.M. van Vliet,
G. van Vliet en A. Kolenberg. Zittend L.P. Samsom, N. Aarsman, burgemeester A.C. 810m, Mw J. BlomKok, J. Samsom en J, Ekel (gemeente secretaris) . De opname dateert van 1946 ter gelegenheid van de
komst burgemeester Blom (bran: gemeente archief)
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voorstanders,
een
onthouding
en
zes
tegenstanders (allen r.-I<.). Een jaar later komt
Samsom Hzn. opnieuw terug op de door hem
gewenste zwembadsluiting op zondag. Ook dan
zonder resul taat.
Het gemeentebestuur heeft ten aanzien van de
toegangsprijs aansluiting gezoeht bij
de
tarieven van het vroegere zwembad te UithoorIl
en dat te Abcoude. Doelstelling is dat "het
veelvuldig gebruik van het bad moet worden
bevorderd door een gocdc regeling van het
ahonnementenstelse]," Dc prijzen zijn als voIgt:
gezinsabonnement f 10,--; een dames- of heren
abonnement f 7,50; voor 16 en l7-jarige
jongens- of meisjes bedraagt het tariel' f 5,u.
Losse baden voor kinderen kosten vijftien cent,
voor personen boven de 15 jaar kost de toegang
30 cent. Op zon en feestdagen zijn de losse
kaartjes een dubbeltje duurder.
Op zaterdag 19 juni wordt het zwel11bad
officieel geopend. Onder muzikale begeleiding
begeeft de gel11eenteraad zich naar het
zwel11bad. Badmeester wordt de 22-jarige Th.
Miller uit Amsterdam, van beroep glas-in-Iood
glazenier. Zijn dienstverband loopt tot half
september, "zulks op een beloning van f 65,u
per week." De aanstellingsbrief vermeldt
verder: "U kunt, bij aanneming dezer
benoeming, op gemeentekosten twee witte
broeken aanschaffen." De badmeester kan
aanspraak
maken
op
een
wekelijkse
reiskostenvergoeding van drie gulden, "alsmede
50% van de ontvangsten der zwemlesgelden."
Naar het oordeel van het college heeft Miller
zijn functie tijdens het eerste seizoen "naar volle
tevredenheid uitgeoefend en (...) getoonel de
verantwoordelijkheid voor de gang van zaken
volledig te kunnen dragen." Miller krijgt voor
het nieuwe seizoen weer een aanstelling, met
een opslag van tien gulden per week en
volledige reiskostenvergoeding. De 50% van de
inkomsten uit zwemlessen bJijft gehandhaafd.
Per seizoen leverl hem dat ruim honderd gulelen
op. De heer C.J. Ekel van het Achterbos in
Vinkeveen wordt herbenoemd als kassier en
portier. Zijn vergoeding van een gulden per uur
tijdens het eerste seizoen, wordt gewijzigd in
.f 50,-- per week. Over 1955 bedragen de
inkomsten .f 4.876,u gnlden. De uitgaven
worden geboekt op .f 7.154,u. Loonkosten en
afschrijving vormen met resp . .f 2.56 I,u en
.f I.540,u de grootste posten.
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In 1956 komen er een nieuwe badmeester en
een nieuwe kassier-porlier. Een sollieitant is
eereler badmeester in Soest geweest. Het college
van Vinkeveen wint elaarom inlichtingen in. Dc
bedrijfsleider daar sehrijft het volgende terug:
"(Hij) is een jongen die te prijzen valt en die
tota'll af te breken is. Hij is niet lui, doch
behoeft de hele dag toezicht en heeft iemand
boven zieh nodig, dic met hem weet om te gaan
en hem weet bezig te houden. Hij is uit de aard
van zijn geboorteland (Drente) enigszins stug,
doch niet onwillig. Wortlt hij daarentegen dwars
gezeten, bijv. door collega's, dan wordt hij
onwillig. Zijn neigingen JiggeD meer aan de
artistieke kant dan aan de teehnische, maar zijn
handen staan nergens verkeerd voor. Zonder
leiding boven hem is hij mijns inziens
onbruikbaar, daar er voor hem gedacht moet
worden, want hersens heeft hij maar weinig en
het lijkt mij, dat hij uit armelijke ouders komt.
De kinderen echter hicJden veel van hem en dat
is mij een bewijs dat het lesgeven hem goed
afgaat, ook als er geen chef in de buurl is. Hij is
speels, maar daar is hij jong voor. Overigens is
hij ongediplomeerd, doeh ik weet niet en
betwijfel dat ook weI, of hij dit jaar examen zal
doen, wat omstreeks mei geschiedt. Ik gun hem
van harte werk naar zijn zin en zou hem, als wij
geen gedip10l11eerde kracht konden krijgen,
wederom teruggenomen hebben." Het college
benoemt uiteindelijk de 26-jarige H. Strijker uit
Waverveen tot badmeester tegen een loon van .f
60,u per week en een toelage van een tientje als
hij ook op z' n vrije dag toezicht houdt. Ook
mag hij meedelen in de opbrengst van de
verkochte zwemkaarten. In oktober 1956
rapporteert de nauwgezette Strijker aan het
college de vrijheid te nemen om "problemen
naar voren te brengen die weI zeer de aandaeht
vragen." Hij vindt dat de bestaande sehutting in
het bad vervangen dient te worden door een lage
brug. Tevens beveelt hij de verwijdering van de
opstaande schotten op de perrons aan. Hij vraagt
eveneens aandacht voor de rigide seheiding der
seksen. "Gemengd zwemverkeer komt immers
de mensheid ten goede, en is toch van algemeen
beJang, want in een inrichting 'lIs deze is er toeh
geen ruimte om ongestoord zijn of haar
'nieuwsschierigheid' uit te buitcn welke Jeiden
kunnen tot een aaneenhechting van ergernissen
en onder het bespiedend oog van de badleiding
kan men in het geheel geen oefeningen leiden in
welke vorm dan ook, het is van groot belang dat

deze schutting worch opgeruimd vanwege
overzichtelijkheid." En volgens de badmeester
moet een betere regeling getroffen worden bij
het innen van entreegelden en betere
kleurverschillen del' entreebewijzen om de
controle betel' te kunnen uitoefenen. "Tel'
verbetering denk ik persoonlijk aan een soort
van kassa." Eveneens wil Strijker meer en
betere lesmaterialen "Men (kan de leerlingen)
niet een voor een aan de hengel nemen, dus
moet hier klassikaal les gegeven worden en een
uithreiding voor een 35 leerlingen aan
lesmateriaal o.a. uit bussen, plankjes en kurken
is
heus
geen
overbodige
luxe."
De
professionaliteit van Strijker staat buiten kijf.
Hij wil lijsten om de water- en luchttemperatuur
op te nemen, evenals de heldcrheid en kwaliteit
van het water, o.a. de zuurgraad en
nitrietgehaIte. Ook bevcelt hij de registratie van
ongevallen aan. De brief van Strijker eindigt
met een waarschuwing: "Als u niet kunt zorgen
voor een jaarbetrekking brengt u onomstotelijk
gevaren met zich mede en het is funest voor het
saamhorigheidsgevoel." Voor het seizoen 1957
wordt Strijker herbenoemd. Hij verdient dan
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48

f 85,-- per week. Ook de portier-kassier wordt
herbenoemd.
1n juni 1957 meldt het raadslid J. Driehuis (1'.-1<.)
tijdens de raadsvergadering mee dat hij over de
controle op de inning van gelden in het
zwembad "rare geruchten" heeft gehoord. "Men
schijnt soms te betalen zonder dat men kaartjes
krijgt , terwij! anderen worden toegelaten
zonder betaling." Burgemeester Blom reageert
verbaasd. Hij "heeft zulks nog nooit gehoord.
Kan het niet zijn dat degenen die gewoon
doorlopen
abonnementhouders
zijn?"
Vervolgens laat Blom de raadsleden weten "dat
tijdens de grote warmte van de afgelopen weken
de toeloop zo groot was, dat het personeel soms
de zaak over het hoofd liep. Toch kunnen soms
betel' enige mensen er tussen door lopen zonder
betaling, dan dat men weer een extra kracht aan
moet stellen." Maar over de affaire wi! de
burgemeester buiten de vergadering weI graag
contact met het raadslid Driehuis. In augustus
constateert de gemeentesecretaris een tekort van
ruim 250 gulden in de leas van het zwembad.
Bovendien steIt hij vast dat de kassier heeft
verzuimd twee pakketten van in totaal
250 kinderkaarten it een gulden per stuk
te verantwoorden. Nadere controle toont
aan dat een kastekort van f169,-- niet kan
worden verantwoord. De kassier tekent
daarvoor een schuldbekentenis. En het
geld wordt in termijnen terugbetaald.
Ook het jaar daarop is weer sprake van
een onregelmatigheden en een kastekort
bij de eindafrekening. De kassier
verklaart dat er zwemkaarten door
onbevoegden moeten zijn weggenomen.
Het college ziet - na overleg met de
Rijlespolitie
in het tekort aan
waardepapier geen aanleiding tot het
nemen van 111aatregelen, want "de kassier
kan redelijkerwijze geen inkomsten
hehben achtergehouden." Als Strijker
elders een benoeming aanvaardt, moet
voor het seizoen 1958 weer een nieuwe
badmeester worden benoemd. Het wordt
de heer P. de Haan uit Amsterdam. Zijn
inkomsten zijn f 85,-- per week en
daarbij komt een
vergoeding voor
kleding en reizen van f 27--.

