september 2002. jaargang 18 nummer 3

Bij de voorplaat
De Rondeveense dOl-pen zijn van oorsprong dijkdorpen. Reeds
vroeg ontstond lintbebonwing langs de Herenweg. "Herenweg"
was de benaming van het gehele ronde dijkenstelsel in de
binnenring van De Ronde Yenen. Later zijn daaraan andere
namen gegeven zoals in Mijdrecht: Hofland, Dorpsstraat en
Bozenhoven. In Yinkeveen en Wilnis is de oude naam nog voor
een aantal wegen gehandhaafd. Deze dijken waarlangs zowel
burgerbewoning als agrarische bebouwing ontstond, hadden aan
beide zijden bermsloten zoals nog aanwezig langs Demmerik in
Yinkeveen. Bij opgravingen zijn ook in de Dorpsstraat in
Mijdrecht deze sloten aangetoond. In later eeuwen zijn deze
sloten gedempt en niets verraadt meer hun oorspronkelijke
aanwezigheid. De Dorpsstraat in Mijdrecht is ooit een
woonstraat geweest. Er was wei nering maar dit gebeurde
vanuit de woningen. Er stonden voorname panden gebouwd
voor de elite van het dorp, waarvan er nu nog slechts een
aanwezig is namelijk het Notarishuis. Maar ook voor de gewone
man waren er huizen aanwezig. De panden Dorpsstraat 60, 62
en 64 geven nog een beeld van die eenvoudige woningen. Zij
werden ruim honderd jaar geleden gebouwd als woonhuizen. Zij
vonnen met het pand Dorpsstraat 58 een mooi beeld van de
oorspronkelijke bebouwing.

Ben ic(vl/isch plaa(je van de DOIjJSstraaf in A1{jdrecht. ZOl1l1cschermcn
bestondcl1 niet en voor de zOl11vering plantte men lindehomcn, die
werden geleid. Zodocnde had men in de winter ZOI1 en i/1 de zomer
schaduw. De woningen op de voorplaat staan hie,. rechts ojJ deze prent.
In her tweede pand rcehl.') was de rUfuigschilder Jongeling gevestigd

Del"/o da/eo'/ van oms/reeks 1900.
(F010 Uil de vcrzHlllclillg Villl hel slrcckarchief Vechl ell VCllcn)
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steeds doorgaat) wordt nu een aetie gevoerd om
meer mensen bij het werk van de vereniging te
betrekken. Bij dit blad treft u daarom een
overzieht aan waarin de diverse werkzaamheden
zijn opgesomd en waarop ieder binnen haar of
zijn historische belangstelling iets van de gading
kan vinden. Wij roepen de leden op hierover
contact op te nemen met de secretaris of een van
de andere bestuursleden.

Van de voorzitter
De Hollandganger
In deze editie wordt een artikcl geplaatst over
buitenlandse arbeiders in vroeger jaren van ons
onlangs overleden bestuurslid I'lein Roling.
Uitgaande van de herkomst van zijn voorouders
uit Duitsland heeft Hein zich verdiept in de
problematiek van de gastarbeiders in vroeger
jaren. Wij zijn de familie van Hein zeer
dankbaar dat wij in de gelegenheid worden
gesteld om dit artikel 'lIs laatste van zijn werk
voor onze vereniging te plaatsen.

P. C. Grundmann, voorzitter.

Inhoudsopgave

Archieven in de toekomst
Het is cen bekend gegeven dat historische
verenigingen en hun leden veeIvuldig gebruik
maken van overheidsarchieven. Oorspronkelijk
werden aile stukken met de hand geschrevenen
en na ca 1450 ook weI gedrukt. Men gebruikte
daarvoor perkamcnt of gcsehept papier
vervaardigd van vodden. Mits goed verzorgd is
de houdbaarheid van deze material en nog steeds
goed. Na omstreeks l840 wordt ook papier
gemaakt van houtvezels en de houdbaarheid
daarvan is veel minder. De laatste jaren doet
zich het fenomecn
voor van digitale
administraties en hier gaat de schoen wringen.
De houdbaarheid van de digitale opslag is
discutabel en de reproducties door middel van
laserprinters vervagen. Daarnaast IS de
ontwikkeling op dit terrein zo snel dat de
systemcn en de benodigde randapparatuur op
het moment dat ze op de markt komen reeds
verouderd lijken. De vraag rijst dan ook op
welke wijze historisch belangrijke archivalia
moeten worden bewaard voor het nageslacht.
De oplossing voor dit enonne probleem is
helaas nog niet voor handen. Is er nog weI
toekomst voor archieven?
Het is daarom
noodzakelijk dat voor deze problematiek
oplossingen worden gevonden om te voorkomen
dat de historic van een land, een provincie of
een gemeente verloren gaat voor het nageslaeht.
Een natie zonder geschiedenis is onvoorstelbaar
want uit het verIeden kent men het heden.
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In een van de volgende nummers
bestcden wij aandacht aan de Mijdrechtsc tak van de
j~ll11ilic
Verdant
Dele familic
van notarisscn,
burgcmcesters, grootgrondbczitlcrs en hooglerarcn hebbcn
samCll met de families Van Wieringen, Eijkelhof en
Wcstvcen de basis gelegd Vaal' wat Mijdrechl nu is. Een
dikke honderd jam lang hebben zij in Mijdrechl de diensl
uilgemankl en er voor gezorgd dal in de buurge-mcentcn
over het 'wandelslokkcndorp' werd gesproken.
In 1944 we-I'd een vrachtschip genaamd 'Mijdrecht'
geramd door een Duitse onderzceboot.
Na hel overJijden van n1evrouw van Wicringen in 1932
claimde cen fantasierijke tuinder het rechl op haar
bezitlingen.
.fhr. B.A. van Reecle lot Drakenslein noemde zich heel' van
Mijdrecht. Deze heel' verwierf in India grotc faam. Zijn
mausoleum staat er nag.
Ooit was er sprake van rijksweg 3 die Mijdrecht in lwcc
stukken zou verdelen en een aanlal menscn in de
problcmen brachL De weg is cr nooil gekomen.

Activiteiten van de vereniging
De vereniging heeft het laatste jaar een
speetaculaire groei doorgemaakt. Dit uit zich in
een toename van de werkzaamheden en de
behoefte aan meer vrouw- en mankracht. Na het
voeren van de ledenwerfactie (die trouwens nog

Dc Kruiskerk in Amstelhoek heeft een rijkc gcschiedenis
Dc moeite waard cr aandacht aan te beste-de-n.
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"De Hollandganger"
door Hein Riiling "i"

Buitenlandse arbeiders in vroeger jaren.
In veel bedrjifs'lakken in ons land hebben we Ie maken me! een structuree! tckort aan arbeidskrachtel1.
1-fle proberen he! op Ie lassen door het aal1l1emen van arbeid.skrachten uft he! bullen/and. rYe haafden ze ui!

Spanje. ltalie. Turkije, Marokko en Tunesie. Ze komen al ofniet illegaal uit Polen, letland, Zuid-Aji-ika en vele
andere landcn en were/dde/en. Deze arbeidstrek is beslist niet nieuw, ook in vorige eeuwen was he! een vee!
v()orkomend verschynsel. Hie zullen he! eens

)>\.'al

noder bekyken.

De trckarbeid naar Nederland vanuit Duitsland was
al rond 1650 begonnen. Holland was welvarend, de
Vercnigde Oostindische Compagnie bloeide en dred
handel met heel de wereld. De scheepsbouw
floreerde. Dc Zaanstreek stond 01' het hoogtepunt
van zijn aetiviteit. Door de sterke uitbreiding van de
steden werel daar veeI gebouwd. Ook verrezen er
buitenverblijven voor de kooplieden, reders en
regenten langs de Vecilt, Amstel en in het Gooi. Dc
hoogtijdagen
van
de
veenarbeid
en
de
droogmakerijen lagen tussen 1750 en 1850. Dc
aantrekkingskracht van de rederijen is dan al weer
tanende en de bloeitijd van de handel 01' de oost is
voorbij. Al deze economisehe activiteiten leidden er
toe dat er in ons land een groot tekort ontstond aan
arbeidskraehten. Het betekende ook dat door de
grotere vraag de lonen er hoger lagen dan in het
naburige Duitsland. Daar was na het einde van de
30-jarige oO!'log en vooral na de 7-jarige oOl'log van
1756 - 1763 een algemene verarming opgetreden.
Dat werd nog verergerd door rondtrekkende en
plunderende restanten van vreemde troepen.
Duitsland bestond uit een lappendeken van
graafschappen, bisdommen en koninkrijken en was
staatkundig niet zo stabie!. Vanuit Emsland en het
hcle achterliggende gebied (Ncdersaksen en
NordRheinland) trokken sedcrt die tijd vele lieden
naar het in hun ogen "steinreicke" Holland, om daar
in de zomer door zware en moeilijke arbeid wat geld
te verdienen.

heetaren land ter beschikking. Soms waren er weI
twee huurlieden 01' een boerderij. Als er geen zoon
geboren werel dan kwam een dochter 01' de
boerderij. Dc rnan met wie ze trouwde nam dan de
naam van de vrouw aan. Er zijn maar weinig grotc
boerderijen III die tijd. We kennen ze als
"Vollerben" (volle erven). Daarnaast is er sprake
van "Halberben", 1/4, 118 en zelfs 1/16 erben. Dat
zijn de "Erbkotters" of zoals ze bij ons heetten "de
keuterboeren". De gemiddelde grootte van een
bauernstel (boerderij) van een vollerben was IS ha.
Vaal' de hllurman was e1us maar weinig grond
besehikbaar. Voor het bewerken van zijn grond
mocht hij weI het materia'll van zijn broer gebruiken.
Dc verbintenis kon berusten 01' wederzijds
vertrouwen, maar kon ook door onverbiddelijkheid
zeer belas tend wezen. Hij moeht zijn koe, zijn zeug
en zijn schaal' op de mark laten weiden, die bestond
decls uit heide en deels uit weiland. Ze moesten in
baar geld en in arbeidshulp hun paeht betalen. Ais
later een zoon van de olldste broer in dat oudendeels
huis wilde gaan wonen had hij weer 01' te krassen.
Dringende veldarbeid, wassen, broodbakken en
houthakken behoorden tot hun werkzaamheden. Ook
de vrouwen van de huurlieden moesten meehelpen,
De ki nderen werden ingesehakeld als schaapsherder
01' de heide. Het leverde sleehts een zeer annoedig
en onzeker bcstaan op.

Huisarbeid
In 1775 behoorde in de regio OsnabrOck 52% van de
bevolking tot de bezitlozen. Dat zijn de huurlieden
en dagloners. In 1832 is dat toegenomen tot 70%.
Gemiddeld wonen er zeven personen in zo'n
huurlieden 11Uis. Ook bij de verdeling van de marken
(gemeensehappelijke gronden) in 1860 waren zij
niet markgereehtigd. Dc huurlieden moesten voor de
geel'fde boeren wel de mark in cllltllur brengen, die
in hun bezit was overgegaan. Het recht om lwe, zeug
en schaal' te weiden verviel, en ook de heide als
bron van brandstof was niet meer besehikbaar. Een
vrij reehtenloze toestand die in feite tot 1920
geduurd heeft. Toen werd onder invloed van de
boerenorganisaties het stelsel afgesehaft. In de
winter probeerde men door ncvenarbeid wat geld bij
te verdienen zoals huisslachten, klompen maken,

Erben
De grote trek naal' Nederland was mede het gevolg

van het huurlieden stelse!. In 1618 werd er een wet
van kracht die de erfdeling verbood. Dc overheid
(koning, bissehop, graaf of hertog) had het land in
erfpacht uitgegeven en wilde met dit verbod
voorkomen dat de boerderijen te klein zouden
worden en zodoende tekort paeht oplcveren. Pas
vanaf 1800 kon men zich vrijkopen van de landheer
en wel'd men zelf eigenaar. De oudste zoon kwam op
de boerderij en nam die in eigendom of pacht over.
Als een of beide ouders nog leefden hadden die reeht
01' verzorging. Een tweede of later geboren zoon die
dat wilde had het recht om in een tegen of naast het
11Uis gebonwd gedeelte te wonen en kreeg enkele
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hout bewerken, spinncn en weven. Dc producten van
dat huisspinnen en weven werden door de menscn
met de mecste koopmansgeest in Nederland aan de
man gebracht. Dat waren ook de grondleggers van
enkele nog bcstaandc koopmansgeslachten, zoals

In de Ronde Venen vestigden zieh ook enkele van
deze kooplieden, denken we bijvoorbeeld aan de
hunilie Kockman in Mijdreeht, die alkomstig was
uit Neuenkirchen. Naast de bovengenoemde

Peek en Cloppenburg, Vroom en Dreesman, Lampe,

handelslieden

waren

er

nog

drie

grocpcn

Brcnninkmeycr e.a. De benaming van deze groep

arbeidskrachten:

handelslieden die als marskramer ons land
binnenkwamen is teuten of todden. Hierbij zijn een

1) Een vrocge grocp waren de varensgasten, die

aantal
eehte
handelslui,
daarnaast
vele
pakkendragers die hun waren VOOl' hen uitventen op

kwamen
vooral
uit de Noordwestelijke
kustgebicden. Ze bevolkten de sehepen van de

het platteland. In de tweede heW van de negentiende
eeuw
IS
het
overgrote
deel
van
de
manufacturenhandel in het West en Noord
Nederland in handen van deze reizende kooplieden.
Het is ook een "Roomse" handel. Vrijwel al deze
kooplieden kwamen uit bet katholieke graafscbap
Lingen. Ook de in het Duitse en Oost-Nederlandse

walvis en haringvaarders op de noordelijke
zeecn. 01' de schepen van de V.O.C. waren vele
mensen nodig. De handelsvaart 01' de Oost
koslte rond 1700 naar sehatting tweederde van
aile matrozen het Ieven. Van 1745 tot 1785 is
bekend dat meer dan de helft van de zeelieden
01' de Hollandse schepen uit Duitsland

grensgebied
opkomende
tcxtielindustrie
IS
voortgekomen uit het thuis weven en spinnen. Toen
die na 1850 langzaam op gang kwam, ging men
meer en meer in de tcxtielfabrieken werkcn en trok

afkomstig was.
2) De ambachtsliedcn kwamen vaak uit de wat

men minder naar het verre Holland. Behalve textiel
(lange waren) werd er door de todden ook veel

seizoenarbeid was. Na verloop van enkele in
Nederland gewerkte perioden lieten ze hun

"korte waar" aangeboden. Messen en zeisen uit

vrouw en gezin overkomen en vestigdcn ze zich

Solingen hoorden daarbij. Ook band, garen, knopen
en dergelijke vielen daaronder. Aanvankelijk werkte

hier blijvend.
3) De venIit grootste groep waren de akkoord- 01
stukloon werkers. Ze kwaI11cn uit de onderste

grotere plaatsen. Ze vestigden zich wat sneller in

ons land ol11dat hun arbeid geen speeifieke

men vanuit hun geboortcdorp in Duitsland, later

sociale rcgioncn en vooral van het plattcland. In
Nederland waren deze "Hollandgangers"
werkzaam als grasmaaier, hooirnaker, lUl'fgraver

ging men handelshuizen in Nederland vestigen.
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Te voel naar Holland

of steenbakker. Allemaar werkzaamheden waar
men thuis goed mee bekend was. Spek, gezoutcn
vices, tabak, boekweitmeel, eieren en klein
arbcidsgercedschap (o.a. een in een jutezak
ge\:vikkelcle zeis) nam men mee op zijn rug, of
soms op licbte handwagens. Om de kosten van
lcvensondcrholld in hun \:verkperiodc zo bag
mogeIijk
te
houden,
namen
ze
veeJ
lcvensmiddelen mee, het gewicht lag gemiddeld
boven de 30 kg.

