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Bij de voorplaat
Na cen onderbreking voor het themanummer van december 2001 zetten
wij het plaatsen van monumenta1e panden op de voorpagina voort. Er
staan gc1ukkig nog een aantal juweeltjes in onze gemeente en onze
vercniging wi1 de eigenaren en bewoners eomplimentcren met het
instandhouden en keurig onderhouden van hun eigendom. Vooraan op
Hofland in Mijdrecht staat 20'n schitterend pandje dat door de familie
Van Oudenallcn wordt bewoond en gczien de staat waarin het verkecrt
met vee! liefde wordt onderhouden. In het in november 2001
verschcnen bockwerkje "Gcschiedcnis en architcctuur" van Saskia van
Ginke!-Meester wordt dit monumentje omschreven a1s "een zorgvuldig
gedetaillcerd geve!pand dat in 1893 door Jacobus van Gcijn, mctse1aar
en timmerman te Mijdrecht, is gebouwd". Het is een gaaf en aar'dig
voorbee1d van het bouwen van woonhuizcn aan het einde van de
negentiende eeuw. In de voorgeve1 komt cen aantal opvallende details
voor, zoa1s de dakkape1, de sluitstenen boven deur en ramen, de
rozetankers en de banden van gekleurde baksteen. Het is te betreuren,
dat zovee1 van dergelijke mooie woningen in de loop der tijd zijn
afgebroken of danig verminkt, waardoor de eigenheid en de sfeer van
de k1einschalige dorpsbebouwing grotendee!s verIoren is gegaan.
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Onderstaande ansichtkaart geeft een sfeerbee1d uit 19 I0 van het
zuidelijk gedeelte van Hofland, dat toen tot de bebouwde k0111 van het
dorp behoordc. Reehts op de voorgrond het hotel "Het Wapen van
Mijdrccht" van de familie Linders. Links verderop in het straatje bij het
paard en de wagcn staat het op de voorpagina afgcbee!de woonhuis. Op
de aehtergrond de brug over de Kerkvaart. Opvallend zijn de
lindebomen aan beide zijden van dc straat die dienst deden a1s
zonnesehcrm.
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Van de voorzitter

gestegen. Door het grotere ledental zijn zij evenwel
niet geheel evenredig met de inflatie naar boven
gegaan omdat onze grootste kostenpost 'De
Proosdijkoerier' door de grotere oplage per
excmplaar relatief minder is gestegen. Rekening
houdende met een en ander zullen wij de algemene
ledenvergadering, die op 17 april wordt gehouden,
voorstellen de eontributie met ingang van het jaar
2003 met een veeI geringcr bedrag te verhagen en te
bepalen op € 15,--. Dc uitnodiging voor deze
vergadering is gelijktijdig met dit blad bij u bezorgd.

Ledenwerving
De in september 200 I ingezette ledenwerfactie heeft
een groot succcs opgeleverd. I-let aantal leden
bedroeg eind augustus ea. 585. Vijf maanden later,
dus eind januari 2002, was het ledental opgelopen
tot 730. Een ware stortvloed van nieuwe leden heeit
zich aangemeld en alle nieuwe leden hebbcn ook het
thcmanummcr van l1De Proosdijkoericr ontvangcl1.
Deze grote groei heeft onze stoutste verwachtingen
vcr overtroffen. De wervingsfolder heef! zeer gocd
gewerkt.
Tijdens
bijeenkomstcn,
zoals
de
nieuwjaarsbijeenkomst
van
verenigll1gen
en
organisaties in het dorpshuis 'De Willisstee', is ons
gebleken, dat zeker nog niet iedereen in Dc Ronde
Venen is bereikt en dat vele potentiClc leden de
wcrvingsfolder nog niet onder ogen hebben gehad.
ll

Nieuw boek in voorbereiding
Na de uitgave van twee boeken in 2000/200 I bestaat
bij de Historisehe Vereniging "Dc Proosdijlanden"
opnieuw het VOOrtlcmen om een historiseh boek uit
te geven met als thema de verdwenen middenstand
in de gemeente De Ronde Venen. Het bestuur is op
het idee gekomen naar aanleiding van het vijftigjarig
bestaan van de Handelsvereniging Mijdrecht.
Dc opriehters van deze vereniging waren kleine
middenstanders,
zoals
winkeliers
en
handwerkslieden in de dienstverlening (kruideniers,
bakkers,
slagers,
kappers,
eafehouders,
klompenmakers, mandenmakers, hoefsmeden e.d.)
Door schaalvergroting en de opkomst van
supermarkten zijn veel van deze meestal kleine
gezinsbedrijven verdwenen. In het nag te sehrijven
boek zal aan deze categoric bcdrijven en families
aandaeht worden besteed. Het gaat daarbij over
middenstandszaken die tussen ] 900 en 2000 zijn
opgeheven of van de oorspronkelijke plaats zijn
vertrokken zoals bijvoorbeeld een kruidenierswinkel
die op een andere plaats is uitgegroeid tot een
supermarkt. Het is voor de redaetie van het boek
nodig dat kan worden besehikt over foto's van het
bedrijf~ bij voorkeur genomen in de winkel of de
werkplaats. I-let bestuur roept de leden op hun
medewerking te verlenen door dergelijke foto's
besehikbaar te stellen voor publieatie. Dc foto's
worden na gebruik gegarandeerd teruggeven aan de
eigenaren. Indien er een kort verbaal bij kan worden
geschreven wordt dat erg op prijs gesteld (maximaal
een A-viertje).
Reaeties uit Mijdreebt, Amstelhoek en Dc Hoef
worden onder dank verwaeht bij Ed Swaab
Dorpsstraat 6364] EC Mijdreeht, tel. 0297 287469.
Die uit Vinkeveen en Waverveen bij Henk Strubbe,
Kievitslaan 20, 3645 KL Vinkeveen, tel 0297
262560.
Voor Wilnis bij Piet Grundmann, Herenwcg 38,
3648 CJ Wilnis, tel 0297 281578.

Dit heef! twee oorzaken. Ten eerste worden Imisaan-huis verspreide stukken niet altijd op hun juiste
waardc geschat en verdwijnen ongelezen bij het oud
papier. Ten tweede heeft ongeveer 20% van de
inwoners een sticker op hun brievenbus am
gevrijwaard te blijven van ongewenste post. Ons
bestuur verwacht eehter dat onder deze inwoners
nog vee} menscn kunncn zijn die aDze vercniging
een warm hart toedragen en mogelijk een
lidmaatsehap zullen afsluiten. Om de ledenwerving
nag enige tijd voort te zcttcn is bij allc leden
gelijktijdig met dit blad een brief bezorgd waarbij
een wervingsfolder is gevoegd.
Wij doen een dringend beroep op de leden om van
deze folder gebruik te maken en in uw omgcving,
betzij bij familieleden, hetzij bij buren of kennissen,
onze vereniging te promoten door overhandiging of
bezorging van de folder. Indien u vragen heef! of
over meer folders wil besehikken kunt u contact
opnemen met de PR-man uit ons bestuur, de heer
E. Swaab, Dorpsstraat 6, 3641 EC Mijdrecht,
telefoon 0297 287469.

Contributie 2003
Voor het verkrijgen van een gemeentelijke subsidie
dient telken jare voor I maart een begroting voor
het volgende jaar hij hurgemeester en wethouders te
worden ingediend. Ook voor het jaar 2003 is dit het
geval geweest. De meeste kosten die de vereniging
maakt worden bestreden uit de jaarlijkse eontributie.
Momenteel bedraagt die € 13,60. Sedert 1994 is de
hoogte van de contributie niet meer aangepast,
telwijl de inflatie over die jaren gemiddeld per jaar
3% heeft bedragen. Indien dit percentage zou zijn
toegepast op de eontributie zou deze nu ca € 18,-moeten bedragen. Onze kosten zijn in die tijd oak

Onvoorziene omstandigheden voorbehouden zal bet
boek medio het vierde kwartaal van dit jaar kunnen
versehijnen.
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De Ronde Venen in de Napoleontische tijd
door Fred de Wit
Elk jaar 1-Ford! op 5 me; de bCl'r?/ding van ons land herdachf. De Du;{s'c bezcffing hee:!i grole lvonden
die nog steed\,' voelbaar z{jn. ;Vict al/een in fC7Iniliebanden maar ook in de sfeden en dorpen die
vcnvocsf ZUll. lferinneringcn aan de Franve bezetting z{jn st.'haars. Trioll?fbogen vindje niet in onze s'leden. Dil
figt I1;Ct in onze volk\'oard. Pas in J9J 3 is j (}O jaar bevrUding van he! Franse .iuk in ;\1Udrecht uilbundig
gevierd. Ol1derzock llaar de F'ranse overheer.'J'hlg in De Ronde Jlenen is er echler noo;1 gedaan. Een reden om
aan die IUd I1U aandachr aan Ie besfedcn.
aChle}~f!;e/alen

Aan de gebeurtenissen in Mijdreebt, Wilnis en
Vinkcvccn tijdens de Duitsc bezetting is in de
afgelopen jarcn in diverse pubIieaties ruim aandaebt
bestecd. Bovendicn zijn er nog mensen in leven die
bierover uitgebreid kunnen vertellen. Dit geldt niet
voor de Franse overbeersing op bet einde van de I 8'
en bet begin van de 19' ecuw. Niet aileen omdat er
toen vcc! minder schriftelijk werd vastgelcgd, maar
ook omdat er in de loop van de tijd veeI gegevens,
\vaaruit we hadden kunncn IJutten om een goede
becldvorming te krijgcn, verloren zijn gegaan.
Bovendien waren vclen bet lezen en sehrijvcn n;et
maebtig en moesten de mededelingen van de
autoritcitcn vaak door middel van omroepers aan de
bevolking worden doorgegeven. Daarbij komt nog
dat er in die tijd weinig gescbiedsebrijvers waren die
zicb geroepen voelden om gebeurtenissen uit die
periode op sebrift te stell en.
Een van de redenen was dat men deze donkerc
periode maar Iiefst 1.0 snel mogelijk wilde vergeten
omdat met de Bataafse omwenteling de laatste
Oranjestadbouder bet land op zondagavond 18
januari 1795 in vrijwillige ballingscbap bad verlaten.
Alboewel Willem V door zijn gebrek aan Jierbeid en
besluitvaardigbeid bet er wei naar bad gemaakt. Hij
vcrtrok eerst naar Engeland. Later, vanaf eind 1802,
verbleef bij met zijn gezin in Oranienstein b;j Diez
aan de rivier de Labn. In 1806 overleed bij te
Brunswijk, 58 jaar oud, aan een beroerte. Dc
Bataaf~e Republiek en de Franse bezetting van 1795
tot 1813 werd na de verdrijving van de Fransen door
vecl notabelen gezien als cen straf voor de
ongehoorzaamheid aan het l1Uis van Oranje en aan
de beginselen van de Hcrvorming.
Dc sebrik voor de revolutie zat cr zeUs zo diep in dat
zelfs bijna 100 jaar later, in 1878, de AntiRevolutionaire Partij werd opgeriebt. Deze partij,
die vooral gelieerd was aan bet gereformeerde
bevolkingsdeel, verzette zicb tegcn dc beginsclen
van de Franse Revolutie van 1789 en bestreed toen
vooral de leer van de volkssoevereiniteit. Ook de
Cbristclijk Historisebe Unie, die in 1908 ontstond,
en mecr verwant was aan de hervorl11de grocp,
beriep zieb op de waarden uit het verleden en wenste
Nederland bestuurd te zien als een ebristelijke staat
in protestantse zin.
Veel boge ambtenaren badden na 1813, ondanks bet

feit dat Zl.l met de Franse bezetter badden
sal11engewcrkt, door de vcrgevingsgezindhcid van
koning Willem I inmiddels weer boge posten
bcmaebtigd. Een uitgebreide verslaglegging van de
gebeurtenisscn uit die periodc k\~lam die al11btcnarcn
niet goed uit omdat I.e dan wei eens ter
verantwoording
kondcn
worden
gerocpcn.
Bovendien paste dit niet in bet beleid van de koning,
die deze mensen om bun kundigbeid nodig had. Een
bard oordeel kon bij zelf oak niet veIlen, want bad
bij zelf niet diverse keren bij Napolcon beeI
onderdanig gebedeld om sebadeloosstelling voor
zijn in Holland en Duitsland verloren gegane
bezittingen en fondsen? Evenmin bad bij leiding
gegeven aan bet verzet tegcn Napoleon. Ook zijn
vader, stadhouder Willcm V had zieb zeUs in 1804
nog bereid verklaard om voor een bedrag van vijl
miljoen gulden afstand te doen van de aanspraken
van de Oranjes op bet stadbouderscbap. In die tijd
een gewcldig bedrag dat weI door zijn voonnalige
onderdanen opgebraeht zou moeten worden. Op

Mijdrechl 1913. ]']crillllcring aall ]00 jaar bcvrijding vall hel
Fr'lI1sejuk. Falo: coil celie Fred dcWil
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bevel van Napoleon hebben de Staten van Holland
dit bedrag eehter nooit uitbetaald.
In 1813, na het vertrek van de Fransen, kon de door
de Franse overheid benoemde
Mijdreehtse
burgemeester Henrieus Abraham van Doorn van
Noordscharwoude dus rustig zijn amht blijven
uitoefenen ondanks zijn eed van trouw aan koning
Lodewijk en keizer Napoleon. Dit gold ook voor de
burgcmccstcrs van Wilnis en V/avcrvcen. Om ons
een beeld te kunnen vormen van die tijd moeten wij
ons allereerst verplaatsen in onze dorpen zoals die er
twee eeuwen geleden uitzagen en in de toenmalige
staatkundige verhoudingen.

weg, gereed. Het droogmalen van de polder ging
moeizaam en het duurde tot 1852 voordat de
drooggevallen gronden konden worden verkocht.
Tot 1795 werden personcn voor diverse ambten,
zoals die van sehout (burgemeester) en gadermeester
(belastingontvangcr) door de proost van Sint Jan
benoemd. Betrokkcnen hadden, om hun ambt te
verkrijgen, hiervoor altijd een flink bedrag aan dc
proost moeten betalen. Ook voor het proostambt
moest worden betaald. Zo wcrd de 19-jarige uit
Vlissingen aflwmstige Anthony Pieter van Dishoeek
in 1728 proost van Sint Jan nadat hij de Staten van
Utrecht hiervoor 105.000 gulden had betaald. Op
zijn beurt betaalde Hermanus Hensuma aan Van
Dishoeek 26.000 gulden om het ambt van seeretaris
van de gercehten Mijdreeht, Wilnis, Oudhuizen en
Thamen te mogen uitocfenen. Zelfs nu zijn dit nog
hoge bedragen, laat staan in die tljd toen het
inkomcn van gewonc menscn slechts cnkele guldens
per week bedroeg. Het is dus niet verwonderlijk dat
de bevolking weinig op had met deze lieden.
Die zouden er aileen maar op uit zijn ziehzelf te
verrijken door het innen van diverse belastingen en
het opleggen van boetes. Die ontevredenheid uitte
zieh in 1795 in een opstand tegen het zittende
regune.

De Ronde Venen omstreeks 1800
Via de Mijdreehtse Zuwe, de huidige Provineiale
weg, kon men vanaf Uithoorn Mijdrecht bereiken.
Vaak was de weg t\jdens de wintermaanden
onbegaanbaar en moest het gereeht maatregelen
nemen om de verbindingen met de dorpen in de
direete omgeving te onderhouden. Vanaf Hofland,
de Dorpsstraat, toen I-Ieerenweg geheten, en
Bozenhoven, de enige wegen waarlangs huizen
stonden, kwam men 111 Wilnis. En als de
weersomstandigheden dit toelieten, kon men via
Koekengen
en Kamerik Utrecht en Woerden
bereiken. Vinkcvcen en Wavcrvcen waren eveneens
sleeht bereikbaar. Via de Baambrugse Zuwe kon
men in Baambrugge en Abcoude komen.
Amsterdam kon met de beurtsehipper en treksehuit
via de Amstel worden bereikt. Voortdurend was er
de strijd tegen het water. Dit werd veroorzaakt door
de winning van turf. Na 1780 was de vervening in
het Noordwesten van Utrecht begonnen en vee!
inwoners van Dc Ronde Venen verdienden hiennee
hun brood. De turf werd verkocht aan de grote
steden. Dc vervening had landverlies als ongewenst
gevolg. Dc plassen werden steeds groter. Hicrdoor
namen de opbrengsten van landbouw en veeteelt af
en dit werd niet geeompenscerd door andere
inkomsten. Hooguit kon een enkele visser met de
visvangst uit de plassen een karig inkomen
verdienen. Om aan het groter worden van de plassen
paal en perk te stellen, dienden de ingelanden van
Mijdrecht-Vcldzijde bij de Staten van Utrecht een
plan in, om in ruil voor de belasting die op de
uitvoer van turf werd geheven, een fonds in te
stellen om daarmee de droogmaking van de
vecnplassen te bekostigen. De plassen zouden
daardoor bij storm niet langer een gevaar betekenen
voor het afl<alven van de grond en de drooggevallen
gronden zouden dan weer gebruikt kunnen worden
voor landbouw en veetee It.
Hoewel de Staten van Utrecht dit voorstel in eerste
instantie afwezen, ging men uiteindelijk toeh
akkoord. In 1791 was de ringdijk van de Eerste
Bcdijking, ten 1100rden van de huidige Provineialc

De Bataafse Revolutie
Met de Bataafse Omwenteling in 1795 kwam er een
einde aan de privileges van de versehillende standen
en werden aile burgers gelijkbereehtigd. De leuze
"Vrijheid, Gclijkheid en Broedersehap", werd overal
aangeheven. Dc bevoorreehte positie van de
Hervormde kerk
werd
ongedaan
gemaakt.
Katholieken, Iuthersen, doopsgezindcn en joden
werden in openbare ambten gekozen en benoemd. In
de daaropvolgende jaren werden zij hiervoor ook
weer niet herbenoemd of gcpasseerd omdat de oude
gezagdragers weer de overhand begonnen tc krijgen.
Kortom: met de aanvang van de Bataafse Revolutie,
welke overigcns niet met bloedvergieten gepaard
ging, braken rUl110erige tijdcn aan.
Begin 1795 braeht de Seheveningse visser Maarten
Baak, samen met zijn vader en oom, stadhouder
Willem V en ecn gedeelte van de stadhouderlijke
familie, mct zijn visserspink 'Johanna Hogenraad'
naar Engeland. In Harwich aangekomen gingen ze
op weg naar Kew naar het Britse koninklijk buiten
bij Londen. Zij waren gevlueht voor het opstandige
volle De Ideur oranje was uit het straatbeeld
verdwenen en vervangen door de Franse trieolorc,
het teken van de revolutie waarmee volgens velen
nieuwc en gclukkigere tijden zouden aanbreken. Dc
Franse troepen trokken het land binnen en kwamen
hiennede op verzoek van de zogeheten 'patriotten'
waarvan er velen in 1787 naar de Oostenrijkse
Nederlanden en naar Frankrijk waren gevlueht. Deze
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groep wilde ingrijpende bestllurlijke vernieuwingen

vrocgcrc sehout en gadcnnecsler van be-ide dorpen

en werd met gejuieh binnengehaald door een deel
van de bevolking die het beleid van de stadhouder en
regenten, die onder elkaar de banen verdeelden,

begrepen

de

Wilnissers

van

de

omwenteling

hclcmaal niets meer. Toen ook nog onder de nieuw

meer dan zat was.
In de Rondeveense dorpen ging het er eveneens

ben\lemde

afgevaardigden

uitbraken

over het verdclen

onderlinge

ruzles

van de baantjcs

eoneludeerde men in Wilnis dat ten opziehtc van het
oude regime eigenlijk niets was veranderd. 1n

I'llmoe rig toe. Dc inwoners hebben zieh gehaast om
de plaatselijke machthebbers af te zetten en door

Mijdreeht ging alles wat rustigcr. Op 31 januari

anderen te vervangen. Wat zich hier in die woeligc
dagcn aIJemaal hec1't afgespecld is vaak nict meer na

1795 werd door de plaatsvervangend schout Pictcr
Westerwijk Forsborgh de revolutie aangekondigd. In
vergaderingen in het kerkgebouw in de Kerkstraat en
iu het rcehthuis werden besluiten genomen die het

te gaan omdat veeI schriftelijke stukken in de loop
van de tijd verIoren zijn gegaan. Zo roept de
Staatsraad Gouverneur van Noord-Holland de

rcvolutionaire karakter van de nicll\ve tijel l11oestCI1

bllrgemeester van Waverveen In 1817 tel'
verantwoording "omdat u op eigen gezag aUe kisten,
kasten en papiercn uit hct van ouds altoos bestaan

bevestigen maar in de praktijk andel's uitpakten. Dc
van Joodse origine hervormde predikant Salomon
Duytseh dook enige tijd onder omdat hij bang was
vanwege zijn oranjegezindheid door het nieuwe

hebbende regthuis naar uwe woning heen doen
transporteren. En dit in een saisoen waarbij dezelven
een gehcle dag en nagt aan slegt wedel' z(jn bloot
gestelt geworden, en daarna gedccltelijk een prooy