KlaarbJijkeJijk is - na vijf seizoenen - de sitllatie
van een steeds wisselende personeelsbezetting
voor het college aanleiding om in september
1958 een reorganisatieplan voor te leggen aan
de raad. Daarbij voert het college aan dat het
vinden van een badmeester steeds een groot
problcem is geweest. "Het ligt voor de hand dat
voor een betrekking van slcehts circa 17 weken
per jaar weinig animo wordt getoond. Dc laatste
jaren beYond de gemeente zich in een
clwangpositie en hacl geen kellS, als er een
ruimer aanbod zou zijn geweest clan had men
anclere krachten benoemcl." "Het Jigt voor cle
hand clat hiercloor cle gang van zaken in hct
zwembad niet altijd is geweest, zoals wij ons clie
wensten. Het zal u bekencl zijn dat er ook clit
jaar vrij veel klachten zijn geweest over de
wijze waarop het in het zwembad toeging. (... )
Met deze ervaring voor ogen menen wij dat er
een reorganisatie moet komen, opclat cle goede
naam van ons zwembad niet tcloor gaat en cle
exploitatie verloopt overeenkomstig onze
wensen. Dc hoofclzaak waar het om gaat, is cle
nooclzakclijkheid om iemand aan te trekken, clie
hart heeft voor cle zaak, die leiding kan geven en
zonoclig straf kan optreclen en clie iets heeft te
verliezen wanneer het gemeentebestuur meent
dat het andel'S moet. Een dergelijk persoon
vinclt men allen clan, indien men een volleclige
betrekking kan aanbieclen." Het college wil de
functie van badmeester combineren met die van
gemeente-werkman, speeiaal belast met het
onderhoud van het houten bad en de speeltuin.
"Uiteraard vergt dit veel onclerhoucl. Bovendien
is het zaak dat het bacl met omgeving helcler en
fris is. Een zwembad is nu eenmaal een
inrichting
welke
ronclom
hygicniseh,
aantrekkeJijk en netjes moet zijn. Wanneer men
dit niet kan bereiken, bevindt men zieh op een
hellend vlak, loopt het bezoek terug en wordt,
wat aan de ene zijde wordt gewonnen aan
waterbeschaving, aan cle andere kant verspecld
aan onpaedagogiseh werken vooral ten opziehte
van cle jeugcl."
Het college denkt aan een salaris in de orcle van
grootte van I' 80, -- per week, plus een
kledingtoelage. Zo'n inkomen komt overeen
met clat voor cle funeties van voorman en
gemeentewerkman-chauffeur. Tel' vergeJijking:
de gemeentebode verdient f 82,50 en een
typiste op het gemeentehuis vall in een
salarissehaal vanaf f 117,--. In oktober 1958 is

cle zaak rone!. Het college is er in geslaagd "een
kracht aan te trekken clie ' s zomers is belast met
toezieht op het zwemmen en's winters kan
worden ingezet bij allerlci onderholldswerk.
Zijn proeftijd is inmidclcls verstreken en wij
aehten zijn prestaties zodanig dat tot vaste
aanstelling behoort te worden overgegaan.
Bezoldiging als voorman, met vaste toelage van
20 gulden per week gedurende het baclseizoen in
verband met het grote aantal werkuren." Dc
raad gaat akkoord.
Als de personeclsproblematiek lijkt te zl,ln
opgelost, dienen zieh andere problemen aan.
Allereerst gaa! het om vandalisme. De
gemeentearehiteet
eonstateert in clecember
! 958 dat er flink gesloopt is in het zwembad. In
zijn rapportage melclt hij clat "de jeugd flink aan
het slopen is geweest: 8 ruiten zijn er stuk, een
spiegel is moedwillig gesloopt. Gereedsehappen
en deuren in het water gegooid. Asbestplaten
van het dak stukgeslagen. Betonp!anken van de
steiger, !ood afgesneden, bomen vernield, gaten
in de rietmatten getrapt, fietsenrekken ges!oopt
enz. Dc heren hebben het gaas bij de ingang
losgemaakt en zijn zo naar binnen gekomen."
De schacle bedraagt in totaal f ! 50,--. Reden
genoeg voor de Rijkspolitie om een nader
onderzoek in te stellen. Meerdere kinderen op
zowel de R.K. !agere school als op de
Christelijke school worden verhoord. Uit dat
onderzoek rollen 7 namen. Maar, zo noteert de
betrokken waehtmeester, "aangenomen moet
worden clat beha!ve de reeds genoemden nog
meerdere kinderen hierbij betrokken zijn
geweest. Door cle verwarrende en onduide!ijke
verk!aringen cler kincleren konden deze eehter
niet worden aehterhaald." Dc hoofcldaclers zijn
12, II en 9 jaar oud. Twee komen uit een gezin.
Hun ouders worclen aansprakelijk gestclcl en
krijgen rekeningen gepresenteerd van resp. 54
en 94 gulden. Dc ouders van de drie
hoofddaders nemen contact op met hun W.A.
verzekeringsmaatsehappijen, die vervolgens de
gemeente vragen om een nauwkeurige
speeifieatie van de bedragen.
In mei 1959 eonstateert de gemeentearehiteet
weer vernielingen "door diverse jongens in het
zwembacl in het zwembad gedaan." In totaal is
er voor f 107,-- schacle. Opnieuw stelt de
Rijkspolitie een onderzoek in, Daaruit blijkt dat
er begin mei 1959 weI een dertigtal kincleren
onbevoegd in het zwembad zijn geweest. Dc
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In 1931 is de politieke verhollding katholick
hervormd - gereformeerd - anderen: 7 - 2 .- 2 - I
In 1935 wordt dat: 6 - 3 - 2. In 1939: 5- 3 - 2 - I,
In 1931 treedt E.A. Kooijman (1'.k.) aan met een
eigen lijst. Hij verzamclt 149 stemmen en komt gclijk
in de raad. In 1932 voIgt Job. Van Vliet (1'.k.) de
overleden wethollder J. Spruijt op. In 1935 en 1939
worden Aarsman (1'.k.) en Verrips (geref) de nienwe
wethouders. Van Vliet is nll tweemaal als wethouder
gepasseerd en in 1939 komt hij met een eigcn lijst.
Met 186 voorkeurstemmen komt bij in de raad en
speelt dan een belangrijke rol omdat de katholieken
nog maar 5 van de 11 zetels hebben.
Hieronder de llitgebrachte voorkeurstemmen,
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Overigens heeft het zwembad eehter te maken
met een ern stiger probleem dan de vernielingen.
Want al in juni 1957 eonstateert de inspecteur
van Volksgezondhcid dat het water dat in de
Bruggesloot een ernstige fecale verontreiniging
is geconstateerd. Kortom, uit analyserapporten
blijkt dat het water menselijke uitwerpselen
bevat. De inspecteur waarschuwt dar de open
verbinding met de Bruggesloot een potentieel
gevaar voor het zwembad is. En daarbij bIijft
het niet. In opeenvolgende jaren wordt het
probleem nijpender. Zo voldoet het water van
het zwembad in 1965 en in 1966 111
baeteriologiseh opzicht diverse keren niet aan
de eisen. Steeds wordt vastgesteld dat de sloot
achter
het
zwembad,
de
zogeheten
Achterwetering, sterk verontreinigd is. "Het
vuile water kan, afhankelijk van stroming
(windrichting) zowel (... ) de plas opgaan en ook
het zwembad be"invloeden." Geadviseerd wordt
de situatie te verbeteren door of aansluiting op
rioolwaterzuivering of per huis of huizengroep
allhans
iets doen door plaatsing
van
gistingstanks.
Eind
1966
doet
de
gemeentearchitect de suggestie damwanden aan
te brengen aan de dameskant en de zuidkant "ter
verkrijging van beter zwemwater". Kosten: in
totaal .f 9.000,--. In mei 1967 vragen de
wethouders J.J. Turkenburg (r.-k.) en S. de
Haan (p.e.) zich af "of het zwembad weI te
handhaven is, gezien de reinheid van het water
en het grote exploitatietekort en of niet uitgezien
moet worden naar een ander punt i.v.m. de
nieuwe geprojecteerde weg." Ook in 1968 en
1969 volcioet het water bij enkele oncierzoeken
niet aan de eisen: er zijn zelfs streptokokken
aanwezlg.

Vinkeveen en de vooroorlogse politiek
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politic stell eehter vast dat met name 6 kinderen
in de leeftijd van I I tot IS jaar verantwoordelijk
gesteld kunnen worden voor de schade.
Daaronder is een meisje.
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Brannen:
Archief gemeente Vinkeveen en Waverveen.
Agenda's en notulen van de vergaderingen van de gemeenteraad
mel bijbehorende nota's van het college van burgemeester en
wetllouders; inv. ms.: (1954 en 1955), (1956 en 1957), (1958 en
1959), (Processen-verbaal verkiezingen gemeenteraad 1953),
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Eigen lijst
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Rapport Vinkeveen
door Jan Rouwenhorst
In het arehief van de voormalige gemeente Vinkeveen en Waverveen bevindt zieh een document
met de tite! 'Rapport Vinkeveen', Als jaar van publicatie wordt 1946 genoemcL Dat jaartal is met
pen aan het getypte verslag toegevoegd. De auteur van het rapport wordt niet met name genoemd.
Het archiefstuk omvat tien dicht getypte pagina's en gaat uitvoerig in op de woon- en
leefomstandigheden in de gemeente. Als het rapport een juist bee!d geeft van de toenmalige
situatie, is er - meer dan vijftig jaar na dato - aile reden voor verbazing.

Het archiefstuk geeft een bepaald beeld van het
leven in Vinkevecn. Maar hoeverre is het
geschetste beeld in de bron betrouwbaar en
representatief'?

tekst kan de lezer zich cen eigen oordeel
vormen over het rapport en de daarin
beschrcven gebeurtenissen en omstandigheden.
Reacties daarop van lezers stelt de rcdactie van
De Proosdijkoerier op prijs.