Dc afstand van L. ingen naar Vinkevee-n is zo'n 200
km. Sommigen hadden dan al 100 km. of meer
gelopen en in ons land trok men tot Rotterdam en
Sehiedam aan toe, zo'n 60 km. verder, daar was men
o.a. we-rkzaam in de jeneverstokerijen Men maakte
dagmHrsen van 30 . · · 50 km. over de zeer primitieve
wegen van die dagen, op schoeisel dat we niet mee1'
zouden kunnen en \:villen dragen. Vanuit het
achtcrland liep de route via Ankum, F'urstenau en
Freren naar L..-ingen. Verzamelplaatse-n waren
wegkruizen, een grote steen of een dikke boo111.
Telkens kwamen er uit andere richtingen
hollandgangers bij, o.a. uit Cloppenburg, BramscheHasselhlinne en MetJingen. Vanuit Lingen voJgde
men de weg via Neuenhaus en Uelsen, ging bij
Venebruge de- grcns over naar Hardenberg. Ecn ded
gaf hier zijn bagage mee aan de vrachtschipper en
vervolgde zelf lopende de weg naar het westen. Het
is bekend dat een groot gedeelte afboog naar
Kampen en Hassell om vandaar voor zo'n zes tot
tien stuivers de vrachtboot naar Amsterdam of
Boorn te nemen, om zodoende het aantal kilometers
wat te beperken. Het scheel de ook een f1ink aantal
werkdagen en ook toen was tijd al geld. Dc groep
die geen gebruik maakte van een schip hep in drie of
vier dagen van Kampen via Elburg, Harderwijk en
Nijkerk naar hun bestemming.

Als in het vOOljaar thuis de akkcrs van hen zeIf of de
hllllrbaas waren ingezaaid, dan zorgden de vrollwen
en kinderen verdeI' voor het vee en de akkers. De
mannen vertrokken in kIcine groepen vanuit hun
woonplaatsen en ve-rzame-lelen zieh oj) vaste plaatsen
om in buroter verband de voctreis te ondernemen.
Personen uit bepaaJde dorpen ..... strekcn gingen ook
vaak met elkaar naar dezelfde plaatsen in Holland.
Zo werden er soeiale en eeonomisehe betrekkingen
opgebouwd. Men probeerde voor familie en
dorpsgenoten te bemiddelen voor arbeidsplaats of
verblijf. Tijdens de reis en in geval van ziehe of
overlijden gaf dat ook veiligheid en steun. Het in het
maart nummer van de Proosdijkoerier gepubliceerdc
artikel van de hand van loop Bader illustrecrt dit
verschijnsel heel duidelijk. Het merendeel van de in
Vinkeveen werkzame Duitse veenarbeiders kwam
uit het plaatsje Merzen, zo'n 4S km. voorbij Lingen.
Vanuit de plaatselijke kerkgenootsehappen werd vooral in latere perioden - aangerade-n om in een
dorp/streek te gaan werken waar men ook
geloofsverwanten aantreft. Dc tijd was ongeveer van
eind maart tot eind julio Dan was het gras gemaaid,
het hooi droog en geborgen en de turf lag op stape-Is
te drogen. Thuis kon men meteen weer aan de slag
met het binnenhalen van de- oogst.

16-urige werkdag
Als tij en wind meezaten kon men via de Zuiderzc-e
in een dag in Amsterdam arriveren. Men Iegdc aan
bij de Oude Brug, ook wei de "MofTenbrug"
gcnoemd en moest hier aan de aanwezlgc
ambtenaren de verschuldigde stedelijke aceijns op
het meegebrachte vIces betalen. Men verbleef cen
naeht in de volgepropte gelagkamer van een
logement. 's Morgens slonden er emmel's en teilcn
met water op de stoep om zieh op te frissen. Voor
enkele centen stond e-r een stevig ontbijt klaar, zoals
bruine bonen met stroop. Daarna ging men lopend of
met een bellrtschip naar zijn bestemming. Degene-n
die nog geen arbeidsplaats hadde-n gingen naar de
"Moffcnbellrs", een marktplein in de omgeving wam
tussenpersonen en ronselaars arbeiders zochten vool'
hun opdraehtgevers. Degenen die als grasmaaier
werklen waren veeJ be-ter af dan de turfarbeiders. Dc
eerste- groep sliep bij boe-ren in de schuur en was
daar deels ook in de kost. Men werkte weI van
zonsopgang tot zonsondergang, maar was weI
beschut tegen naehtelijke kou en voeht. Dc
veenarbeiders werkten ook tot 16 uur per dag in het
voehtige veen. In de eerst werkweken was de
temperatuur van het water nog laag en in de Iaatste
peri ode was het warm en maaktell de- muggen het
werk niet preltiger. Dc nachten werden doorgebracht
in hutten van planken en rietmatlen, vlak bij het
werk en vel' van de bewoonde wereld. Siapen deed

Langc dnglllllrscll Tc vocl !
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men oj) van vocht doortrokken bossen riel. De
voeding was heel sober en eenzijdig. Er werd zeer
veeI vet en rellzel gegeten, dat men deels zelf
meebrachL Dat meebrengen van vceJ etenswaren
was ook een gevolg van de gedwongen
winkelnering. Dc veenbazen en hun voorJieden
beheerdcn zelf de winkels met grutters- en
krllideniers\lo,laren, en de prijzen lagen daar zo'n 30%
hoger dan elders. Nog tot 1913 heeft men in
Vinkeveen die gedwongen winkelneming in de
vervenerswinkels gekend. Tot de gebrllikelijke
ontbijtmaaItijd behoort het "SnolTefaks", dikke
sneeen tarwebrood die aan beide zijden in spekvet
werden gebakken. Dat gaat ook mec in de knip voor
tussen de werkzaamheden.

Armoede
Ben van de problemen waar de gehele Nederlandse
veenderij mee te maken had, was het overmatige
aJcoholgebruik. Niet aileen bij de autochtone
bevolking, maar ook bij de Duitse arbeiders was het
een vcelvoorkomencl verschijnsel. De zware,
eentonige en langclllrige werkdagen en de vrijwel
uitziehtloze toekomstperspeetieven hebben dit
drankmisbruik in de hand gewerk!. Het enkele
maanden
onder
miserabele
omstandigheden
gcscheiden leven van vrouw en kinderen kwam claar
voor de Hollandganger nog bij. In de groep van de
veenarbeiders kwal1len ook de meeste sterfgevallen
voor, omclat men nict tegen de ol1lstandigheden en
de zware inspanningen was opgewassen. Het in het
dorp Thuine bewaard gebleven overlijclensregister
dat in 1685 werd aangclegd verIneldt tot 1808 'II I 15
personen die in Nederland gestorven zijn. Bij deze
J 15 waren 17 vrouwen. Driemaal is er in deze
peri ode sprake van een RiiIing uit Thuine die in
Nederland geslorven is, zo wordt vermeld c1al op 3
mei 1782 Bcrend Roling in Delft overleden is,

~

Hollandstr

Nog steeds is op vclc pJaalscn de weg terug Ie vindcll die de 1-lolJandgiingcr
volgdcll

mogclijk te lalen
"I<.ruppelfuhren" ,

verlopen,

het

zogenaamcle

Na hel stoppen van het begraafregister van Thuine in
1808 is het hoofdstuk van de Hollandganger bcsIist
niet afgcIopen, Bij tellingen in Duitsland rond 181 I
gehouden bIijkt dat in de streek rond Lingen meer
dan I09{) van de bevolking als lrekarbeider in
Nederland werkzaam was. Dat betekent dat I op de
2 mannen gedurcnde 2. tot 4 maanden van Imis was.
Eveneens in 181 I werd er in ons land in opdracht
van de minister van binnenlandsc zaken een enquete
gehouden waaruit bleek dat er in dat jaar 30.000
arbeiders naar ons Jand k\:vamcn. Hiervan werkten er
20.000 in de turf of als grasmaaier en 10.000 in de
steen- en tegelfabrieken, de jenevcrslokcrijcn, de
blekerijen rond Haarlem en Leiden, de opkomende
tuinderijen rond de steelen en in andere takken van
nijverheicL

Vanaf 17 I5 wordt ook de leeftijd vermeld. Die
varieert van 12 tot 63 jaar, de gemiddelde leeftijd
ligt rond de 30 jaar, Dc laatste vermelding in het
arehicf van Thuine is 03,07. I808: D. ]eurling, Lohe,
50 jaar, overleden in Uithoorn, Holland. Bij
onderzoek in het R.A. in Haarlem Yond ik dat deze
man op I5'(l6. I808 vanuit de R,I<., I<.erk in Uithoorn
begraven was, als naam werd vennelei Dirk .lurien.
De begrafenis Yond phwts onder de naam Dirk
hilling op het Hervormde kerkhof te Uithoorn.
Dc onvermogende Duitsers die in ons land ziek
werden, moesten door de plaatselijke arl1lenzorg
worden onderhouden. Die voelde daar niet zovecI
voor en poogde de zieke 1.0 snel mogelijk te
vervocren naar de volgende gemeente. Dat kidde
soms tot heel schrijnende en onwaardige toestanden
als doodzieke mensen op transport werden gesteld
naar het volgende dorp. Br werd in de 18' en 19"
eeuw een heel systeem opgezet om dit zo goed

Aantrekkelijk weekloon
Het hoogteJlunt ligt in de jaren 1820 - 1860, Bij een
telling in 1845 en 1846·- in Dnitsland bekend als de
"hongerjaren" - passeren er per par 32,000
Hollandgangers de Emsbrug in Lingen. Dit belrefl
dus aIleen al het N.W.-deel van Duitsland. Men
reisde via Lingen omdal daar - sinds 181 I _." de
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enige brug over de Ems lag, voordien werd men daar
met de veerpont "de Hanekefahr" overgezet. De
uitgestrekte veenmoerassen tussen Almelo in het
widen en Nieuwensehans in het noorden kenden in
westelijkc richting maar ecn goedc en veilige
doorgang. Bij aankomst in de werkgcmeentc moest
men zijn rcispas bij de burgemeester afgeven, bij
vertrek kreeg men die weer terug. Uit op sommige
plaatsen bijgehouden registers blijkt dat men wei IS
jaar aehtereen naar dezelfde plaats trok. Afspraken
voor het volgende jaar werden bij het vertrek alweer
gemaakt.
Volgcns
een
opgavc
van
het
gemeentebcstuur van Mijdrccht uit 1811 warcn er in
dat jaar 405 Duitse vcenarbciders op cen totaal van
1005 menscn die in het veell werkzaam waren. Men
wcrkte voornamclijk in stukloon en maakte dagcn
van 4 ULlr 's morgens tot 9 ULlr 's avonds. Men kwam
dan aan een aantrekkelijk weekloon dat tot f 17.kon oplopen, terwijl in de gehele Utreehtse
nijverheid gemiddeld f 4,- per week werd betaald. In
1853 is de verhouding f 25,- tegen gemiddeld fl. 6.-.
We moeten hier wei bij bedenken dat een
veenarbeider maar enkclc maanden per j<:lar
verdiensten had cn cr ook 's winters van die
vcrdiensten moest zien rond te komcn. Bet was's
winters bij dezc mensen meestal bittere armoe, dit in
tegenstelling tot de I-Iollandganger waar thuis de .
weliswaar geringe - verdiensten toch doorgingen. In
andere delen van het West-Nederlandse veengehied
zullen de verhoudingen vergelijkbaar zijn geweesl.

periode 1750 - 1850 uit Duitsland. In onze dorpen
zijn dat o.a. Borger, Konst, Buskermolen, Fritehy,
Grundmann, Frond<, RuM, Klinkhamer, Busker,
Wahlen, Koeleman, Strubbe, Rademaker, 13eriage,
Ten Brink en vele anderen. De beroepen van dezc
families lagen vaak in het vlak van hun nevenarbeid
in hun moederland. Naast boeren, landarbciders en
veenders zijn het ook klokkenmakers, bakkers- en
brandersgezellen, slagel'S, schrijnwerkers, tuinlieden,
smeden, klompen-(holhlok)makers, houtbewerkers
en koetsiers. Bij de vrouwen vinden we beroe])en als
stoepmeid, linnenstrijkster, keetmeid, dienstbode,
wiedster en pottentrien. Veel meisjes/vrouwen
vonden werk in de buitenhuizcn van de koopliedcll
in de Vechtstrcek, het Gooi en Kennemerland. Van
deze groep zjjn cr ook die trouwen met een
Nedcrlandcr, maar in de naamgeving vinden we dat
niet terug. Deze trek Ilaar het Nederlandse veen- en
\veidegcbied was voor ons land heel be1angrijk. Er
was bij ons een tekort aan arbeidskrachten voor cle
vele Yeenderijen en droogmakerijcn die in de 1St:: en
19(' cellW in uitvoering waren. Dc bijnamen van deze
menscn waren velen: Hannekemaaiers, spcckvretcrs,
knoelen,
potscheiters,
grashannesen,
Jan
Hinderiksen,
pocpen,
graspocpen,
mIeren.
pikmaaiers, bovcnlanders (die naam wordl ook wei
in officielc registers gebruikt), pruiscn en vclings.
De benaming poepcn is afgeleid van papcn, velcn
kwamen uit het katholiekc deeI van Duitsland. De
benaming "mot:''' was ook algemecn, en dateer!
bcslist niet uit de periode 1940·- 1945. Intcgendeel,
in 1574 wordt de naam al gcbruikt Yoor Dllitse
marskramers die door ons land trokken. De naam
Moffrika word! vol gens de historici als eerste
gcbrllikt voor de streek Arensberg .- Meppen, wat de

Bjjnamen
Ais deze seizoenarbeiders in Nederland kennis
kregen aan een meisje, bled' men vaak hier wonen.
Vele West-Nederlandse families stammen uit de

72

'Dc
'tJs ongcJ'ielL)

');Jeender.