(ms land, en dus oak de inwoners vau De Ronde

door uwe kinderen zouden zijn gev./orden. Tot

VencI" te maken met ccn revolutic, die cel1 eindc

bewind te v·,forden opgepakt. Gedurcnde een periode
van nog gcen twintig jaar kregcn de inwoners van

maakte

groote schade voor U .10. Geb. co de gemeente".
Uit de bewaard gebleven stukken blijkt echtcr dat de
Bataafse omwentcling uiteindelijk niet aan aile
hoopvolle verwaehtingen heef! beantwoord.
In
februari en maart 1795 werden in Waverveen,
Wavcren, Botshol en Ruige Wilnis de zittende

een in 180 I, weliswaar zonder bloedvergieten, maar
waarbij toeh oak in Dc Ronde Venen bestuurlijke

vcranderingcn plaats vonden. Daarna kwamen er
twec eonstitutioncle wijzigingcn zonder militair

sehepenen a1'gezet en vervangen door een nieuw
bestuur dat de naam krceg van "provisioneele
munieipaliteit". De sehout en scerctaris, Jan van

ingr(jpen in 1805 en 1806. Vaal' het eerst kreeg ons
land een gesehreven grondwet waarin sprake was
van eenheid in het bestuur. In 1806 ontstond het
Koninkrijk Holland onder Lodewijk Napoleon.
Daarna volgde in 1810 de inlijving bij Frankrijk, die
duurde tot 1813. De Oranjes keerden daarna terug en
het Koninkrijk del' Nederlanden werd gestieht.
Nederland was weer onafllankelijk, alhocwel die

Wiekevoort Crommelin, moeht nag enige tijd zijn
([metics behouden omdat men daeht dat hierdoor de
inning van de belastinggclden was verzekerd. Dit
bleek eehter een misrekening want toen Van

Wickevoort zag aankomen dat hij eveneens

aan de Verenigde Republiek. Vervolgens

vonden er twec staatsgrepen plaats cen in 1798 en

ZOll

vrijhcid voor de gcwone man en vrouw toen nog

worden afgezet, verdween hij 01' 3 maart 1796 met
medeneming van de complete dorpskas en liet de
gemeente berooid aehter. 01' I I febrllari 1795 Yond

talloze beperkingen kende.

in Wilnis en Westveen eveneens een omwenteling

De Franse invloed

plaats die zonder bloedvergieten veri ieI'. Dc oude
maehthebbcrs
maakten plaats
voor 111euwe
bestuurdcrs maar geheel probleemloos gebeurde dit
niet. Men was er wei beel voortvarend aan begonnen

Vanaf 1795 werd de Bataafse Republiek door

verdragen

steeds

meer

cen

satellictstaat

van

Frankrijk. Napoleon Bonaparte werd in 1804 keizer
van· Frankrijk en breidde hoc langeI' hoc meer zijn
invlocd iu Europa uit. In 1805 werd Rutger Jan

maar in Mijdreeht en Uithoorn was men dam mindel'
tevreden over omdat de Wilnissers aehteraf mindel'
warm liepen voor de zegeningen van de Bataafse
Revolutie dan de inwoners van de omliggende
dorpen en het provineiale bestuur. In Wilnis had de
nog in 1793 door de proost aangestelde schaut en
gadermeester Heijstek zijn ambt eveneens mogen
behouden. Hij ontpopte zieh nu als een overtlligd
Patriot en Bataaf. Maar door zijn optreden onder het
vorige regime was hij onder de Wilnisse inwoners
allerminst geliefd.
Toen Heijstek door de 'Heren Representanten 's
Lands van Utrecht' ook nog werd benoemd tot

Sehimmelpcnninek, de gezant van de Bataafse
republiek in Parijs, door Napoleon met cen in Parijs

kJaargemaakte grondwct naar den Haag gestuurd.
Dc nieuwe grondwet werd zonder problemcn door

de Statcn-Generaal aangenol11en en metcen
ingevoerd. Napoleon was eehter nog niet tevre-den,
Om nog meer invloed te krijgen benoemde hij
1806 zijn broer Lodewijk tot koning van Holland.

III

De houding van de bevolking
Hoc stonden de inwoners van Dc Ronde Venen
tegenover al
deze llleuwc ontwikkelingen?
Vooropgesteld dient te worden dat niet iedcreen zich
hierbij nauw betrokken voelde. Men danste in 1795

voorlopig sehout, sceretaris en gadermeester van
Vinkcvecn en Demmerik tel' vervanging van de
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wei om de vrijheidsboom die in Mijdrecht in de
Dorpsstraat bij de Kerkstraat stond opgesteld, maar
men kon moeilijk aan het feesten blijven. De
dagclijkse werkzaamheden moesten ook worden
verricht. Dc revolutic is in Mijdreeht min of meer
uitgeroepen door twee uit Amsterdam atkomstige
personen, namelijk Westerwijk Forsborgh en Pieter

als bouwpastoor van de nieuwe kerk in Driehuis een
groot gezag had, voor het kwaad dat met de
revolutie de kop opstak. Bovendien Yond er juist in
die tijd een wisseling van pastoors plaats en werd
Van Engelen in 1796 opgevolgd door Arnoldus
Stanislaus van Lakervcldt die onbekend was 111et de
plaatselijke toestanden. Dc joodse gemeensehap
bestond in Mijdrecht uit sleehts 40 personen,
waaronder kinderen, en het merendeel was
armlastig. In Mijdrecht l11aakten de hervormden
bestuurlijk de dienst uit. Zij waren eehter in twee
partijen verdecld. Allereerst ecn conservatieve
groep, die alles bij het oude wilden laten, en
anderzijds de dCl110cratcn die hct oude bestel geheel
wilden omvcrwerpen. Een middengroep was er niet.
Dc echte bestuurlijke verandering kwam pas in
1848 met de door professor J. R. Thorbeeke
opgestcldc grondwet maar het duurde vervolgcns
nog tientallen jaren voordat de inwoners van Dc
Ronde
Venen
gebrnik
maakten
van
de
mogelijkhcden die deze nieuwe grondwet hun bood.
Bij de hervorl11dcn in Mijdreeht warcn het sleehts
een paar families die zich lietcn gelden. Voor de rest
heerste er vooral tijdens de Franse overheersing
onder de bcvolking een passieve gehoorzaal11heid,
een berusting of een welwillendheid tcgenover het
regime. Wellicht heef! de zorg om het eigen bezit
hier cen 1'01 gespecld. Ons land werd gedurendc de
jaren 1796-1800 ernstig gctcistcrd door de
runderpest cn dezc ziekte zal De Ronde Venen
beslist niet hebben overgeslagen. Bovendien was het
in 1812 een extreem koude winter en er waren in die
tijd diverse misoogsten. Ook de malaria eiste in dit
watcrrijke gcbied heel wat slaehtoffers evenals de
cholera door het slechte drinkwater.

Warnars. Zij waren waarschijnJijk a1 ecrdcr vanuit
Amsterdam naar hier gcstllurd om aIs gangmakcrs
hct rcvoJutionairc vuur aan tc wakkcren maar tOCll
zij in 1800 Mijdrecht weer verlietcn, was dit vuur
hier al 11ink gedoofd.
In het jaar 1802 werden de gercehten weer in ere
hcrsteld
en
de
samenstelling
van
het
gemeentebestuur veranderde eveneens. Eerder
genomen besluiten werden teruggeschroefd. In 1802
waren er twee hervormden en twee katholiekcn in
de
eonstitutie maar in 1803 waren er vijf
hervormden en een katholiek. Deze laatstc werd het
jaar daarop ook vervangen door een hervormde. Ook
in De Ronde Venen gaf de Bataafse Revolutie de
stoot tot emaneipatic van katholieken en joden. De
katholieken hebben dit sleehts in beperkte mate
opgepakt ondanks het feit dat zij in Mijdreeht en
Wilnis samen ruim 40% van de bevolking
uitmaakten. VeeI priesters waren weliswaar
patriottiseh gezind en hoopten op een grotere
vrijheid voor de katholieken maar cr waren ook
ernstige bezwaren tegen de revolutie: de katholieke
kerk was 111 Frankrijk veel bezit en gezag
kwijtgeraakt.
Aartspriester FI. Berendtzen was evenals de
Brusselse nuntius, die in deze landen het gezag van
de paus vertegenwoordigde, fel tegen de revolutie.
FIij waarsehuwde pastoor Joannes van Engelen, die

AHJcclding links

Ecn vall de vele gcromanlisccrdc
schoolplalcn
waarap
III
de
vooroor]ogsc jarcn de vadcrlandsc
gcschicdcnis
in
het
ondcrwijs

aanschouwclijk we I'd gcrnaakt. Deze
plaat toonl de aal1k0111$1 van de zoon

van stadhouclcr WiJlClll V, de laterc
koning Willcm I, op het strand van
SchcYcningcn. In 1795
werd de
stadhoudcr,

door

oprukkcncl

binnenvallcndc
Frame troopen, gcclwongcll mel zijn
gczin naar Engcland te vluchlcn. In
1813 kccrdc zijn 7.oon tCfUg 0111 zich
in J 814 lot koning te laten uitroCpCll.
Daarmcc
began
in
{cite
de
Ncdcrlandsc monarchic en kwam cr
cell cindc ,wn de Bataafsc rcpublick.
patriotisl1lc

en

13ron: Uitgave "In naam vall Oranjc"
cditic 14. LJitgcvcrij Waandcrs.
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\vaarondcr Mijdrecht, Wi In is en Wavervccl1,
voorlopig alles nog bij het oude.
Onder raadpensionaris Sehimmelpcnninck was wei
een nationale gemeentewet tot stand gekomcn maar
die was nooit ingevoerd. Op 2 augustus 1808

Aan de andere kant ging het de boeren vrij goed. Na
1809 stegen de prijzen van de akkerbouwprodueten
tot een rceordhoogte en de prijzen van boter en kaas
stegen met maar Iiei~t 50%. Dc burgemeesters
gcdroegen zich in opdracht van de Franse overheden
min of meer als een soort vadertlguur over hun
dorpcJingen. Dit zal dan ook een rol hebben
gcspecld in de houding van de bevolking tegenover
het plaatselijk bestuu!'. VOO!'al sinds 1806, toen
Lodewijk Napoleon koning van Holland werd, en
tijdens de daaropvolgcnde inlijving bij Frankrijk was
er een scherp toezicht van de hogere overheden op
de plaatselijke bevolking. Ook de burgemeester van
Mijdreeht, Van Doorn van Noordsebarwoude, die voordat hij in Mijdreeht benoemd werd - ook al
burgemeester van Wilnis en Oudhuizen was

vaardigde koning Lodewijk cen decreet uit, waarbij

de teruggave van kerkgebouwen welke tijdens de
80-jarige oorlog de katholieken ontnomen waren,
mogelijk werd gcmaakt. In Mijdreeht en Wilnis is
dit niet gebeurd. Waarschijnlijk kwam dit omdat de
katholiekcn op 6 augustus 1782 voor de twee
paroehies Mijdreeht en Wilnis, op de grens tussen
beide gereehten te Driehuis, een nieuw kerkgebouw
in gcbruik hadden genomen. Weliswaar mocht het
gcbouw, om de protcstantcn geen aanstoot te gcycn
niet aan de weg staan en nict tc yeel opvallcn, maar

de katholieken zullen er waarschijnlijk niet veel voor
hebben gevoeld om hun nieuwe kerkgebouw,
waarvoor de nodige offers waren gevraagd en
sehulden waren gemaakt, te ruilen voor de bestaande
hervormde kerkgebouwen in Mijdrecht en Wilnis.
Die waren nodig 'Ian een opknapbeurt toe en zouden
aileen met veeI geld weer bruikbaar gemaakt moeten
worden 'lan de katholieke liturgic. Over een
geldelijke restitutie zoals op andere plaatsen wei
gebeurde, is in de arehieven niets te vinden.
Waarsehijnlijk hebben de katholieken deze kwestie
ook niet op de spits willen drijven. In de wet van 2
augustus 1808 werden ook de traetcmenten van de
predikanten en pastoors vastgestcJd, maar van de

geweest, werd hierbij ingeschakcld. Dc autoritciten

hiclden dus
nauwlcttend het gedrag van de
bevolking in de gaten en zagen met name toe op de
openbare orde en publieke veiligheid. Na 18 I0
diende de burgemeester in de verplieht gestcJde
Franse taal aan de sous-prefect van het departement
van de Zuiderzee verslag uit te brengen van
gcbeurtenissen in zijn gemeente. Dc vcrslagcn van
Mijdrecht waren uitvoeriger dan die van Wilnis
welke meestal sleehts uit een paar zinnen bestond.
Het kan natuurJijk oak zijn dat er in Wilnis mindel'
gebeurde maar omdat de tekst altijd gclijkluidend
was, ligt het meer vom de hand dat de Wilnisse
burgemeester het Frans mindel' beheerste dan zijn
Mijdrechtse eollega.
Toen Napoleon in 1811
Amsterdam Den Haag en Utrecht bezocht, werden er
uitgebreide veiligheidsmaatregelen genomen en
werden personen die per sehip vanuit Dc Ronde
Venen naar Amsterdam en Utrecht kwamen op
wapens onderzoeht.

Lodewijk Napoleon
Sinds het afzweren van koning Philips II in 1581
wcrd 011S land na meer dan twce ecuwen
republikeins staatsbestel op 5 jnni 1806 weer een
koninkrijk. In Parijs installeerde Napoleon zijn broer
Lodewijk tot koning van Holland. Na de protestante
stadhouders had Holland weer een katholieke vorst.
Rumoer hierover was er nauwelijks. Twee weken
vom het uitroepen van het koninkrijk, op 24 mei
1806, werd nog in een traktaat de vrije uitoefening
van de godsdienst, het gebruik van de Hollandse taal
en de onaantastbaarheid van de staatssehuld
vastgesteld. Dat dit loze beloften waren, zou pas in
de komende jaren blijken. Bijna cen jaar later
vaardigde Lodewijk, op 19 en 29 april 1807, een
aantal wetten uit op het gebied van het gemeentelijk
bcstuu!'. in deze wetten werd de gemeentebesturen,
sleehts de vrijheid gegcven 0])1 de "huishoudelijke
belangen" te regelen en wei op een nog nader door
de wet te bepalen wijze. Omdat dit niet nader werd
toegelieht, bleef voor de kleinere gemeenten,

Lodcwi.ik Napoleon (1778-1846) Koning van Holland 08061810) GeschiJdcrd portrct door Charles Howard in 1809
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uitbetaling kwam niet veel tereeht. Af en toe wenl er

armenhuizen vertoefC!en. Toen de Engelsen in 1809
een invasie deden in Zeeland, verpliehlte Napoleon
zijn broer om een sterk leger op de been te brengen
teneinde de Engelsen te verdrijven. Dc provineie
Utrecht was inmiddels opgeheven en opgegaan in
het departement van de Zuiderzee. Dit departement
moest een vast aantal "vrijwilligers" leveren en
hierdoor kreeg de rekrutering een verkapt verplieht
karakter.
Lodewijk Napoleon had bij zijn installatie, ondanks
aandringcn van zijn broer, gcwcigerd de militairc
dienstplieht in te voeren en hij was er inmiddels
achter gckomcn dat zijn ondcrdanen hier niets vaal'
voelden. Om toeh enigszins aan de wensen van zijn
broe1' tcgcmoct te komcn, werden wccsjongcns en
arme jongens uit gestiehten onder druk gezet om
dienst te nemen. Ais je thuis niets te eten had, was
het maar betel' am in dicnst te gaan. Daar werd Vaal'
eten en kleding gezorgd. Bovendien was het een
verlichting voor de gemeentekas en de armenkassen
van de kerken die dus minder uitkeringen behoefden
te verstrekken.

weI cens iets uitbctaald maar mcestal ontvingcn de

predikanten hclemaal gcen geld. In 1812 ontvingen
zij sleehts 1/3 deel van hun aehterstallig traetement
uit 1811 en in juni 1813 werd een heel klein deel van
hun verdiensten in 1812 uitbetaald. Ais de gelovigen
niet hadden bijgesprongen waren de pastoors en de
predikanten van de honger omgekomen.
Elk jaar moest op 2 september, de vel:jaardag van de
koning, ecn dank- en gebcdsdienst

\\fOretell

gehouden

teneinde Gods zegen over hem af te smeken. Ook de
kerkklokken dienden dan op vastgestelde tijden
feestelijk te worden geluid. Na de inlijving bij
Frankrijk, in 1810, gebeurde dit ook voor keizer
Napoleon. Dc Mijdreehtse burgemeester gaf zelfs
een sehrijvcn van de prefect door waarin opdraeht
werd gegeven dat in de kerken voor een spoedige
bevalling van de keizerin moest worden gebeden.
Men moet eehter niet den ken dat deze diensten volle
kerken trokken. Allereerst was het voor de
protestanten moeilijk te bidden voor hun nieuwe
katholiekc vorsten. Maar ook de katholieken konden
hiervoor maar weinig enthousiasme opbrengen. Dit
kwam omdat de katholieke gelovigen door hun
pastoor op de hoogte waren gebraeht van het feit dat
paus Pius VIl Napoleon had geexeoml11unieeerd. Dc
paus had ook geweigerd Napoleon tot keizer te
kronen waarop deze zelf de keizerskroon gepakt had
en op zijn hoofd gezet. Inmiddels was de paus
gevangen gezet in Savona en later in Fontainebleau.

Inlijving bij Frankrijk
Omdat Lodewijk in de ogen van zijn broer
Napoleon onvoldoende de Franse belangen
vertegenwoordigde, greep hij tenslotte in. Op 9 juli
1810 werd het Koninkrijk Holland ingelijfd bij
Frankrijk. De Franse welten werden ingevoerd en
Franse troepen en ambtenaren werden hier
gestationeerd om toe zien op de juiste uitvoering
van de wensen van de keizer. In Mijdreeht liepen in
die tijd de spanningen zo hoog op dat burgemeester
Van Doorn van Noordseharwoude het nodig
oordeelde om persoonlijk de herbergen Iangs te gaan
om er op toe te zien dat daar geen onvertogen
woorden tegen het regime zouden vall en of dat de
cafegangers tot ordeverstoringen zou overgaan. Het
bestuur werd totaal gecentraliseerd. Het land werd
evenals in Frankrijk in departementen ingedeeld met
aan het hoofd een prefect. Die prefect kreeg nu de
bevoegdheid om de burgemeestcr (maire) te
benoemen cn de leden van de gemeenteraad. Het lid
zijn van de gemcentcraad stclde eehter weinig voor
omdat de leden aileen maar een advies moehten
uitbrengen. En de burgemeester was volkomen
afhankelijk van de prefect of de sous-prefeet.
Kort na de inlijving werd Henrieus Abraham van
Doorn van Noordseharwoude maire van Mijdrecht.
Hicrvoor \vas hij schout en gadcrmecstcr van Wilnis
geweest, een functie die ongeveer overeenkwam met
die van burgemcester en ontvanger van belasting.
Hij was bovendien al enige jaren lid van het
gemeentebcstuur van Mijdreeht geweest. Wie

Voor de joodse inwoners werd een apart decreet
uitgevaardigd. I-let VOOl'zag niet aileen in de
organisatic van consistories in aUe plaatscn met een
joodse gemeensehap, maar bepaalde tevens dat aile
officiele verschillen tussen joden en niet-joden die er
nog bestonden, zoals een apart eedformulier,
mocsten verdwijnen. Ecn nieuwe onderwijswct van
1806 bepaalde wat op de seholen moest worden
onderwezen. Dit waren de vakken lezen, rekenen en
sehrijven. Ais het om ander onderwijs ging dan
annenseholen, moesten ook andere vakken worden
ingevoerd

waarondcr natuurlijk

hct

Frans.