Een goede beoordeling daarvan stoelt op kennis
van een viertal factoren. Allereerst is de persoon
van de schrijvcr van belang. Helaas is die
onbekend. Ten tweede is het belangrijk om te
weten uit welke tijd de bron komt. In dit geval
staat onder de getypte tekst met pen het jaartal
1946 gcnoteerd. Die datering lijkt juist, gelet op
de bijzonderheden die worden genoemd.
Vervolgens is het van belang na te gaan over
welke informatie de schrijver heeft kunnen
beschikken. Het enige dat de auteur meldt is dat
"een groot deel del' gegevens uit dit rapport
werd ontleend aan het proefschrift van dr. F.H.
de Bruyne: de Ronde Venen." Een grotere
nauwkeurigheid bij die vermelding zou niet
hebben misstaan.

De meer algemene schets van de peri ode tot aan
circa 1940 wordt in dit artikel buiten
beschouwing gelaten. Het bewuste rapport gaat
namelijk nog in algemene zin in op het ontstaan
van De Ronde Venen, de vervening en de
landbouw, waarbij een onderscheid wordt
gemaakt in veeteelt, landbouwbedrijf en
tuinbouw.
Ook
arbeidsverhoudingen
en
eigendomsverhoudingen
hijgen
In
het
arehiefstuk aandacht.
De thema's uit het rapport die hieronder
integraal aan bod komen, gaan over de
woonomstandigheden, hygiene, het geesteJijk
peil, de sehoolontwikkeJing, de verhouding
tussen godsdienstige groepen en het zedelijk
leven. Kortom een beeld van Vinkeveen, een
jaar na aI'loop van de Tweede Wereldoorlog.

De bewuste dissertatie is verschenen in 1939. In
het
rapport
ontbreken
verdere
litcratuurverwijzingen en bronvermeldingen. In
de oorspronkelijke tekst komt een maal de
zinsnede "van bevoegde zijde verzekerde men
ons (... )" voor. Is het rapport verdeI' vooral
gebaseerd op eigen waarnemingen? Is degene
die het rapport heeft gemaalct een buitenstaander
of maakt hij deel uit van het maatschappelijlc
leven in Vinlceveen? Van wle zijn de
handgeschreven aan vull ingen en doorhali ngen?
Het kan niet andel'S of de sehrijver heeft kunnen
beschikken over lcwantitatieve gegevens en
waarschijnJijk zijn dat gemeentelijke bronnen
gcweest.

BEWONING,
"Reeds bij oppervlakkige beschouwing
van de woningtoestanden valt in sommige
buurtschappen (Waverveen, Groenlandsche
kade, Achterbosch, Donkereind) het groote
aantal woningen op, die met het volste recht de
naam hot verdienen, Het zijn de behuizingen
van land-, veen- en andere arbeiders, maar in
vele gevallen ook kleine boerenwoningen. Het
eenige middel om tot saneering te komen is
onbewoonbaar verklaren en afbreken, Thans
zijn er bovendien minstens 50 huizen te weinig,
oorlogsomstandigheden spelen ongetwijfeld een
1'01, maar het is bekend, dat ook in vroege jaren
de toestand reeds erbarmelijk was. In 1919
waren er te Vinkeveen van de 543 woningen

Een vierde aspect betrcft het antwoord op de
vraag welke bedoeling(en) de auteur beoogt met
de publicatie. Op basis van de onderstaande
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358, dat is 66 %, met een huurprijs beneden een
gulden. WeI is hierin eenige verbeetering
gekomen, maar in prineipe is er weinig
veranderd. Een nieuw uitbreidingsplan ligt
klaar; voor den oOl'log heeft een R.K.
bouwvereniging enkele lmizen gezet, maar dit is
dan ook alles. (handgesehreven aanvulling: De
gemeente
had
reeds
vele
woningen
onbewoonbaar verklaard).
In de bovenomsehreven woningen slaapt men
nog vaak in bedsteden en dat zelden aileen. Het
komt voor, dat op een zolder 8 personen van
verschillend geslacht in 3 tweepersoonsbedden
slapen. Toen in een gezin de moeder ziek was,
sliep de vader met een dochter van 16 jaar in
een bed. In het algemeen slapen de oudere
kinderen nogal eens bij de ouders bij gebrek aan
bedden. Diezelfde toestanden komen in Wilnis
voor. (handgeschreven aanvulling: Ook 111
boerderijen slaapt men veelal in bedsteden) "
HYGIENE.
"Als

gevolg

van

de

abominabeJe

woningtoestanden is de hygienische verzorging
vaak allertreurigst. Overigens is men voor
zoover mogelijk netter op zijn lmis dan op
zichzelf. Door het dicht bijeen slapen is het
moeilijk besmettelijke ziekte en ongedierte Le
bestrijden, welke laatste (hoofdluis, scabies)
[scabies is schurft, JR] veel voorkomen. Kort
voor de bevrijding eischte b.v. een dysenterieepidemie 14 zuigelingen als slachtoffer. De
wijkverpleegster en een del' artsen doen wat zij
kunnen. Er is geregeld sehoolcontr6le. Na de
bevrijding heeft een R.K. hulpcolonne de
kinderen met DDT behandeld.
Daar
het
Wit-Gele Kruis verstek laat gaan, doen de 2
zusters van het Groene Kruis al het
verplegingswerk, evenals de zuigelingenzorg,
hetgeen beteekent, dat zij met een weegschaal
de kraamhuizen langs gaan en verdeI'
eontroleerend optreden. Een wijkgebouw met
consultatiebureau voor zuigelingen is hier een
dringende noodzaak. Het magazijn van het
Groene Kruis is nu nog ondergebracht in een
schuur. Daar er langs de hoofdwegen
waterleiding ligt, zou het wijkgebouw tevens

Onbewoonbaar verklaarde woningen rond 1940. Het betreft de wijk 'Klein Amsterdam'. De huizen
stonden op de plek waar nu het viaduct lig!. Met de sane ring na de oorlog kregen de bewoners
woonruimte aangeboden in de nieuwe wijk rand de Spoorlaan (foto archief Piet Koster)
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een badgelegenheid moeten herbergen. Dit zou
zeer belangrijk zijn tel' verbetering van de
Iichamelijke hygi(~ne, die zeer veeI te wenschen
overlaat. Vooral wanneer de menschen wat
ouder worden, raken zij vaak aan een algeheele
vervuiling ten prooi. De kinderen worden
(doorgehaalde teks!: ten pleziere van de clllders)
des Zaterdags wei gewasschen.
Waarschijnlijk op het voorbceld van de
Zondags- en vacantiegasten komt het zwemmen
er wat meer in. Het water in de plasscn is
hiervoor zeer geschikt. Een zweminrichting, die
eenigen tijd heef! bestaan, is weer verdwenen,
omdat het zwemmen op Zondag niet strookte
met de overtuiging van een del"l del' gemeente.
Teekenend voor de vervuiling van een del"l del'
Vinkeveeners is het feit, dat een werkgever uit
een
del'
omliggende
plaatsen
eenige
Vinkeveensche arbeiders naar 11llis stuurde, om
zich te wasschen, aangezien zij een ondragelijke
lucht verspreidden.
De privaten bevinden zich meestal buiten.
Hoewel er waterleiding is, gebruikt men liever
tonnetjes. Een del"l van het vuil komt in de
weteringen
terecht,
waarin
ook
alles
gewasschen wordt. De waterleiding, die cr sinds
1925 is, en waarop in 1939 ruim 96 % van de
bevolking was aangesloten, schijnt zich in
weinig belangstelling te mogen verheugen. De
berekening per z.g. "waterpunt" is oorzaak , dat
uit verschillende van de nieuwgebouwde huizen
de vastl" waschtafels en het watercloset zijn
weggebroken I

de
sociaal-economische
verhoudingen
IS
onmiskenbaar, al vormen de "nieuwe rijken",
i.e. verveners en tuinders in het algemeen geen
uitzondering. Zooals wij reeds hebben gezien,
zijn
zij
vee!al
voortgekomen
uit
de
boerenknechts.
De lange werkdagen,
en
het geringe
welvaartspeil hebben alle hoogere aspiraties in
de menschen geleidelijk uitgedoofd. Het
conservatisme is ongeloofelijk. Er sehijnt meek
als gevolg van de vaak zeer stane
Ievcnsovertuiging, een druk op de menschen te
Iiggen, die tot uiting komt in een lijdelijke
houding ten opzichte van alles. Zij zijn voor een
groot deel gewend onder den duim gehouden te
worden; groeien zij hierboven uit, dan wordt
van de nieuw verworven positie geen gebruik
gemaakt om de mindel' gelukkigen het bestaan
te verlichten. (doorgehaalde tekst: Onder de
boeren, in het algemeen niet de ongunstige
groep)
(handgesehreven aanvulling: Er) kwamen vee!
N.S.B.-ers voor, meer dan 100 van hen zijn
thans gedetineerd. Vennoedelijk speeh ook hier
het lage ontwikkelingspeil een 1'01. De
voordee!en, die dit lidmaatschap opleverde,
appelleerde bovendien aan de zeer materieele
gezindheid bij velen. Een moraal houdt men er
niet op na. Voor alles was men echter niet in
staat de consequenties van het Nationaal
socialisme te voorzien. Men is bovendien zeer
langzaam in zijn reacties en waarschijnlijk,
mede als gevolg van een langdurige isolatie,
zeer
terughoudend
tegenover
vreemden.
Vernieuwing en stimuleerende invloeden van
buiten worden met argusogen bezien en hebben
niet veel uitwerking. De lijdelijke houding
leidde er toe, dat jongens in de bezettingstijd
braaf naar Duitsehland gingen."