./4-

reisdominees die voor de zielzorg onder de
evangelische hollandgangers werden ingezel. In de
Nederlands J-lervormde kel'ken verzorgden ze soms
dienslen in hel Duils. Ze bekommerden zieh ook
over de materide omstandighcdcn van hun lcden.
Ondanks de acceptalie en begcleiding werd loch veel
de spot met dcze mensen gestoken, met name door
de sledelingen. Bekcnd uil deze pel'iode is helliedje:

'DaeHt kim vufSc},im

Ik kwam CCIlS langs cen poepcnkraam
Daar zag ik lovecl poepen stann
Ik lei: wat doen die pocpen hier
Die pocpcn drinken poepenbier
Die poepen drinkcn pocpcnwijn
Die poe pen \villcn vrolijk zijn,

Na 1860 neeml de trek naar Nederland af. Oorzaken
o.a. de venninderde vraag ais gevolg van de op hel
einde lopen
van
de
vervemngen en
de
droogmakerijen, de eercler genoemde opkomst van
de textielfabrieken en de toenemend emigratic naa1'
de Verenigde Staten van Noord-Amerika. Hoezeer
de lrek naar Nederland Ieefde, blijkt wel uit hel
volkslied van Thuine, Daarin is sprake van de
manslui die in Holland brood halen voor de familie,
de vrouwcn blijven bij kind en haard en houden de
heimallevenswaard. Wijd weg zoeht men zijn gel uk,
maar zijn harl bleef in het dorp. Het zal de
oplellende Iezer niet ontgaan zijn dal ik in het
voorgaande gegevens uil het dorp Thuine heh
gebruikl. Tijdens de zoeklocht naar mijn voorouders
kwam ik er al snel aehler dat ook mijn wortels in
Duitsland liggen, Mijn over-overgrootvader kwam
rond 1814 uit hel dorp Thuinc en vesligt zich in
Aarlanderveen. Hij is in 1816 gehuwd mel Grietje
Klaphek die oak cen Duilse moedcr had maar door
haar Nederlandse vader niet werd crkend. Enkele
bezoeken
aan
het
gemeentehuis
en
het
HeimalmllSelll11 in Freren en aan de stamboerderij in
hel dorp Tlmine (dal met Andervenne, Sellagc,
Lohe-Venslage en Suttrup sinds 1969 lot de
samtgel11einde Freren behoort) verschaften mij vee]
gegevens, De situatie zal in andere plaatsen en
streken niet veel anders zijn geweest.

lIoll onded '1Naotcr woed oef/ceven,
Em Star,
ani '1/1J u r en CU{om Ute UG ceven,
J
Tot nut en Iccgenwca da KouHI:

Sao mos! de Mms Mareft[ viucn,
)01'1 onders !ccvens kommaniufn.
Tot l.hwgd, die Peuw/;q gloonen S;/lW
bakcnnat van de ccrstc grensarbcidcrs zou
gcwccst.

ZIJI1

Moffenkerk
In tcgcnslclling tot de huidigc situatic was de
acceptatic van dele gaslarbcidcrs vrocgcr beter dan
in OI1ZC fijel. Dc grotc naoorlogsc immigraticgolf
heeft velc moeilijkhedcn verool'zaakl, vooral loen de
economic wat ging tcruglopen. Dc acceptatie en

intcgratie in onzc s<lmcnleving vcrlopen vaak heel
strocf. Het verschi! in cultuur, mora'll, gcbruikcn,
godsdiensl en laal is lolaal afwijkend van de onze.
Dc Hollandgangel' van weieel' spl'ak wei een andere

taal, maar loch nicl zo vrecmd dat cr nict mec Ie
converse-ren vic!. Bcntheim en Stae! en Graafschap
Lingen behoorden van 1597 lOl !702 met cnkele
korte onderbrekingen tot het huis van Oranje.
Nederlands was de officide taal en ook onze munten
werden er gebruikt. Dc uit deze gebieden afkomstige
personen ondervonden ook de minsle pl'oblemen. De
moraal en zeden leken vee! op de onze en ook de
godsdiensl was ons niet vrccmd. Doorslaggcvend
was weI dat deze mcnsen bereid waren hard te
werken. Naasl dal harde werken leefde men ook
sober en alcohol werd niet gebruikt. Na zes lange
dagen van hard werken ging men oj) zondag naar de
kerk. Rond het midden van de 19' eeuw werd er in
de zomer zelfs een Dllitse mis gclezen in de
Kalholieke kerk van Vinkeveen. Men sprak loen van
de moffenkerk. Vanuit het vaderland waren er ook
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\Valter Brccdvcld - Dc Meiers
lA.M. van Caulcrcn c.a. - H, Hmtkcrk Vinkcvccn
H.J. Dessens c.a. - Turf uit Amslclvecll
Sictsc van del" Hock·... Hel brllinc gout!
Birgit Nolle-Schuster - Zur Arbcit nach Holland
EJ. RinsmH Dc 800 turfjarcll van Vinkcvccn
L..I. Rogier
He! graafschap Lingcn als dee I van de
HoJlanclsc lending
no,

Hein RijJing ."., Ecn HoJlandgangcr en zijn nagcslacht

P. Schonewillc c.a. - Werkcll over de grens
S.A. Vcrvoort .... Dc BovcnJandcrs kOlllCI1
Bccrcnd Wietsma .~ Gckorncll ell gcblcvcl1
Bonaventura Winterberg ._- Usc D()rj)

Herinneringen uit mijn leven, Adriaan van del' Vaart
door .loop Frankenhuizen

lIe! door j\4ydrechtenaar Floor van Spengen opgeschreven verhaa/ "Toen en mt he! leven "" gepubliceerd in
de P}'oosdUkocricrs van september 2001 en januar; 2(}()2, was aan/eiding poor de redactie een serle
"llerinneringen uit mUn level? ,. Ie star/en. .iViet iedereen heef! echrer een dagboek b?igehouden en daarin de
belangrUkste gebeurtenissen opgeschreven. JFal dan overb/{dt z{jn enkele herin17eringen die door de jaren
heen SOlUS gekleurd zUn gelvorden. Hieronder J00 jaar herinneringen van Adriaan van del' Vaal't. he! oudste
lid van Ol1ze veren(ging en cen terugblik op l1/i/nis in zUn geboorfejaar.
1911). I-let gezin telt vier kinderell: Gerrit (1861),
Piet (1863), Willem (1865) ell Dirk (1867). Dirk
woont sinds 1896 met zijn vrouw Wijnanda Vall
Rossml1 (1875) en hun twee kinderen Maartell
(1897) en Jacobus (1898) in het Ilaastgelegen
zomerhuis. Ais vader Maartell in 1892 komt te
overlijdell moet de boerderij worden verkocht om de
crven en de schuldeisers tcvreden te stellen. De
Verzekeringsmaatschappij Utrecht is de koper. Zij
laat in 1900 het oude hoofdgcbouw aflJrekell en
vervangen door een niellw. Zoon Dirk wordt de
eerste huurder. Op 15 juli 1900, nog geen twee jaar
oud, overlijdt zijn zoon Jacobus. Op 12 september
dat jaar krijgt het cchtpaar een nieuwc loon. Zij
Iloemcn hem ook Jacobus. Dit alles gebeurt tijdens
de afbraak van de oude bocrderij en de bouw van de
nieuwe. Een jaar later op 26 december 190 I, het
nieuwe woonhllis is dan alweer een tijdjc in gebruik,
wordt de jOllgste zoon Adriaan geboren.

Oase van rust

Adrianus vall del" Vaarl op

Wilnis, een streekdorp met 2087 inwoners, is anno
190 I een oase van rust. De kleine gcmecllte heeft
chroniseh geldgebrek ell probeert regclmatig door
verhoging van de hoofdeJijkc oms lag extra geld
binllen te krijgen. Dat lukt aileen als Rijk en
Provincic mccrwerkcn en daar ziet het voorlopig niet
naar uit. 01' 4 maart 190 I worth de nieuwe
burgemecster geinstalleerd. Hij heet
W.L. van
Trieht en hij voIgt J.G. de Voogt op, die eind 1900 is

9~H,lrigc Jccftijd

Adriaan van del' Vaart woont in Wilnis, Padmosweg
40. Hij is cen vall de sterken die op IOO-jarige
leeftijd nog kan terugkijken op zijll leven. Hij verteH
over zijn Icvell 01' de boerdcrij 'Veelust' waar bij
werd geboren en tot zijn achtentwintigstc lcvcnsjaar
hceft gewoond en gewerkt. Hij kijkt terug op zUn
schooljaren en op de jaren daarna. Zijn wcrk a]s
inspcctcur bij de verzckeringsmaatschappij en nog
veeI later zijn tapijthlbriekje. Herinneringen uit zijn
latere leven staan hem minder scherp voor de gcest
dan hcrinneringen uit zijn jcugd.

Boerderij 'Veelust'
I-let is 1900. In wijk I op huisnummer 27 (IlU
Ouderhuizerweg 2) staat cen oude bocrderij
'Veelust' gellaamd. In het hoofdgebouw wonell
sillds 1881 Maarten Vall der Vaart (1822-1892) met
zijll (vcrlamde) vrouw Adriana Vall Eijk. (1827-

130crdcrij Vcclusl mild 1920
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overleden. De Wilnisse gemeenteraad telt 7 leden.
De twee wethouders zijn G.A. Bots en W. van
Scvcnhovcn. Oudgediendcn, die elkc vier jaar door
de raad herkozen zijn en tot op hogc leeftijd
raadswcrk
hcbbcn
vcrricht.
Er
zijn
twee

nachtwakcrs. Zij lopcn aIleen in de wintcrmaandcn
en ontvangen daarvoor ie-del' wekelijks vier gulden.
lndustric kent het voornamclijk agrarische dorp
de
nauwclijks.
Als enigc worth gcnocmd
stoomkorcnmaaldcrij van N.A. van Wijngaardcn.
Door het dorp ]oopt een cnkclc dooroaandc
wen
de
b
b'
Hcrcl1\veg. Dele loopt vanaf de katholieke kcrk. in

Drichuis tot aan Vinkcvccn. Dc aanwoncndcn

Dc opcllbarc school It Willlis

moeten de weg zelf onderhouden. De gemeente kijkt
toe en maant tot actic ais eli! niet gocd gcbeurt. Ecn

mild 191 ,"i

brOil van cliscussic \fanneD de Mijdrcchtse en
Wilnisse Zllwcn. Deze wcgcn door het vccngcbicd

spreekt over de zcvende klas. Dat zou dan in 1914
gewcest moeten zijn, of 19] 5 als we 1'ekening
houdcn met een jaar achterstand vanwege het jaar in
de tent. In 1914 was de door hem bedoelde school
met de bijbel (de huidige Julianasehool) nog niet in
gebruik. Onderzoek toont aan dat hij waarschijnlijk
de bouw van een niellwe open bare school verwissclt
met de bouw van de Nederlands Hervormde school.
De openbare school wordt in april 1915 afgebroken.
Op dczelkle plek wordt door aannemer Jac. van del'
Helm voor fl. 7.500,- een nieuwe school gebouwd.
De veertig leerlingen krijgen tijdens de bouw les in
een houten gebouw aan de Kerkstraat. Dat tijdelijke
onderkomcn is VOO1' tien gulden per maand door de
gemeente gehuurd van mcj. G, Lagerman, Twintiolecrlingen 's morgens en twintig 's middags, wan~
meer ruimte biedt de keet niet. Vier jaar later, op 15
januari 1919 zitten er nog 40 leerlingen op de
openbare school. Wanneer clrie maanclen later, op 1
april 1919, de Hervormde school de dcuren opent,
blijven er drie over. Het zijn de protestante Adriaan
van der Vaart en de katholieke broertjes Baars.
Adriaan is dan 17 jaar oud. Kennelijk heef[ hij meer
leerachterstand opgelopen dan dal ene jaar, dat hij
zich herinncrt. Op drie na gaan aile kincleren van d~
opcnbarc school over naar de nicllwc )-lervonnde
school. Daannec koml het eind van de openbare
school in Wilnis in zieht. In juli 1919 krijgt de
ondcnvijzeres van bijstand Jansje Kraaikamp als
eerste eervol ontslag. Het hoofd del' school, meester
Koen, geeft nog even les aan de drie ovcro-eblcven
b
leerlingen. Op I januari 1920 wordt de opcnbare
school officieel opgeheven en krijgen ook Johannes
Gerardus Koen en mej. Gijsbcrta Gezina van Roon
eervol ontsiag. Laat.stgenocmde hecn de toenma]ioe
b
Wilnisse meisjes Ies gegcven in nuttige handwerken
(zij was de handwerkjuf). Op 10 april besluit de
gemccntcraad de school tc verbouwen tot. raadhuis.
Een lokaal worclt aangewezen voor onderwijs, J, van
del' Wall doet de verbouwing. Dc bouw kost de toeh
al armlastige gemeente Wilnis fl. 26.000,- Meester

worden samen met Mijdrecht onderhouden. Wilnis
vindt rcgclmatig clat ze naar verhoucling te veel moet
bijdragen, Elektriciteit en walerleidi;1g zijn wei
bekend maar nog niet aangelegd. Petroleumlampjes
moeten zorgen vaor lichl en regenwater wordt
gcbruikt als drinkwater. Het is te l<Dop voor I cent
per cmmer bij de Hervormde kerk en de open bare
school.
Adriaan's eerste lcvenjarcn zijn niel makkelijk, Op
jonge leeftijd krijgt hij een tubereuleuze aandoening
aan zijn slembanden en mag cen jaar lang niet
praten. Een vol jaar moet hij doorbrengen in de
buitenlucht. Dat gebcurt in ecn tent naast hel
woonhuis. In die peri ode wordt hij erg dik en
v./{:wrschijnlijk erg verwend, maar dat laatste V'leel hij
niet meer. Van zijn schooltijd herinnert hij zicl;
zeven klassen te hebben doorlopen. Dc zevende klas
bij mcester Koen thuis. Want "de school met de
bijbel was net in gcbruik gcnomcn cn aile kincleren
van de openba1'e school gingen toen naar die school.
Ik was de enige lecrling die overblee!" Hier lijkt iets
niet te kloppen in het verhaal van Adriaan. Hij

De openbare school Ie Wi In is
rond 19()()
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Naar De Bilt

Koen mag in de onderwijzerswoning naast de school
blijven wonen, maar moet er wel huur voor betalen.
Fl. 62,50 per drie maanden voor een Imis met tuin en
schuur. Tot zover de feiten omtrent de openbare
lagere school.