De

overheid stelde tevens de schooltijden vast en welke
vakken klassikaal moesten onderwezen. Leerplieht
was er toen nog niet. Godsdienstonderwijs moeht
door de kerken op de openbare seholen niet worden
gegeven. Dit moeht aileen buiten de offieiCle
sehooluren.
Gedurende het bewind van Koning Lodewijk werd
de Franse invloed steeds groter. Wei verzelte de
koning zieh vaak 11Cftig tegen de besluiten van zijn
broer, maar uiteindelijk trok hij toeh aan het kortste
eind. Zo werden er onder z(jn bewind nieuwe
belastingwelten ingevoerd, welke weerstand bij de
bevolking opriepen. Ook werden er zogenaamde
vrijwilligers voor het leger gevraagd. Met name ging
het

hier

om

wczen

die

in

wccshuizcn

kwamcn

voor

het

ambt

van

burgemeester

in

aanmerking? Loyaliteit aan de overheid stond
natuurlijk voorop. Maar deze loyaliteit stond in
nauw verband met hetgcen de betrokkene bezat. De

of
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benocmden voclden er weinig voor om het 1'isico tc

Een van het plaatselijke bcstuur onaflu\I1kelijke
rechtcrlijkc macht, dat de naam van vredcgerceht

lopen om door tegenwerking hun bczit verbeurd te

laten verklarcn. Daarom werden met name in de
kleinc1'e plaatsen, \vaaronder de rondevcensc do1'pen,
de hoogst aangeslagenen
burgemecster benoemd.

in

de

belasting

krceg,

werd

gelnstalleerd

In

voorafgaandc

Proosdijkoeriers heeft de redactic cnige van de daar
gevocrdc proeessen gepublicecrd. In 1812 vond er

tot

ook een gemeen1elijke hcrindeling plaats, waarbij

Er was in de ogen van de Fransen nog een andere

Blokland en Kromme Mijdreeht aan de bestaande
gemeente Mijdrecht werden toegevoegd. Bij de
gcmecntelijke herindeling van 1989 waarbij de

reden, namelijk dat rijkdom als de beste garantie
gold
tegen
corruptie.
Aehteraf gmg
die

vcrondersteJ!ing nict altijcl op want enigc jaren later,
toen de Fransen al vertrokken waren, mocs1 de
Wilnisse burgemeester Albcrtus Jan Klaus, zwagef

gemcenten Vinkevecn en Waverveen, \Vilnis en

van Van Doorn, zieh in 1821 verantwoorden omdat
hij zowel in Mijdrecht als in Wilnis van de
aangeslagen te veel belasting had gei'nd. Hij werd
hiervoor in 1822 tot 10 jaar tuehthuis vcroordeeld.
Voor De Ronde Venen braeht de inlijving nog een
andere breuk met het verieden mee. In 1811 werden
de Utreehtse kapittels opgeheven en kon men niet
meer spreken van de ProosdijIanden. De proost had

toen nog bcs1aande gemeente Niell\vveen.

Mijdrecht opgingen in de nicuwe gcmecnte Dc
Ronde Venen, werd Blokland samengevoegd met de
Met de inlijving bij Frankrijk in 1810 was de
mvoenng
van
de
gevreesde
dienstplieht
onafivcndbaar geworden. Napoleon bepaalde bij een
decreet van 18 oktober 1810 over de militaire
organisatie dat in het vervolg hier eveneens dezelfde
wetten en reglementcn als in Frankrijk zouden
worden ingevoerd. De I-Iollandsc rekruten zOllden
1'001' een dccl hij het Icger en 1'001' een andcr dcel bij
de vloot mocten diencn. De rekruut kon dus kiezen
tllsscn matroos of soldaal. Maar omdat er

voortaan in deze streek geen enkel gezag meer en de
seheiding tussen bestuur en reehtspraak werd
definitief ingevoerd. Dc organisatie van het recht
werd op Fransc leest gesehoeid.

onvoldoencle schepen waren, was c1' eehter van cen

Dc Fransen I'.agcn Holland al slle] als cell wingcwcst en gcdrocgcn zich als bczcttcrs. 20 werd de riddcrzaal onder <Indere gcbrllikt als
cxcrciticruimlc. Tafcrccluill809 vastgclcgd door tckcnaar 1--1. Carbcntus. Brol1 "In naam van Oranjc" cditic 12 Uitgcvcrij Waanclcrs.
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keuze geen sprake.
Per keizerlijk decreet van 3 november 1811 werden
de eerste 3000 dienstp1ichligen over de lichting 1808
opgeroepen voor de militaire dicnst waarvan een
derde bij de vloot werd ingedee1d. Vrijgeste!d van
opkoJ11st waren wcduwnaars en geschcidcn manncn
met kinderen. Het deparlement van de Zuiderzee,
waar Mijdreeht onder vie! moest 900 mannen
leveren. Omdat Napoleon zijn veldtoeht tegen
Rus1and voorbereidde, werden binnen zeer korle
lijd meer 1ichtingen opgeroepen. Het rekruteren van
dienstpliehtigen gebeurde op lokaal niveau. Een
be1angrijke laak hiervoor was eveneens wegge!egd
voor de burgemeester van Mijdreeht. Deze moest
niet alleen zorgen voor een duidelijke bekendmaking
door middel van a1gemene publieaties of door een
voorlezing van de plaatselijkc omroeper. Dat
gebeurde vaak met trommels1ag. Ook diende cr
vanaf de kanse1 bekendheid te worden gegeven. Bij
dit laatste diende zieh eehter een groot problcem
aan. Zowe1 predikant a1s pastoor, die vanaf de
preekstoe1 de boodschap van "Gij zult niet doden"
verkondigden, wcrden nu gedwongen van diezelfde
preekstoel jongemannen op te roepcn om het
zwaard te hanteren.
Het is begrijpe!ijk dat daarom aan dit bevel weinig
gehoor werd gcgeven. Bovendien was nog niet
overal de burgerlijke stand ingevoerd. Geboorten,
huwelijkssluitingen en
begrafenissen werden
genoteerd in kerkelijke registers, die ondergebraeht
waren bij de pasloor en de dominee. Bij de joodse
inwoners diende hiervoor het besnijdenisregister. De
were1dlijke overbeid had deze registers eehter nodig
om vast te stellen wie voor de mililaire dienst in
aanmerking kwam en had het verzet van de pastoOl'S
en predikanten voorzien. Daarom kregen dcze van
hogerhand te horen dat zij in een preek de ge10vigen
moesten altenderen op de plieht om hun keizer te
eerbiedigen en dat zij zich aan de wetten van bet
land dienden te houden. Dc pasloor en predikant
dienden een afschrift van die preek aan de
burgemeesters af te geven, die op hun beurt deze
preken weer moesten opsturen naar de prefect van
het departcment.
Gedurende de inlijving bij Frankrijk was Hcndrik
Lastdrager predikant van de hervormde kerk te
Mijdreeht en hij zal burgemeester van Doorn van
Noordseharwoude als lidmaat van deze kerk
rcgelmatig onder zijn gehoor hebben gevonden. Van
enig ongenoegcn tussen beide heren in die peri ode
blijkt eehter niets. Uit de kerkelijke registers, en
vanaf 1811 uit de burgerlijkc stand, diende de
burgemeester een a1fabetische naamlijsl op te stellen
van de jongemannen in Mijdreeht die volgens het
conscriptiedeereet dienstpliehtig waren. Hij kon op
deze wijze ook zien wie zieh niet had geme1d en aan
de oproep geen gevolg had gegeven. Degene die niet
kwam opdagen, kreeg van de burgemeesler via de

gemeentebode of een gendarme een oproep om
alsnog tc vcrschijnen. Wannccr dit cvcncens gccn
resultaat had, kreeg de burgemeester opdraeht om
een onderzoek in te stellen naar de verb1ijfplaals van
de dienstweigeraar. Wanneer die gevonden werd,
dan werd hij geplaatst bij een slrafbalaljon. A1s de
opgeroepene onvindbaar bled' werden de ouders van
betrokkene aansprakelijk gesteld en tot een zware
bocte veroordee!d of werden in hun 1lUis militairen
ge1egerd. Voor Wi1nis en Waverveen golden
dezelfde maatregelen.
De dicnstplieht en de belastingwetten zorgden
crvoor dat de bcvolking langzamerhand in verzel
kwam tegen het tirannieke bewind van de Franse
keizer, die het welzijn van de bevo1king volledig
ondergesehikt maaktc aan zijn plannen om heerser tc
worden over heel Europa. Vooral de dienstpliehl
zorgde ervoor dat de bevo1king in verzet kwam. De
jonge mannen werden ingelijfd bij een leger dat op
moest trekken naar het verre Rus1and. Het contael
tussen familie en de dienstp1ichtigen was hiennee
finaal verbroken. Eerder was er ook al verzet
geweest tegen het oproepen van jongemannen voor
de Nationa1e Garde. Dit gebeurde door de registers
waarin de dienstpliehtigen waren genoteerd te
bemachligen en te vernietigen. In het nabijgelegen
Nieuwkoop lukte het "une bande de rebelles" van
ongeveer 50 burgers, voorzien van stokken en
messen, de burgemeester te overvallen en hem de
oproepingsregistcrs af le nemen. Het had voor de
burgemeester beslist nog erger kunnen aflopen want
het bezil van vuurwapens was in het begin van de
19' eeuw algemeen. Ongetwijfeld za1 het berieht van
doze overval ook in Mijdrecht, Wi1nis, Vinkeveen
en Waverveen zijn doorgedrongen en de
burgemeesters van deze plaatsen zullen zeker hun
maatregelen hebben getroffen.

He! einde van de !irannie
Op 25 juni 1812 viel Napoleon met een leger van
600.000 man Rusland binnen. Dc overloeht over de
loenmalige grensrivier de Njemen leverde geen
problemen op maar daarna stokte de opmars. De
eerst twee weken verloor hij al 130.000 man door
gesneuvelden, gewonden, ziekte en desertie. Dc
verliezen waren zo enorm dat hij op 14 december
sleehts met 140.000 man Moskou binnen kon
trek ken. Gezien de grote verliezen gaf hij opdraeht
om op korte tennijn in het gehele keizerrijk, dus ook
in Holland, extra dienstpliehtigen op te roepen. Maar
de catastrofe zou nog erger worden. Dc Russen
staken hun eigen hoofdstad in brand en het
Napoleontische leger werd gedwongen door gebrek
aan voedse1, onderdak en de extreme koude Moskou
te verlaten. Dc terugtocht verliep chaotiseh en terug
bij de rivier waar de veldlocht was begonnen waren
er van de 600.000 man bij het begin van de ve1dtocht
nog maar 25.000 over. Dc rest was bezweken. Van
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" Mijn Heer!
VVU hebben ingevolge uwen Last, alles aangewend,
om het dragen van oranje en her" uitsteken der
Vlaggen voor te komen en daarin bUzonder rustig
geslaagc!, ./a zelf~ zodanlg dal die hel drager1 len
onzen verzoeke weder C?l deeden, dan Mfjn fleer,
men is hier in het zekere bezorgt gevvorden, dat het
departernent de A10nde van de Maas in 51 ,]lage een
proc!amatien door den Graql van Sfierman (
bedoeld is hier Van Lil11burg 51iruI11) /FdWj is
uitgevaardigd waarb[j gezegd wierd dat de Prins
van Orm?J'e binnen we[jnigen dagen in het Land
staat Ie komen, Orm?J'e mag en moet gcdrap;en
worden. U begr{JjJt nu daar lV[j aan de Monde van
de Maas grenzen onze imvoonders verlangen in dat
zelve te mogen dee/en en wU Langer moetende
draalen de gemoederen zullen gaande worden te
mecr in aile de Naburige plaatscn, Zevenhoven,
Nielnvveen en Noorden de vlaggen 1vafjen, dan
vvanneer U Mfjn f-feer bewust mogt zUn dot dit met
groot gevaar zoude plaats hebben zoude hel veUligst
zfjn , dit njet te ondernemen. Van daar MUnheer dot
ik door deezen Uw orders zed Cf!l.vachten, In lvelke
Venvachting ik (P Eer heb met hoogachting te zUn,
Uw Onderdanigen Dienaar
J-1.A. Van Doorn Van Noordl'charwoude"

cle naar schatting lussen cle 15.000 en 35.000
Noorclneclerlanclers clie cle keizer vergezelclen,
kcerdc 111~Hlr 2 a 3 (Yo bchouden te-rug. Napoleon was
zijn lroepen bij cle terugloeht vooruilgegaan en bij
een keizerlijk clecreel van 1813 werclen cle
jongcmannen van 18 jaar opgcrocpcn om de
wapenrok aan tc trckkcn.
Dc gerueblen over cle neclerlaag van Napoleon in
Ruslancl bereiktel1 ook ons lancl en claarcloor wercl
het verzet tegen cle clienstplieht nog groler.
Inmiclclcls lrokken er zieh nog meer clankere wolken
boven hel hoofcl van Napoleon samen. De Russcu
achlervolgden het keizerlijke leger tal in Polen cn
Pruisen. Dc Pruisen hadclen daarop Napoleon cle
OOl"log vcrklaard. Panic-k maaktc zich me-ester van
ecn groat aantal Fransc ambtcnarcn uit Hamburg die
hals over kop naar Hollancl vluchltcn, waarcloor cle
geruchtenstroom
nog
eens
extra
wercl
aangewakkercl. Op 3 juni 1813 slolen de strijclencle
partijen cen wapenstilstand waarbij - oak weer
volgens geruehlen - cle onafhankelijkhcicl van
Hollancl zou zijn besproken. Dc wapenstilstancl was
van korle duur en naclat ook Oostenrijk zieh bij cle
Russcn en Pruisen hacl aangcsloten wercl het
keizcrlijke leger op 19 oktobcr bij Leipzig
vernietigencl vcrslagcn. Op 12 november 1813
versehenen de eersle Pruisisehe en Russische
troepen aan onze ooslgrens. Amsterclam kwam op IS
november in opstand, cle Franse gouverneur Lebrun
vluchtte naar Utrecht en het Franse regime stortle

De gevolgen
De bevrijding van de Fransen hacl voor Van Doorn
niet de gevolgen welke de cloor de Duitse bezetter
benoemde
NSB-burgemeester
Doude
van
Trooslwijk ondervond. Deze laalste wercl voor zijn
collaboratie mel de
vijand tot enige jaren
gevangenisstraf veroordeeld. Van Doorn werd cloor
koning Willem I in zijn funetie herbenoemd. Hoewel
cle Franse bezetting ook met onderdrukking en
geweld gcpaard ging, zijn deze twee bezettingen niet
met elkaar te vergelijken. Dc platlelandsbevolking in
Dc Ronde Venen had in wezen weinig met de
overheid
lC
maken.
Bchollclens
de
dienslplichtwetlen, de vordering van paarden en vee,
de invocring van het metricke stelsel, de nieuwe
belastingwcttcn l en de invoering van de burgerlijkc
stand en van de Franse taal en het vcrdwijnen van de
gulden voor cle Franse hane, hoe ingrijpend oak,
was alles bij het oude gebleven.
Van clemocratie was geen sprake maar die hadden de
dorpelingcn hiervoor ook niet gekencl. Ze hadden
hicraan even mogcn ruiken tOCI1 zc rond
de
vrijheidsboom dans len, maar ondervonclen dat
tijdens de Bataafse Republiek aile verworvenheclen
weer werden tcruggedraaid, Bovendien was e1'
behalve de bestaande elite, clie hoofdzakelijk uit
protestanten bcstond, eigenlijk niemand die in slaat
was om een overheidstaak op zich te nemen. Die
elile speeIele elkaar, zoals voor de revolnlie, het
ballelje loe en was vaak door familiebanclen mel
elkaar verbonden. Zo was Mijdreehts hurgemeester

mcen.

Dc Hagenaar Gijsbreeht Karel
van l-logenclorp
proclameercle een week laler een Nederlands
onafllankelijk bestllllr. Holland was weer vrij. Deze
gebeurlenissen gingen oak aan cle bcwoners van Dc
Roncle Venen met zijn regelmatige postkoets- en
sebeepsvcrbinclingen met Amsterdam en Utrecht niet
voorbij. Alboewel, Amslerdam moehl clan op IS
november in opstand gekomen zijn, Utrecht was nog
volleclig in Franse hanclen. Vanuit cleze slacl trokken
de Fransen op naar Woerden waar ze daar
aanwezigc Oranjegardc hinnen lwee uur versloegen.
Van 24 tot 27 november 1813 was deze slad, waar
van de loren en het sladhuis de oranjevlag hacl
gewaaid, een proal van de moordende en
plunderende Franse soldalen, die niels en niemand
ontzagen. Oak deze gebeurlenis zal hier de inwoners
lot voorziehligheid hcbben gemaand. Op 20
november had de burgemecster van Mijdrecht cle
prefect van het arrondissemenl Ulreeht al ingelicht
over de onrusl in hel dorp. In legenslelling lot alle
voorafgaande llilgaande hrieven is deze brief in het
Nederlands en niet meer in het Frans gesteld. Uit de
inhoucl blijkt duidelijk dat hij de Oranjeklanten niel
hard wil aanpakken maar tach wei de orders van de
Frans gezinde prefecl zal uitvoeren. Kennelijk wist
hij nog niet voor wie hij moest kiezen hetgeen
dllidclijk blijkl uil de inhoucl van onderslaande brief.
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het hele dorp Iiep uit om feest te vieren. Dc
kasteleins van de vele cafe's, die Mijdreeht toen rijk
was, deden gaede zaken waarvan nag menig
huisgezin in de navolgende weken de f1nanciele
gevolgen moest ondervinden.
In 18 I3 hadden de mensen in De Ronde Vencn weI
andere zaken aan het hoofd dan het vieren van de
bevrijding. Een herdcnking van de soidaten die in
Franse krijgsdienst gesneuveld waren of 01' andere
wijze waren ol11gekol11cn yond evenl11in plaats. Na
dc bevrijding werden ecn groot aantal Fransc \VettcH
en besluitcn teruggcdraaid. Zo wcrd de gulden \\'ccr
een wettig betaaimiddel en werd Dc Ronde Venen
weer ingedeeld bij de provineie Utrecht en het
departement van de Zuiderzee werd opgeheven. Met
de heerschappij van de proost was het def1nitief
afgelopen. Dc herinneringen zijn eehter gebleven.
Nog steeds spreken we over de Proosdijlanden en
zijn in Mijdrecht de straten vernoemd naar de
proosten die hier het gezag hebben uitgeoefend. Een
ovcrblijfscJ uit de proostentijd is eveneens dat er nog
steeds een adellijke familie is, die zieh d 'Hangest
Baron d'Yvoy van Mijdreeht mag noemen.
In tegenstelling tot hctgecn in andere gemeenten nog
weI eens gebeurde, is geen van de leden van deze
familie ooit tot burgemeester van M ijdreeht
benoemd,
alhoewel
de
Geldersc
gemeente
Rozendaal in de vorige eeuw wei een burgemeester
met die naam heef! gekend.
Verwoestingen en plunderingen hebben hier in de
Franse tijd evenmlll plaats gevonden. ]ammer
genoeg zijn in 1795, onder invloed van de Bataafse
omwenteling, de wapenborden en de sehilden van de
proostcn, die in de hervonnclc kcrk aanwczig waren,
vernietigd als zijnde "de overblijfselen van de
siavernij en het wiliekeurig gezag". Bij de bevrijding
van de Franse overhecrsing was ons land, door de
zware belastingdruk en het continentale steisel
waarbij geen handel meer met Engeland en Oostindie bedreven mocht worden, praktiseh bankroet.
Dc eeonomisehe vooruitgang had hier ook al
jarcnlang stilgestaan.

Van Doorn eerst getrouwd met de dochter van zijll
voorganger. Na haal' ovcrlijdcn huwdc hij de zlistcr
van de Wilnisse sehout Klaus. Ook de Ieden van de
f~ll11ilies Vcrdam en Van Wicringcn kamcH we in
versehillende openhare flll1eties tegen in Mijdrecht,
Wilnis en Vinkeveen. Geweld tegen de overhcid
kwa111 cigenlijk niet voor. Dc burgemccstcr was een
figuur die ook al tijdens de Bataafse tijd in zowel
Wilnis ais in Mijdreeht hestuurlijke funeties had
uitgeoefelld. Zij zagen hem ais een van hen.
Bovcndicl1 had hi.L zoals cerdcr gcmcmorecrd, van
hogerhand de opdraeht gekregen om zieh ais een
"vaderlijk" flguur ten opzichte van de inwoners te
gedragen. Dit mocht eehter ook niet te vcr
doorgevocrd worden want in cen rapport van het
departement uit 1812 werd gesprokell over de
zorgeloosheid waannee zij hun ambtuitoefenden.
Van "Bijltjesdag" en van het bereehten van
meelopers met de Fransen en eO!Tupte personen is
dan ook in Mijdrecht en ook in de omliggendc
dorpen geen sprake geweesl. Een Bevrijdingsfeest
zoais in 1945 was er toen evenmin. 100 ]aar later, in
werd de onafllankelijkheid in Mijdreeht
1913,
eehter weI uitbundig gevierd. Op vijf plaatsen
werden gcwcldige poortcn van turvcn opgcricht en
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Hoc was het welvaartsniveau in die tijd? Toen
hadden de meeste mensen ongeveer 60 % van het
geld dat ze verdienden nodig om eten te kopen en
dat inkomen wcrd dan vaak nog vcrdicnd door man,
vrouw en inwonende kinderen. Tegenwoordig is dit
nog geen 20 %. Tarwebrood was voor de meeste
mensen te duur, mede als gevolg van de belasting
die op het l11a]en van graan wcrd gchevcn.
Roggcbrood was het voedsel voor de anncn evcnals
het eten van
peulvruehtcn.
Een gunstige
ontwikkeling was het toenemende gebruik van de
vitamine- en calorierijke aardappel, die in deze
periode meer en meer als volksvoedseJ werd
vcrbouwd en geaeceptcerd. Van de overblijvende 40

~r~ei;~~I?I~~:::;;~:~J;,w:lr,rhctv;lll:nO()(I"lJWc;-:\~n,.1~1!, .• gcamgccrd,
Ul'rcclJr, di::il' s<va1l WillrcfmaandJSC9
In hC,ll1lis van mj} Gdlier
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Als gcvolg van de sleehle eeonomischc locsland was diefstal een
vee I voorkomcnd verschijnscl. Dezc pllbllcatic llil 1809 laat zien
dal hel juslitic destijds Illcnens was er tegen oj) Ie lreden. r.~en
groOI aantal veroordclingclJ in hel Utrechts archief gceft daarvan
geilligcnis.
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percent van het inkomcn mocstcn huur of pacht,
kleding en brandstof worden betaald. Dc turf; die
hier zelf weI'd gewonnen, was goedkoper dan in de
steelen maar door de oor!ogssituatie moest vaal'
kleding en schoeisel aanmerkelijk meer worden
betaald. Doodgaan van de honger kwam hier niet
voor, maar het aantal jongens dat afgekeurd werd
voor de militaire dienst wegens cen te geringe
lichaamslengtc steeg in de peri ode toen de prijs van
de Ievcnsmiddelcn cveneens ecn onrustbarende
hoogte bereikte.

middenstanders sprekcn kon- bestond uit 9
timmerlieden, 2 smeden, 2 metselaars 3 kleermakers
en 3 schoenmakers. I-licronder werden dc knechten
eveneens meegeteld. Het per jaar verkoehte vee
naar een andere gemeentc werd op 20 koeien, J50
sehapen en 300 varkens geschat. Een katholiek
kerkgcbouw werd niet genoemd hoewel die er toeh
wei geweest moet zijn. Wei werd er een hervonnd
kerkgebouw genoemd.
In 1815 had Wilnis 1208 inwoners die woonden in
43 boerenwoningen en 130 daggeldcrs- of
burgerwoningen. £Or was een hervormde kerk en een
schoolgcbouw. Dc katholieken kerkten zoals eerder
bij Mijdreeht aangegeven in Driehuis. Het dorp
beschikte over 20 pam'den en de marktsehuit was
berekend op het vervoer van 20 personen en 20.000
pond gewiehl. Het aantal ambaehtslieden bestonduit
31 personen waarvan 9 timmerlieden, 4 smeden 3
metselaars,' 5 bakkers, 5 kleermakers en 5
sehoenmakers. De "export" van vee bestond uit 50
koeien, 100 sehapen en 250 varkens.
Uit deze gegevens moeten we concluderen dat in De
Ronde Venen beslist geen sprake was van welvaart.
De ontginning van turf en de landbouw boden in
feite de enigc mogelijkheid om een karige boterham
te verdienen. Het heef! nog jaren geduurd voordat er
van enige vorm van welvaart kon worden gesproken.
Ais we nu op die periode terugkijken moeten we
vaststellen dat de toenmalige inwoners van onze
huidige gemeentc ondanks oorlogen, a1'moede,
ziekten en rampen zieh cen bestaan hebben weten te
versehaffen waarvan wij ons nu afvragen hoe zij dit
alles hebben klaargespeeld.