Het is opvallend, dat het aantal T.B .c.-gevaJlen
onder deze omstandigheden klein is. Het Groene
Kruis beschikt over Iigtentjes. Overigens zijn de
menschen aangewezen op het districtsconsultatiebureau
te
Utrecht,
waarvan
langzamerhand weI meer gebruik gemaakt
worcH. In het algemeen is men ook lid van een
ziekenfonds, al Ievert de betaling (doorgehaalde
teks!: veel) moeilijkheden op. Het bedrag is 50
(met de hand gewijzigd in 56) ct per week
(Ziekenfonds Vecht en omstreken)."

SCHOOLONTWIKKELING

"De sehoolontwikke!ing is zeer slecht.
Ook al weer als gevolg van eeonomische
invloeden is het onderwijs voor vele kinderen
zeer onvolledig, doordat zij in het drukke
seizoen dikwijls mee moeten helpen, waardoor
zij de school verzuimen, terwijl zij soms na
enkele jaren de school in het geheel niet meer
bezoeken om hun ouders te kunnen helpen. In
de crisisjaren kwam het op de scholen nog voor,
clat in clen drukken tijd een maancl

GEESTELIJK PEIL.

"Is de lichame!ijke toestand, afgezien van
de vervuiling, niet slecht, het geestelijk pcil is
werkelijk allerbedroevendst. De sam en hang met
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"hooivakantie" werd gegeven. Dc slechte
toestand op de boerenbedrijven was oorzaak dat
men geen geld voor arbeidskrachten kon of
wilde uitgeven. Zware arbeid op 10 en II
jarigen leeftijd is geen zeldzaamhcid, vooral in
de vcendcrijen. [cloorgehaalde tekst: In verband
met het bovenstaande komt analphabetisme nog
voor, zelfs op jongen leeftijd (20 jaar)].

gering, terwijl dit toch wei zeer gewenseht is,
vooral zou dit de arbeidersgezinnen ten goede
kunnen komen. In Vinkeveen hebben de nonnen
die er overigens geen bevoegdheid toe hadden,
vroeger weI iets in deze riehting geclaan. VerdeI'
was er tel' plaatse wei eens een naai- en
knipcursus of een kookeursns gegeven door
iemand uit de bUlnt of uit Amsterdam; van deze
gelegenheden werd vrij veeI gebruik gemaakt.
Een enkel meisje gaat naar de huishoudschool in
Loenen of Uithoorn; in de laatste plaats is
gelegenheid zich tot eoupeuse te bekwamen,
waarvan zeer schaarseh gebruik wordt gemaakt.
Ook in dit opzicht dienen de mogelijkheden ten
spoedigste
te
worden
uitgebreid.
Een
middenstandseursus,
gegeven
door
een

Men vindt het bespottelijk wanneer iemand zijn
kinderen meer dan de lagcre school laat vol gen.
De resultaten van het onderwijs zijn slceht,
evenals van de catechisaties. De 4 bijzondere
scholen hebben een respectabel aantal leerlingen
(R.K. jongensschool 200, R.K. meisjessehool
200, Chr. Nat. school 200, idem te Waverveen
met 90 leerlingen, terwij I
de Openbare Lagere
school, die in een lokaal
in de Chr. School te
Waverveen
is
ondcrgcbracht

ongeveer

8 Ieerlingen telt). Voor
de jongere
kinderen
bestaat er een R.K.kleuterschool, waar ook
de
Protestantsche
kinderen

heengaan,

(doorgehaal de,
onleesbare tekst).
Hct 8e leerjaar wordt
bijna
niet
gevolgd.
Enkele
bocrenzoons
om
gebruiken
dit,

Acl1terbos rond 1940. Acl1terbos werd toen ook wei 'De Jordaan' genoemd naar de
Amsterdamse Jordaan waar ook ooit veel armoede l1eerste. Veel grote, meestal
katl1olieke, gezinnen met soms wei 10 kinderen in kleine l1uizen. In l1et l1uis op de
voorgrond woonden Freek en Jan van de Meer. In l1et l1uis daaracl1ter Kee van der
Laan-Pothuizen en daaracl1ter Gert Hooaendoorn. (foto arcllief Piet Koster)

voorgezet landbouwonderwijs te gaan volgen.
Een landbouweursus is er thans aileen in
Waverveen (Iocaal del' O.L. school). Vroeger
gal' het hoofd del' R.K. school land- en
tuinbouweursussen. De landbouwdagscholen
liggen te vcr weg om veel leerlingen te trekken
(Woerden. Aal smeer, Amsterdam, Montfoort).
Het is dringend gewenscht de mogelijkheden tot
dit onderwijs diehter bij huis te brengen: in de
Ronde Venen is zeer zeker plaats voor een
landbonwsehool. Thans gaat men naar Woerden
of naar Breukclen (ChI'. Landbouwdagschool).
Ambachtsonderwijs wordt bijna niet gevolgd.
Voor de meisjes is de mogelijkheicl voor het
volgen van Nijverheidsondcrwijs ook zeer

onderwijzer van de Chr. School te Vinkeveen,
wordt vrij goed bezocht.
Na den schooltijd is het met de ontwikkeling
volkomen afgelopen. Er is bijzonder weinig
vrije tijds. Dc Zondag gebruikt men voor den
kerkgang en verdeI' voor slenteren. Gelezen
wordt er zeer weinig. De Jongelingsvereeniging
heeft een bibliotheek, die volkomen verouderd
is. Er is een boekwinkel, die weI iets schijnt te
doen op het gebied van lezingen, doch met zeer
weinig succes. Eenmaal per 14 dagen is er een
filmvoorstelling met vrij actnelc films. Een
goede leesbibliotheek is ongetwijfeld een eerste
vereischte I

54

Van het VEREENIGINGSLEVEN kan niel vee I
goeds verleld worden. Er zijn Hervonnde en
Gereforl11eerde
.Jongelings-.
Meisjesen
knaIJel1Vereenininoell'
een 13il'belstudiekrinnb
b
b
' . '
voor Gel'. Mannen. eel1lge Protestantsche
z<lngvereCI11gll1gen,

cen

neutralc

l11uziekvereeniging. verdeI' van R.K. zijde cen

wensehen overlaat. In den oorlog is dil iets
verbeterd. Voordien kwam het b.v. bijna niel
voor, dat men bij middenstanders -nietgeloofsgenooten koeht. Ook bij het aannel11en
van arbeiders zou de weg del' voorkeur gevolgd
worden. Verschil van geloof beteekende
tegenwerking. "

muzickverccniging, cen harmonicaverecniging,

een toneelvereeniging, een voetbalclub, die ook
uitvoering geeft, een bOllwvakarbeiders- teven
gezelligheidsvereeniging en een danseluh. De
genoegens van R.K. zijde zijn over hel
algel11een banmd (kaarlen en biljarten). Aan
ontwikkeling wordt zeer weinig gedaan. Men
kan

wei

zeggcn,

dal. het

Ycreenigingslevcl1

bijzonder weinig beteekenis heeft. Hel R.I<:.
vereenigingsgebollw is al cenigen tijd buiten
gebrllik. Van gereforl11eerde zijde is l11en iets
aetiever onder invloed van een goedwillende
predikant. Dc N.H. predikant, die pro-Duitseh
was, evenals zijn kerkeraad, is na zijn schorsing,
eerst sederl korl terllggekeerd. Ook van die zijde
is
weJl1ig
stil11uleering
van
het
vereenigingsleven te verwachten.

ZEDELI.JK LEVEN
"Wij hebben reeds gezien, dat men van
een l110raal
Jl1
hel dagelijksehe leven
ternauwernood iets l11erkt. (doorgehaalde leksl:
Dc veelvuldig voorkol11ende N.S.B.-ers onder
de boeren behoorden, overigens merkwaardig
genoeg, niet tot het sleehlste SOOI'l).
Over het algemeen hebben de boeren zich in
den oorlog door het bedingen van hooge prijzen
voor levensmiddelen, ten koste van hun
medemenschen. zeer verrijkt. In andere
opziehten steken zij niet ongunstig af tegen de
verveners en tuinders. De landarbeiders worden
beler behandeld dan de veen- en luinarbeiders.
Het zedelijk ped in engeren zin is bij nagenoeg
aile bevolkingsgroepen beneden norma'll. Voor
een bepaald deel is dit niet te verwonderen,
gezien het totale gemls aan behoorlijke
slaapgelegenheden. VerdeI' homit men er vaak
wonderlijke ideecn op na over wat al of niel
geoorloofd is. Ten deele is dit een gevolg van de
algemeene aehtersland, die in bepaalde gevallen
op onnoozelheid gaallijken.

Vinkeveen heeft zijn na-oorlogsche dansrage
(vooral bij de R.I<:.) ten deele gehad. Men ging
hiervoor zelfs wei naar Amslerdal11. Ook is erin
het dorp een dansgelegenheid. Men heen
getraeht volksdansen te inlroduceren, dit
misluktc gehecl. Pogingen van een l1lcuwen

kapelaan, 0111 hel cullureele peil op te voeren,
liepen op niets uit."