RoncI zijn 18 C treedt Adriaan als agent in dienst bij
dc verl.ekeringsmaatschappij 'De NederIanden van
1845.' Hij doet brand· en inboedelverzekeringen en
blijft in 'Vcelust' wonen. Hij herinnert zich nog heel
goed hel moment waarop de WiInisse plas droogvicl
en de vele paling die langs de Zllwe in Kamerik zo
maar voor het opscheppen lag, Adriaan V·lcet ook tc
verlcIlen dal hij in Wilnis de eerste was die een auto
had. Het \vas een vree-md merk oj) drie wicIen dat hij
zclf in Duitsland was gaan ophalen. 01' zijn 27'
leerl hij de evenoude Lijntje Breure kennen. Zij
woont in I-Ioofddorp en in 1928 trouwen ze daar. In
oktober dat janr voJgt vcrhuizing naar De Bilt. I-lij
zit daar beler in verband met zijn werk, Hcl gezin
blijft tot vcr in de oorlogsjaren in Dc Bilt wonen. Ais
in de oorlog tijdens een bombardeI11ent bun Imis (dc
VOOI'
ouderen)
famiJie
drijft
cen
pension
gebombardccrd wordt, moe ten ze omzicn naar een
andere wOlling. Het zijn de cnigc belevcnisscn
tijdens de oorlogsjaren. In april 1947 besluitcn ze
terug Ie kcrcn naar Wilnis en bctrekken daar hel
l.omerhuis naast 'VccIust'. Vader woont clan in hel
voorhuis (moeder Van del' Vaart is vlak na de oorIog
overIcdcn) en broer Jacobus woont I11et zijn gezin in
het aehtcrbuis.

Eigen gas
Adriaan blijft tot zijn 28' thuis wonen. Hij helpt zijn
vader met de melkveehoudcrij en werkt soms 01' de
melkfabriek. Regelmatig vaart hij met de koeicn tot
vcr in het Gagelgebicd. Al dat land is eigendom van
de Maatschappij 'Utrecht'. Hij hcrinnert zich nog
gocd de vele belletjes die onderweg tijdens het
roeien uit het waler omhoog kwamen en wat cr
tijdens de Eerste Wereldoorlog mee gedaan wenl.
De gaslevering was van gemeente\vege gcstopt,
rnaar geen nood want moerasgas brandt prima. Het
oIJvangen van moerasgas gebeurt met een
oJ1dersteboven gekeerde bak van ollgeveer twee
meter in het vierkanl. Er omheen zit gen houten
gevaarte om het geheel drijvcnd te houden, Dc hak
worcit hoven een pIck gcvaren waar belleljes in het
water aangeven cIal er gas vrijkomt. Met cen stok
wordt er dan flink in de modder geroerd, waardoor
nog meer bcllen en daarmee nog mecr gas. Als hel
geheel dan langzaam omhoog komi zit er genoeg gas
onder om de familie weer cen tijdje van licht te
voorzicn. VOlgCllS Adriaan hecft Jan Gentenaar tot
vcr in de oorlogsjaren gcbruik gemaakt van dat
gratis gas, Genienaar woonde toen op dc pick waar
1111 de aIgemcnc begraafplaats ligL

In tapijten
Roncl 1960 bcsluit Adriaan iets andel'S te gaan doe!1.
Hij expcrimenteert met hel lijmcn van nylondradcn
op jute en wordt daarmee financjecI gesteund door
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zakenmensen uit zijn omgeving, De cxpcrimenten
vindcn plaats in twec schuren aan de Padmosweg die
hij van timmcrman Jan van L,ccuwen heeft gehllllrd.
Naast diens houten 11llis is nog pJck voor een
woonhuis. In de Wieringermeer koopt hij in 1964
cen zogenaamde Zweedse bungalow, die daar tijdens
de werkzaamheden in de droogmakerij in gebruik
was en llll te koop staat. Hij la'll het gehecl in
onderdelen
naar
Wilnis
transporteren.
De
bouwvergllnning is dan al binnen. Daar hecft zijn
broer Jacobus voor gezorgd. Van de gemcente
Wilnis krijgt hij vergunning op genoemde pick een
kanloorgebollwtje en Iijdelijke \\loning Ie bouwen,
Er is echtcr cen conditie. De woning van betonplatcn
aan de Padmoswcg nr. 36, mag maximaal 15 jaar
bewoond
worden.
Inmiddels
f10reerl
zijn
tapijtfabriekje. Dc AIgemene Kunstzijde Unie leverl
nylondraad. De tapijtfabriek 'De Lange' In
Genemuiden Icvertjute Dc nylon draden worden op
poolhoogtc afgesnedcn en daarna mechanisch in de
met lijm besmeerde jute ondergrond getrild. Vijftien
jaar lang houdt Adriaan zich bezig met het maken
van nylontapijl.

Bocrderij VeelllS{, Olldhuijzerweg 2 lC \Vililis allilo 2002

Vierelllwinlig jaar lang is zij daarna Adriaan's
huisgenote geweesl. In 2001 overJijdt zij op 95jarige Ieeftijd.
Anno 2002 woont Adriaan nog steeds in de
bclonllen Zweedse bungalow, waar hij in 1964 maar
IS jaar mocht wonen, Het huisnummer is inmiddels
veranderd van 36 naar 40. leIs dergelijks gebcurde
ook met het adres van boerderij 'VceJust' I-Iet in
1900 gebouwde hoofdgcbouw bcstaat nog steeds.
Begin vorige ccuw nog bekencl als Wilnis wijk I,
nummer 27, Dan worth de Herenweg gesplilst. Een
cleel ervan gaat Ouclerhuizerweg heten en Veelust
krijgt aIs adres Ouderhuizerweg 8. In 1964 moet een
aantal woningcn aan de Oudhuizerweg plaats maken
voor de Ir. Ensehcdewcg.
Hct gcvolg is een
hernummering van de Oudhuizerweg. Huisnummer
acht wordt huisnummcr twec. Het huidigc "Veciust'
Oudhuizcrwcg 2 \\lordt nu bewoond door de familie
Vcrkaik. In 1976 kochten ZI.I het van de
verzekeringsmaatschappij Utrecht.

Een vriendin
Op 3 maart 1975 overlijdt, na een langdurig ziekbed,
Adriaan's vrouw Lijntje. Hij besluit dan zijn
f~lbriekje te sluiten en verkoopt zijn opgcdane
kennis cn de machines aan de tapijIfabriek in
Genemlliden. Dc 74-jarige treedt er vcrvolgens in
dienst om de menscn te lercn met de machines om Ie
gaan. Drie jaar later in 1978 ontmoet hij op een
parkeerplaats in Markelo Eus (Eugenic) Lecluse. Zij
stond daar met pech aan haar auto en kon niet
vereIer. Adriaan helpt haar en maakt kennis. Eus
blijkt in Nederlands Indie geboren en heeft In
Diepcnheim een bungalow en in Lcidcn cen flat. s
Winters woonl zij in Leiden en's zomers III
Diepenheim, Adriaan bezoekl haar regelmatig. In
1990 worden zowel de flat als de bungalow verkoeht
waarop Eus voorgoed verhuist naar de Padmosweg.

FOlo's school: Slreckarchicf Yechl cn Yellcn .
Brol1l1cl1: Rnads\'cl'slagcl1 gcmccilic \Vilnis periodc rond 1900

Kerkzegel van Waverveen.
Door Piet Koster

Zonder dot ienwnd in l1!averveen er nog jets v(//u?l Ivls1, bleek de Hervormde gemeenle een kerkzegel Ie
beziften, da! ruim 50jaar geleden werd aangevraagd en goedgekeurd.
Onlangs werd namelijk in het archief een aantal
brieven gevonden van ds, L. Emmerzaal, die in
Waverveen cliende van 1939 tot 1946. I-Iicruit bleek
dat hij namens de Hervormcle Gemeenle van
Waverveen een verzoek had ingediend 0111 een
dcrgeIijk zegel te mogen voeren. Zo'n kerkzegel
moel men zien als een soort logo, dal men voor

verschillende c10eleinden kan gebruiken cn over het
algcmeen is voorzien van een tekst in het Latijn. Uit
de eorresponclentie van 7 december 1945 bleek dat
dit verzoek door de eommissie van de Nederlands
Hervonnde Kerk was behandelcl en dat het volgende
zegel was vastgesteld. Uilgaande van het wapen van
Waverveen, dat oorspronkelijk beslond uil een rood
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vlak met een (hvarsbalk in zwart, beladen met 2
ziIveren Sint Andries-kruisen was het voorstcl van
de commissic: Op een rond zegeIvlak een Sint
Andrieskruis met als omschrift: ~'Christus reg nat a
ligno" en als randschrift: "Sigillum ecclcsiae
Waverveen". Dc yertaIing van het omschrift is:
"Chrislus regeerl van't houl" ofwei "Chrislus
regeert vanaf het kruis", terwijl het randschrift
betekent: "Zegel van de Kerk van Waveryeen".
Volgens het schrijven van 1945, heeft men met dit
zegel het karakteristieke van Wavcrveen behouclen
en heeft men bovendien een krachlig en historiscb
kerkelijk woord. Uit de vcrderc brieven blcek dal ds
Emmerzaal bij een wapenschilder in Den Haag de
kosten heeft gevraagd VOOl" het vervaardigcn van een
kIeurcna1beelding van het Waveryeense wapen en
een bandstcmpel van het kerkzegeL Deze
al1Jceldingen zijn eehler niet in hel archief
teruggevonden. Dit komt waarschijnlijk omdat ds.
Emmerzaal in die tijd een beroep aannam naar
Ommen, waarna hij op 24 juli 1946 Wavervecn
verliel. Om zekerbeid lc hebben dal dil kerkzegel
van Wavervecn nog steeds zijn gcldigheid heeft
behouden, is er contact geweest met dr. J.H. Van de
Bank uit Ede, die bekend staat als een deskundige op
het gebied van kcrkzegcls. Na overlcg met hem zijn
kopieen uit het archief verzonden naar de

Commissie van hel Kerkelijk Archief le Utrechl,
waarna bleek dat dit zegel zonder bezwaar gebruikl
mag worden.

Het kerkzegcJ vall de l-lervormde gemecntc vun Waverveen

De "Mijdrecht" door kapers overvallen
door Fred de Wit

Dil bericht zal nu ongetlv{/j'eld de te/evisiejournaals hebben gehaald als de overFal in deze tUd zou hebben
plaats gevondel1. In 1697. dus ruim 300 jaar ge/eden, stond her echter als een betrekkel[jk klein bericht
opgetekend in her scheep.~'journaal van her VOC-sc!nJJ dat de naam A1{/drecht voerde. Onder bevel van
schipper Dirk Lovelt was het op 24 december 1696 vanq(de fede van Texel vertrokken voor een reis naar
Batavia lvaar men OjJ 28 augustus J697 zou aonkOlnen.

De aanval

Hel scbeepsjournaal is bijgehouden door Nicolaas
Brugman, die zich provisioned onderstllllrman
noemdc.
Hij
beschrijft
hoofdzakelijk
de
windrichting, de snelheid waannee gevaren wortH en
de weerstoestand. Zo weten we bijvoorbeeld dat het
op maandagmorgen 24 december 1696 op Texel
mooi weer is geweesl. Nadat de ankers waren gelicht
en men de volgende dag langs de Hollandse kust
voer, was het weer ook lamelijk gocd mct een N.O.
wind, Maar de dag damna was het buiig. Van deze
rcis heeft ook de ehirurgijn een verslag gemaakt. Dit
versIag bevat aileen de behandcJingen van de zieken.
Hierin worden de klachten van de bemanning en
soldaten geno!eerd en de medicijnen die zijn
toegediend. Uit deze beide Yerslagen wetcn we BU
preeies wal er zich de 30sle januari 1697 tussen hel
schip Mijdrecht en hel kapersebip heeft afgespeeld.
Hieronder voIgt het door mij gecombineerde vcrslag
van ondcrstllurman en chirllrgijn.