De toestand na de bevrijding
Hoc het er in de Ronde Venen na het vertrek van de
Fransen in 1813 voorstond weten we uit een
vragenlijst die in 1815 op vcrzoek van het
departement van om'log moest worden ingevuld. De
vragenlijst is wei van twee jaar later maar in die
periode zal er niet veel vcranderd zlln. Dc
burgemeesters van Mijdreeht, Wilnis en Vinkeveen
hebben deze lijst zeer nauwkcurig ingevuld. Het
dorp Mijdrecht telde toen 2098 inwoners die in 304
11Uizen woonden waarvan er 34 volgens de
maatstaven van toen grote boerderijen werden
gcnoemd. Dc rest, dus 170 stuks, bestond uit kleine
boerderijen en arbeiderswoningen. Bovendien
werden deze door meerdere gezinnen bewoond. Dc
hervormde kerk bevond zieh in de Kerkstraat en de
katholieke kerk stond in Driehnis waar ook de
Wilnisse katholieken kerkten. Tenslo((e was er nog
een joodse synagoge in de Mcnnonietenbuurl. Er
waren in het dorp twec gevangenissen: een eiviele
voor twee personcn en een criminele voor ccn
pcrsoon. Het opcnbaar vervoer bestond uit ecn
beurtsehip, berekend voor 20 personen of 20.000
ponden gewichl. Fabrieken of werkplaatsen waren er
niet uitgezonderd "een gru((erij, breekende jaarlijks
nagenoeg 20 lasten. De inwoonders zoeken hun
onderhoud in de boerderij, en in 't vcenen en
debiteren van turf'. Aan ambaehtslieden had
Mijdreeht 5 timmcrlieden, 2 smeden, I koperslager,
2 metselaars, 6 bakkers, 8 kleermakers cn 6
schoenmakers. Aan rollend matcriecl bezat
Mijdreeht 8 wagens met ieder 2 paarden en 8 karren
met een paard. Uil de gemeente werden per jaar
gemiddeld 100 koeien, 60 schapen en 100 varkens
verkoeht.
Vinkeveen met de buurtsehappen Demmerik,
Waveren, Wavervcen, Botshol en Ruige Wilnis had
sleehts 950 inwoners. J-Iier was de woningtoestand
nog mindel' roosklcurig. £Or waren 63 heel
eenvoudige
boerenwoningen
en
59
arbeiderswoningen die evenccns soms door
meerdere gezinnen wcrden bewoond. Voor de
gehele gemeente bcsehikte men ovcr 16 ·paal·den. Dc
marktsehuit kon hoogstens 60 mensen vervoeren.
Fabricken waren nict aanwczig en de Vinkeveense
middenstand- voor zover men tocn van
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gcborcn'.

Dr. J. Haitsma. 'Hcfvormd Mijdrccht. '
Drs. E.A.G. van den Bent en drs. C.M.P.F vall den Brock.
'Mijdrecht mecr dan vcen aIleen'
Drs. PJ../.M. van Wces. 'Twee parochics Ycrcnigd in Driehuis'
Drs. A. Blocd c,a. 'Van Wildcrnis tot Ronde Venen.'
Drs. A. Blocd. 'Wavcrvccn door de ccuwen heen'.
Geraadpleegde bronnen: Streckarehief Veeht cn VC11Cll,
R.ijksarehicf Utrecht en het Algc111ccn Rijksarchicf Den

Haag,
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Huwelijken Hollandgangers in Vinkeveen 1825-1879
Door J.e. Bader
B?j he! inzien van de ProosdUkocrier van september 2001 ),vcrd mUn aandachl al gaulv gericht op de
beschrUving van de bClvoning van de J-lerenweg Ie Vinkeveen in J830. Doar vond ik m{jn oudouders

!!ermanus [)onicie, schocnmaker en zUn

V}"OUlV

Klaa.~je

van de,.

,~1eer

op Intis nr. 53b en de

betovergrootouders van m{jn vrouw Arie Versteeg!, veehouder en zUn vrouw J-fendrina Hogeveen o]J Intis'
nr.42 met eel? kind. F'tmtasrisch om da! Ie zien want dat enc Idnd is Elisabeth, geboren OJ) 27 dec. 1829, die

laler IrOlnvde met Hollandganger Johan Heinrich Nichfing uif Plaggenscl7ale, gemeente Merzen.

DCillinghausen, Plaggensehale,Leehtrup, SUdmerzen,
Engelern, Sehlichthorst, Oster- en Westerroden.
Merzen bchoorde in die periode tot het koninkrijk
Hannover. Thans behorcn Mcrzen en Voltlage tot de
gemeente Neuenkirehen. Ankum ligt 8 km. ten
omvat
de
noordoosten
van
Merzen.
Het
buurtsehappen
RUssel,
Westerhoite,
Starten,
Tiitingen, Kettenkamp, Besten, Nortrup en Suttrup,
Druchhorn en Eggcrmiihlen. Familienamen clie nu
nog in Merzen en Ankum voorkomen zijn: Grliter,
Kodde, Mertens, Dieckman, Schweer, Holtkamp,
Kemme,
Niehting,
Elseberg,
Westendorf,
Buschermohle
(Buskennolen),
Middendorf
(Middendorp) Meyer, Bertke, Pohl, Pohlmann en
Schuckmann (Schokman). De naam Klinkhamer
komen we nog tegen in Neuenkirehen. Hierondcr
volgen de 48 huwelijken die in bovcngenoemde
periode voor de burgerlijke stand in Vinkcveen zijn
gesloten met vermelding van hun ouders. Daarbij
heb ik de volgende aflcortingen gebruikt:

Over die Hollandgangers uit Merzen en Ankum wil

ik graag wat uitgcbreidcr ingaan omdat cr in de
Ronde Venen nu nog vele 111lnilies wOllen die daar
van afstammen. In de negentiende ceuw zijn er vele
Duitsers uit de streck van Ankum en Merzen naar
V inkeveen getrokken om daar een aantal maanden
als arbeider te werken in de veenderij en dan gepakt
en gezakt in de zomer weer terug te keren naar de
11I-Icimae'. Dc namcn van dcze arbcidcrs werden
opgetekencl in een passenregister dat in Vinkevcen
werd opgcmaakt. Dezc registers waren verdwcnen,
maar kort geleden heeft de arehivarus van het
streekarehief Veeht en Venen, de heer Hagen, na
grondig onderzoek, een viertal van deze registers
terug gevonden, die verscholen zaten tussen andere
archidstukken. Het betreft de periode 1858-1861.
Van cen Hollandganger Johann Heinrich Westendorf
uit Plaggenschale is een vrijbrief (Freisehein)

aanwczig waarin iets 111ce1' over de persoon wordt
meegedeeld. Hij was gcboren in SUdmerzen 18 dee.
1836 en vrijgesproken van militaire dienstplieht
door een beslissing van de koninklijke Landdrost in
OsnabrUck gedateerd 28 februari 1857. Deze
"Freischcin" was gedateerd 28 april 1862. Bij de
huwelijken zult u zien dat deze Johann Heinrich 01'
18 juni 1862 te Vinkeveen trouwde voor de
burgerlijke stand akte nummer 13 met Catharina
Johanna van der Vaart uit Vinkeveen. Wei heel

x = gehuwd met;
* :c.c: geboorte;
t = overlijden;
V.=

vader;

m. ~ moeder.
Opgemerkt mag worden dat de llollandgangers uit
Merzell allen katholiek gedoopt zijn in de St.
Lambertuskerk te Merzen. Al deze huwelijksakten
kunt u inzien in het streekarchief gevestigd in het
Gemcentchuis te Mijdreeht. Zoals u zult zien zijn er
ook Hollandgangers bij die uit andere plaatsen
kwamen: Burgsteinfurt, Dorsten en Rosenbecks in
Pruisen, Bocholt, Beesten, Freren/Alldcrvennc,
Alfllausen, Sehwagstort; Osterkappeln, Malgartcn en
Osnabrliek.

intcrcssant dat dezc aktc cr bij zat, want 11ormaa1 zijn
ze
vaak
te
vinden
bij
de
zogenaamde
huwelijksbijlagen zoals ik die in het Utreehts archid
heb gezien. Op twee lijsten komt de naam voor van
Heinrich (Hendrik) Schockman (Sehuckmann) 01' 21
juni 1858 en II juli 1859. Bij de huwelijken komt de
naal11 Schockman ccn vicrtal kercn Yoor. Daar zal
hij zeker familie van zijn. Bij het nakijken van de
vier lijsten viel het me 01' dat de munen Westendorf,
Dieckman, Kemme, Pohlkamp, GlUrieh, Maassman
en Rolfes nu nog in Merzen voorkomen en
Schuckman in Ankum. In de pcriode van 1825-1879
waren er ook Hollandgangers die tijdens hun verblijf
in Vinkeveen verkering kregen. Daar trouwden ze en
bleven werken in de veendcrij. De meesten van hen
kwamen uit het dorp Merzen. Merzen ligt ongeveer
30 km. ten noordwestcn van OsnabrUek. De
buurtschappen
die
daartoe
behoren
ZIJn:

Noo! van de redactie. Mochten cr lezers zijn die
meer over de Hollandganger willen weten, dan
kunnen zij eontact opncmen met de auteur de heer
.J.c. Bader sr. Ambachtsheerelaan I, 3481 GJ tc
Hannelen tel 0348 443930
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Johann Heindl'll Kemme x MariOi Elisabeth Kl'lllllle
*' 18·,10·1f)34 Merzen
OI-II-If)43 Vinkcwcn
v. Gerhard Heimich Kelllille
v. Johan Dirk Kemmc
111. tvlaria C'<tlharina Jclgc~
lll. !'vlaria Cath. Teule
x 29-05-1868 in Vinkevcen n.s. akle 16

HEIRATUNGEN HOLLANDGANGER IN VINKEVEEN
.Johallllis Ackooy
Zill1ll1ennan
,: 06-05-1793 Eisl Gld.
v. Arend van Ackoo)'.

x Wilhelmina BcntruJl

'" 25-08-181 J Bllrgslcinfun
v. Carl Friedrich 13cnlrup

Dirk Heinrich Klillidlalller, x Mllrgarctha Nkhtillg
Torfmachcr
-0< 25-1 ()-1833 ivlcrlen-Diillinghausen ", 05-01-1840
Vinkevccll
v. .1011. Fred. Klinkh,llHer
v. Joh.s Hcnricus Niehlillg
Ill. IVlaria Elisalwlh Dickmans
lll. ivlaria Elisabeth Schweer
x 28-02-1859 ill Vink~'vccn b,s. aklc ')

Maria Villl Oriel
lll. l:lisabeth Wacker
x 21··()3-1857 in Vinkcvcen burgerli.ike stand, <lkle J I

Ill.

JOhilll Hcnrkh Eke!,
Schuhmacher
*'19-01-1783 J)O!"SICIl PI'.

x Cornelia vall 't l.agcdwis

v. Henrich Eke!
Ill. Angela Sicpcnkollcll

v, Jacobus vall It Lagcrhuis

12-10-1808 Vinkc.vccll

m. Christina vall Hellingcll
x 23·{)4-1844 in Vinkcvccil b.s. <lklC.'i - zw<.~ilCr Ehe

GcdHlrd Heinl'iell Geuling
Kaufllwnn
!4-07- J 833 Hoehnlt
v. Joseph GeHling
m. Agnes I-lidding
x J5-02-1865 in VillkcvCCll b.s.
Johann Dirk Gruter,
Torr11lacher
*' () 1-09- 1809 l\-1crzen
'j 27-(l1-1843 Vinkcveen
v. Bernhard Gruter
Of 23-08-181 8
Ill. Maria Adelheid Mertens
x 26-1 1-1799 zu jv1erzcn
x: 27-! 1-1834 in Vinkeveen b,s,
Adelhcid ivIertens 29- 10-1834

Johannes Bemllnlus Klinl,halllel' x Al1na i\1ilria eMil.
Elis.l\-'JoJlcnkl'iilller
k 08-12-1825 I\'krl.cJ1
" 02··11·· J 829 Me,J'len
v. .1oh. Frcdcricus Klinkham<.~r v. Johan Direk
!Vlollcnkriilllcr
m, Mari,l Elisabeth J)iekmalls
Ill. Maria Calharina
klgcs
x 26-02-1851 in Vinkcvcell b.s. akle II

x Gcsina Thcrcsia Votel
05-l ()., 1835 Bc<.~sten
v. Gerhard Lucas Votel,
m. Gcsina t'\'1ari~1 Tcbm:ln

akte.5

.lohlln Dirk I<linldl:llllel' x M:-lda Elisilbcfh Niehling

x i\'laria Clltharina Koddl'll
~,

I'" 06·08-1830 !Vferzen-!XiJlinghallscn " 25-1 1-1814
Vinkcvcen
v. Johannes Henriclis
Niehting
J1l. iVlaria Elisabelh Dickmans
Jll. !''ilaria Elisabeth
Schweer
x 08-04-1856 in Vinkevccn b.s. ilklC 6, crSlcr Eht~
x Catharina Maria KClllme"' 30-05·1834 Mcrzcll
v. Johan Bernhard KemJlle m. Anna )\·1aria Elis.Hulslllanll
12-0! -1867 zweiter Ehc in Vinkcvccn b.s. akle 1

26··12-1811 !V1crzell

v. Joh. Frederklls Klinkhamer

v. Joh. Heinl'. Elseberg Koddcn
-r' 02-03-1834 I,U Merzen
111. Maria Cmharina Koddcn
akte 10 mil Einwilligung ivlari,l

Johannes Heuricus Gnllcr, x Maria Elis.CaHull"iull SchoUc
Torrmacher
*' 84-03-1835 Vinkcvccll
,,, 27- 1 l-ll:U8 Vinkcvcen
v. Johann Dirk Gmler
v. Bendr!k Scholten aus Al111auscn
IH. M,lria Calharina Kodde
m. Adrian,l van Egeraal
x m;·02- 1859 in Vinkevecn b.s. aklc 5

,JOlllHIIlCS Fl'edel"icus KlinldllllllCl" x Maria Cat-hllriua Nichtillg
18-08-1 !Q8 Diillinghausen
'" 28-1)9-18J2 Merlen
1', Joh,Fredericus Klinkhamer
v. Johan Heinrich
Nichling
J11. Maria Elisabelh Dickmans
m. Marl'l Elisabeth
Schweer
); 12-04- J 853 in Vinkcwell b.s. akle 10

Johan Dirk Gruter, Torflllllcher x Margarethn Elisabl'th
Klinldlamel'
" 14-06-1841 Vinkeveen
'" 11-10-1836 Vinkcvecn
+ 18-0 I- 1904 Vinkeveell
v. Johann Dirk C:iruter
v. Fn",dcrik Klinkh,lmcr
m. !Vl,lria Calharina Koddc
Ill. Marg.Elis.Dickmans
x 02-11-1861 in Vinkevcen b.s. aUe 27

Johanlles Hendricus KlillldlalllCI' x Maria Clltharin:l Koddell
" 26-09-1824 Di)llinghallsen
" 01··12- 1809 E:ngclern
+ 19-01-1888 Vlnkcveen
v. Joh,.Fredericus Klinkhamcr v. Ll-leinrich Elseberg
Koddcn
nl. Maria F:lisabelh Dickm,llls
lll. Maria Cathnrina
Koddcn
x ()J·05~ 1848 in Vinkevccn b.s. akle 4

I-Ieinddl Hcitjohalill x Anlla Johanlla Strcefkel'l'
., 15- 10-1811 Merzen·-Lechlrup "06··02·,1817 Abeo\ldc
v. Johann I-l. Heiljohann
v. Wilkm Slrccfkerk
Ill. l'vltlrgarelha Maria Schweer
lll. IVlaria vall Vliet
x 07-(l6-1862 in VinKevccn b.s. aklc 12
JOIHlIl1l

Oid, Heinrich Kodde x Alida vall de Weenl
Torfmathcr
k 04-10-1800 Engclcrn
" 11-10-1815 Utrechl
v, Job,Heinrich Elseberg gen, Koddc v. Jan van de WeeI'd
111. i\"laria Calharina Koddc
lll, Alida Duijkcfsloot
x Zweitcr ehe 10-05-1850 in Vinkcvee,n b.s, aklc 16
x Er.qcr ElK x Mari:l Gl~crtruida Schuunnan .;. 21 07 1849 Vinkcveen

,)ohall Gerhard Holtlmlllp x iVbria Adl'llll'id Dickmllns
':' 20-04-1822 Diminghallsen
'j' 30-06-1866 Villkcwen
'i' 02- 10-187 1 Vinkeveen
v, Bernanl DicKmanlls
v. Heinrich Holtkamp
'i' 2'--1--02-.1855 Engclern (80) 'i' 22-05··1870 Engclcrn (76)
m. Maria Engel Pohlkamp
m. AllIm lvhlr"l<l Witlen
"!" 19-06- 1810 f){illinghauscn
x erster Ellc in Me·17cll 11-02-1851 x Mad<l Schockmallll
';: 29-10-1841 Vinkcvcen.
v. Joh, Bcrll. Schocklll,lIlll
m, Marla Anna Kar!lo!'
x 25-01-]867 zweiler ]:hc Vinkcvccll )).s. aklc 5

n

JOh.l-lcndr.Franciscns Kod(k x Maria Catharin,\ KlinldlalllCI'
20-05 .. ! 83/3 Vinkcvccn
," 28~ I0-1843 Vinkevecn
v. Dirk Heinrich Kodde
v. Joh.Fredericlls Klinkhamer
Jll. i\·1aria Elisabelh Sc!Jllllnllan Ill. Mafia Elisabelh Dickm<lns
x 02-1 1-1861 in Villkevccll b.s. akte 28

'f

x COl"lIcli'l Middendorp
,Iohan I-!t'rmtHiI Koldehof
"" 06·,01·,1814 WaVc_l"vecll
" liHO-1810 Ankllm
v. Henriclis Middendorp
v. Hermann Koldehof
1-}oll.schulllaeher Zll :\nklllll
!Jl, Margaralha Schroder
J11. Alijdis Booij
x 17-05-183!3 in V'hlvcfl'ccn h.s. akle 3

Johal1ll Heinrich Kemme x Maria Frederica Grutl.'l·
,~ 14·06~183(i

jvlerzen
v. Jolwnn Barend Kcmme
Ill.