Hel groote aantal huwelijken onder elkaar in
aal1l11crking

VERHOUDING GODSDlENSTIGE GROEPEN.
"I-let Roomseh-I<:atholieisl11e neel11t in de
Ronde Venen en in Vinkeveen in het hijzonder
een overwegende plaats in. Dc verhollding in
Vinkeveen is len lwaste bij: R.K. 56 %,
tegenover N.H. 34 % en Gereformeerden 8 %,
lerwijl de overblijvende 2 '10 de overigen
bevatten.
Terwijl
de
Proleslanten
veer
landbouwers tellen, behooren de R.I<:. veelal tot
de arbeidersklasse, vooral de vecnarbeiders,
terwijl ook de verveners en de tllinders
overwegend R.I<:. zijn. De Middensland is
gel11engd. I-!oewel l11en over de onderlinge
verholldingen tegenstrijdige beriehten verneel11t,
is het toch wei duidelijk dat deze allesbehalve
gunstig zijn. Van bevoegdc zijde verzekerde
l11en ons, dal in het bijzonder de verhouding
tussen het Roomseh I<:alholieke en het
Nederlandseh Hervormde volksdeel veeI te

genomcn,

valt

de

oogst

aan

krankzinnigheid (2 gevallen) en achterlijkheid
(4 gevallcn) niet tegen. Ook zijn er nog 3 asoeiale gezinnen. Dc lamste jaren worden er
meer huwelijken buiten het dorp gesloten.
Vermoedelijk heeft ook de immigralie van
vreemden een bounsli
invloed b
oehad
.
boen
'
waardoor de gevolgen van inteelt beperkt zijn
gebleven. De familieband is weinig hecht. Dc
l11annen, die na de bevrijding bij de
bewakingsdienst zijn tereeht gekomen, hebben
hun Vl'Ouwen in versehillendc gevallen in den
sleek gelalen. Het aanlal echlseheidingen neemt
ook hier toe. In hel algemcen zakl hel zedelijk
peil in verband mct de oorlogsol11standigheden
onruslbarend. In de bezettingstijd zijn er
kinderen van Duitsche soldaten geboren, hoewel
er in hel dorp geen bezelting lag. Gedwongen
huwelijken komen veel voor; jongens laten de
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meisjes zelden zitten."
RESUMI',
"Mede door de jarenlangc afgesloten
ligging is het geestelijk peil del' Vinkeveensehe
bevolking
beneden
normaa!.
Het
produetieproees heef! er toe geleid, dat een deel
del' bevolking (vn!. veen·· en tuinarbeiders) een
onzeker en schamel bestaan heef!, de uitbuiting
van deze lieden door de nieuw opgekomen
groep verveners en tuinders uit zieh In
abnormaal lange werkdagen en (voor den
oorlog) zeer lage lonen.
Kinderarbeid is hiervan mede een gevolg met
als begeleidend versehijnsel: schoolverzuim en
analphabetisme. Dc verdiensten in het seizoen
waren niet toereikend voor het geheele jam.
Sehulden werden als normaal beschouwd,
waardoor een decI van den middenstand in een
zeer zwakke positie verkeerde. Ais gevolg van
den oorlog zijn de loonen enorm gestegen,
zoodat men een en ander heef! kunnen
aanzuiveren. Het is eehter waarschijnlijk, dat de
vooroorlogsehe toestanden bij een verminderde
vraag
naar turf en
tuinbollwproducten
onveranderd zullen terugkeeren. Een oplossing
dient gevonden te worden om den arbeiders een
aanvllllend inkomen te verschaffen. B.v. in den
vorm van indllstrie. De bestaande betonindllstrie
is hiervoor niet voldoende; er sehijnen mindel'
gllnstige toestanden te heerschen. [Elders in het
rapport wordt over de 'mindel' gewensehte
toestanden" m.b.t. de VOBI, de Vinkeveensehe
Onderlinge Beton lndllstrie, gemeld: In 1925
werd tel' opvanging van de werkloosheid een
13etonindustrie gestieht, die een dertigtal
mensch en werk geef!. (Voor de land- en
veenarbeiders was de) aanvlllling van het
inkomen door het werken bij de betonindllstrie
vaak niet voldoende om de winterperiode te
overbruggen. De loonen waren hier zeer laag:
werkte men in Amsterdam, waar het bedrijr vele
opdraehten had, dan weI'd toch het belangrijk
lagere Vinkeveensehe loon llitbetaald. AI zijn de
loonen thans verbeterd, de sreer, waarin gewerkt
woreh, sehijnt verre van plezierig te zijn. Een
grief is thans, dat er b. v. van llitgif!e van
vaeantiebonnen nog niets gekomen is.]
Het
gemeentebestllur
schijnt
niet
zeer
geporteerd te zijn voor uitbreiding van de
industrie.
Vermoedelijk
werken
de
tegenstellingen op kerkelijk terrein, als in veel

andere opzichten ook bier remmend. Met de
woningtoestanden en de hygiene is het in zeer
vele gevallen treurig gesteld. Het aantal
krotwoningen
IS
groot,
behalve
de
arbeiderswoningen zijn er ook boerenhuisjes,
die in zeer sleehten staat verkeeren. Zoo het
ergens nodig is in te grijpen, dan hier in de
eerste plaats! Om de vervlliling tegen te gaan is
stiehting
van
een
badhuis
dringend
noodzakelijk, eventlleel geeombineerd met de
inriehting van een geeombineerd wijkgebouw.
Dc boerenstand is thans over het geheel niet
onwelvarend, meele 'lIs gevolg van de omzetting
naar de eonsumptiemelkbedrijven. Opvallend is
eehter de weinige interesse voor vakonderwijs;
het gebruik van kunstmest heef! eerst sedert
enkele jaren voor den oorlog wat meer ingang
gevonden. De eoiiperatie is zeer gering
ontwikkeld. Het eonservatisme, ll1 andere
opziehten onbesehrijflijk, was ook op dit terrein
zeer groot. Betere voorliehting op het gebied
van land- en tuinbouwmethoden is gewenscht.
Uitbreiding van landbouwavondonderwijs en de
stichting van een landbouwdagschool, b.v. in
Mijdrecht,
is
noodzakelijk!
Ook
het
huisholldonderwijs en het ambachtsonderwijs
dienen gestimuleerd te worden. Het cultureele en gezelligheidsleven is beneden pei!. Door de
abnormaal lange werkdagen is er van vrijen tijd
haast geen sprake. De Zondag wordt op weinig
verheffende wijze doorgebraeht. Men Icest bijna
niet, een behoorlijke hibliotheek is bovendien
vcr te zoeken.
Men vindt het belaehelijk, wanneer de kinderen
voortgezet onderwijs genieten. Het achtste
leerjaar is een paskwil (beledigende spotterij,
JR) Ten gevolge van den oorlog is het
zedelijkheidspeil diep gezonken. Ontrollw is een
veel voorkomend verschijnse!. Van de kerken
gaat weinig invloed uit, men bezit geen moraa!.
Het aantal huwclijken is groot.
Opvallend is het zeer groote OlantaI N.S.B.-ers,
thans gedetineerden, in het bijzonder onder de
boeren. In den oorlog hebben velen, zoowei
verveeners, boeren, als tuinders zich van een
zeer ongllnstigen kant doen kennen, waar het de
hllip aan hun medemenschen betrert. Vele del'
hierboven opgesomde misstanden komen niet
sleehts in Vinkeveen, maar ook in het naburige
Wilnis en Mijdrecht voor. Een socia'll werkster
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heeft hier, naast veil' anderen en vennits zij tot
de bevoJking, die zeer terughoudend is, weet
door te dringen, een onafzienbare taak!"

van der Heijden. Deze zal zich later als notaris
in Mijdrecht vestigen. De vergadering houdt
zich voornamelijk bezig met de verdeJing van
de polderbesturen en het uitzoeken van wat de
vorig jaar overleden burgemeester Adrianus
Verdam Azn. beeft achtergelaten.

Het Jigt voor de hand dat het rapport wellllg
waarding zal hebben gekregen in Vinkeveen.

In 1842 weigeren veel veenbazen in Vinkeveen
het zogenaamde arm en- of oortjesgeld te
betaJen. Het gaat om drie penningen voor iedere
verveende roede grond die 'Ian de armbesturen
wordt afgedragen. (l oortje = 4 penningen = 14
stuiver en I roede is 3,7 meter). De veenJieden
zijn er achter gekomen dat dit armengeJd
gebaseerd is op het octrooi van de Mijdrechtse
droogmakerijen uit J789 en daar willen ze niets
mee te maken hebben. De armbesturen zoeken
vervolgens steun bij de gemeente en deze zoekt
steun bij de provincie om onwilllige veenJieden
tot betaling te dwingen. De gereformeerde
diaeonie wijst op de sinds jaren verworden
rechten. Alles tevergeefs. De Vinkeveense en
Waverveense armbesturen moeten het na 1842
zonder Oortjesgeld stellen.

Opmerking van de redactie. In het
streekarehief Veeht en Venen bevindt zieh een
provinciaaJ
rapport
getiteld
"Rapport
betreffende een onderzoek naar de sociaalgeografische struetuur van de gemeente
Vinkeveen en Waverveen". Het onderzoek,
uitgevoerd door de provinciale planologische
dienst
Utrecht
in
opdracht
van
het
gemeentebestuur, Yond plaats in 1947. Het
rapport omvat ten dele het hierboven
beschrevene, zij het in wat mindel' gechargeerde
111
het
bewoordingen.
Het
voorwoord
provinciale rapport vermeldt dat het onderzoek
in hoofdzaak werd verricht "door een tijdelijk
aan de dienst verbonden Drs. in de sociale
geografie, de heel' A.I.e. van Munster die ook in
hoofdzaak het rapport opstelde. Het voorwoord
eindigt met de opmerking dat veel medewerking
werd dervonden van gemeenteambtenaren en
verschiIlende ingezetenen van de gemeente."