Vroeg in die morgen \vas het mooi weCL Het ziehl
was uitstekend en plotseling zagen wij in de yerte
achter ons hel zeil van een schip. Vial< daarop
gevolgd door een tweede schip. Beiden voerden mel
ons mee en kwamen met grole snelheid op (ms a1'.
Op de achterste mast hezen \vij loen de prinsenvlag
en de wimpeI aan de grote mast. l-Iel groolse schip
cIat ons volgde hees toen de AIgierse en hel andere
schip de Tripolise vlag. Hieruit bleek dal we met
Turkse kapers te doen hadden. De schepen
passeerden ons toen en gayen ons met hun gesehul
de volle laag. Wij beanlwoordclen deze aanval mel
geschut en lll11sketvllllL Hierna bestookten wij elkaar
opnieuw. Onze schipper, Dirk Lovelt, werd daarbij
door een muskelschot in zijn buik geraakL Dc
soldaat Christoffel Vierhaven werd bij het cerste
lreffen in zijn nek geschoten en door het springen
van een sluk raakte een matroos overboord en
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vcrdronk. Vcrelcr krccg een solelaal nog cen
muskelkogel in zijn knie en werd een andere solclaat
door een sluk schroot aan zijn hand gewond. Door
de wijze waarop wij ons verdedigden en aanvielcn
werel de vijand genoodzaakt de anocht te blazen.
Tijdens dit treffen verloren wij twee doden en
werden drie personen gewond. Dc gewonden werden
door de chirurgijn voorzien van brandewijn en wijn
om de pijn te stillen. De hoeveelheden hiervan
werelen door hem nauwkeurig genoleerd. De
Yolgende dag omslreeks half negen, verergerde de
toestand van onze schipper Dirk Lovell. Een half uur
later stierf hij. De chirurgijn schreef in zijn versJag:
de Heel' wiI zijn zicl in genadc ontvangen.
Na het overlijden van de schipper werel de leiding
over het schip onmiddellijk aan een andel'
overgedragen. De gezondheid van de bemanning en

de aanwczige soldalen liet soms veel te wensen over.
Soms werd die sIcchte gezondheid in de hand
gewerkt omdat zij ie weinig te eten haddcn
gckregen. VonI' hel vertrek van de schepen
vcrbleven zij namclijk soms weken in krocgcn en
logcmcnten waal" zij veelal door de eigenaars
uitgcbuit zijn. Een gezondheidskeuring kwam in die
tijd gewoon niet voor. Vandaar dat er op de schepcn
van de voe voor de chirurgijns ahijd voldocnde
werk was.
Na het gevecht met de kapers vervolgde het schip
Mijdrecht de koers naar Kaap de Goede I-loop, waar
mcn een maand verbleef, ,livorcns de reis werd
voortgezct naar Batavia.
Gcraadplccgdc bron: Nationaal Archicf

locgangsnum111cr 1.04.02 llUll1111Cr 5070

Hollands Glorie van wcJeer. Ook J'vlijdrcchl vid damondcr

Bakkers laten zich niet dwingen
door .loop Frankenhuizen

Ais tond 1814 de Fransen ons land hebben verlmen en JFi//em 1 zich tot koning' he(ji loten kronen lvordl hel
nieUlve koninkrUk (II snel gecot?/i"onteel'd mel grote verandel'ingen. De ene verordening volg'! op de andere De
bedoe/ing er van is een eind Ie maken aan de vele, vaak l,vi//ekeurige plaalsel(jke verordeningel1. .A1aar soms
goan die verordcningcn Ivel erg vel'. zO(fls die lIit 1826 over !Jroodzetting
Brood is in de- 19c eeuw volksvoe-dscl nummer een
en de plaatselijkc overheden doen er dan ook alles
aan de broodprijs zo laag mogelijk te houde-no Ecn
beproefd l11icIdel om cIit te realiseren is het
vcrordonneren
van een maximum prijs, in J 9ecuwse termen broodzctting geheten. Op slraffc van
forse boetes worden cIe bakkers gedwongen zich 'Ian
die vastgestelde broodprijs te bouden. Maar bakkers
zouden geen bakkcrs zijn als zc ovcrheidsdwang
zonder morrcn zOllden accepIeren en niet zouden
uilkijken naar manieren de zetting te ontdlliken.
Daarnaast zouden gcmcenlen geen gemcentcn zijn

als ze verder zouden
geJ11ecntcgrenzen.

kijken

dan

de

clgen

Ingrijpen doe! pijn
In februari 1795 komen de Mijdrecbtse bakkers met
een pelitic richting gerechlsbestuur over de
broodprijs. De prijs lnoet omhoog en cr moel een
eind komen aan het grote verschil in broodprijzen in
de rondol11 gelegen dorpen. In Oudhuizcn,
Koekengen en Harmelen is het brood veel duurcler.
Het gereeht besluit een expresbrief naar Utrecht te
sturen met het verzoek de broodprijs 01' het
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Bakkcrij roml 1806. In de vroege morgen blaasl de bakkel" op l.i.in 11Oorn, IClllcken dal cr vcrs brood is. Dc bakkerskllcchl komtjuisl billllcn mel een
llieHlVe lading vers brood direcl uil de oven, die oJl de achlergrond nog nc[ I.ichlbaar is. Aan hd plarolld ccn grolc \Vccgschaal. Links eCll bakkcrskar.
Tckcning door J.A. Langclldijk bron: gcmccl1warchief AmSlerdam.

plalleland overal gelijk te maken. In juli 1795 meldt
het Mijdreehlse gereehl dal bakker Pluijm
50
gulden boele krijgt omdal hij in zijn bakkerij aan
hel waleI' brood 4 duilen onder Utreehlse rijding
(vastslelling) verkoeht. Oil om andere bakkers te
benadelcn en "onderkruijpers en derselver klanten
naar zich toe te trekken." Een paar maanden later
bcsluil hel gerecht: "Gercsolveert op den voordracht
van
Leendert
Pluijm,
broodbakker in
de
Mennonielenbuurt, de roodweijl (fijn willebrood)
van de zctting af te Iaaten en die tc doen verkoopen
naar de 7.etting van den Uijthoorn. Mids
kennisgevende aan een lid van de municipaliteit
alhier wannccr er op- of afslag gekoomen is teneindc
zich claar naar te kunnen regulcren met betrekking
tol de bakkers hier in hel dorp". Bakker Pluijm heef!
hel problcem dal hij zich moeI houden aan de
hogen~ Mijdrcchtsc zctting. Zijn brood is c1aardoor
duurder dan dat bij zijn collcga's aan de andere kant
van de Amslel en dal belekenl omzelverlies. Eehler
als hij zijn brood goedkoper maakl dan krijgt hij
problemen met de bakkers in hel dorp. Het
gereehlsbesluit komt er nu opneer dal de bakkers in
het dorp in dat gevaJ financieel zullen worden
gecompenseerd.

worden aangczegd "geen brood van onder een andel'
gereehl alhier uit Ie brengen en uijt Ie slijlen". Aile
maalregelen ten spijt lukl het de plaatselijke
overheden maar niet de verschillen in broodprijs in
de omringende dorpen ople lossen. Dan proberen de
representanten van Staten s'Lands te Utrecht er iets
aan te doen. ZU geven een pllblicatie uit waarin
roggebrood goedkopcr moet worden. Roggebrood
van bier mag niet naar Holland \vorden vervoerd
Ol11dal "s Lands kassen (e1ie het verl11inderdc van e1e
prijs des broods tot aan de marktprijs toe van den 81:
augustus 1795 af eenen tijd van 4 weekcn lang zal
goed docn) daardoor benadeeld zouden worden." De
represenlanten van hel volk van Mijdreeht willen
daarop direct een opgave van de hoeveelhcid
gemalen roggc bij bakkers en molenaars. In juli
1797 klaagt de baljuw dat "e1ie van Thal11en en
Uithoorn" zich niet houden aan de publicalie over de
brood7.elling. Het brood is daar vcel goedkoper dan
hier en velen gaan nu naar den Uithoorn om brood
de kopen waardoor de eigen bakkers worden
benadeeld. Volgens de baljuw moct de prijs van
brood afhankclijk zijn van de zwaartc van het graan
en de prijs ervan in Ulrecht. In januari 1806 volgl
een nieuwe ordonnanlie op hel gemaal. Het Rijk heft
impost op graan en de gemeente mag daarop
opccnten heffen. Hel gcvolg is dat aIle soorten brood
duureler worden. Een half jaar laler slelt hel gerecht
zelfs vast dat als roggebrood in Utrecht duurder is,
het hier ook in prijs wordt verhoogd. Het gereehl zit
in een viciellze cirkel gevangen. Zij ontkomt cr niet
aan subsidie aan bakkers te verlenen als zij via

Gevangen in vicieuze cirkel
Een andere manicr om broodzcuing te ontduiken IS
brood uil een an del' gereeht te halen en hier Ie
verkopen. Oat doet bakkcr Tuinman jr. aan de
Kromme Mijdreeht. Hij zal door de gereehtsbode
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zetting de broodprijzen fixeren en de bakkcrs
claarvoor schadeloos moet stellen. Daarnaast moet
zij weer extra hoofdelijke omslagen invoeren om de
uitgaven van de extra bedelingen voor de armen te
kunnen betalen. De volgende vijftien jaar verandcrl
er nauwelijks iets. Bakkers lijken slimmer dan de
overheid. In 182 I rapporteert de gemeente Wilnis.
"Men kan niet beletten dat de bakkers bet brood
onder bet rijzen verkopen wat altoos in het nadeel
del' ingezetenen moet uitlopen. Er zijn verschilIcn in
broodprijzen die men wil wegwerken" Datzelfde
jaar rapporteertMijdrecht: "De zetting van het brood
wordt cenparig uitgegeven door Mijdrecht, Wilnis
en Oudhuizen. richter in andere gemeenlcn is die
Letting lager of bestaat 111 hel geheel nict.
Rondventende broodbakkers uit Vinkeveen maken
daar gebruik van om op die manicr gocdkoop brood
aan de man te brengen.

's Lands impost (bclasting) 50 CI; Opeenlen voor de
gemeenle 16 ct; Draagloon en vracht van hel graan
16 ct; MaaJIoon met bezorgen 45 cr; Olie 8 et;
Brandstof 40 ct; Bakkersloon 170 ct. Een mud rogge
inkopen en verwerken tot brood kost derhalve
fJ. 7,95. Hieruit gaan 99 broden van I pond. Een
brood komt dan op 8 ct. Broden van drie pond
kosten per stuk 24 et. De prijs op dit momcnt, zo
stelt de gemeenle is echter 22 ct. Dc nieuwe pl'ijs
van een 3 ponds roggebrood wordt daarop
vaslgeslcld op 23 ct. Bovengenoemdc berekening
laat zien dal l'oggebroden van drie pond in die lijd
het meest gangbaar zijn.
j

Dc vaststelJing van de prijs voor het z.g. roode
wijtsbrood gebeurl op een identieke manier. "Een
Nederlandsch mud roode Stichtse tanve wecgt
gemalen ruim 71 pond waaruit 102 ponden brood
gebakken worden." Dc kosten van imposl op graan,
oJJcenten, vl'acht, maalloon met bezorgcn bedragen
fJ. 2,99 Y, . Dc benodigde olie kost 8 ct. Vet 18 ct.
Gisl 37 et. ZOUI 5 ct. Brandstof 40 et. Bakkersloon
fJ. 2,09. Een mud larwe kost fJ. 6,25 Een mud tarwe
inkopen en verwerken tot brood kost fl. 12,41 '/,
.Een wijtsbrood van 3 pond zou 36 et. moelen
kosten. Zo'n brood kost nu eehter maar 32 et. Dc
nieuwe prijs wordt vervolgens vastgesteld op 34 ct.
Ook bier Iijken wijtebroden bereid uit de hele
graankorl'el met een gewicht van 3 pond het mcest
gangbaar.

ll

Den Haag grijpt in
In januari 1826 bemoeit bet Rijk zich met de
broodzetting. De koning vaardigt cen besluit uit
waarin de broodzetling aan de gemeenten wordt
opgedragen. Het Rijk stelt vier soorten brood vasI en
elke bakker wordt verplieht buiten zijn winkel een
beroepsteken te plaatsen en daarboven een z\vart
bord waarop de broodprijs, duidelijk zicbtbaar is
vermeld. Bovendien moet iedcre bakker een
weegsehaal bebben zodat bet gewicbt van brood
door gemeenleIijke conlroleurs kan worden
gecontroleerd. Gemeenten zuJIen streng toezicht
uitoefencn en proces-verbaal opmakcn van elke
uitgevoerde controle. In juni 1826 stelt de gcmeente
Mijdrecht dc opgcdragen Yerordening op de
broodzelting vasl. Hct gaal om vier broodsool"ten:
Roggebroocl, Wijtsbrood, Grof larwebrood of
Tuimelaar en F'ijn wit of Fransch brood. Roggebrood
en ongebuild tarwebrood (mel zemelen) wordt
gebakken in broden van I, 2, of 3 pond. Gebuild
larwebrood in broden van vijf once, ( '/, pond?) I en
2 pond. Andere gcwichten zijn niet toegestaan. Dc
bakkers moelen aan het brood een eigen merk
toevoegen. Ais zij zich niet aan de zetting houden
worden zij beboel. Brood wordt dan in beslag
genomen.

lets dergelijks gebeurl met grof gebuild tarwebl'ood
of luimeJaar en fijn wittebrood. Grof tal'webrood
wordl gemaakt van gemalen Rostokker tarwe zonder
zcmclcn maar mel agtenneel en griend. F;ijn
\viaebrood wordt gemaakl van Poolse roodbonte
tarwe zonder zemel en, agtermecl en griend. Een
mud gebuilde Rostokker larwe weegt gemalcn 71
pond en levert op 15 pond zemelen en 56 pond
bloem. "Die 56 ponden door elkander vermengd
gebakken geeft 80 ponden brood." Dc uitgebuilde
zemelen worden verkoebt aan de vecbouders. Een
mud Pooise roodbonte larwe weegt gemalen 71
pond. Uitgebuild levert dit op 41 pond gebloemd
meel, 9 y, pond agtermeel, 5 y, pond griend of kOrl
en 15 pond zemel en. Van bet gebloemde meel
worden 6 I ponden brood gebakken. Dil keer worden
naast de zemelen ook hel agtenncel en het gricnd
verkoebl. Berekend volgens dc Mijdreebtsc
verordening van juni 1826 mag een grof gebuild
tarwebrood van I pond maximaal 17 ct kosten en
cen fijn wittebrood 2 I ct.

De berekening
Verassend is vcrvolgens de gedctailleel'de maniel'
waarop de Mijdrechlse bestuurders de van
bogerhand opgcclragen vcrol'dening verwool'den en
boe zij uiteindelijk de broodprijs vaststellen. Bij bet
Jelen er van wortH duidelijk boe in 1826 brood werd
gebakken, wat er in zat. "Een nederlandsch mud
rogge genomen van gocde Overijsselsche rogge
weegt gemalen ruim 70 Nederlandsche ponden waal'
uit blijkens genomcn proeven gebakken wordt 99
ponden brood." Een mud rogge kOSI fJ. 4,50. De
bijkomendc kosten voor de venverking zijn:

Bakkers verdienen een redelijk loon
Maar hel gemecntebcstuur van Mijdrechl gaal nog
venIer. Na eersl de maximale bl'oodprijs Ie hebben
vastgcsteld worden nu ook hel loon van de bakker en
(Eens winst vastgesleld. "Deze bcpalingen vloeien
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voort uit de constatering dat bakkers veelal de
broodprijs zodanig vaststelJcn dat vooral de minst
draagkrachtigen daarvan de dupe zijn," steIt de
gemeente. Eerst worden vervolgens de kosten
berekend die de Mijdrechtse bakkers moeten
voorschieten en daarna volgt de berekening van een
"redelijk loon zonder dat de bakker hieraan ten
gronde gaat en de ingezetenen tekort worden
gedaan." Voor J mud rogge moet de bakker vooraf
45 ct. aan maalloon betalen. Dit is inclusief halen en
brengen en is berekend over een afstand van J uur
gaans naar de molenaar. Daarnaast 40 ct. voor I
vadem rijshouten takkenbossen (de ovens worden
met takkenbossen gestookt I) en 5 et voor trijkmeel.
"Van de brandstof blijft niets van waarde over",
meldt de gemcente.