Anlla Maria EJis.Hulsmans

'" 11-11-IS41 Vinkcvecn
v. Joh, Thl~odorus Gnller
.~ 27-·01-1843 Vinkcwen
m. I'vlaria Calh. Kodde

x Margal'etha Maria Schweer
Barcnd i\:1cijel"
Schuhmacher
1* 05-12-1815 TcrAar
'f 10-10-1817 Merzell
\'. Slefan ~vleijcr
v, Johanl3ernard Sd1\vcCJ'
nl .G(~crlrllij Niehling
m .:vlaria Elisabeth Jelges
x 08·05·1839 in Vil1h~vlx~1l h.s. akle 3

'! 22-02-1848 Vinkevecn
x 18-04-186] in Vinkcv('cn b,s. abc 5
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x Johanna Bijlevcll
';: 20-01-1809 Vleulcn
v. Dirk Bijlevell WassermllJJer
m. Gijsje NCllteboom
akle 4

T1H'odo,· Meijer
x M:ll'garctha i\-1eijel'
., 12·{)9··1816 !'v1erl.en
Ij-{14-1811 TerA;lr
v. Dirk Heinrich IVleijel
v. Stefan Mdj<.'r
nL Margardha Maria Kelllme
Ill. Cccr!uij Niehling
x 11-05-1841 in Vinkevel'n aklc 9 b.s.

Franz AntOll SehoclulUHlIl
12-09-1802 Sdlw,lgslorf
v. .lohan Henrich Schuckman
m, !vlmgarelha Ahrens
x 08-05-1834 in Vinkevecn b.s.

Hendriclls Do)nattls Moll('nknllller x !Vllll·hl Catharina Koddc
" 20-10-1840 !\mslerd,lm
", 26-02-18'11 Villkevecn
v. Johan Heinrich Mi.)llcnkramcr v. Dirk Heinrieh Kodde
Ill. ,~daria Adelheid Orovcr
m. f\'laria (-,cerlruida Schuurman
x 25·04-1864 in Vinkevecnl).s. ;llne 7

JOhllll I-Ierman Schuc-!illlan
x !\'laria Adclhcid Bill
Torfn1acher
,;: 20·10-1805 1v1crzen
. 18·08-1812 Merl.en
v. .lohan Henrich Schuckman
v. Johan Herman Bill
nl. Margnrcth;\ Maria Ahrens
nl. 1\-1aria .-\ddheid l'v1cijcr
x 13-11-1839 in Vinkevcen b.s. akle 9 crster E:hc
.;. Maria Adelheid Bill 13-03· 1844 te Vinkc\'ecn
lweilcr EIle x Cornelia Sehollten '" 3 1·12 .. 18!9
v. Corneli:,> Schouten m. Ann;l Witlcbol
x 18·11··1844 in Vinkevcen b.s. aktc 20

Johann Ban:nd Nichting
x Antjc den HollandCl"
'c_ {12-08-1828 Plaggenschak
*' 11-()4··1839 Abcollde-Proosdij
v. .loh.Henriclls Nichling
v. (lerril de Hollander
m. Maria Elisabeth Sch\wer
Ill. Erkjc Bar..:nds
x 22-04·1861 in VillkeYCCll b.;;. akte 15

Johall Heinrkh SclweknulIl
16-08-11340 Villkcveen
v. Joh;ln Hennan Schuckman
m. M;lria AdeJheid Bill

Johan Heinrich Nichting,
I"orfm;Klwr
'" 04-09-1826 Plaggenschale
+ 24-01-1888 Vinkcvccn
v. Johan Heinrich Niehling
m.i'vlaria Elisabeth Schweer
x 31-01-1854 in Vinkcvcen )).s.

Seger! Hendriks x Catharina Elisabeth Schwecr
-;' 28-03· 1819 Wilnis *' 30-09-1820 Schwagslorf
v. Bafend Hendriks v. Gerd Sdlw<"er '" 1795
.;. 08-08-1826 Wilnis ..~ 12-05··1844 Engelcrn
m. Geenrui de (lrool 1l1. Marla Adelheid Rojcm;HHls *' 1797
.;. 21-08·· I 823 Oudhuil.en .;. 05-07- 1838 Sehwagstorf"
x 12-04- 1847 in Vinkeveen b.s. ;lkle 8
13-04-1847 in R.K.J<erk te VinkCl'ecn -Zeugen: l-lendrik Niehling
Maria Schweer

x Elisabeth Versteeg
", 27-12-1829 Vinkevecn

+ 12-01-1881 Vinkeveen
v. Adrimllls Versteeg
Hendrina Hoogeveen
akte 31l1.

Thcodol·IlS dell Oudcndamlllcr x Anna Maria Volel
"21-04-1833 Villkeveen
"01··11-!833 Bc.cslen
v. Corne1is dell Oudend'lmmer v. Gerhard Luc;IS VOte I
m. Aanje Konrijk
m. (iesina J\-'laria Teismann
';: 05-08-1858 l3cesten
x 15-12-1858 in Vinkcvecll b.s. akte 21

ChristoplWl"us Heinrich Tiemanll x Maria Mngdalena van del'
Linden
~, 25-03-1809 Ostercappeln " 03·02-1810 Amstefdarn gelaun
Y. Hermann Tiemann v. Johannes van der Linden
m. Clm'" Sicks m. Alida Esser
x 09-10-18,-1 in Vinkcvecn b.s.akle II

Gerhard Heinrich Polll x Theresia Bertke (erstcr Ehc)
'" 17-06-1810 Mcrl.cn
+ 25-08-1858 Vjllkevcen
v. Hermann Benkl'_
m. Catharina 1'daria Paler
gdlelratel VOl' 1853 IU ?
Berllardlls Theodorus Schulte
", 07-04-1807 Frercn -Andcrl'CllllC
v. Johan Alberl Schulle
111.

Anna lvlargarclha Keuel

Johanllcs Hendricus Westendorf x Catharina Johanna van del'
Vanrt
18-12-18:36 Lechtrup ';: 20-06-13AI Vinkcvcen
1'. Bernard Heinrich \Veslcndorl" Y. Jacobus v.d. Vaarl
m. M,lria Catharina J<Jlnkhamcr m. Alida Klara Kerkhoff
x 18-{)6-1862 ill Vinkcveen b.s .ak\(' 13

x Anna l\1al'ia Gilltcn
20-08-1788 Freren
v..lolwn Helll"ich
Ginlcn
111. Anna Maria Driever
.:. 04-IO-18:~5 Frcrcn
'0

JohaJlllcs Hcndriells Vossl'nbc-l"g x !\hria Catharin<l Kemme
*, 25-11-1840 \linkeveen *' 23-03··1846 Vinkcveen .;" 02-02- I 920
v. Bal"('nd I-lendrik Vosscnherg v. 13arcnd Kemme, Torfmacher
.;. 28·{)9-1847 Vinkcwen Ill. Anna Maria Ells.Hulsman
m. 1\bria Anna Kodde'~ 22-02-1848 Vinkevcell
x 23- 1 1-1868 in Vinkeveen b.s. akle 24

x 18-09-1837 in Vinkevecn b.s. akle II
Johan Henn<lll I-Icinrieh Schulte x Adl"ialla V:1I1 Egera:\t
17-11-1811 Al!llallsen
"21-05-1819 Amslerdam
v. Fransl Henrich Adam Schulle v. Kasper van Egem'll
.;" 27-08-1832 D(~n Helder
III )vlari,l Calh. riversm<ln
111. Elisabelh Ribbens
',' 30-12-1835 Alfhaust~ll (65.1)
x 17-07-1838 in Vinkeveen b.s.

Gerhard Lucas Vote! (zweitel" Ehc) x !VIlll'ia Thcresia BcrtJ;:e
(z\Veitcr Ehe)
25-10-1805 lkcsl('n ';: 17·06-1810 Menell
1'. Johann Bernard VOlel v. I-lennanll Benke
111. Anna Margareth;t Kuhlkamp J<iillcr w EngeJern
rn. CUharina j>,'bria Paler
,\ 22-02-1862 in Vjnkeveen b.s. akle 5

Franz Heinrich Adam ScillIlte x Maljc Bnlllwl'r
13·02-17"72 A1Jllilllsen
", 22-07-1816 Vinkcvcen
v. Jol1an Gerard Schulte
v. .I,m Brouwer
m .1\bria Thcrcsia Brcdenham m. Vo.1iJlenlijntjcGriffiocll
x 09-10-1841 in Vinkevcen I).s. akle 12 I.\....eiter Ehe
Erste Ere x M,lda Cath:lrinll Eyersman .;. Ie Allllausen

,Johatl Gerard Vote! x Alida de Groot
"09-07-1837 8eeSleil " 27-06-1837 Vinkcveen
v. Gerhard Lucas VOleLKauflllan \'. Cornclis de e;rool, ivlaurer
m. Gesina Maria Teismann m. Maria Egbers
.;. 05-{)8-1858 Vinke\leen, (S8)
); 24-0l-l-1864 in Vink,~veen b.s. aklC 13

x Maria \\'{)('l'dcn
1:\-10-1842 Vinkeveen
v. Gijsbenus Woenlcn
m. Alida den Dubbelden
.;. 03-12-1861 Vinkeveell
x 2.1·() 1-1863 in Vinkeveen b.s. akte

Alithonius Schockman
Vinkcvccn
v. Franl. AnIon Schock man
m. Johanna Bijlevdd

*' 03-02- 1834

x Mal"ia Elisaheth Holtkamp

';' 05-05· I B52 Abcoudc
v . .lohan Ocrhard !-!OIIk<llllp
111. Maria AdeJhcid Dickmans
lAalljl' DijkmanS)
x 03-02-187! in Vinkevecn b.s. akte

x i\-1:lria Elisabeth Schweer
Johann Heinrich Nichling,
Torl"machc_r
, 11-10-1797 \Vcsterholte bij Ankum J 5··] 1-1796 Mcrzen
v. Johan Heinrich Nichling
v. Johall 1-kinrich Schweer
111. I'vlaria e'llharina Schrage
m. ivfaria Catharina Kabbes
x 23-11-1825 in Vinkeveen b.s. akte 5

*'

,johan Wiegl'nnan, Schiffer x !VIM·ill \Vismcijer
"' 06·0 I·· 1805 Rosenbecks (Pruisen) ", 24-07-1813 Vinkeveen
v. Joh'ln B;lrend "'.... iegeTman v. Hendrik V.. ' ismeijer
m. Engellje Scholten .;. 04-08-1816 Vinkcvt'cn
19-03-1811 Pijnakker m. Slijntjc van del' J-Ieijden
x !8-01-1836 in Vinkcwcn bs akte I

17

Ill. Alida van Klink

Ludwig Philip Wuppenllanll x I-Ielldriell I-Iermina Vlug
" 04-05-1808 Osnabrllck S1.Cath. " 20-0 I-I 8 IS Amcrsl'oon

'i' 02-12-1848

v. Friedrich Wilhelm Wuppcnnanl1 v, Willell1 Vlug

x 19-01-1850 in Vinkcvcen b.s .abc

m. Catharillil Johanna Hanmalllls m. Octje Stcmloort

x 09~01·1842 ill Vinkevecil b.s. aktc I
.Johllllnes Friedrich \Vlisten x Aplonia Lubkcll

ohalllles van LUllscn (24) x Maria Anna Holtkamp (21)

" Vinkcvccn " Villkevccn
v. Anthonlc van Lllllscn,Arbeitcr v. Jahan Gerhard Holtkamp

"29-06-1812 ivlalgarten" 17-03-1823 Vinkevccn
v. Johanl1 Ernst van del' WUsten v. Gerrit Lubken
111. Ca!harilla Margarcih<l Strubbcn m. Aplonia 13eljercn
x 18Al5-1861 ill Vinkcvccil b.s. aklC J g

m. Cornelia van der Poe! " 20-04-1822 J)611111ghauscll
j' 02-10· 187l Vinkevecn

rn. Maria Adelhcid Dickmans
t 30-06- J 866 Vinkcvcen (40) .
x 14-()2-1879 in Vinkcvccll b,$, akte 4
ZllstiJl1l1lung VOl' l-leiratung Maria Engel Dickmans
gcb. Pohlkamp 05-01-1879 in Engclcrn

.Iollall Benlanl Kelllllle: x ,Iohanna de Zwart
" 21-10-1805 Lcchtrup (1'.'lcl"zcn) "' 09-11- J 824 j-Iazcrswoudc
v. Joh,w Dirk KCll1l1w v. Adrianus de Zwart
m. Catharilla Maria IGisienncllke t 03 ..02-1836 l-IazcrswOlldc
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Toen en nu. Het leven (deel 2)
Herinneringen van Floor van Spengen (1906-1988)
Bewerkt door Jan ROllwcnhorst
In he! septembernummer van 2001 verschecn he! eersfe dee! van her levensverhaal van Floor van Spengen. lffj
schreefhet in 1982. Van Spengcn Invam uft een groo{ gezin en )vcrd in J906 Ie Vinkeveen geboren.
In de vorige q/levering beschrce;/ Van Spengen hoe hU op 1 J-jarige lee/rUd in de handel ging en

achterecnvo!genl,' lverkte bjj de kurksteen-, kcltingkasf- en koe!~f(}briek Ie A1?/drechl. Naar eigen zeggen lverd he!
hem dulde/ijk dot er meer Ie verdienen 1vas in he! aan de man brengen van al/erlef gocderen in de lvljde
omgeving', Dat gebeurde aanvonkelUk per/iet.\" q/kruiwagen. In mel 1932 troU11/de Van 5!Jcngcn mel An Picr uft
Aalsmeer. Korte fUd lvoonde he! echtpaar aan de toemnalige Kerlnveg

in Vinkeveen, tegel10ver her R.K.

kerkhoj.'
}/ieronder he! vervolg van de herinneringen van Floor van SjJengel1.

schoonvader, de hecr Eikelenboom Sr., die 01' de
Eerste Zijwcg van de Uithoornse Zuwe woonde.
Daar wezen pratcn of ik van hem de winkel kon
huren. En dat kon. Dc huur was f 6,50 per week.
Thuisgekomen zei ik tegcn mijn vrOuw: "Wij gaan
verhuizen naar Mijdreeht, daar hcb ik een
winkelhuis gchuurd." Ze stond zo raar te kijken en
zei: "Ik wil het ccrst weI zien."

Dc andere dag zijn wij cr al heen gegaan. Door Van
del' I-Ieuvel ons met de auto latcn rijden, omdat Henk
nog maar drie weken olld was. Dc winkel en het 11Uis
stonden ons allcbei gocd aan. 01' 24 deccmber 1932
ben ik aan het verhllizen gcgaan. Mijn vrouw is met

Benk naar haar moeder gegaan in Aalsmeer. Jan
Stoof heen mij geholpcn met het verhuizen. J-lij had
een auto mct platte bodem, cen vrachtwagen. Alles
ingeladen cn zo dc meubels enz. in dc winkel in
Mijdreeht gcbraeht. 's Avonds ben ik op de fiets

naar Aalsmeer gegaan. Na de kerstdagen zijn wij
wecr naar Mijdreeht gcgaan om de bocl 01' te
bouwcn, zodat wij wcer goed konden woncn. Een
wcek latcr ben ik aan de winkel begonncn. Dat heen

weI cen paar weken gedllllrd. Meer goedercn
ingekoeht, reelame maken en dc winkcl cen bcctje
feestelijk geopend. Maar tocn kwam het zwaarste

werk Vaal' mUn vrOllW, want een week later ging ik
al wcer met de vraehtficts de weg 01' en zij moest
aileen de winkel en het huishollden docn.
Floor van Spcngcn ca. 1927. Fete: Familicarchicf

En het begon aardig gocd te lopcn. Mijn vrouw kon
het aileen nict meer bij lopen, want zij had Henk ook
nog.Dus ik 01' pad voor ecn meisje dienstdoende in
de huishouding. Dat wcrd Anna Pijper van de
Kerkvaart. Ze was ongeveer 15 ,\ 16 jaar. Maar na
maanden werd het steeds drukkcr in de winkel, Een

"Ik had nog van een decl van de huiskamcr een
winkelctalagc gemaakt, maar lopen deed hct niet,
omdat we tc aehteraf woonden en vanaf die tijd
zoeht ik 01' een andere plaats naar ecn winkel, In
Abcoude nog wezen kijkcn, Daar wenl mij bekcnd
gemaakt dat daar nog cen winkel leeg stond, maar
die stond mij nict aan. En taen kwam ik half
december in Mijdreeht tereeht en hoOt'de van

jongell Vaal' de winkel gchaald; oak ccn van cell jaar
of 16. Ik geloof dat de ecrstc Toon Pijper was. Mijn

vrouw kreeg dus llOg meer zorgen: het 111eisje in de

mevrouw Pieneman dat daar een winkel lceg k\:vam.

huishollding en jongen in de winkel, En dan vroegen

Daar zat Dirk den Hertng in. Ik ben er hcen gcgaan
en zei dat ik hOQl'de da! hij er uit ging en dat was ook
20.

ze dat en dan weer wat anders, dus die 1110esten ook
in gcleerd worden. Kondcn zc een bectje gocd,

Ik vroeg wie de vcrhuurder was. Dat was zijn
19

Stoof met ecn kraanwagcn gcstuurd, want daar had
ik om gevraagd. Die kwam en heef! de auto er
uitgehaald en ik kon dadelijk weer rijden, want de
motor was nog droog. Ik ben naar 11Uis gegaan en
heb meteen geprobeerd de olicvlekken emit te halen
en dat vicl mec. Dc kIeden konden weer aan de man
gebraeht worden. Verder is alles goed gegaan en zo
goed als geen onge1ukkcn gemaakt en met de auto
gereden tot maart 1940.
Toen wist mijn broer Teun, die in Ilcerhugowaard
woonde, con Ford 1931 te koop voor f 250,-- in het
plaatsje Winkel (in de kop van Noord-Holland, jr).
Daar had een bakker mee gereden. Daar ben ik met
de trein heen gcgaan. I'cun is 111cegcgaan en heeft
die gekoeht. Daar heb ik mee gereden tot 1946. Eerst
nog mee gevent.

gingen ze weer \veg waar ze meer verdienden. En zo
hcbben wij vele meisjes en jongens in huis ('I) gehad
en ik was steeds met de vrachtfiets aan het venten op
de \veg. Totdat ik ecn keel' op ccn maandagmorgcn
in 1937 op het Hofland de heer Beldersen (of
Bellersen?) met zijn auto tegenkwam.