Door de samenvoeging en het wegvallen van het
oortjesgeld is veel armenzorg op de schoudel's
van de gemeente terecht gekomen en die !aat
niet na hierin aI en toe te snijden. Zo b1ijkt
tijdens de raadsvergadering van 5 januari 1850
dat de gemeente elk jaar 1'1. 250,- subsidie geeft
aan de Roomsche en de GereIormeerde armen.
Toen nog assessor H. van Os merkt op dat bij
de
roomsen
en
de
gereIormeerden
ontevredenheid is ontstaan omdat die jaarlijks
voor de Vinkeveense en de Demmerikse annen
"al tamelijken bijdragen moeten doen en op dien
wijze mede ook voor die van Waverveen" Hij
stelt voor de post van II. 250,- voor het jaar
1850 en volgende jaren van de begroting te
verwijderen. Dit worth met de stemmen van drie
Vinkeveners v66r en twee Waverveners tegen
aanvaard. De stemming wordt be'invJoed door
twee aIwezigen. Burgemeester Wesselsz, die
ook armmeester is van de gereformeerde armen,
nam niet deel aan de stemming en de katholieke
notaris .I.e. van del' Heijden was aIwezig.
Omdat men niet kon ontkennen dat er wei
degeJijk geld voor de annen nodig was werd
besloten de provincie om een aanvullende
subsidie te vragen. Die gal' eehter niet thuis. De
gemeente moet het daarna helemaal aileen doen.

Vinkeveen samen met Waverveen
Door Joop Frankenlluizen

Deel 1 De samenvoeging

In 1841 wordt wat er van de gemeente
rVaverveen nag over is b{j Vinkeveen gevoegd.
Rondom Waverveen lleerst het water. De darpen
Waveren, Botshol en Ruige Wib1is bestaan 01
lang niet meer en Waverveen is een dijk met nog
maar een twintigtal 11Uizen. Een anne gemeente
wordt bij een andere anne gemeente gevoegd.
De druk op de armenzorg neemt toe.
Op 9 april 1841 komt de nieuwe gemeenteraad
voor het eerst bijeen. Burgemeester van de
nieuwe gemeente is de oudgediende Jan
Wesselsz. Sinds 1814 heeft hij als burgemeester
van Waverveen de achteruitgang van zijn eens
zo rijke gemeente meegemaakt. Nu mag hij het
in Vinkeveen proberen. Naast hem zitten de
assessoren (wethouders) H. van Os en J.
Houweling. De raadsleden zijn de heren J.
Deugd, J. Spruit, J. Strubbe en de notaris .I.e.
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Het wapenbord jn de Waverveense kerk
Door Piet Koster

[n de kerk te Waverveen bevindt zich onder het orgel een wapenbord van de ambachtsheren
Oetgens van Waveren Paneras Clif/brd. Dit bord, dat in het midden van de 1ge eeuw werd
vervaardigd in opdracht van Pieter Anthony Oetgens van Waveren Pancras Clif/eJrd, was vroeger
de kuijil(Jrmige bekroning boven de herenbank van deze ambachtsheer.
Het is geheeJ beschilderd in imitatie-maI'mcr en
becldhouwwerk. In het midden bevinden zieh de
aIJiantiewapens van Pieter Anthony Oetgens van
Waveren Pancras Clifford II (1808-1880) en
diens eerstc cchtgenote Johanna PetroneIJa
Mulder (1819-1853) met als sehilddragers een
griffioen en een aap aan een gouden kelting.
Daarboven de wapens van de Ollders en
grootouders van vaderszijde: Pieter Anthony
Oetgens van Waveren Paneras Clifford 1(17791827), gehuwd met Wilhelmina Maria
Musquetier (1777-1823) en Gerbrand Paneras
Clifford (1745-1789), gehuwd met Bregitta
Suzanna
van
Dam
(1755-1798)
ambachtsvrouwe
van
de
heerlijkheden
Waverveen en Waveren, Bothshol en Ruige
Wilnisse.
Heel bijzonder is dat naast het bekende wapen
van Waverveen op dit bord ook het wapen
voorkomt van de heerlijkheid Waveren, Botshol
en Ruige Wilnis. Het is jammer dat door de
vernislaag het wapenbord sterk is vergeeld,
waardoor de kleurenrijkdom verborgen zit onder
een bruingele sluier. Van de op hel Wapenbord
voorkomende Pieter I is bekend dat hij zieh in
de praktijk nooit vee1 met de beide
ambachtsheerlijkheden heeft bezig gehouden.
Na het overlijden van zijn moeder in 1798 kreeg
hij de titel van ambachtsheer en woonde na zijn
huwelijk in 1799 met Wilhelmina Maria
Musquetier in Waverveen. Dit huwelijk hield
eehter niet lang stand. Na een seheiding van
tafel en bed vertrok hij naar Boxtcl waar hij tot
zijn dood in 1827 een teruggetrokken leven
leidde. Zijn stiefvader, Govert Lups, beheerde
de heerlijkheden voor de achtergelaten familie.
Na het overlijdcn van Pieter I werden de
ambaehtsheerlijkheden verkoeht aan Theodorus
Hendrikus Abels, die woonde op het buiten
Bolestein te Maarssen. Deze Abels Iiet op
Bolestein op de klok in het koepeltje het
opschrift aanbengen: Waverveen - Waveren Botshol en Ruige Wilnis

Pieter II heeft tot het overlijden van zijn moeder
in 1823 te Waverveen gewoond. In 1826 vertrok
hij als scheepsjongen naar In(lii~. Daar huwde hij
in 1833 met Johanna PetroneIJa Mulder. Na een
militaire en bestuurlijke loopbaan ging hij zich
daar bezig houden met de 'suiker'. Dit bracht
een financiele omkeer in zijn leven. Hij was
hierdoor in staat na zijn terugkeer omstreeks
1840 de beide heerlijkheden weer tmug te kopen
van de familie Abels uit Maarssen. Hij ging toen
ook weer wonen te Waverveen in het
zogenaamde 'Ambaehtshuis' dat tegenover de
kerk was gelegen. In deze jaren is toen ook l.ijn
wapenbord in de Waverveense Kerk gekomen.
Volgens mondelinge overlevering is het
wapenbord jarenlang onvindbaar geweest en
beYond het zieh tussen 1915 en 1939 niet op de
vertrouwde plaats in de Waverveense kerk.
Tijdens archiefonderzoek kwam een aantal
brieven te voorschijn die inl.icht geven wat er
met dit bord is gebeurd.
AMBACHTSHEER VOLKER
Na het overlijden van Hendrikus Johannes
Oetgens van Waveren Paneras Clifford (18351895), de zoon van Pieter II, was er in deze
familie geen meerderjarige zoon als opvolger
beschikbaar. De titel van ambachtsheer is toen
verkoeht aan de heel' A.Volker te Bilthoven.
Del.e nieuwe Ambachtsheer die evenals l.ijn
voorgangers het predikantstractament jaarlijks
ondersteunde, schonk in 1905 bij de komst van
ds. J.J.Ouwejan aan de Hervormde Gemeente
een l.ilveren avondmaalskan, die nog steeds in
gebruik is. Hij paste tevens l.ijn naam aan als
'Amhachtsheer Volker van Waverveen'. In
1915 heeft hij het wapenbord van de Cliffords
met toestemming van de Kerkvoogdij uit de
kerk laten hal en om er l.ijn eigen wapen bij te
laten sehilderen.
NAAR HET BUREAU VAN GENEALOGIE
Toen in 1927 het bord nog steeds niet
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Het wapenbord in de kerk van Waverveen foto P. Koster

terug was gekomen heeft de Kerkeraad van
Waverveen contact op genomen met haar
vroegere predikant ds .l.A.A. Ollwejan te
Fijnaart met het verzoek eens na te gaan waar
dit Waverveense bezit gebleven was. Op 27
december 1927 schrijft ds. Ouwejan: "Met heel
veeI 1110eite ben ik er achter gekomen waar
feitelijk dat wapenbord zich thans bevindt. Mijn
laatste
poging
waagde
ik
door
't
Hoofdcommissariaat van politic te Den Haag in
de arm te nemen en kwam ik tot de ontdekking
dat het wapenbord lIit de kerk zieh sincls J9 I5
bevinclt te Den Haag, Louise de Colignystraat
152. De heel' Volker had het laten bezorgen bij
de c1ireeteur D.E. van Epen van de N.V.
Centraal Bureau van Genealogie en Heraldiek."
Daar de heel' Van Epe meende dat het bord
eigendom was van de ambachtsheer en niet van
de kerkvoogdij gebeurde er nadien weer
jarenJang niets. Het was weer ds. Ouwejan die
op 7 november 1934 naar de Politic in Den
Haag schreef dat hier sprake was van
verduistering van Kerkelijke eigendommen.
Reeds op 29 november 1934 krijgt ds. Ouwejan
het volgende antwoord uit Den Haag:

Centrmtl bureau van Genealogie en Heraldiek
hadden toebehoord, onder beheer van de
Vereniging, De Nederlandsche Leeuw. Na
onderzoek blijkt het bewuste bord nu onder
beheer van
de
Stiehting
Nederlandsch
Patriciaat, Bleijenburg 5 te Den Haag". Daar er
volgens de Politie geen enkel misdrijf is
gebleken, geeft men in overweging contact op te
nemen met Mev!'. H.L. Volker VAN
WAVERVEEN geboren Tel' Meulen, wonende
Overboschlaan 30 te Bilthoven. Jndien zij geen
aanspraak op het bord maakt kan Waverveen
zich wenden tot de Stichting die het thans
beheerd met het verzoek om teruggave van het
wapenbord aan de Kerkelijkc gemeente te
Waverveen.
AIs seeretaris van de Kerkvoogdij van
Waverveen sehrijft Hendrik Samson op 7 maart
1935 een brief aan Mev!'. Volker van
WAVERVEEN met de vraag of zij afstand wil
doen van haar vermeende reeht op het
wapenbord, daar men dat van ds Ouwejan had
vernomen. Hij vermeldde daarbij niet dat men
in Waverveen wist wie het borclnu beheerde.