Sommige gerneenten ncmen het niet zo nauw met de
controle en houden de verschillen in broodprijs
kunstmatig in stand. Niel zo in de Rondevecnse
dorpen. Daar wordt na ingrijpen van de provineic
Utrecht de broodzetting uiteindelijk geliikgetrokken.
13Iijft over de vraag "Wat is agtermcel en wat is
griend". Deze vraag gesteld aan twee oud-bakkcrs.
De heren Monster uit Wilnis en Brunsting uit
Mijdrecht. Zij weten bet nict. Brunsting denkt dat
IS
tussen
de
agtermeel
het
achterblijfsel
molcnstenen. Van gricnd of korl hebbcn beiden nog
nooit gehoord. Hen ge'lnfoJ'Jneerd over de
conculTenticstrijd lussen hun colIega 's van twee
ecuwen terug concluderen zij dnt er nog steeds
weinig is veranderd.
Nb. Bet Middelnederlands woordcnbock vall Vcrdam vermeldL
griend als grof zand en kOrl als roggcafval.

Van tarwe tot ongebuild brood gebakken. Het
maalloon bedraagt SO el. Eenderliende vadem
takkenbossen kost 40 el. een half pond gist 37 el. 1;,j
pond zout 5 cl. en 0,3 pond vet 18 cl. "Olie is niet
nodig, wanneer vet wonlt gebruikt," stelt de
verordening. Een dergelijke berekening geldt ook
voo]' ander brood.
Rekening houdende met de
kosten van het
graantransport nam de korenzolder van de bakkcr
dat 20 cl. per mud bedraagt, wordt het bakloon van I
mud rogge vastgestcld op vastgesteld op 80 Cl. De
winst mag dan 70 Cl. ziin. Voor het fijnere brood
worth het loon gestcld op 1'1. I" en de winst 80 cl.
Deze vaststelling gebeurt op 18 augustus 1826 door
burgcmeester Verdam en zijn asscssoren.

Bron: Streckarchief Vecht ell Vellen. Map JIll Broodzcllil1g
SupplcmcllLoir archicf MijdrechL.

De instructie uit 1826 heeft er niet toe geleid dat de
verschillen tussen gemeenten worden oplosl.

Utrcchls volkoren

illlllO
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Rouwen in De Ronde Venen
door Fred de Wit
Ais cr tcgenwoordig ie-mand overJijdt is er voor de begrafcnis al heel veel gerege!d. Meestal heeft de
overledene al kcnbaar gcmaakt op welke wijze hij of zij be-graven of gecremeerd wil worden. Er zijn
verzekeringen afgesJoten en de begrafenisonderneming neemt de familie vee! taken uit handen. Door
rouwcireulaires en advertenties worden familie, vricnden en be-kenden van bet ove-rlijdcn op de boogle gesteld.
OverIedenen worden vaak niet meer thuis opgebaard en afscheid ncmen gcbcurt dan in speciaal daarvoor
ingerichte gelegenhedcn. Alles is tot de puntjes verzorgd maar men moet daarvoor weI in vcrgclijk.ing met
vrocger cnorme bedragcn neenellen. Bcgraven is big business geworden.

Begraven in vroeger eeuwen
In vroeger eeuwcn ging he-t er in De Ronde Venen

hier geen resten van overledenen kunnen vinden. In
tegenstelling tot het veengebied in Noord-Drenthe,
waar 2000 jaar geledcn 'het meisjc van Yde'
woonde, zijn bier dus geen veenlijkcn tc vinden.
Haar lichaam werd in 1997 gevonden. Het blijft
eehter cen raadse! of ze is begraven of op andere
wijze in het veen tcrecht is gekomen. Toen de
bevolking zich bekeerde tot het katholicisme, werd
de lijkverbranding geleidelijk afgcschaft en ging

heel anders aan toe. ]-Iclaas is hier weinig over
bekend en moeten we het met schaarse gegevens
doen. Tot de komst van het Christendom, zo
omstrccks hetjaar 800, werden de doden in ons land
hoofdzakelijk verbrand. Maar omdat het in onze
streek tot het jaar lOOO een grate wildernis was,
waar niemand woonde, spreekt het voor zich clat wij
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men over tot het begraven. Aanvankelijk werd nog
buiten de nederzeuingen begnlven, maar op den
duur werd meeT waarde gehecht aan een plaats in de
kerk, of op een sluk grol1d zo dicht mogelijk daarbij,
Dit gebeurde dan rondom de kerk. Men planue cr
bomen, struiken en bloemen. Dc begraaf))laats krecg
daarom de naal11 kerkhof. Met de ontkerstening van
nu is ook de naam kerkhof aan slijtage onderhevig
en wordt steeds meer het woord begraafplaats
geb1'uikl. Bovcndien is het thans nic! meer mogeJijk
om begraafplaatsen in de directc omgeving van cen
ke1'kgebouw aan te leggcn. Tijclens de refonnatie
gingen de kerken in De Ronde Venen in prolcslanlse
handen over. Maar veel aanhangers hadden de
hervormden in hel begin nog niet. Hel merendeel
van de bevolking bJcef het oude gcloof trouw.
Vandaar clal de dominees van Mijdrecht en WiJnis
tijdens de Ulrechlse synode van 1606 klaagden over
de kalholieke gebruiken die nog steeds openlijk
plaats vonden tijdens het begraven. Zoals het zclten
van kruisen op de graven, hel kniclen en hct bidden
van het Pater Noster tijdens de uitvaart. Zij vroegen
de synode hiertegen maatregelen Ie ncmen. Dc
synocle nam hicrover contact op met de Staten van
Utrecht. Maar deze voelden hier niets VOOL Dit zou
aileen maar onrust veroorzaken en claar haddell de
Stalen geen behoefte aan. Dus bled' alles bij hel
oudc. Maar ook de pastoors onderling maakten hct
elkaar niet gemakkclijk. Zoals blijkl uit hel geschiJ
dal de Mijdrechlsc pasloor Van den Heuvel in 1737
had met zijn Hoefsc coli ega CauwelaaL Op een kil!e
oktobermorgcn roeide Jan Janse Voo1'n naar de kerk
in De Hoef om daar de mis bij te wonen. Op de
teruglochl werd hij echter onwel. Diezelh!e dag
kreeg hij een beroer(e en in de loop van de nacht
slierI' hij. Op lijd bediend door pasloor Cauwelaar.
Pastoor Van den Heuvel was hierover zecr boos
omdat Cauwe1aar zich bcmoeid had met cen van zijn
parochianen. Hij wcigerde daarom de familie van
Jan Janse Voorn om de overledene vanuil zijn kerk
te laten begraven. De radcioze zoon schreef de
aartspriester om tussenbeicle te komen. Maar
ondertussen stond vader Voorn nog steeds boven
aarde. Oak in 1753 waren cr probJel11cn. Maar nu
tussen pastoor GaJIeani van Mijdrecht en Cauwelaar
over het toediencn van het H, Sacrament del'
slervendcn aan parochianen. ProbJemen elus lussen
Dc Hod en Mijdrcchl: "dochter - en moederkerk"
In IcgcnslelJing tot andere sleden en dorpen hebben
wij in onze gcmeente geen hoge adcJJijke dames en
heren of andere notabelen gehad die hier begraven
zijn. Aileen de proosl Cornelis Beerninck is in
Mijdrecht overlcden en hier bcgraven maar zijn
grafstecn is onvindbaar. WeJlicht is de grafsteen in
de hervormde kerk vernield toen in 1795, tijdens de
13ataafsc Revolulie, werd beslolen om aile
hcrinneringen aan de proosten van Sint Jan te
vernielen als zijnde "overblijfseJen van de slavernij

en het wilJckeurig gezag". Toen de Mijdrechlsc
bllrgemeester Van Doorn van Noordschanvoude in
1821 overieed werd hij met veeI prachl en praal in
de Noordcrkcrk Ie Amsterdam begraven. Ook zijn
twee overleclen echtgcnotes 1iggcn claar, cvenals zijn
schoonvader, die ook in Mijdreehl woonde. Deze
grafsteen ligl direct links naast de ingang. Jonker
11endrik Adriaan van Reede tot Drakcstein, heel' van
Mijdrechl, werd begravcn in SllraHe, nabij Bombay.
Zijn gebaJsemde lichaam Jigt daar sinds 1692 onder
een prachtige graftombe die men claar tcgenwoordig
nog kan bewonderen.
In onzc directe omgeving,
zoals Amsterdam en Ulrechl, zijn in hislorische
kerkgebouwen de vlocren belegd mel soms zeer rijk
gebeeldhollwde natuurstenen zerken. Dc mensen
met een mindel' goed gevuldc beurs en de armen
werden in een massagraf bijgezel.

De Code Civil en de Code Penal
Tijdcns de Franse lijd (1795-1813) werd op grond
van de Code Civil uit 1804 en de Code Penal uil
181 () hel begraven in kerkcn en kapellen binnen de
bebollvvde k0111 verbodcn. Dit voornamelijk uit
hygienische ovcrwegingen. Dc lucht in de kcrken
was vaak nict meer 0111 het daar uit te houden. Maar
na de Franse overheersing maakte koning Willem 1
in 18 J 3 clit bcslllit weer ongcdaan. Vandaar dat
in de Noo1'derkcrk
bllrgemeester Van Doorn
begraven kon worden. Die siluatie bleef tot 1827
bestaan. Toen werd bij Koninklijk Besluil bcpaald
dal per I januari 1829 sleden en dorpcn mel meer
dan dllizcnd inwoners vcrplicht waren om tenminste
een begraafplaals buiten de bebonwde kom IeI'
besehikking Ie hebben. Dc kerkgebollwen in De
Ronde Venen zijn allen van na 1813. Vandaar dat e1'
hier in de vloeren gecn graCzerken aanwezig zijn.
V1'ecmd genoeg is er een uitzondcring. Links
vooraan 1I1 de Mijd1'echtse hervormde kerk ligt cen
grafsleen
mel
hel
volgencle
oJlschrift:
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kerkelijk veci meer op Uithoorn waren georicnteerd.
Begraven buiten de gemeente koslte extra geld en
dat had men vaak niet. Evenals de katholiekcn. die
op een katholiek kerkhof werden gegraven of op cen
algemeen kerkhof, maar dan weI in gewijde aarde,
hadden e1e joelen cen cigen kerkhof. Een joods
kerkhof moet namelijk aan een aantal stringente
eisen voldoen. Toen in 1805 de joden de kerk van de
doopsgezinden in de Mcnnonietenbuurt overnamen
en als synagoge wilden gebruiken, werd eerst
nauwkeurig nagcgaan of er in vroegcre tijden in het
kerkgeboll\v geen doden \va1'en be-graven. Anders
was de koop niet doorgegaan. Het aantal jodcn in De
Ronde Venen was te gering om er een eigen kerkhof
op na Ie houden. Het grootste aantal joden in
Mijdrecht bedrocg in 1859 79 personcn waaronder
kinderen. Yandaar dat zij hun overleelenen in Alphen
aan de Rijn of in Maarssen begroeven.

vrij moderne grafsteen ziet er als nieuw lIit en kan
dus onmogelijk uit 1772 stammen. 01' 14 december
1856 vond in het oude kerkgebouw de laatste
godsdienstoefening plaats,
dat
hierna
werd
afgebroken. Wellicht is er een speciale reden
ge\veest om deze steen hier te plaatsen. Ik hcb elit
hclaas nict kunncn achtcrhaJen.
De overhcid ging zich steeds meer bemoeicn met de
wijze van begraven en de inrichting van cen
begraafplaals. Yooruitlopend op bet KoninkIijk
Besillit van 1829 ging pastoor I-Iontvorst van de
R.K. parochie te Driehuis wei heel voortvarend te
werk. In het vooruitzicht dat aIle gezindten een eigen
kerkhof mochten aanleggen, diende hij daartoe begin
1828 een aanvraag in bij de gemecntebesturen van
Mijdrecht en Wi1nis. Het ging om ecn stuk land dat
achter het kcrkgebollw gelegen was en dat na de
goedkeuring behoorIijk zou worden opgehoogd. De
toeste-mming van de Wilnisse burge-meester J. van
del' Does en de Mijdrechlse burgemeester.I. Yerdam
\verd verIeend en enigc maanden later kon het
kerkhof worden ingewijd. Kort daarop kwam men er
echter achter dat het kerkhof niet aan de gestelde
eisen vol deed. Men had nameIijk een decreet, dat in
de Franse tijd was uitgevaardigd, over het hoofd
gezien. In dat decreet was bepaald dat kerkhoven
omringd moesten zijn door een stenen muur. Het
geld was op en het aanbrengen van een stenen mUlIr
was een zecr kostbarc zaak omclat de muur vanwege
de veengrond onderheid ZOll moeten worden. Al met
al een zeer kostbarc zaak. Er bleck echter een
mogelijkheid om dispensatie aan te vragen. Die
dispcnsatie werd op 18 september door koning
Willem I verlcend. WeI moest het geheel met een
rasterwerk en cen heg ter hoogte van twec ellen
worden omringcl. Dc begrafenisrcchten en de dUllr
van de grafrust werden vastgelegd 111 de
Begrafeniswet van 1869. Dit was de eerste
JandeJijke \vetgeving. Daarvoor had de overheid zich
hicrmce niet bemoeid. Yoor die tijd waren er weI
eens connicten tussen de parochiebesturen van de
Katbolieke kerk en de kerkenraden van de
Hervormde kerk. Maar ook met burgemeester.l.
Yerdam ontstonden in 1828 eonflieten. Met name
over de finaneiering. ( Zie De Proosdijkoerier juni
2000 bIz. 56 t./m. 59) Dc wet van 1869 is in de loop
van de tijd verschillende malen herzien en
aangepast. Na heftige discussies, onder meer over
het crel11eren, werd in 1955 de wet 01' de
lijkbezorging
aangenol11en.
Yoor
de
Mijdrcchtsc/Wilnisse burgcl11eester .I. van der Haar
was deze wet aanleiding om hierop af te studeren.
Tot ruim na de oorlog werden de inwoners van
Mijdreeht, Wilnis. Yinkeveen,Waverveen en De
Hoef veelal in hun eigen dorp of kern begraven.
AIleen de in\voners van de Mennonietenbuurt en
Amstelhoek werden in Uithoorn begraven ol11dat zij