[De aansluilende leks I, in hel originele verslag
belrefl hel de pagina's J4 101 en mel J8, is om
verhaallechnische redenen verplaalsl. Hel belref! de
aanlwop van een lvoning. Dal lekslgedeelle sluil
beler aan op een laler deel van hel verslag, jr.]
Ik ging toen geld ophalen bij klan ten, die bij mij op
afbetaling hadden gekoeht. Hij stoptc, want ik kendc
hem al jaren. Hij woonde ook in Vinkcveen en ik
had vroeger, toen ik 17 jaar was bij hem op zaterdag
gewerkt in de tuin of wat wegbrengen, want hij deed
in manufacturen (geweven stoffen, zoals katoen,
1"01, zijde en linnen, jr). Even met hem gepraat en
toen zei hij tegen mij: "Ik heb wat voor je, deze
auto." Daar had hij altijd mee gevent en hij was er
altijd zuinig mee omgegaan. I-let was een Chevrolet
1926 met aehterdeur er in. Hij zegt tegen mij: "Dat
is net iets voor jou. .Ie kunt hemkopen voor f 75,--."
Ik zeg tegen hem: "Wat moet ik mct een auto doen,
ik heb niet eens een rijbewijs." Hij zegt: "Denk er
maar ccns ovcr, want ik wiI ecn nieuwc auto kopen."
Ik kwam thuis en mijn vroU\v was buitcn aan het
wassen met ecn teil en wasbord. Ik zeg tegen haar:
"Ik heb Bellersen gesprokcn en die wou zijn auto
aan mij verkopen." Zij zegt: "Wat moet hij kosten?"
Ik zeg:" Vijfenzeventig gulden." "Dat moet je altijd
doen." Ik zeg: "Heb jij vijfenzeventig gulden?" ( ... )
Zij stand veel in de winkel en hield voor haar eigen
weI eens \vat achtcr, wat maar gocd was. Ze zei
toen: "Dan krijg je van mij de heW." En zodoende
heb ik de auto gekoeht. Maar rijden kon ik er niet
mce. Jan Groot, ecn jonge jongcn uit de Nutslaan,
ging met mij mee en leerde mij rijden.
Op het laatst reed ik aileen zonder rijbewijs, want
toen werd er nag niet zo naar gekeken. Ik moest
examcn afleggen in AaIsmeer. Dc eerste keer gezakt,
de tweede keer hcb ik het gehaald. En toen was ik
enkele weken later in Ouderkerk en daar maakte ik
de fC)Ut door om te kijken bij het maken van een
kleine boeht. Ik schoof naar de kant van de weg en
maaide twec dunne boompjes 0111 en bvam naast het
R.-K. kerkhof in een half droge sloot terecht. Ik heb
direct naar lmis gebeld en zei tegen m'n vrouw dat
ik de sloot terechtgekomen was naast het kerkhof,
maar nog niet er op. Zij zei: "Heb je de kleden er
uitgehaaId?" Neen, daar had ik niet aan gedacht en
ik had ook nog een grate bns naaimachineolie bij me
en cr stond wat water in de auto en wat gemorstc
olie erbij, zodat in de kleden ook olievlekken waren
gekomcn. Het waren toen van die tafses Belse ('I)
kleden met aan kanton patronen or op. Zij heof! Jan

Toen kwam de oOJ'log in mei 1940. En ik moest met
de wagcn vaal' de dag kamen, want er werden auto's
gevorderd. Maar mijn wagen wilden ze niet hebben,
omdat het jaartaI te oud was, maar cvcngoed hcb ik
er veel mee gereden.
Ik kreeg ( ... ) benzinebonnen toegewezen tot
ongeveer najaar 1943 en toen heb ik een
gasgenerator gekoeht. Daar moest ik kalen,
antraeiet, mee stoken. Het waren twee ketels,
ongeveer 'I meter hoog. Aan elke kant zo'n ketel:
een om de kolcn te stoken en de ander werd het gas
gemaakt. Omdat de auto grote zuigers had, deed hij
het er juist gocd op. Ik heb het er op laten zetten bij
garage Van der Helm en het kostte toen f 1.500,--.
Kolen kon men eerst genoeg krijgen, maar later ging
het ook op de bon. Nog een tijdje mee gevent en liet
hem wei eens in de weg staan bij de boeren en ging
dan op de fiets naar huis om kolen tc besparen, want
ook kolen kwamen op rantsocn en ik kreeg een
toewijzing. Maar het werd eind 1944 en toen waren
er helemaal geen auto's meer te zien. Ze waren veel
te bang dat de Duitsers de wagens die nag wei reden
zouden vorderen. Dokters in Mijdreeht-Wilnis en
Vinkevcen reden ook niet meer. Ook Piet van
IJperen met zickenauto was er mee gestopt. Dus toen
kwamen ze naar mij am zieken te rijden. Dc eerste
keer was het een kind van de heer Kooiman aan de
Oosterlandweg. Dat moest naar het ziekenhuis in de
Oosterparkstraat, Amsterdam. Zo kwamen er nog
meer van Wilnis en ook Vinkeveen. Om nog enkele
te noemen: een overleden vrouw die huishoudster
was geweest bij de heer Van der Zaan aan de
130vendijk in Wilnis. Maar die vrouw was in Wilnis
31 drie maandcn begraven, maar haar ouders hadden
graag dat ze in Friesland begraven werd. Ze werd
weer opgegraven en er IS een dubbele kist
omgedaan, die toen niet al te best waren. Bij mij
achter in de auto gczet, omdat ik cen achtcrdcur in
de auto had. Van del' Zaan is mecgegaan en zat
naast de lijkkist. Het was een vrouw van ongcvecr
33 jaar en wij moesten de kist brengen naar het
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Centraal Station in Amsterdam. Daar lag de boot
naar Lemmer en de kist werd voor 01' de boot gezet.
Enkele personen uit Mijdrecht weggebraeht, zoals de
broer van dokter Van den Berg. Die was bij hem
ondcrgedoken, maar l110cst wegens ziekte naal'
Amsterdam gebraeht worden. Een vrouw uit De
Hoef lag met een rijnaak in Dc Hod; tegenover de
R.k. kerk. Die moest een kind krijgen. Ze kon thuis
niet geholpen worden en moest ook naar het
ziekenhuis in Amsterdam gebracht worden. Toen is
er een zuster in burgerkleding, die als hull' werkte in
de Majella-stichting, metmij meegegaan (op de baar
gelegen) en ging zo mee op de hardc vloer in de
auto. Dat was am middernacht en we kwamen am
ongeveer 6611 L1UI' in de Oostcrparkstraat aan, Bet
was tegen half twee dat ik door Amstelveen kwam
en een halt (toe)gerocpcn werd. Een Duitse soldaat
vrocg of hij mee moeht rijden, want hij was' ganz
kaput' van lopen en linen uit Duitsland, waar hij
vandaan kwam van vakantie. Ik Iiet hem meerijden
en zou hem op de vicrsprong Bovenkerk-Aalsmeer
uitlaten, omdat ik de Legmeer door moest. Hij zei
dat als ik hem naar Aalsmeer bracht, hij mij twee
pakjes sigaretten zou krijgen. Ik vroeg aan de
juffrouw die met mij mee was als begeleidster "Vind
je het goed, dan krijg je oak een pakje van mij." Ik
rookte tach niet en zou ze aan de broer van mijn
vrouw geven, die bij ons ondergedoken was.
Ik kwam in Aalsmeer en was ongeveer reeht
tegenover het station bij de villa van Hilverda, die
mijn vrouW kende, omdat zij van Aalsmeer
afkomstig was. I-lij stapte uit en zei tegen mij:
"Komm' mit." Ik zei tegen de juffrouw: "Ga ook
maar mee." En zij kreeg een glas fris en ik kreeg
twee borrels en twee pakjes sigaretten.
Nu had ik de laatste tijd een vergunning van de
burgcmeester
van
Mijdreeht,
omdat
de
verkeersinspectie in Utrecht gesloten was, want daar
had ik voorheen steeds vergunning van. Ik zorgde
dat degene die de vergunning afgaf steeds wat tarwe
van mij kreeg, want ik had nogal eens wat te ruilen
bij de boeren, dus ik kon cr nogal makkelijk
aankomcn. Maar de vcrgunning van de gemecntc
Mijdreeht had altijd niet veeI te betekenen Vaal' de
Duitsers. Ik had al gauw gezien dat de militair een
soort hoge officier was. Toen zei ik tegen hem: "Hoe
moet ik midden in de naeht naar Mijdreeht komen,
want dat stond er niet op en ik liet hem het papier
zien. En werkelijk, ik kreeg het voor elkaar dat hij er
een Duits stempel met een adelaar er op zette en
daar was het me om te doen, toen ik die gelegenheid
kreeg. Ik kon nu geruster rijden. In het najaar van
1944 is mijn auto nog een keel' in beslag genomen
door een Duitser, toen ik distributiebonnen moest
ophalen in Haarlem. Toen ging een politieagent mee
in opdraeht van de gemeente. En net op de brug bij
Haarlemmermeer-Aalsmecr moest ik stoppen. Er
stapte een soldaat in en ik moest naar de Kruisweg

Voor de winkel aan de Kerkweg te Vinkevcen 1932.

FOlo: familicarchief G. van del' Helm

rijden en wij moesten terug lopen. In de Sportlaan
woonden mijn schoonouders en daar hebben wij
twee fictsen op bufferbanden gehaald am naar huis
terug te rijden. Maar ik zat ook niet stil. Ik ging 's
zaterdags weer met de fiets naar de Kruisweg en ik
kreeg daar de 'Ortskommandant' te pakken. En met
veeI praten en met die vergunning moeht ik de auto
terughebben. Maar met de auto waren ze op pad.
's Middags weer gegaan, maar hij was er nag niet.
Hij zegt: "Komt n maandagmiddag en ik zal zorgen
dat hij hier is." Ik maandagmiddag er weer heen, ik
rijd naar de Kruisweg en net over de brug van de
I-Iaarlemmermeer zag ik de auto van de kant van
Uithooru komen. Even verdeI' stopten ze, want ze
hadden een lekke band, wat wei toevallig was. Ik
stopte en bood aan even te belpen en vertelde hen
dat het mijn auto was. Toen dat klaar was reden ze
er mee naar de Kruisweg en daar kreeg ik werkelijk
de auto terug. Dat was te danken aan de vergunning.
En ik heb er toen steeds mee gereden tot het eind
van de OOt'log toe.
Een kind van dominee Rutgers uit Vinkeveen ook
weggebracht naar het ziekenhuis in Amsterdam. Bij
de heel' Honig aan de Uithuizerweg in Wilnis was
ingebroken en er was veel Iinnengoed en een pak
meegenomen. De heel' Honig verdaeht iemand uit
Amsterdam, maar die daarvoor in Wilnis had

21

vrouw zat in de rats en zcgt: "Jij haa1t icdcrccn maar
binnen, wie weet wat hij heeft." We hadden al gauw
door dat hij zeeman was geweest. Dokter Van den
Berg er bii gehaald en die heeft hem onderzoeht en
ging toen van alles vragen aan hem aileen. De dokter
zei tegen ons ciat we ons niet ongerust hoefden te
maken. De man was goed gezond, maar had een kou
opgelopen. Hij bad cen zoon die ook clol<ter was en
die woonde in de Oosterparkstraat in Amsterdam.
Daar kon ik hem naar toebrengen. Ik heb die dokter
gebeld cn hem geLegd clat zijn vader bij mij was en
dat ik hem zou terugbrcngen, maar dat het f 60,-zou kosten. Dat yond hij teveel. Toen zei ik tegen
hem: "Weet je wat ik doe, ik breng hem naar de
politie en die moet dan maar zien waar hij
tereehtkomt." Ook vertelde ik dat de politie geen
auto had. Toen kwam het toeh voor elbar dat ik
hem maar moest brengen, wat ik gedaan heb.
Zo zijn er nog meer geweest: twee jongens, van 18
jaar, in huis gehaald en een naeht bij ons latcn slapen
en hen een eincl met de auto weggebraeht 01' Den
Haag aIm. Ook twee meisjes die van Den Haag of
Rotterdam kwamen lopen, hebben een nacht bij ons
geslapen. Dat was 01' een zondag. 's Maandags heb
ik bij Van Dam in Wilnis wat tarwe gehaald en aan
de meisjes gegeven en hen een eind weggebraeht.
Een zoon van Versehie, hij woonde in Uithoorn aan
de Sehans, moest ook naar het ziekenhuis gebraeht
worden. Zijn verJoofde ging bij hem zitten en een
andere broer ging buiten 01' het spatbord zitten met
een witte vlag, die ik bij mij had. Die hield hij in zijn
handen. Ook voor de gemeente Mijdreeht een vracht
vitragegordijnen, heel fijn, opgehaald. Die wist
I-IaJ1l1ie Blok te lcoop in Amsterdam. I-let moest
dienen als kaasdoek, want clat was er niet meer. Het
waren halve en bele rollen, een auto vol. Een halve
1'01 had ik al gauw voor mezelf onder de zitting
gelegd. Bij de gemeente aangckomen, loste ik het en
zei: "Wie appelcn vaart, die appelen eet." Ik vroeg
dus of er wat gordijnstof voor mij bij was, maar dat
ging nict door, want het mocst naar de manufacturicr
om dan onder de boeren te verdelen. Ik geloof niet
dat daar veel van tcrcehtgekomen is. Ik kreeg de
vraeht betaald en meer niet. Maar mijn vrouw had
later mooie gordijnen. Zo heb ik vcrsehillende malen
gereden, ook voor andercn in Mijdreeht, Wilnis en
Uithoorn.
Ook nog een lijk opgehaald uit Den Haag. Die was
claar met een kameraad verongelukt bij het opruimen
van puin en afbraak. Ze gingen een kelcler in, waar
gas zat en ze zijn gestikt. Een van hen woonde in
Vinkeveen in het Aehterbos. Zijn ouders heten Zaal.
Hem heb ik in een kist naar Vinkeveen gebraeht.
Direct na de oOl'log evaeues weggebraeht naar
Rhenen, Wageningen en Zevenaar. Toen is mijn
vrouw nog mee gcwcest en tOCH wij teruggingen,
weigercle de auto onder Huissen, vanwege gebrek
aan kolengas. Hij stond glociend. Toen ben ik in de

gewoond, in dezclfde buurl. Twee politieagenten
gingen mee: de heel' Splunder en een ondergedoken
politieagent Klaas Boltjes. In Amsterdam een
rechercheur er bij gehaald en toen naar die persoon
toe. Hij was niet thuis, maar ze kwamen toeh in de
woning want zijn vrOllW was wei thuis. En al gauw
zag Honig zlJn pale Ook de rest IS mee
teruggenomen. 01' de terugweg werd ik III
Amstelveen, dieht b\i het gebouw van het Leger des
Heils, aangehouden door een Duitse soldaat, want
daar zat ook een Ortskommandantur. Ik had er al een
voorgevocl van, want ik was claar al meer
aangehouden. Dc politic en Honig begonnen al een
beetje benauwd te worden, zo zeiden ze later tegen
mij. Maar ik liet de vergunning zien en kon weer
verder rijden.
Ook nog een keer vier jongens gehad van een jaar of
18 II 19. Die waren bij een razzia opgepakt in Den
Haag of Leiden, dat weet ik niet meer, maar die
moesten met de trein naar Duitsland vervoerd
worden om daar te gaan werken. Maar in Hilversum
ging waarsehijnlijk de trein langzamer rijden en zij
zijn er toe uitgesprongen. Lopend zijn ze in
Mijdreeht tereehtgekomen bij oude Gerard den
I-Iertog 01' de Hoofdweg. Die kwam 's avonds naar
mij toe en vroeg of ik ze weg wilde brengen naar een
dorp tegen Leiden aan, maar er lag nogal wat
sneeuw en ik vroeg: "Wie gaat er als helper meeT'
Want als ik terug kom en de auto komt in de kant
terecht, dan zou die mij kunnen helpen. Een bezem
en sehop had ik al bij me met losse zakken. Toen is
Jaap Slingerland met mij meegegaan om die jongens
weg te brengen. Maar toen kwamen we door die
polder onder Woubrugge en daar stond een soort
bunker met een soldaat met geweer 01' de sehouder
01' waeht. Dat had ik al gezien en ik zei tegen die
vier jongens: "Zakken 01' de grond en Jaap, blijf jij
gewoon naast mij zitten." En ik kon gewoon
doorrijden en de jongens naar het opgcgeven aeh'es
gebraeht. Van daar af konden zc ziehzelf wei
redden. Op de terugweg werd ik toeh aangehouden.
De vcrgunning laten zicn. Dc auto werd van binneD
en buiten nagekeken, wat al vaker gebeurd was en ik
kon weer doorrijden. Ik kreeg daar niets voor, want
die jongens hadden geen geld om te betalen.
Er waren er ook die moestcn mij de reizen betalen,
omdat ik ook zwart kolen koeht of ruilde, want de
bonnen voor kolen waren op het laatst niet meer.
Nog een man die ik midden in de naeht oppikte,
nadat ik een Duitse soldaat naar Aalsmeer braeht.
Die man leunde tegen het bruggedeelte 01'
Bozenhoven, dicht bij (de woning van) Piet Felix.
Die brug is nu al jaren weg. Ik braeht de juHhlUW
naar de Majella-stichting en toen ik terugging, pikte
ik hem 01' en nam hem mee naar lmis. Ik liet hem in
de voorkamer boven slapen. Maar cle volgende
oehtend was hij ziek en sprak hij wartaal. I-lij ging
over sleehte dingen praten en ging huilen. Mijn
l

22

at: dan gaf je even gas en liet je de motor stoppen ,
zodat hij toeh een eind verder 1<on rijden. Zo zijn we
thuis ge1<omen. ]n de auto had i1< een oude jas Iiggen
en die heef!: m~jn vrouw aangetrokken 0111 geen kou
te vaUen, a1 was het mooi weer.
Aan het eind van de om·log, toen i1< eens een auto
met sto]zuigers mer1< EFA ... en AEG-water1<o1<ers
had ge1<oeht en volgeladen, werd i1< bij 1<asteel
Nijenrode door de Duitsers tot stoppen gedwongen.
Ze stonden daar met een man of drie en een auto en
vroegen wat i1< in mijn wagen had. J1< zei dat het
huishoudelijke artikelen waren, maar daarin waren
ze niet gei'nteresseerd. Zc vroegcn of zc mec
mochtcn rijdcn naar een garage in Breukelcn. In de
auto was geen ruimte, maar i1< yond het goed dat er
ccn meereed, als die voorin in het spatbord ging
zitten. 11< braeht hem naar de garage en zunder
problemen kon i1< verder naar Mijdrccht.
Zo heb in de oot·log veel gereden met die Ford uit
1931 op zuwel benzine als 1<oIengas en eigenlij1< heb
i1< het gevaar niet ingezien. Want i1< was wei eens
naar Amsterdam gewecst, terwijl daar een razzia
was. J1< had gelu1< gehad, omdat het in cen ander deeI
van de stad was. Later heb i1< wei een bedaeht dat i1<
weI eens teveel gevraagd heb en in die tijd heef!
mijn vrOllw veel zorgen over mij gehad als i1< weer
eens pas midden in de naeht thuis 1<wam. In de
berllchte septembermaand van 1944 moest i1< de

puinhopen gaan zoeken naar een pan om uit de Rijn
water te halen om te blussen, \vant er mocsten
nieuwe 1<olen in. Maar goed, de auto wilde het niet
meer eloen en mct horten en stotcn kwamcn we
terecht in Renswoude bij een hoofdmeester van de
Christelij1<e School. Die 1<enden wij goed, omdat wij
net voor de oorlog mcubelen, gordijnen en
vloerbede1<1<ing hadden geleverd en gclegd: mijn
vrouw de gordijncn en vitrage en ik de
vloerbede1<1<ing. Hun oude meubelen had i1<
terugge1<oeht en die heb i1< weer met winst ver1<oeht
aan de vrouw van Piet dc .long in Wilnis. Want
ruilen deed i1< altijd graag, 001< wei eens met verlies
of winst.
In Renswoude hebben we 's naehts geslapen, want
de auto wilde niet meer op gas lopen. Er was een
garage in de buurt, maar die kon cr weinig aan dOel1.
J1< ruilde toen gummiringen voor wec1<flessen voor
tien of twaalf liter benzine. Op benzine Iiep de auto
wcer, maar de carburateur (onderdeel van de motor,
waar verdampende benzine met Iueht worth
gemengd, jr) Ie1<te heel erg. Er zat een 1<nopje om dat
'If te grendelen. En om benzine te sparen ging mijn
vrouw buiten in het spatbord zitten. Dc motor1<ap
'Ian de ene 1<ant open gezet, lodat ze bij de
earburateur 1<on om die af te zetten als die overliep.
En dan reed i1< hem Jceg. Zo, met af- en aanzetten,
ging dat naar Seherpenzeel. Ging je van een heuvel

u

Dc winkel <Ian de Dorpsstraat J 2 lc Mijdrcchl. Opnamc uit 1950. Folo: familicarchicf G. van del' Helm
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NSB-burgemeester Doude van Troostwijk van
Mijdrecht en een echtpaar uit Blokland naar hel
station in Utrechl brengen. Ze moeslen vluehlen naar
Duitsland. Toen is mijn zwager Alberl, een broer
van mijn vrOllW, ook mec gcwcest. Op de tcrugwcg
ben ik over Haarzuilen en Kockcngen gereden. Bij
boeren daar een vracht appelen gekoeht en die weer
verkochl voor 3S cenl per kilo aan klanten in
Mijdrechl. Oak eens een vraehl cal'bid gekocht in
Utrecht, die ik wegdeed voor 2S eenl per kilo, wanl

Ook nog cen raar geval gehad in de keuken. Toen
was de overgave van de Duitsers in ziehl. Ik woonde
legenover de oude I11briek van Doesburg. Daar zalen
de laatsle tijd veeI Duitsers en Ooslenrijkers
gehuisvesl. Op hel !aalst waren hel cr maar een paar.
Er was ook cell Oostcnrijker bij, cen gewone
soldaat, en daar praatte ik weI eens mee. Ik had oak
wel eens dingetjes tc ruilen met hem voor sigarettcn,
die ik dan aan (mijn zwager) Alder! gaf. Op een keer
praatte ik weer met hem en hij verlelde dat er in de
loads veeI munilie lag. En de Ondergrondse had een
paar dagen daarvoor Duilsc soldaten aangehouden
die van Haarlcm of I-lilversum kwamen. De hogere
miJitaircn moestcn mec en werden in ccn gcdccltc
van het gebouw vastgehouden. Dat heen wcliswaar
karl geduurd, maar toen zei die Oostenrijker legen
mij dat ze wraak wilden nemcn en dat ze hel houten
gebouw met de munitie in de lucht wilden laten
springen. Dan zou er van een deel van Mijdrecht
weinig (overblijven). Ik was cr niet gerust op en ben
loen naar de commandant van de Ondergrondse
gegaan. Dat was Arie de Bruin. Met hem daarovcr
gesproken en wat er aan te docn was. Ik ben weer
naar die Oostenrijker gegaan en gcvraagd of het weI
waar was dat er munitie lag en of ik hem bij mij

clcktra was c1' nict.

Ook nag een keer naar Utreeht gegaan en's avonds
terug gereden in hel donker. Toen stond de weg
Haarzuilen-Koekengen onder water, maar ik kon
zien dat de weg langs de bomen ging. Toen heb ik
de zwarle gleufkappen van de verlichling afgedaan
en ben zo door hel water gereden en omdal de Ford
hoge wic1en had, ging dal. De gleufkappen werden
over de koplampen van de auto gedaan, in het kader
van de vcrduistcringsmaatrcgclen.
Het is jammer dat men nooit meer iels 1100rl over al
die vrecmde menSCH en kindercn, die ik overa1 11aar
toe gebraehl heb. Hier in Mijdreeht, Wi In is,
Vinkevcen en Uithoorn heb ik er nog vec1 over
gesproken en daar wcten zc cr BOg van.