"Dat het bedoelde fragment van de kerkbank in
het bezit was van de heel' D.E. van Epen. Toen
diens nalatenschap na zijn overlijden failJiet was
verklaard, kwamen aile goecleren welke aan het

Notaris F.M. la ChapelJe uit Bilthoven
antwoorclcle op 14 maart 1935 namens zijn
sehoonmoeder dat: Zij stond er zeer van te
kijken dat cis . .J.A.A.Ouwejan U heeft kunnen
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schrijven: "dat Mevrouw hereitl was het
Wapenbord weder aan de Kerkelijke gemeente
te Waverveen terug te geven". Hij vervolgt
verder dat enige jaren gel eden Mevr. Volker en
ds. Ouwejan een drukke correspondentie
hierover hebben gevoerd. Mevr. Volker heeft
het Wapenbord nooit gezien of er over horen
spreken. WeI heef! mevrouw Volker indertijd
aJle restaurateurs, kunstsehilders en emge
antiquaires in De Haag laten vragen of zij het
soms onder zich konden hebben cloch aJle
pogingen waren verged·s. Ook het IlUis in
Bilthoven is toen van boven tot beneden
doorzoeht. La ChapeJle yond dat het nu toeh weI
wat te ver gaat dat men daarop weer terugkomt
en zulks onder absoluut niet te aeeepteren
motieven. Aan ds. Ouwejan zou destijds
verzocht zijn nauwkeurig op te geven hoc het
wapenbord is weggekomen of weggehaald.
Wanneer, hoc is het ingepakt, wie dat heeft
gedaan, aan welk adres het eventucel
is
verzonden en Waar0I11.

Op dcze vragen is nooit antwoord gekomen van
ds Ouwejan. Mevrouw Volker zou het bijzonder
op prijs stell en indien zij nu positieve
antwoorden hi crop kon krijgen, aangezien het nu haar een bereidverklaring tot teruggave in de
mond gelegd wordt - te ernstig wordt om deze
antwoorden schuldig te blijven. Na verclere
eontacten van ds Ouwejan met Notaris La
Chapelle, die namens de familie Volker van
Waverveen optreedt, blijkt dat men toeh tot de
eonclusie gekomen is clat dit wapenbord in de
kerk van Waverveen thuis hoort. Notaris La
Chapelle vraagt op 20 februari 1937 dan ook
aan het Nederlands Patriciaat in Den Haag of zij
het bord nog in hun bezit hebben. Als secretaris
van deze Stiehting antwoordt Jhr. P.Beelaerts
van Blokland op 27 februari 1937 eehter dat het
hem niet bekend is dat zij hier een wapenbord
uit Waverveen hebben.
La Chapelle stuurt kort daarop een brief met een
uitgebreid verslag naar Jhr. Beelaerts van
Blokland hoe elit Waverveense Wapenbord in
Den Haag is gekomen. Door het plotseling
overlijden van Beelaerts wordt deze brief eehter
niet behandeld. Dit is voor La Chapelle de
aanleiding om nu een brief te zenden van het
Kon. Ned. Genootschap voor Geslaeht en
Wapenkunde. Hij sehrijf! hierin dat zijn
sehoonvader als ambachtsheer van Waverveen

dit bord naar Den Haag had gezonden om het
op te laten knappen. Door het overlijden van A.
Volker van Waverveen is hier nooit werk van
gemaakt. Hij schrijf! dat hij onlangs het
Genootschap heeft bezocht en toen in het
archief is geweest en het wapenborcl heeft aan
laten wijzen. Ook zijn de kerkvoogden uit
Waverveen aldaar geweest en hebben gezien
dat hun bord daar aanwezig is. Gaarne wi! hij
dan ook weten welke bezwaren er nu feitelijk
bestaan tegen het afgeven van het Wapenbord
aan cle rechtmatige eigenares Mev!'. de
Weduwe H.L.Vo!ker van Waverveen te
Bilthoven die er volkomen mede aceoord gaat
dat het Wapenbord terug gaat naar de kerk te
Wavervcen.
COLLEGE VAN TOEZICHT
Ondanks al deze pogingen kwam het bord
nog niet in Waverveen. Om hier toch een
opening in te krijgen deed de Kerkvoogdij een
beroep op het Provinciale College van Toezicht
op Beheer der Kerkelijke Goederen en Fondsen
van de Hervormde Gemeente in Utrecht. Dit
College wendt zieh weer tot het Nederlands
Patrieiaat en ontvangt als antwoord van 21
november 1938 dat zij in het verleden aile

Interieur Hervormde kerk te Waverveen in 1930
zonder wapenbard baven de Herenbank.
Fato Jan Vulperhorst
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eigendommen hebben overgenomen van de heer
Van Epen en zijn bureau. Men kan zieh niet
voorstellen dat een Wapenbord eigendom is van
de Kerkvoogdij. Dat zou heel bijzonder zijn,
daar in 1795 aan allen, die een wapenbord
hadden opgehangen in een kerk gelast werden
hun eigendom tot zieh te nemen. Zij willen dan
ook weten hoe dit in het bezit gekomen is van
de kerk te Waverveen.
NA 24 JAAR WEER TERUG
Het is duidelijk dat men ook in Den Haag
niet wist dat dit bord pas na 1850 is gemaakt en
niet stamde uit de tijd voor de Franse Revolutie.
Na verdere bemiddeIing van de familie Volker
van Waverveen kan het College van Toezieht op
14 januari 1939 melden dat de Vereniging
Nederland's Patrieiaat berieht heef! het
wapenbord aan de Waverveense Kerkvoogdij af
te geven. Het kan afgehaald worden te 's
Gravenhage, Bleijenburg 5 op bureau-uren. Dc
kosten voor transport en verpakking zijn voor
rekening van de Kerkvoogdij, die het bord moet
aanvaarden in de toestand, waarin het zich
bevindt.
Bij
de
bevestiging
van
ds.
L.Emmerzaal op I oktober 1939 ging het
wapenbord na 24 jaar weer naar zijn oude plaats
in de Waverveense dorpskerk.

de wapens van de Oetgens van Waveren
Pancras Clifford. In 1795 schreef namelijk L.
van OIIefen in deeI JJJ van De Nederlandsehe
Stads- en Dorpbesehrijver: "Voor de predikstoel
staande ziet men tel' linkerzijde een zeer
aanzienlijk gestoelte van de Ambaehtsheer of de
Ambachtsvrouwe; boven betzelve staat een
breed bord, beschiIderd met de wapens van de
tegenwoordige
Ambaehtsvrouwe
Brigitta
Susanna Jacoba Lups, geboren van Dam en van
haar eehtgenoot; beneden deezen op het zelfde
veld, zijn de quartieren als een algemeen wapen,
die van de Ambachten van Waverveen,
Waveren BotshoII, en voorts met ornamenten
geschilderd." Zou het kunnen zijn dat haar
kleinzoon Pieter Anthony Oetgens van Waveren
Paneras Clifford omstreeks 1850 zijn eigen
wapen voor cIat van zijn voorgeslaeht heef! laten
bevcstigen ?
BrOllllcn:

Oud archie!' Hcrvormdc gCll1ccntc Wavervccn;
Stads- ell Dorpsbcschrijvcr L. van Olllcfcn, 1795;
Jaarbock-ic NiJ'tarJakc 1949;
GcslaclH Octgcns vall Wavcrcll, Mr. P.e. Blo)'s van Trcslong

1908;
WavcrVCCll door de ccuwell heen,

A. Bloed 1987.

MISSCHJEN NOG EEN GEHElM
Toeh verbergt elit bord missehien nog een
geheim. Het bestaat namelijk uit twee delen. Het
grootste en aehterste deeI vertoont de beide
wapens
van
de
voormalige
ambaehtsheerlijkheden. Het voorste deel bevat

Huize Bolestein te Maarssen bUitenplaats van T.H. Abels die op de kIok in de koepel de
beide heerliikheden Waveren en Waverveen liet vermelden. Tekeninq L.W.R. Wenckebach 1915
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de bedelaarskolonie in Ommerschans (Drenthe)
vervoerd. De anl1besturen moeten het doen met
inkomsten uit vroegere beleggingen, eollecten
en af en toe een gift van de gemeente.

Vinkeveen samen met Waverveen
Deel 2. De jaren vijftig
In 1851 is de nieuwe gemeentewet van kraeht
geworden. De wet verplicht elke gemeente de
belangrijkste gebeurtenissen van het afgelopen
jaar te rapporteren.

De gemeente kent twee veldwachters. "Die van
Vinkeveen is een Imap gesehikt persoon, maar
die van Waverveen komt op jaren." De ronde
daar worclt ondersteund door de marechaussee
uit Breukelen. De twee naehtwaehten worden
bezoldigd door de ingezetenen. Er is geen huis
van bewaring en de landbouw stelt niets voor.
Onder het vee heerst nog steeds longziekte. Er
zijn 51 pam'den, 46 stieren, 1896 koeien, 408
schapen, 273 varkens, 3 bokken, 132 geiten en
1175 stuks pluimvee, de eenden meegeteld. De
gemeente telt nog 25 bijenkorven. Kaas kost
gemiddeld 22 gulden voor 100 nederlandse
ponden. Een koe kost gemiddeld 75 gulden.
Gedood werden 3 bunzingen, 42 wezels, I valk
en 9 wouwen. Het vangen van dit in de ogen
van boeren schadelijk wild zal zich nog jaren
herhalen. Dat per beest 30 cent wordt vergoed
zal waarsehijnlijk uitnodigend gewerkt hebben.