De stenen spreken
Wanneer we oude kcrken of kerkhoven be-zoe-kcn,
treHen we daar ook namen aan van me-nse-n die in dc
geschicdenis van het lanel, stad of dorp een rol
hebben gespeeld of op een andere wijze daar
bijzonder bekend zijn gewcesl. Een bezock aan de
kerkhoven in Dc Ronde Yenen zal ons teicurstellen.
Allereerst Zl.Jn weinig oude graven bewaard
gebleven. Maar bovenelicn hcbben hier geen
personen geleefd die de grote Winkler Prins hebben
gehaald. WeI treffen we namen aan van personen die
plaatselijk een functie hebben vervulel of op een
anelere wijze een bepaalde bekendheid hebben
genoten. Zo tref! men op het kerkhof te Driehuis het
priestergraf nan van verschillende pastoors van de
parochie. ank is daar het verwaarloosde famiJiegraf
van de notarisfamilie Van der Heijden, v..faarvan drie
generaties het monul11entale pand in de Dorpsstraat
nummer 23 hebben bewoond. Het oudste graf op de
algel11cnc bcgraafpIaats naast de Hervormde kcrk te
Mijdrecht is dal van burgemeester Verdam en zijn
echtgenote. Verelam oefenele het ambt van
burgemeester uit van 182 I tot 185 l. Ook grafstenen
zijn aan modetrends onderhevig. Aan het uiterlijk
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van de zerk kan men soms zien 111 welke tijd een
bepaald persoon IS overleden. Graven op
protestantse kerkhoven zijn soms soberder dan
katholieke. Met de stijging van de we-lvaart wordt er
ook meer geld aan grafstenen uitgegeven. Bet
gebellrt maar zelden dat een overledene! die
begraven wordt, geen grafsteen meer krijgt. Bij het
cremeren Jigt dit natuurlijk andel's omdat men dan
kan kiezen tussen het uitstrooien van de as of het
plaatscn van de as in een urn. Al clan niet op een
begraaf))laats. Dc teksten op de zerken Zl./n
tegenwoordig nog al sober. Vroeger werden van
belangrijke persol1en ook nog de talrijke functies van
de belrokken tijdens hun leven vermeld. Dc
grafstecn van Van Recc!c tot Drakestein staat cr vol
mee.

mel hel stofIClijk overschol werd oJl een hOUlen
draagbaar, onder het luiden van de kerkklok, vanaf
het stedhuis naar de kerk of hel kerkhof gedragen.
Wanneer de afstand Ie groot was, bijvoorbeeld
vanuil de polder, dan werd de kist op een kaasbriko"eelO'clakte
houten
dat was een een vierwielioe
b
b
b
wagen met een paard er voor - geplaatsl. SIcehts
Well1lgen konden zich een eehte rOllwkoets
veroorloven. Dc klcding van de dragers lie!: vaak
vee! te wensen over. Dc enc drager droeg een hoge
hoed die op zijn oren ruslle, lerwijl de ander een veel
te korte broek aan had. Na het overlijden van cen
dierbare droegen de nabcstaanden, ruim een jaar
lang een ongevcer 10 centimeter brede, zwarle band
om de linker mouw van de .ias of mantel. Soms ook
een klein zwart rozctje aan de linkerkant van de pet.
Vaak blecf men zelfs gedurencle een heel jaar in hel
zwart gekleed. Tegenwoordig ziel men dil bijna niet
meee Laatst zag ik iemand zelfs tijdens een uitvaart
in een wil ski-jack gekleed. Dc tijden veranderen en
wij veranderen mee.

In de 1ge cellW is het een tijdje mode geweest om
grafschriften te bedenken voor lieden die men om
een of andere reden niet mocht. Zo maakte Multatuli
voor de staatsman Thorbecke onder andere deze
graLsehriften die aileen maar de bedoeling hadden
om de belrokkene te kwelsen.
"Vandelaar die me hier begraven ziet
Als het slerven een klil1St was, dan lag ik hier niel.
De man die hier begraven leit
Stak liit il1 ol1uitstekendheid
Hoe hel rouwen en begraven in Mijdreeht in hel
begin van de vorige eeuw gebeurde heeft de heer
P.W. Gille jaren geleden in een inlerview verleld.
Wanneer iemand was overIeden, werden de blinden
voor de ramen van het sterfhuis bijna geheel
gesloten. Dc vitrage-gordijnen, ook weI "glazen
kIejen"
genoel1ld
werden
afgehaald.
Een
"Aanzegger'\ gehecl in het zwart gekJced en met cen
hoge hoed op, las dan bij aile omwonenden hel
overiijdensberichl
voo!'.
Omdal
er
geen
begrafenisvereniging beslond, werden er links en
rechts dragers voor de begrafenis aange2ocht.
MeestaJ waren dat mannen! die geen werk hadden en
graag iets wilden verdienen met "draaggeJd". Dc kist

Grarsteell nOlmis .1.FJ.W. van der Heijcll Cil zijn VrollW op het r.k. kerkhof
te Mijdrecht. De Mijdrechlsc l1otaris, de v,lder van accountanl l-Iarrij.
notaris TOOll ell schilder David van der Heijdcll, verdrOllk in 1945 in de
slool voor de r.k. kcrk. Allc gelloemdell zijn inlllidde1s overlcdcll.

Commotie over zandwinning en vervening
door Jan Rouwenhorst
Vanaf eind jaren '60 leidt zowel de ontzanding als de verdergaande vervening in de Vinkevcense plassel1 tot
grote ergernis bij het gemcentebestuur. Het ongenoegcn dat daarover ontstaat! is het thema van deze bijdrage.
Het is overigens de vraag of het gemecntebestuur weI de bestuurskraeht heeft om voldoende aandacht Ie
besteden aan de problemaliek van de Vinkeveense plassen.

Politieke verwondingen
In de tweedc helft van de jaren '60 is er namelijk

"onder
de
pet
houclen"
van
vermeende
misdragingen. Zo is er sprakc van een langdurig
onderzoek naar ernstige verschrijvingen in de
gemeentelijke bockhouding. Dc raad eonstateert in
1967 zelfs een ernslig plichtsverzuim en een

sprake van ecn groot onderling wantrollwen binnen
de raad. Hel heeft er aile sehijn van dal er gedurcnde
langere lijd veel cnergie wordl gesloken in het
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tekortschieten hinnen het college van b en w. Dc
KVP-wcthouder J.J. Turkenburg is genoodzaakt om
in augustus 1967 at' te treden. Wcthouder S. clc Haan
van cle protestants-christelijke groepering wordt in
helzelfdc jaar geconfrontcerd met de bedreiging dal
zijn boerdcrij in brand zal worden gcstokcn, En !log
voor de jaarwisscling is KYP-burgcmccster A.C.
Blom nict meer in fllnctie. Over het zcc-r plolsclingc

Bijlmermeer
III 1955 is besloten dat de Vinkeveense plassen na
afloop van de vervening niet worden drooggcmalcn.
Dc bcdocling is dat de plassen op tcrmijn een
versterkte {unctic krijgen op het gcbicd van
waterreereatie.
In
het
oorspronkelijke
landschapspJan is voorzicn dat er een rijwiclpad
komt en clat cle bezoekers makkelijk vall het cne
eiland naar het andere kunnen komen.
Enkele jaren
later krijgt
Amsterdam
van
Gedeputeerde Staten van Utrecht toestemming om
zand Ie winnen uit dc Vinkevecnse plassen. In de
vergunning staat dat men maxim::wl lot 30 meter
onder N.A.P. mag ontzanden en dat binnen vier jaar
'verdedigingswerkcl1' gereed mocten zijn. Daarmec
worcH
bcdoeld
"dijken, c.C]. eilanden met
beschoeiing, grondafdekking en beplanting". Deze
'verdedigingsv.'!erken' moeten vervolgens door
Amsterdam vijf jaar in goede staat
worden
onderhollden en daarna wordt het onderhoud
overgedragen aan de provincie Utrecht.
Dc
'verdedigingswerken' zelf moeten vijf jaar na
gereedkoming om nict in vrije eigendom worden
overgedragen aan cen op te rich ten plassenschap. De
vergunningstermijn voor de ontzanding loopt tot en
met 31 december J 975. (2)
In het m~aar van 1963 begint de NY Baggermaatsehappij Bos en Kalis uit Sliedreebt met de
eerste fase van wat de Bijlmermeer moct worden. De
planning is dat binnen een jaar meer dan 4 miljoen
kubieke meter zancl in het nieuwe uitbreidingsgebied

ve-rtre-k van 1310111 worden in bet oJJcnbaar gccn
me-eleele-tingen gcdaan.
Overigens keen dc heel' Turkcnburg het jaar daarop
voor kortc lijd tcrug 'lIs wethouder - elit tot grool
ongcl1ocgcn van ten aantal raadslcdcn - om na

cnkclc maandcn we-gens gC2onclheidsrcdcncl1
opnicllw de raad te \lcdaten, Hij wordt dan
opgevolgcl door zijn partijgenote mevrouw M. W. cle
Rijk-Rciling, die sinds maart 1967 cicci uitmaakt van
de raad. Haar entree in de raad lcidt tot cnigc

commotic, omdat ze cerdcr in een interview zou
hebben gezegd wcinig tijcl tc hebben om zieh te
vercliepen in cle Vinkeveense problematiek, omdat ze
oYcrdag - en dikwijIs ook 's avonds - werkzaam is
1'001' het beclrijt' van haar man. Die uitspraak is toell
door bet raadslid l.W.H.D. Uilterdijk van cle
Boerenpartij breed uitgemeten. Uit de openbare
raadsstllkken vaIt op te maken dat Yinkeveen niet
gevrijwaard is van politiekc machinaties. (1)
Hoewel opeenvolgencle raaclsnotulen uit clie tijd enig
inzicht geven in de problcmatiek, zijn andere mogelijk relevante - stukken nog geheim tot resp.
2008 en 2019.

Bceld van hel IlHlleriaal dnt men gcbruiklC Dill zilnd uil de VinkcvCCllsc piasscil Ilanr bOVClllc krijgen .. I-let opgczogcll drab wordl in gro(c schuilcil gcslorl
die vervolgcns llaar de wal wordCIl gcvarCIl. Danr wordcll zc leeggezogell waarna de illhoud vcrmcngd me( llOg Illccr \vnlCr als CCIl dllllnc brij in cell
pijplciding wordt gcpcrsl. III dit gcval mOllt!t dczc llil op hel illduslriegcbicd Amslelll ,dc cindbeslell1lllillg vall hel zall(!.
r:oro: ArchierVcchl ell Vellell.
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ten zuidoosten van Amsterdam terecht komt.
In hoeveelheden van mecr dan 100 ton wordcn de
opgezogcn zandmassa' s naar de bakkcl1zuigcr
'Vinkevecn' vcrvocrd, die aan de rand van de
noordclijkc plas Iigt. Van claar gaat hel zand door de
staJen buizen van een pcrslciding, die meer dan tien

ol1tzanding, Men wiI van maximaal 30 meter onder
N,A,P. tot cen diepte van 60 meter gaan, want - 1.0
staat in de brief - "de ervaringen met de I.e en andere
zandwinningen en de ontwikke1ing van de technick
zijn dusdanig dat tot grotcrc diepte dan 30 mcter
zand kan worden gewonnen." (4) In cen
begeleidcnde notitie geeft ir. Pennock van de
gemeentc Amsterdam aan dat een groterc diepte
nauwclijks invloed hceft op de golfslag, omdat die
voora1 ai11ankclijk is van windkracht, windrichting
en de slrijklengte, d. w .z, de afstand die de wind over
het water aflegl.
Dc gemeente Abcoudc Jaat aan hel college van
Vinkevccn schriftelijk wetcn dat hel cen afwijzend
advies zal geven aan GS van Ulrecht. "Wij menen
dat deze aanzienlijk grotere diepte het risico van het
optreden van grondverzakkingen sterk zal vergroten
en dat bovendien de groterc golfslag de
watersportbeoefening
zal
bemocilijken
en
gevaarlijker maken." Abcoude hoopt dal Vinkeveen
hetzclfdc zal doell.
Maar het dagelijks bestuur van Vinkevccn dcnkt cr
andel'S over. De angst voor grotere golfslag
beoordeelt men als irrelevant en het bczwaar van
grondverzakkingcn zou te ondervangcn zijn.
Burgcmcestcr A.c. Blom en dc wcthouders J.J.
Turkenburg (KVP) en C. Burggraaf - van de

kilometer lang is. Via vier pOl11pstations en binnen
een half LIllI' k0111t het zand met cnormc
hocvcelhcden water op de pick van bestcmming.
Door het opspuitcn vall de natte, dunne zandpap
wordt het drassige grasland tcr plekke met 130 tot
230 centimeter opgchoogd tot boU\vlcrrcin.