1982. Floor van Spcngcn bij pruimcnboam. Fato familicarcbicf G. van del' Helm
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thuis te sprekell kOIl krijgen. Toen zijn ook Arie de
Bruin, de commies Dc Liefde en de heer Korver

Tocn Cor den Hertog in 1947 ging emigreren naar
Canada nam ik van hem een Rolijp ('I) aandeel van
f 1.200,-- ( ... ) over, met heel wat waehtdagen crbij
(... ). Mijn vrouw en ik zouden graag een ander
winkelhuis willen, omdat zij ( ... ) nooit 01' de weg
kon kijken. 01' de hoek van de Kerkvaart kwam een
winkelhuis !ceg. Ik ben gaan kijken en informeren
en het was te Iwop. Maar ik wilde graag een
winkelhuis van aeht meter en nog een huiskamer
erbij, alles vooraan (acm de slmalkant, jr). Dat
betekende dat ik nag zou moeten uitbreiden en ik

gckomcn. Dc heel' Korver was stuurman, maar hij
had door de OOt'log niet kunnen uitvaren en zat dus
thuis. Ze zaten allemaal in de Ondergrondse. In de

kcukcn waren ook mijn

vrOll\:V

en onzc dienstbodc

Catrien Verf, die later is getrouwd met Hendrik
Hogenhout. Ik denk dat dic Oostenrijker het er met
een officier over hecl\ gehad. Die twee kwamen
samen door de winkel de huiskamer binnen. Hij met
hct gcwccr in de aanslag, ik zie hem nag staan en die
offieier er bij. Ik liet ze de kcuken binnenkomen,
waar ook de drie van de Ondergrondse zaten. Ze
keken elkaar aan ell er werd eerst niets gezcgd. Tocn
begon dc hecr Korver in het Duits te pratcn.
Ondertussen sehonk mijn vrouw voor allen een kop
surrogaatkoffie in. En inderdaad, er kwam in
besprcking dat er munitie opgeslagen was en dat er
wat gebcuren mocst. Door dat pratell is het mver
gckomen dat er niets gebeurd is, 01' voorwaarde dat
de officier en de soIdaat een bewijs, een papicr,
zouden krijgcn dat ze niet krijgsgevangen zouden
worden gcmaakt. Dat is gcgcven en cr is nicts
gebeurd.
Dus veel meegcmaakt in oorlogstijd en er gelukkig
met veeI zegen doorgekomen. Ik ben in vcel
ziekcnhuizcn gewecst om zickcn weg te brcngcn, in
Woerden, Amsterdam, Haarlem en Utrecht.
Na de oorlog heb ik al gauw cen nieuwe auto
gekoeht, daar die Ford uit 1931 met al dat rijden
schoon 01' was. De auto is met de generator er op
naar de schroot gegaan. Ik ben opnieuw met een
nieuwe auto en de winkel doorgegaan. Weer de weg

er zin in. Ik naar de heer Kooi, want ik begreep wei
dat die er met zijn geld oak in zat en vroeg hem of ik
de winkel kon huren. Maar ik was al zover dat ik het
kon kopen met het geld van de Rolijp. "Nee", zei de
heel' Kooi, hij vcrhuurde het niet, maar het was wei
te koop en hij zei tegen mij: "Oa cerst maar eens
kijken." Ik en mijn vrouw zijn wezen kijken; de wert
en het I1llis gezien. lOr moest hecl wat aan (gedaan)
worden. Ik vroeg mijn vrouw wat het haar waard

opgegaan, maar minder dan voorhccn, omdat de

was, maar zij kon cr geen antwoord

winkel drukker werd.

moet ik dat nou weten", zei ze. Ik zeg tegen haar:
"Ik heb alles gezien en geefniet meer dan f 18.000."
Een of twee dagen later kwam RJ. Kooi al naar mij
toe en zei: ".Ie bent wezen kijken, wat denk je er

zag al gauw dat dit niet ging. Dus daar ben ik vanal'
gestapt. Later heef( Nap het gekoeht en die kwam al

gauw naar mij en vroeg of ik het winkelhuis van
hem wilde kopen. Ik zag er niets in, omdat ik niet
met de auto door de gang de werf op kon rijdcn.
Enkele weken later heef( hij het verkoeht ~ ik meen
voor f 25.000,-- aan de heer Saardema, een zwager
van dc heer RJ. Kooi. Die ging een rijwielgrossier
beginnen. Hij heef( er een paar jaar in gezeten en ik
hoorde al gauw dat hij het vak opgaf en weer als
voorheen sehoolmecster werd. Ik hoorde dat het 11llis

weer te koop was: een winkel met voorkamer aan de
weg. Dat zou wei wat wezen en oak mijn vrOllW had

[Eerder in zUn verslag [op de handgeschrevcn
pag/na's 14 lot en met 18/ meldde Van Sf'engen dat
hij Of' een maandagmorgen in 1937 of' het Ho/land
de heel" Belderscn (~f Bellerscn?) mel zUn auto
tcgenlnvam en die auto koehl. Vervolgcm..· ging Van
Spcngcn in zUn origincle verslag direct verder mel
ecn verhaal over de aonkoop van een In/is. Om
verhaaltechnische redenen is' dat onderdeel
verplaatst naar hieronder, jr.}

0])

geven. "Hoe

van?" Ik 2ei met ccn smoes: "Ik moet hct maar
hurcn." "Nee", zei hij, "Ik verkoop het. Ik zeg: "Wat
vraagt U er voor?" I-lij zei: "Vijfentwintig duizend
gulden." lOr moest dan wei wat eontant betaald
worden en de rest mct rente 01' afbetaling. Ik began
te lachen am die prijs en zei nee tegen hem. "Ik red
me zelf wcI en ik heb geen geld nodig van u en ik
geef niet meer dan f 18.000,-- 01' voorwaarde dat ik
een vergunning moet kunnen krijgen, zodat ik de
gang breder kan maken, om met de auto er in rijden.
En of er - in wat toen het Nutsgebouwtje was - een
groot winkelraam kon~ Anders wilde ik het niet
kopen. Daar ging hij mee akkoord, maar met al dat
handelen kwam hij 01' het laatst met een prijs van
f 19.000,--. Daar zat dus duizend gulden versehil in.
Hij is toen weggegaan en ik ben ook met mijn braer
Willcm wezen kijken. Die vonel het niet te gek en

Later is hij (de heer Beldersen) gestopt met
zakcndoen en gaan werken bij de Rolijp (?)
Hypotheekbank. Dat was ccn spaarfonds en daar ben
ik lid van geworden. Het was dan een renteloze

afuetaling. Men moest eerst vooruit gaan sparen am
later een 11llis te kunnen kopen. Ik moest f 20,-- per
maand betalen en hoe langer je spaarde, hoe meer
waeht(?)dagen je kreeg. Het ging om een bedrag van
f 4.000,--. In de oorlogstijd had ik al zoveel dagcn
dat ik f 4.000,-- kon krijgen. Oat heb ik niet
aangenomen en heb het bedrag verhoogd tot
/ 8.000,-- en moest toen f 40,-- per maand betalcn.

zei: "Probccr cr nag cell vijfl10nderd

van af tc

krijgen." Ik had maar in mijn hoofd: "Niet meer elan
f 18.000,--" . Nogmaals naar de heer Kooi gewecst
25

Foto van perccel A200 gCI10J11CIl J 3 juni J 947 door de opziehter voor de riolering. Nt! is dat
Dorpsstnw( 47 de dierenspeciaalzaak van Jan Plooij. Bran: StreekarchiefYecht en Yellen

en die deed het niet Vaal' mindel' dan f 19.000,--.
Mijn vrouw had er weI zin in, maar die zag weI dat
er tach niets van kwam. Ze zei: "lk zal hier wei
blijven zitten." Maar na doorpraten hen ik weer naar
Kooi gegaan en heb het weer geprobeerd Vaal'
f 18.000,--. I-let Wall niet minderen en ik gaf op het
Jaatst toe voor f 19.000,--. Het was tegen m'n zin.
Dc volgende dag kwam Kooi al am te vragen of we
naa1' de notaris konden gaan. "Nee", zei ik tegen
hem. "Eerst moet ik de vergllnning Vaal' de gang en
het winkelraam, want dat had ik in opdracht aan Van
del' Helm gegeven. Die ZOll het dan verbouwen.
Kooi was nijdig en zie dat ik geen koopman was en
dat we beiden anze eigen weg maar moestcn gaan.
lk zei: "Dan ga je je gang maar." Dus die
koopafsluiting was dood gegaan en hij was met
anderen al bezig gewcest om het te verkopen. Dat
had ik al gauw gehoord. Maar 1950 was toen niet al
te best en hij kon het niet kwijt aan een ander. Toen
kwam de vergunning af en hij kwam al gauw naar
mij toe en zei: "De vergunning is in orde. Kunnen
wij naar de notaris?" Maar toen kwam ik voo1' de
dag: "Nee, dat gaat niet door, want u heeft gezegd
dat de koop dood is en dat een ieder zijn eigen weg
gaal. En u heef! geprobeerd om het aan een ander te
verkopen. Dat weet ik van anderen. Dus ik wil het
kopen voor f 18.000,-- en geef geen ccnt meer." I-lij
was nijdig. Ik was geen koopman, maar's avonds
zou ik het horen. Hij heef! anderen wei om raad
gevraagd. En waarJijk, om tien voor twaalf's avonds
kwam hij terug en lei: "Ik zal je je zin geven, op
voorwaarde dat we morgenochtend naar de notaris
gaan en vijfhonderd gulden handgeld."
Ik gaf hem een klap op z'n hand en ging direct
akkoord en had mijn zin. (... ) Zo ben ik toen
eigenaar geworden van het pand Dorpsstraat 12. Ik

ben er gelukkig mee geweesl. Het geld kreeg ik van
bet spaarfonds Rolijp. Per maand moest ik f 50,-aflossen, met administratiekosten van twee procenl.
[Hierna wordt het ver/wcd vervo/gd met de tekst
vanq/de handgeschreven pagina 33,jr.}
In 1950 verhuisd van Dorpsstraat 47 (nll is daar de
dierenspeciaalzaak van de heel' 1. Plooy gevestigd,
jr) naar Dorpsstraat 12 (naast de Portis bank, )r).
Daar
versehillende
verbouwingen.
Ik
ben
doorgegaan tot ik 65 jaar was en toen heef! m(jn
zoon l-lenk de zaak overgenomen. Ik heb me toen
teruggetrokken. (... )
Dit is zo'n beetje hct eind van wat ik zoaI heb
meegemaakt, zoals in de oOl·log. En ik ben nag altijd
dankbaar dat God mij in die tijd heef! geholpcn."
Van Spengen eindigt zijn verslag met de mcdedeling
dat het "op waarheid berllst". Hij heef! bet laten
lezcn aan diverse mensel1, waarvoor hij tijdcns de
oorlog reed "am te vragen wat ik gedaan heb en am
daarover een kart berieht te sehrijven, wat men oak
gcdaan heen en ik ben c1' zeer dankbaa1' voor.
Op de laatste pagina's van het verslag bevestigen
diverse mensen de beschrcven gebeurtenissen. Het
zijn o.a. G. den Hcrtog, dr. Van den Berg, W.A
Kooijman en eehtgenotc, Th. N. Zaal, H. Honig en
eehtgenote en 1. Rutgers.
Floor van Spengen overleed op 15 jllni 1988.
II

De redactie van 'De Proosd{jkoerier' is de heel' en
mevrouw G.J.J. van del' I-felm- Van Spcngen uft

Mijdrecht bijzonder erkente/ijk voor het leit dot zij
het verslag van hun {,.. choon)vader en diverse foto 's
beschikbaar sIc/den en !oestemming gavel? voor

pub/icatie.
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Memorieboekje van Jacobus van der Helm
Bewerkt door Piet Grundmann
Jacobus van del' J-felm, Corneliszoo/1 geboren OjJ 1 jonuar; 1827 Ie A1Udrechf, hee.fi gedurende Nina zestig
joren aanfekcningen gehouden van voorvallen binncn z[jn famiNe en van geheurtenissen die hU belangr[jk
vond om op fe lekenen De eerste aantekening i.':>' van 1842 en he! boeA"ie eindigt met een persoon![jke
venne/ding op 7 oktober 1900. lief is geen dagboek rnaar zoals hjj ze~l venne/dt een "A1emorie b()e/~je
beginnel1de Inc! heljaar 1842
11

Een aal1tal aansprckcnde gcbcurtcnisscn

dage open waler geweest. ]4 en ]5 maarl vroor het
],5 dm op een nagt. ]6 Maart 2 min y,; zoodal 01'
Pascha (Pasen) den 25 Maart nog verscheidene
l11cnschc zich vcrmaakte met schaatsscrijdc en de
zij]schuit zeilde ook nog op de veen.

ZIJl1 111

dit artikel vermeld maar de meeste persoonlijke
aangelegenheden zoals geboorlc en overlijdcn
van kindcrcn en andere familiclcdcn zijn evenweI
niet wecrgcgcvcn. Van de intrede en hct vertrek
van ve]e Hcrvormdc prcdikanten zijn er sleehts
enke]e opgenomen. Hij was een zeer betrokken
lidmaat van de Hervormde Kerk en heef! die kerk
ook a]s ouderling gedicnd. I-let is dus geen
lopend
verhaal,
slechts
tussen
enke]e
verme]dingen bestaan verbanden.

De nog niet drooggelegde mhldenring van De Ronde
Vcncn, da! bekend stond als de Veen(z{jde)

1845 ell 1846 cen zickte onder de aardappelen
zoodal de zelve 6 a 7 Gu]de, .Ta soms nog meer per
Mud ge]de.
Een mud is een inhoudsmaal (ca 70 kg). De aardappelen
waren dus onbelaalbaar en voo/"
een grool deel van de bevolking heersle er voedselgebrek.
(volk':>'voed~'ell1ummerJ)

De tekst is overigens zonder wijzigingen (ook
niet in de schrijfwijze) overgenomen uit het
boekje en waar nodig zijn ler vcrduidelijking in
eursieve tekst een aanta] noten opgcnomen.
Jacobus overleed Ie Mijdrecht 01' ] 9 november
]900.

1846 Hebben Wij een Zomer gehad wier warmte
buitengewoon was zoodat op zommige plaatse
verscheidc mensche door de wan11te bezweken ware.
1849. Een ziekle onder de menschen Colera genaamt
zoodal van Mei tol Augustus 70 a 80 bezweke ware
op Mijdrechl aileen. Die ziekte woede door de
gehee]e wereld.

1842 Het orgel van Mijdreehl is in gewijdt de 20
Maart 1842 De Predikanl J. Broedclet heefl zijn
lext gehad uit ] Chronike ]3 vs 8, "En david en
gansch Israel spee]de voor het aangezigle Godes
111et allcs magt zoo 111et licdercn 'lIs met harpe, en
met Iuite en met tro111111elel1, en met xymbalc, en
trompette.

In de negenliende eeulV zUn een aanlal grole cholera
epidemieen uilgebroken, veroorzaakl door besmel
drinkwaler, Eersl bU hel sloan door de gemeenlen van
openbare dOJ'lJ,spompen kwa!l1 een einde Clan deze sleeds'
lveerkerende epidemieen.

"Di! orgel werd gebouwd door de Utrechtse
orgelbouwer Jonathan Barz en werd fusscn 1999 en
200i volledig gereslaureerd en oj) 6 april 200! weer
in gebruik gcnomen "

Den 29 December 1851 werd onze J1leuwe
Burgmcester J.G. de Yoogt het bewindt in hande
gegeven, enige jonge liede len geta]e van 20, hadde
lot zijn eel: hel dorp fraai versicrd, met 3 eerpoorlen
en verschcidcnc vlaggen, en de l'aadkamer ook
smaakvol was, tenvijl ontelbare geweerschoten
werde afge]osl. Zijn ED. heef! a]s geschenk 40
Gu]de aan de jonge liede doen toekomen.

1842 C. van der He]m is het Catrak van zijn ooge
ge]igt Den 22 Auguslus ]842 door Provester
Broers te Lciden \Voonaglig. Overleden 4 Dec
1847 den s,nachts.
Het is niet duidelUk aan welke oogziekle C(ornelis)
van der Helm heejf ge!eden mogel[jk een s/{imv/ies
oJ1(s/eking. fie! hee;ji wel indruk gemaakl won! men
h'((S enige jaren laler ze(f~' hekend met het over/tiden
van de Leic/.\'c prqlessor.

18542] AuguSlus naar Arnhem geweesl welke een
maoic stad is, van daal' naar Velp ecn pragtig dorp
en zoo naar Roozcndaal 01' het buiten van Baron van
Palland met 3 watervalle de fonteinp]aats kcurig
bewerkt. Te Arnem Harljesberg ook een mooie
buitenplaats cen groote waterval met groote
rotsstcenen ondcran dczc ccn van 2 1;2 el, hoog 1 cl,
4 y, el br. N.L. met 20 paarde daarheen gehaald. 28
auguslus mijn arm gebroke bij M. Drichuis nabij de
Driehuizer molen smorgens om ]0 ure door een va]
van de binte van een sehuurljc.

1843 Den ]6 seplember heb ik mijn hor]ogie
gekogt voor ]7 Gu]de te Amslerdam.
1844 De winter van ]844 op ]845 heb ik
opgeteckent a]s een voorbeeld van lange winter.
Het is beginne te vrieze den 4 December] 844 tOI
22 Maarl 1845. In het Begin van Februarij ecnigc
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lee/fUel over/eden.

Deze molen slond aan hel einde van de Driehuherlochl.
!leI onders/uk van de molenrornp slaal 101 op heden aan
de Amslelkade nr. 72 onder Wilnis

1863 17 november en 22 Dito. Een plegtige
feestviering in Mijclreeht, wegens het 50 Jarig
bestaan van Neerlands herkregen vrijheicl, ciaor het
algemeen uitsteken cler vlagge, ulmunatie Vuurwerk
en verdere vermaken oak claar gehecl Neclerlancl 01'
buitcngewone wijze gcvierd.

01' Zondag 14 December 1856 heeft voor de laatste
maal in de hervormde kerk van Mijdrecht
Godsdienstoefening plaats gehad verrigt door den
heer e. Kogh predikant van Mijclreeht naar
aanleiding van Openbaring 21 vrs 22 "En ik zag
geene tempel in dezelve want de Heere clen
almagtige Gocl is haar tempel en het lam"

1864 10 April smorgens halftien is Geboren Catrina
van der Helm en gedoopt den I Mei. 8 Maart

De oude gOlische dorpskerk werd (?fgebroken en werd
onder archileCluur van Boole de Vries uil Wilnis
vervangen door de huidige Ned !lerv Kerk. De loren werd
hoewe! ook bOlfwvallig niel (?lgebroken maar derlig jaar
laler in de ze[fde slUI herbouwd.

1865 1s met kanaal der cloorgraving Hollancl 01' zijn
sma1st cen aanvang genomcn welke een somma van
28 Milioenen moeten kosten.
Er werd dus begonnen mel hel graven van hel
Noordzeekanaal. fiet werd ;'1 J883 als vOllooid
beschouwd

Van het Jaar 1857 is aanmerkelijk cloor cle avera I
heersehencle Ziekten of koortsen claar bijna niemand
uitgezondercl, oak welk lot ik oak moest deele van
cle II november 1857 tot februay 1858 toen moest ik
nag in de kamer blijven, het was een benarcle ziekte
vooral in cle buik en niere

22 Sept is de Heer Cornel is van Wieringen,
Candiclaat Notaris van Mijclreeht afgegaan en
spoorloos verclwenen met Jufvrouw Druif uit het
Locimen!. 4 weke dam·na teruggekomen In het Jaar
1866 is huiten gewoon Geclrukt geweest door cle zoo
avera I heersehende ziekte onder Mensehen en Vee,
zoodat een aantal aan Calera plotseling stierven. De
veetyphus duurde in winter nag sterk voort

1858 February J. van cler Ilelm aan pereente of fooi
van de rekeninge genooten 37,07 '/2 Cis doeh mijn
werkloon door mijn voornoemde ziekte gemis!.
1858 Mei het nieuwe 11lJis betrokke.

1867 6 April Trof mij een ongeluk cloor het
agterover vallen 5 trecle haag, waarcloor mIln
hersens gesehud en mijn sleutelbeen ontvrigt wercl
Het jaar

Den 20ste Maart 1860 is cle laatste paal van het
Heere Huis en stal van clen Heer K v Wieringe Hz
ingeslagen, cle laatste paal is fraai geclokereercl langs
het dorp gedragen, en de vlaggens wapperclen bU
menigte de 25 heijers werde onthaald 01' broocl met
ham en een fles wijn cle man. Onder thuis 320 en stal
100 Palen
Deze grole villa werd in 1942 qfgebroken ingevolge
testamentaire beschikking van de weduwe van K. van

1868 is een buiten gewoone warme en lange en
drooge zomer geweest, zoals geen menschen cr
heugenschap van hadde
1870 2 Juny Een verschrikkelijke brand te
Boclegraven 2/3 gedeclte van het Dorp IS 111 een
korte tijd afgebrand. Over 100 huize zijn vernield.