Over 185 I meldt het gemeenteverslag 2008
inwoners waaronder 102 kiesgerechtigden voor
de gemeenteraad. Deze bestaat uit zeven !eden.
Pieter Burggraaf. Johannes VerdeI', Gijsbert van
Dijk, Anthonie Merks, Hermanus van Os,
Thomas
Rietveld
en
Jacob
Deugd.
Burgemeester Jan Wesselsz. is opgevolgd door
Cornelis Farrel. Tot wethouder zijn gekozen de
oudgediende Hermanus van Os en de
nieuweling Th. Rietveld die notaris Van del'
Heijden is opgevolgd. De gemeente telt drie
begraafplaatsen. In Vinkeveen zijn dat een
hervormde en een kathoIieke en in Waverveen
een hervormde. Van de laatste is een deel
afgezonderd als algemene begraafpIaats. Er zijn
geen pleinen en straten. De instandhouding van
de Heerenweg is bij verhoefslaging door de
aanwonenden. Twee keel' per jaar wordt
daarover schouw gevoerd.

Al het land in deze polders is voor vervening
geschikt, uitgezonderd Demmerik veldzijde die
geen concessie heeft. In 1851 zijn door ca. 400
41
duizend
vierkante
arbeiders
ruim
veenstokken verveend. (De veenstok is een
nieuw vastgestelde maat in de veenderijen,
komt overeen met twee roeden en beslaat ca. 7,5
meter). Een opzichter uit Nieuwersluis houdt
toezicht op de jacht en de visserij. Nijverheid
kent Vinkeveen niet. Er is een veer- of
marktdienst die eenmaal per week naar
Amsterdam en Utrecht vaart.

De algemene gezondheidtoestand is gunstig. Er
zijn drie kerkgemeenten. De hervormde kerk
met Ieraar en de r.k. kerk met pastoor beiden te
Vinkeveen. In Waverveen is een hervormde
gemeente met !eraar. Er zijn drie openbare
scholen met samen vier leerkrachten. Die in het
dorp telt 76 jongens en 63 meisjes. Die aan de
Veenkade (Groenlandsche kade) resp. 19 en 26
en die in Waverveen 13 en 9. Drieenzestig
leerlingen krijgen gratis Iageronderwijs. De
toestand van het armwezen is ongunstig. Het
getal del' behoeftigen wordt elk jaar groter door
toename van de bevolking en de geringe afvoer
van turf veroorzaakt door achtereenvolgende
zachte winters, door turf uit de hoge venen en
de opkomst van steenkolen. De gemeente telt
vijf armbesturen. Het zijn de hervormde anl1en
van Vinkeveen, de roomse armen van
Vinkeveen, de roomse armen van Demmerik, de
hervormde armen van Waverveen
en de
buitenarmen van Waverveen. Het aantal
permanent bedeelden en verpleegden bedraagt
54 het aantal tijdelijk bedeelden 53. Drie
rondzwervende bedelaars zijn opgepakt en naar

In 1853 blijkt het aantal inwoners gegroeid naar
2094. Er komt een verbod op rijden met
voertuigen door honden voortgetrokken en
veldwachter Jaeob Smit van Waverveen is
overleden. "Zijn vroeger ijverige dienst was de
laatste tijd gering." In 1854 overlijdt de bekende
Waverveense onderwijzer Etienne Depuis. Er
was mindel' werk en de levensmiddelen werden
duurder. De armoede stijgt. "Het kan echter niet
ontkend worden dat zeer vele huwelijken
ondoordacht (en zo dikwijls uit noodzaak)
aangegaan de armoede doen toenemen". Aldus
(een deel uit) de gemeenteverslagen van de
gemeente Vinkeveen en Waverveen over die
kommervolle jaren vijftig van de 19' eeuw.
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Mededelingen

van Egmond sr. uit WaveI'vcen, Maria van SOCS!
(mevrollw van Wieringen) uit Mijdrccht en

Bibliotheek en informatiemap

Abraham Broere (Ome Bram) uit Wilnis.

Er worden door de vereniging alleriei stukken
ontvangen waarvan het vrijwel niet mogelijk is dez.e
aan de individuele leden kenbaar tc maken. Dit zijn
niet aIleen tijdschriften van zusterorganisaties maar
ook
mcdcdclingen
van
I11l1sea
ovcr
tentoonstellingen, verschijning van boekwcrken c.d.
In het streekarehief Croonstadtlaan 111 te Mijdrecht

4.Archeo!ogi.l'che Kronick provincie Utrecht 19981999
De kronieken over de jaren 1988 tot en met 1997

is
cen
door
aBze
vereniging
verzorgdc
int'ormatiemap aanwezig waarin interessante
stukken tel' lezing besehikbaar zijn voor leden en
bclangstellenden. Dc tijdsehriften staan in de
wandkast en van de verenigingsbibliotheek is een
catalogus aanwczig.

Verschenen boeken
In de afgelopen twee jaren zijn inzake de
geschiedenis van de Proosdijlanden een vijftal
boekwerken versebenen. Ten eerste twee uitgaven
van onze eigen Stichting Proosdijer Publicaties en
ten tweede een drietal boekwerken door anderen
uitgegeven. Het lijkt dienstig om op deze boeken
nog eens de aandaeht te vestigen.

1. Vinkeveen en de Tlveede Wereldoorlog
Opnieuw is een oplage verschenen van het boekwerk
van Adriaan Turkcnburg 'Vinkeveen en de Tweede
Wereldoorlog '. Gezien de grote belangstelling voor
deze uitgave heeft het bestuur van de Stiehting
Proosdijer Publicaties doen besluiten nogmaals 260
exemplaren te laten drukken. Ook dit boek is in de
plaatse1ijke boekhande1 weer voorradig. Dc kosten
bedragen I 30,-- per exemplaar.
2. Tlvee parochies verenigd in Driehuis
Dit belangwekkende historische werk is nog steeds
voorradig. Bij Bruna en Mondria in Mijdrecht is clit
boek verkrijgbaar voor I 42,50. Ook tijdens de
verenigingsavond in het gemeentearchief kan dit
bock worden verkl'egen.
3. Van Angste!tot Kromme Mijdrecht
Het door de Stichting Puhlicaties Oud Utrecht
(SPOU) uitgegeven boek "Van Angste! tot Kromme
Mijdrecht" is op 19 april j.I. in de Hervormde Kerk
te Abcoude gepresenteerd. Het boekwerk, waarin
o.a. een zestiental biografieen van bekende en
onbekende personen uit de diverse kernen van De
Ronde Venen zijn beschrevcn is in de plaatselijke
boekhandel en bU onze vereniging verkrijgbaar voor
/25,--.
Het betreft levensbeschrijvingen over o.a. Piet
Koster sr, Gerard Berendscn uit Vinkeveen, Dirk
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werden door

OI1ze

vereniging aan de Icdcn gratis

aangeboden. De kosten waren eehter zo hoog dat het
voortzettcn van deze service niet meer l110gclijk

bleek. Voor belangstellenden is het cehter wei
mogelijk de sinds koJ'l versehenen kroniek over de
jaren 1998 en 1999 te verkrijgen voor een prijs van!
5,-- per stuk. 121' zjjn cen aantal cxcmplaren voor
verkoop beschikbaar tijdens de vcrcnigingsavoncl in

bet streekarehief te Mijdrecht.

5. Wilnis: over Vroeger en Nu
Dit boekwerk, samengesteld door F.A. Groenendijk
en H.W. van Soest is verlucht met vele foto's en
prenten en gecft een indruk van Wilnis in de
voorbUe eeuw. Verkrijgbaar bij boekhandel Mondria
in Mijdreeht en bij de samenstellers in Wilnis voor
! 49,50.

Antiquariaat 'Dat Narrenschip'
Neem eens cen kijkje in elit antiquariaat aan de
Herenweg nr. 144 te Vinkeveen. Voor historiei is er
veeI Ie gcnieten ook ten aanzicn van onze cigen
omgeving. Het antiquariaat is gespccialiseerd in
antieke atlassen en wandk;larten. De toegang is vrij

en er bestaat geen koopplieht.
De openingstijden zijn: vrijdag van 11.00 tot 20.00
uur en zaterdag van J0.00 tot 17.00 uur.

Niellwe Iedell (vallaf I februari 2001)
Een V;;U1 harte wellwm aan de onderstaande negen
nieuwe leden van onze Ycreniging.
G. te:n.Brummelcr
P.A.M. van BuuI

Vinkeveen

Mijdrccbt

H.P.Doornbos

Uithoorn

H.vanDljk

Wilnis

J. Kentrop

Wilnis

A.G.H. Qlldshoorn
G.B. RcdegeJd
A.A. van del' Sluys
L.EI. van Walraven

Mijdrecht
Vinkeveen

Mijdrecht
Mijdrecht

Opnieuwkunnen wij nieuwc Ieden verwe-lkomcn. In de
komendclijd zuBen wij een ledenwcrfacticgaan voeren
OJU hetle-dental nogvenlcr te vergroten en om onze
doclstelling,hetvcrdcr uitdnlgen vall de historic van ons
werkgebied, nog meerle versprciden en bccld Ie geycn.

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 betekenisvolle relatie • Dit is onze natuurlijke eigenschap,
opdat een ieder zal zeggen:"Rabobank De Ronde Venen is mijn bank"
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