Wieringen, de in A1Udrec!?t bekende en geeerde mevrouw
van Wieringen-van Soest.

1871 9 Feb heeft mijn vrouw Aukie Gentenaar een
kwetsure aan haar lies bekomen. Van het Jaar 1870
op 71 heeft een verschrikkelijke Om·log gewoecl
tussehen Duitland en Frankrijk welke bij cluidende
slagtoffers heeft gekost aileen 01' enkcle dage van cle
Pruisen 1.100-17.000 en 20.000 Man. Het getal
Duitsehers beliep in Frankrijk 830.000 man. Voor
Parijs 100.000, 80.000 in t Noorclen 5.000 in Oosten
5.000 tot onclerhoud der c0111mandantie, leger prins
200.000. 23 .I uny

1861 10 Januarij Mijn hand aan stuk gevallen te
Vinkeveen met schaatsenrijclen
1862 9 Augustus Heeft mij een ongcluk getroffen
door een val van boven van ons Huis, claar welke ik
4 weken mijn werk heeft moete staken claar
kneuzing aan mijn linker been
1863 Aan fooij 16,20. Januarij. Dc Overneming der
halve affaire met gereedsehappen en lIout, Ijzerwerk
koperwerk enz en de nieuwe Huizing De alTaire met
cle huizing voor een somma van 3300 Gld Aan
bouwmetriale 973,18. Den 3 Mei 1863 Heeft
Jaeobus van cler lIelm een huwelijksvoltrekking
aanvaard met Aukie Gentcnaar.
Auke (j'cnfenaar went geboren Ie Wilnis

1875 is de Heer K. van Wieringen lim Gehuwclmet
Juli· M. van Soes!.
A1ej. M van 5'oest is deze[[de als de laler zeer goed
bekende mevrouw Van Wieringel1, die zich gedurende vele
jaren heeff ingezet voor de M(jdrechlse gemeenschap.

/9 sepfember 1835
Ie Wilnis en overfeed Ie MUdrecht OJ) 19 sepfemher 1916. Hel
(!c!JtjJaar kreeg 'ien kinderen lVaarvan er drie OJ) zeer jonge
OJ)

1876 13 Novemb cloorbraak cler Amstelkade in de
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polder Wilnis waardoor wij I I a 12 Amstcrdamse

J886.

duimcn water krcgen

1885 22 Novemb heeft de bevestiging phlats gehad
van Domene J.J. Westerbeek van Eerten komende
van Vleuten. De predikant zijn vader heeft de
bevcstiging gedaan. De intree teks I Cor 1 vs 23 en
24

1876 16 Augustus is te Wilnis de dorpstoren

ingcstort welke cen gcdceltc van de kc1'k I11cdcnam
Men was voor de val zeer bevreest dat er geen
onheile veroorzaakt 29 December
1876 Het 25 .Jarig .Jubileum door den Heer J.G. de
Voogt als Burgcmccstcr van Mijdrccht yoor welke
dag door geheel Mijdrecht werd gevierd, aan de
behoeftige werd vet vices uitgedeeld In het .Jaar

1887 8ste Mei op zondag is voor de eerste maal de
Godsdienstoefening door Domene Westerbeck van
Eerten in de groote Kerk gestaakt wegens het
opzegge van gehoorzaamheid aan de sijnode en heen
de bijeenkomst in de Herberg plaats gehad.

1877 en begin van 1878 Een oorJog met Rusland en
'Iurkye. Het verJies del' Russchen bedroeg 89.307
man dodelijk gcvonden, bijna 47.000 gewonde I Feb

Dil i5; de venne/ding van Van der Helm omlrenl de
seheiding in de Hervormde Kerk. De do/eanlie hee:ft ook in
M{ldrechl in die IUd vee/ leweeg gebraehl. Op een lid no
ging de gehele kerkenraad mee mel ds Weslerbeek van
E'erlen. Er diende dus een niell1've kerkenraad Ie worden
gekozen en een nieuwe predikanl Ie worden beroepen. De
familie Van der Helm blee/de Hervormde Kerk Irouw. De
q/.i;escheidenen vorll1den na enige I{ld de Gen4()rmeerde
Kerk.

1878 Het telegraaIkantoor geopend en post omnibus
aangcvangc Dc zomer van het jaar
1879 is gekenmcrkt door buitengewone nattigheid
zooa1s c1' gcenc hcugcnschap van was gcwccst, waar
de oogst voor een groot decI mislukte want het
regende bijna aile dage 16 April

01' Zondag 4 Sept zijn de nieuw gekozene ouderJinge
E. 'Ireur en K. .Jongeneel en diakene A. Broerse en G.
Sirag bevestigd door Pray van Geunst van
Amsterdam

1882 25 jarige eehtvereeniging van C. Gentenaar en
A. de Ruiter 19 April gevierd Aan den annen werd
krentebrood gedeeld en 50 et de persoon

1888 I November I-luis van Mcjv Felix getakseerd
opf2700,--.
Haasl z{ln H/erk a/s limmermanlaannemer was hU levens
laxaleur van onroerende goederel1.

1882 19 April des namiddags 2 ure per stoomboot
Belgenland van Antwerpen naar Amerika is den heer
.J .F .Vlamingh Kiebert met echtgenoot en zeven
kinderen vertrokken

1889 12 Mei algemeene feestviering van Z.M .
Koning Willem 3 op zijn 40ste jaar der Koningsehap
en dankdag voor het herstel van een doodelijke
krankheid 6 Septb Een verschikkel(jkc ramp to
Antwerpen door het springe van ongeveer 250.000 kg
kruit en 85.000.000 kogels, zegge vijfentachtig
miljoen, zijn gesprongcn en daarbij versehrikkcl(jkc
Petroleum Brand, 60.000 vate teglijk. January

1883 Op den 9 .Jan s morgens 7 Y, uur is het kruid
magaz(jn te Muide gespronge met ongeveer 8000
kilo kruit I I doode en verscheidene gewonde
kwame doze ramp op cen jammerlijke wijze aan hun
eindc

1890 Een algemeene ziekte 01' geheel Mijdrecht en
door de gehele wereld doeh gelukkig niet
kwaadaardig

1883 /17 Maart s morgens 15 min over 5 ure. Een
gevoelige aardbeving die de huize deed sehudde
welke een algemeene schrik te weeg braeht.
1883 op 26 a 27 Augustus een buitengewone ramp
in Ned Indie door een aardbeving of uitbarsting van
een berg gevolgd door een Watervloed golf van
groote hoogte die alles daar wegnam en vernielde.
de ramp is gesehied genaamd Krakatou. Door geheel
ons land zijn giften ten behoeve der slagoffers
verzameld.

1890 23 December des s morgens 5 Y, uur is Koning
Willem 3 overledcn. De winter van het jaar 1890 en
9 I is zeldzaam streng geweest van 23 November tot
23 .Jan heeft het zoo sterk gevroren dat er een dikte
van ongeveer I Yo M (ijs) gevonnd en hier en daar
mensehen door de koude bC2weken waren

De uitharsfing van de f(rakalau is een van de zwaarsle

1898 6 Sept Kroaning van Wilhelmina tot Koningin
der Ncderlanden

eruplies ooi! waaregenol11cn. Het vulkaan-eiland ge/egen
in S'traa! ,)'unda {ussen de eilanden Java en Sumatra,
kwam lussen 26 en 28 augustus J883 lof /.Ii/barsting en
veroorzaakfc een Ilvimig rneler !loge v/oedgo(j' die
geeleellen van genoemde ei/anden overslroomden. E'r
vie/en 36. 000 doden. De as, gesehal op i8 km3, bereikle
een hoogle van 50 km en veroorzaakle abnorma/e rode
scherneringen over de gehe/e aarde en hielden aan 101

1898 13 en 14 Sept. feestviering voor de Koningin
door geheel het land.
A1ef dank aan de heer G.]] van del' Helm uif

Mijdreeht, die toestemming gal tot publieatie.
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Van de redactie

gebeurtenis welke 60 jaar geleden plaats vond.

Wat nog op de plank ligt
Dc soms heftige reacties die op dit moment al enige
tijd op radio en televisie te horen en te zien zijn laten
er geen twijfcl over bestaan dat er in politick
Nederland iets 'Ian de hand is. Verhitte diseussies
over wat er de afgclopcn jaren allemaal fout ging en
wat er moet veranderen. lets dergelijks gebeurde ook
111 de roerige jaren rond 1790 maar op cen andere
manier. Oak toen wilde men veranderingen. Men
zag a1s enigc oplossing het 11aar l1Uis sturcn van de
bestuurdcrs. Dat waren
afstandelijke regenten
geworden, die nauwelijks bandcn hadden met het

Hoc verging het verdeI' dc Wilnisse burgemeester
Klaus die in 1821 tot 10 jaar tllehthllisstraf werd
veroordeeld.
Omstreeks 1507, direct na zijn benocming tot proost
van Sint Jan, stiehtte .lohan van lnghenwinekel een
schooltjc waarin aan "die kyndcrcn, kncchtkcns en
de maechdekens" onderwijs werd gcgeven. Dit
gebeurde door de kapelaan van de Mijdreehtse
parochiekerk in een kleine ruimte vlak 'naast de
tegenwoordige hervonnde kerk. Eerdere gegevens
over onderwijs in Dc Ronde Venen zijn niet bekend.
Het onderwijs bestond toen voornamelijk lIit het
bijbrengen van godsdienstkennis: "als' het pater
noster ende Ave Maria, 't Geloove in Duyts ofte
Lat1JI1 ~ls dat bcstc dicncn sal!ll daarnaast singcn
end scnven". I-let onderwijs stelde toen nog niet veeI
voor. In de loop van de cellwen is er wei het een en
ander veranderd. Niet aileen in de wijze van het
lesgeven, maar er ontstonden diverse schooltypen
zoals het katholiek- protestants ehristelijk en
openbaar onderwijs. Bep Vermolen heeft hiernaar
uitvoerig onderzoek gedaan.

1

Yolk, gewend waren hun eigcn gang te gaan en

elkaar de beste baantjcs toe te spelen. Dc
ontevredenheid rcsultcerde in de Bataafse revolutic
of zaehter uitgedrukt in ecn met Franse hulp op touw
gezette omwentcling. Dc geeiste veranderingen
kwamcn cr, maar weI op een andere manier dan
waarop men had gehoopt. Nederland werd door
Franse trocpen "bevrijd tl en de wctgeving op Fransc
lcest geschoeid. Dc door de 4' Engelse oOl'log
Ultgeputte republick kreeg daarvoor de rekening
gcprcscntccrd. Honderd miljoen gulden "wilden wij
cht land met als conquest voor eeuwig in hunnen
(~Fral1Se) handen zien". Ook de Rondevecnse
dorpen werden met de gevolgen geconfronteerd.
Bestuurders kwamen en gmgen.
Dc ene
belastingverhoging volgde op de andere. Op den
duur wisten nog maar weinigen waar het allemaal
om ging. En dat waren vooral de oud-bestuurders,
die na eerst uit hun ambt te zijn ontzet, hun zetel
(metvaak een riante schadevergoeding) wisten terug
te knJgen. Wat er in die tijd allemaal gebeurde, staat
allemaal
minutieus
opgeschreven
in
de
gereehtsverslagen van de Rondeveense dorpen. U
leest erover in een van de volgende Proosdijkoeriers.

t1

In de Bataafse en Napoleontische tijd ZIJn m
opdracht van de provisionele bestuurders van de
Staten's Lands te Utrecht onderhandelingen gevoerd
tllssen de gemeentebesturen van Mijdreeht, Wilnis
en Vinkeveen en afgevaardigden van de toen nog
gereformeerde gemeenten. I-let ging over de
teruggave van de kerkgebouwen en pastorieen die
tijdens de reformatie de katholieken waren
ontnomen. In het streekarchief zijn voldoende
gegevens overgebleven, die een beeld geven van de
manier waarop destijds werd onderhandeld en de
pogingen van de gerefonneerden die teruggave te
verhinderen. Het probleem was dat de kerkenraden
niet konden bewijzen het eigendomsrecht te bezitten
van die gebollwen. Oak konden ze niet bewijzen dat
de kerkgebollwen twee eeuwen lang op hun kosten
waren onderhouden. In het rijksarehief in Utrecht
bevindt zieh zelfs nog een document waarin de
vraagprijs en de eisen voor overdraeht van het door
de Vinkeveense gereformeerden "gepossesideerde"
kerkgebollw aan de katholieken.

Er ligt nog meer op de plank zaals:
Dc miljoenen-erfenis van mevrouw Van Wieringen
die door een Mijdreehtse tuinder, die in de
volksmond de naam "De Lord" kreeg, betwist wen!.
Dc Verenigde Oost-Indische Compagnie (V.O.C.)
bestaat dit jaar 400 jaar. Op 14 januari 1690 vertrok
een V.O.C-sehip met de naam "Mijdrecht" vanaf de
rede van Texel naar Batavia. Hoc kwam het schip
aan deze naam en hoeveel reizen heen het gemaakt?
Wat werd er verscheept? Het antwoord hierop kunt 1I
straks lezen in cen van de volgende Proosdijkoeriers.

Tot slot. Wie is de bOllwmeester van het olldste llUis
in de Mijdrechtse Dorpsstraat nr. 23 en wie liet dit
llUis bouwen? Was dat Anthonie Pieter van
Dishoeek, Cornelis Beerninek, of iemand andel'S?
De redaetic is bezig met een onderzoek.

In 1942 werd een vraehtschip, eveneens met de
11aam HMijdrccht", door ecn Duitse ondcrzecboot
getorpedeerd. Het schip bleef behouden en ramde de
onderzeeboot welke zonk. Een verslag van deze

U kllnt dit allemaal te weten komen door lid te
worden van onze vereniging en te bellen met
telefoonnllmmer 0297 284234.
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Mededelingen

tot het begin van dc J 7e ceuw. Toen lcgdc men zich toe
op de tee It van bomcn. In die zelfdc tijd werd ook het
lelcn van aardbeien populair. Rand 1880 gingen veel
kwckers over OJ) het telen van buitenbloemen en in 1896
werd de eerste rozcnkas ccn feit. Ollde gewassen,
bloemen en groenten worden gcteeld met gcbruikmaking
van au de teeltwijzen. Historischc voorwerpen en
werktuigen zijn verzameld en worden tentoongcsteld, Dit
alles maakl een bczoek aan de Historische Tuin tot cen
bloeicnde maar vomal bociende belcvcnis. Het is levcnde
historic. Deelname aan de excursie is mogelijk in
groepsverband vaal' ea 2,-- per persoon terwijl van de
deelncmers \vordt verwaeht dat zij op eigcn gelegcnhcid
naar Aalsl11ccr komen. Voor deelneming aan de excursie
kan mcn zich telefoniseh ofsehriftelijk opgcvcn bij:
Mw. M. Th. Pieterscn-Mourits, Dr. 1. Severijnplantsoen

Gemeente Loosdrecht opgeheven

Met ingang van I januari 2002 is dc gCJ11ccntc L,oosdrccht
opgehcYcn en samen met Ncdcrhorst den Berg en 'sGravcland opgcgaan in de nicuwe gcmccntc Wijdcmcrcn.
Tel' gclcgcnhcid daarvan heen het gcmccntcbcstuur aan
aIle huishoudcns een hcrdcnkingsbock aangcbodcn. Dit
bock l gctiteld "Loosdrccht op de valrccp " is door de
Historischc Kring Loosdrccht OpgC2Ct. Bet is een prcttig
bladcrbock gcwordcl1 met vccl fotowcrk, zowel oud als
recent. Onze Ycrcniging hccft cen present cxcmplaar
ontvangcl1 Vaal' de bibliothcck. Voor bclangstcllcndcn is
het boekwerk tclefoniseh te bestellcn 01' nr. 035 5824841.
De kosten, inclusicf vcrzcndkostcn, bcclragcn € 16,80.
Ecn acccptgirokaart wordt bijgcvocgd.

2, 3648 YB Wilnis, tel. 0297 282462

Heemschut

De Bond Hccmschut is de vereniging die zieh sinds 1911
in geheel Nederland inzet VOOl' de besehcnning van
eultuunnonumcnten. In elke provincie is een commissie
die voor deze bescherming actie onderneemt Zij kunnen
dit eehter aileen met medewerking van hen die de
bescherming van monumenten een warm hart toedragen.
Daarom is in vrijwel elke gemeente een zogenaamde
luisterpost ingesteld waar de inwoners bij twijfel over de
beseherming van monumenten zieh kunnen vervoegen.

Nieuwe Leden
Dhr. H.L. Aarsman Vinkeveen
Dhr. H.W.M. Albers Vinkeveen
Dhr. J. van Ankeren Mijdrecht
Dhr. R Bakker Mijdrecht
Dhr. Chlel Bakkeren Wilnis
Dhr. H.J. Beekmann Wilnis
Dhr. J.C. Bon Vinkeveen
Dhr. F.J. Brouwer Vinkeveen
Dhr. H. Burggraaff Vinkeveen
Dhr. AAG. van Dijk Mijdrecht
Dhr. J.O. Gelderloos de Hoef
Dhr. RJ.P. Goedknegt Waverveen
Mevr. G. van Hassel! van Drie Mijdrecht
Dhr. G.F. Helling Vinkeveen
Dhr. J. Honig Wilnis
Dhr. F. Hoogterp Mijdrecht
Dhr. AM. Kooijman Wilnis
Mevr. E. van Kreuningen Eggingen Did.
Dhr. N. Kroon Vinkeveen
Dhr. A Kruiswijk Wilnis
Dhr. H.R Lammers Amstelhoek
Dhr. AG. Luysterburg Vinkeveen
Mevr. Mr. H.T. Oudraad Vinkeveen
Dhr. P. Pauw Wilnis
Dhr. J.H. Posdijk Mijdreeht
Dhr. T. Rispens Wilnis
Dhr. L.J. Roelvink Vinkeveen
Dhr. AP. Ruhe Vinkeveen
Dhr. J.G.M. van Schie Wilnis
Dhr. Mr. AG. van Solinge Wilnis
Dhr. E.H. Spoelstra Vinkeveen
Mevr. I. Spruit Mijdrecht
Dhr. J.N. Strubbe Uithoorn
Dhr. J. van del' Vaart Hengelo (0)
Dhr. D. Verbeek Mijdreeht
Dhr. M.M. Verhoek Mijdreeht
Dhr. W. Vermeij Amsterdam
Dhr. P. Vermeulen Mljdrecht
Dhr. H.T. Versteeg Vinkeveen
Dhr. M. Vissers Mijdrecht
Dhr. G.w.M. van Vliet Mijdreeht
Mevr. J. van de Vorm Hoi Wilnis
Dhr. P. van Wakeren Amstelhoek
Dhr. RC. Weinbreeher Heiloo

Mevrouw W. Dijkxhoorn, Botdragcr 13, 3641 LA
Mijdreeht, telefoon 0297 285373 neemt voor de gemecnte

De Ronde Venen de honneurs waar. Zij gceft optredendc
problemcn door aan de Ulreehlse eommissie. Uw
meldingen zijn bij haar van harte welkom.
Bescherming van een bijzonder monument

Bij monU111enten denken we in de eerste plaats aan
gcbouwde eigendommen. Zij vallen ook het meest op. Er
is in ons gebied eehter een niet bebouwd cultuurhistorisch
monument, dal ernstig wordt bedreigd en waarvoor de
nodigc maatregelen moeten worden genomen om het te
behouden. Het betreft hel llGagelgebied" ten zuiden van
de Oudhuizerweg in Wilnis. In dit unieke gcbied dreigen
door wind, golfslag en muskusrat de legakkers ten onder
le gaan. De beheerster van elit gebied, de Stiehting De
Bovenlandcn, heeft plannen opgesteld om de legakkcrs te
verstcrken, zodat dezen met de daaraan verbonden
natuurwaarden behouden kunnen blijven. Wij aehten het
behoud en de rcstauratie van de Gagel van zulk een groot
eultuurhistorisch bclang dat wij bij hoge uitzondering de
door de stichting uitgegeven folder bij ons blad voegen.
Voor nadere gegevens wordt verwezen naar die folder

Uitnodiging excursie naar Historische Tuin

Bet is aI weer een aantal jaren gclden, dat WI] een
excursie aan onze leden hebben aangeboden. Aan het
einde van het seizoen lijkt het daarom gunslig een
excursie le organiseren. Een bezoek aan de Historische
Tuin Aalsmeer staat OJ) het programma voor zaterdag I
juni 2002 in de middag. De tuin is gevcstigd: Uiterweg 32
in Aalsmeer. De Historische Tuin Aalsmcer voerl u terug
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Rabobank De Ronde Venen is een bank met een missie. Ais brede cooperatieve financiele
dienstverlener helpen wij onze klanten, leden alsmede onze leef- en werkomgeving bij het
realiseren van ambities • Wij doen dit door het creeren van een op wederzijds respect gebaseerde
langdurige, duurzame en betekenisvolle relatie • Dit is onze natuurlijke eigenschap,
opdat een ieder zal zeggen: "Rabobank De Ronde Venen is mijn bank"
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