Echopeilingen
Het is de bcdoeling dat rond de lege zandpunl
uitcindclijk cen ketcn van kUl1stmatige eilandcn

k0111t, die ondcrling vcrbonden zijn via bruggetjcs,
zodat wandelaars en ric-tscrs kunncn genic-ten van
een hcrschapcn natuurschoon. De krans van cilanden
zal \1001' Amsterdam en omgeving cen nieuw
ontspanningsgebied markeren. Maar de kunstmatige
eilanden dienen ook cen ander doc!. Ten gcvoIgc
van de zandzuigerij verwacht 111en een stcrkerc
goIfsIag op de plassen. Dc cilanden zouden daarop
een tcmperende invlocd hebbcn. (3)
Eind J 965 verzoekt het college van Amsterdam aan
GS van Utrecht om tocstemming voor een dieperc

lkeld van de pI as tijdens hd zandzuigen
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protestants-ehristelijke groepering (AR, CHU en
SGP) laten aan GS weten het voor hen "uiteraard
onmogelijk is de technisehe problematiek (... ) te
beoordelen. Ze willen dat het gebied dat voor

mogelijk en veranlwoord is, waarbij tevens een
inzicht kan worden verkregen in hel gedrag van
de te ontgronden zandmassa's bij gebruikmaking
van deze installatie, " US wil die toestemming
wei verlenen, vooral omclal de proef van zeer
bepcrkte duur zal zijn. "Elke ontgronding mag
slechts voor de lijdsduur van 48 uur worden
uitgevocrd", w staat in het ontwerpbesluit.
Bet gemeentebestuur van Vinkeveen krijgt tot]
december de gelegenheid om zijn mening
kenbaar te maken bij hel provinciebestuul'. Op 30
november - gecn dag Ie vroeg - lalen b en ween
brief uitgaan, w,larin een fermer standpunt wordt
verwoord dan eerder dat jaar, Nu stelt men dat de
recrealieve belangen niet mogen worden
opgeofferd aan de belangen van de zandwinning,
En in tegenstclling tot de eerdere brief heeh het
college nu ook oog voor de "beoefenaren van de
\vatersport" want men wijst cr op dat de zeilers
"reeds bij de huidige diepte van 25 a 30 meter
water klagcn over de stromingen onder water",
Hoe is dat bij een diepte van 60 meter? En hoc zit
het met de plantengroei en wat zijn de gcvolgen
voor de visstand en waterkwaliteit? Wellicht
openbaren de gevolgen van de diepe ontgronding
zich pas nam jaren. "Vorenstaandc maakt
duidelijk dat wij met betrekking tot de gevraagde
proef-ontzandingen in dit stadium een afwijzcnde
mening hebben", aldus het college.

die-perc ontzanding in aanmcrking komt klcincr is
dan de concessie van1957, in vcrband met het risico
van grondverzakkingen. Ook wiI men graag

zekerhcid dat aanlcg van nie-uwe ciJandcn doorgaat,
omdat men "elk jaar de omv<:1ng vall het bestaandc
cilandenareaal (zieL) arncmen door verve-ning en
afslag."
Kortom, het college geeh op I februari 1966 in een
ofTiciCle brief sleebts enkele aandachtspunten 111
overweging, maar van cen negaticf advics is
geenszins sprake.
Binnenskamers bespreekt het Vinkeveense college
nog wei de psychologisehe afkeer die kan ontstaan.
Vinkcyccnsc
Overigens
eireule-crt
in
het
gemccntchuis de opvaaing dat de waters port geen

hinder zal ondervinden van de die-perc ontzanding
"01' het moet zijn dat een gezonken ijzeren boot nooit

meer wordt tcruggcvonden,"(S)

Proefzujgen

In augustus 1966 wil de gcmeentc Amsterdam graag
dat Bos en Kalis toestemming krijgt voor een
proefneming om zand tot 60 meter diepte op te
zuigen. Bet doel is om na te gaan "of met de voor dit
werk ( ... ) ontworpen installatie een technische en
economisch verantwoorde winning van zand

1964 ZalldcilHlld vicr (Klinkhamcr) in aanlcg. Doc!: bcschcrming oevers legen de sterkel" wonlcndc goJl"slag ell hel bieden van
reercilt iClllogcl ij khedell.
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In de rami is dan aJ de vrees uitgesproken dat er in
Vinkeveen uiteindelijk een vieze lap water overblijfl
\vaal' geen aardigheid aan is. (6)

]n april 1968 laat het college aan de ANWI3 wetcn
het arlikel met zeer veeI belangstelling te hebben
gelezen. [n dezelfde brief vraagt men de ANWB om
een kopie van brief die de ANWB in fcbruari 1968
over de Vinkeveense plassen heen: geschreven aan
Gedeputeerde
Staten
"teneinde
in
deze
aangelcgenheid ook het OBze te kunncn cioen". Dc
ANWB heeft GS "met de meeste Idem" vcrzoeht
"maatregeJen
te
nemen
(zodal
de)
baggerwerkzaamheden niet worden voortgezet".
Ook individuele burgers geven blijk van hun
verontrusting. Zo sehrijft de heer H. van Vliet dat
door het zandzuigen ecn "Jevensgevaarlijke situatie"
ontstaat. Hij meldt dat onlangs voor de vierde keel'
een gat gevaJlen is in een van de zandeilandcn en wil
met die informatie het gemeentcbestuur doordringen
van de ernst van de situatie. Hij hoopt "dm er door
uw colIege eens ernstig aandacht aan deze toch weI
aetuclc kwestic wordt gesehonken. Het moet
namelijk niet zo worden dat het voor iedere
watertoerist een gevaar wordt am zich op de plassen
te begcvcn, doordat er plotseling een gat vall in cen
of ander zandeiland waar men toevallig Ioopt."

Politieke vernieuwing
Een ding is zeker: aan het eind van 1966 laat het
Vinkeveense college een veel daadkrachtiger geJllid
horen dan aan het begin van dat jaar. Beeft dat te
maken met de llitslag van de verkiezingen voor de
gemeenteraad die op I juli zijn gehoudcn?
Vast staat dat de KVP bij dele verkiezing haar
absolute l11eerderheid in de raad voorgoed verliesl.
Ten opziehte van 1962 gaan er ruim SOO meer
kiezers naar de stembus en lOch verliest de KVP
lo'n 6,5% van haar aanhang, Daarentegen bchaait de
plaatselijkc VVD een winst van SO%. Nieuw is de
entree van de Boerenpartij. Bijna een 01' de zes
Vinkeveners geefl die l11cuwe groepenng het
politicke vertrouwen. Vast staat dat de dynamiek
tijdens de raadsvergaderingen toeneemt,
Na de verkiezingen bJijft de coalitie van KVP en een
verkleinde protestants cbristelijke groepenng
voortbestaan, want de Christelijk Historische Unie
beeft met een eigen lijst mcegedaan aan de
verkiezingen. Wethouder 1.1. Turkenburg (KVP)
prolongeert zijn funetie, zijn nieuwe eollega is S. de
Haan (p.e. groepering). (7)
01' 18 december] 966 mag het gemeentebestuur van
Vinkeveen de ingebracbte bezwaren in Utrecht
komcn toelichten. Enkele dagen later vraagt het
college vriendeIijk om toezending van het versIag
ciat "van provinciewege" is opgemaakt. Een maand
later komt het antwoord uit Utrecht. Men kan aan
het verzoek niet volcloen "aangezien de dezerzijds
opgemaaktc verslagen van dezc (, .. ) besprekingen
uitsluitend voor intern gebruik bestemd zijn." Uit
een nOlitie in de marge van de brief vall op tc maken
dat Vinkeveen nog om uitieg bij de griffier heen:
gevraagd. Bet anlwoord komt op het volgende neer:
"Het spijt ons. Er komt geen tweede bcspreking, dus
het verslag kan niet worden vastgesteld. Als u een
verslag wilt, noteert u dan zelf." De ambtelijke
dienst van Vinkeveen adviseert het college de
mecledeJing voor kennisgeving aan te nemen en zich
er bij neer te leggen. En zo gebeurt.

Wantrouwen
Voorlopig blijft de raacl van Vinkeveen diseussieren
over wat le docH staat als Gcdeputcerde Slalen van
Utrecht toch de vergunning yerlenen om tot 60
meter diepte zand te wigen. Uiteindelijk eoncludeert
men dat er dan berocp kan worden ingesteld. Daarbij
stelt men vast: "Dit beroepschrift dient uiteraard
sterk van inhoud te zijn. Bij de bevoegde instanties
moet een zodanige sehrik te weeg worden gebraeht
dat sehorsing van het besluit van GS een reit word\."
Overigens houdt men er rekening mec ciat een
beslissing wei enkele jaren op zieh kan laten
wachten.
Op 22 mei 1968 geeft het provineiebestuur
tocstemming vool' het zandzuigen lot 50 meter. De
eerder door Vinkeveen ingebrachte bedenkingen
worden niet overgenomen. De wens extra
zandcilanden aan te leggen vindt !let bestuul' van de
provincie onbillijk, de visstand en plantengroei
zulJen geen nadclige gcvoJgen vall de verdieping
ondervinden en het risico van grondverzakkingell
achl men klein ais de hellingshoek van de taluds niet
te steil is.
De gcmeenteraacl van Vinkeveen vertrouwt de
zandwinners niet en herhaaldelijk wordt vermoed
dat Bos & Kalis al vooruitloopt 01' nog te verlenen
vergunningen.
Dc raad is eensgezind als het gaat om de
beschenning van de recl'eatieve functie van de
plassen en besloten wordt bij de Kroon bezwaar te
makcn tegen het VOOrI1el11en van de Gedeputcerde
Staten van Utrecht om toestemming te verlenen voor

Levensgevaarlijk
]n maart 1967 versehijnt in het ANWB-blad
'Waterkampioen' een anikel
met de litel
'Vinkeveense plassen worden bedreigd'. De auteur
besehrijft dat vele cilandjes "bezig zijn in clkaar te
zakken" en van andere "steken aIJeen nog wal
takken of rietstengels boven water". Dc plassen
worden getypeerd als een belangrijk recreatiegebied,
maar "eli! alles dreigt verlorcn te gaan, als er niet
spoedig wordt ingegrepen."
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vcrdere zandwinning. Amsterdam wil tot een (iiepte
van 50 meter gaan. Het Vinkeveense bcstuur gispt
de opstelling van GS, omdat die geen inzage zou
willen geven in de opgestelde rapporten.
Het raadslid P. Koster van de ChristcJijk Historisehe
Unie (CHU) laat weten dat de plassen al zijn
aangetast. Hij typeert het geheel als "een wild en
rauw stuk water", dat sIachtoffers cist cn stell dat
vcc! particulieren kosten moeten maken om hun
terreinen en oevers te beschermen tegen afkalving.
Dc arts .I.W.H.D. Uitterdijk . raadslid voor de
Boercnpartij .. stelt dal er naast de afslag van de
oevers een andel' gevaar aanwez1g lS. Want
nietsvermoedende zweml11crs kunnen plotscling
kramp krijgen als het koude water uit de diepte naar
de oppervlakte wordt gestuwd. (8)

provinciebestuur als ondcrgeschikl aan het bestrijdcn
van volksvijand nummer een: de woningnood.
Besloten wordt ook dal cr cen cOl11missic van
deskundigen komI, bestaande uit vijf personen, van
wie er een benoemd mag worden door hct college
van b en w van Vinkeveen. Deze commissie zou
1110cten controlcren of Amsterdam l.ich wei zou
houden aan de gemaakle afspraken,
Overigens heeft de Kroon dan nog steeds gccn
besIissillg gcnomen op hel in 1968 door de gemeente
Vinkeveen ingestclde beroep. Enerzijds wordt de
lraag verlopcnde procedure in Vinkcveen gczicn aIs
cen ernstige aantasting van hel gevoel van
rcehtszekerheid, waardoor het beroepsrecht tot cen
dock letter worclt. Maar dc Utreehtse gedeputecrde
jhr. mr. H.H. Hooft Graafland wijt de vcrtraging
juist aan Vinkevcen, omdat de gemeente alsnog in
de loop van 1970 ecn deskundigcnrapport inbrengt
in de lopende procedure.
Hel Utrechtse provinciebestuur verwacht weinig van
een optic om Amsterdam te verpliehten om (te)
diepe gaten in de Vinkevecnse plassen alsnog te
vullen en de tennijn waaroIJ dat zou gebellren, blijft
ook ongewis. Maar in Vinkcveen circuleert het
hardnekkigc gerllcht dat voor zo'n vulling
autowrakken gebruikt zullen worden. (12)

Onverantwoorde aantasting
Niet alleen de zandwinning zou schade veroofzaken
aan de plassen, ook de ontvening leidt tot ecn
onomkecrbaar proces. Ten gevolge van het
veenbaggeren zakken diverse oude legakkers weg en
er wordt op aangedrongen verdere ontvening te
stoppen. Het betreft dan vooral de situatie bij de
zuidelijke legakkers, want een jaar eerder zijn de
veengravers weggetrokken uit de noordwesthoek
van de plassen.
Het opgebaggerde veen wordl vooral verwerkt tot
teelaarde voor de tuinderijen in het Westland. Zowel
de ANWB als watersporlverenigingen doen een
beroep op de Gedeputeerde Staten om passende
maatregclen te nemen om de verwoestingen tegen 1.e
gaan. (9)
Begin 1970 neeml de gemeenteraad een motie aan,
waarin een dringend bcroep wordt gedaan aan hel
Utreehtse college van GS om af te zien van elke
verdere concessie tot verdere uilgraving in en
bodemverlaging van de plassen. Yolgens het KYPraadslid A.C.M. Hoefs is dan al 30 miljoen kubieke
metcr weggezogen en ZOll er een diepte van vijftig
meter bcreikt zijn. Burgemeester drs. Th.A.M. Elsen
vindt het onverantwoord dat door verdieping het
natuur- en recreatiegebied - dat hij cen nationale
hetekenis toesehrijft . verder wordt aangetast. (10)
Elsen is sinds de zomer van 1968 burgcmcestcr van
Vinkeveen. Daarvoor was de heel' F. Verstegen ruim
een halfjaar belast mel de \vaarnel11ing. (11)

Geklets
In de vergadering van hel provinciebcslllllr
benadrukt het D66·statenlid drs. A.A. Manten . later
gepromoveerd - de vcle nadeligc gevolgen voor het
Ieven van plant en dier 'lIs de zandwinning doorgaat.
Dat is in lijn met de opvattingen van de idcec,n die in
Vinkcveen leven. Het Iijkt dus niet verwonderlijk
dat de redactic van hel in deze regio verschijnende
'Ons Weekblad/Het Strcekblad' uitgebreid aandaeht
bestcedt aan de waarschuwende woorden van de
Utreehtse bioloog. Volgens de redactie voorspelt
Manten cen fataaI einde voor de Vinkeveense
plassen bij verdere onlgronding en werden zijn
waarschuwende woordcn niet gehoord. De loen
stcvig bebaarde Arie Manten verwoordde zijn kritiek
meer wetenschappelijk onderbollwd, maar merkte
met een kwinkslag op: "Dc kwestie van een
verantwoord milieubeheer in hct Vinkeveense
plassengebied is een wcinig rcchtlijnige zaak.
Problel11cn van cen goed natuurlijk Iecfmilieu zijn zo
ingewikkeld, clat ik heb moetcn vaststellen dat zelfs
cle
Utreehtse
kappers
en
Amsterdamse
taxi chauffeurs er geen oplossing voor hebben."
Manten uit felle kritiek op onderzoek van O.a. de
provinciale waterstaat, waaruit zou mocten blijken
clal nadelige cffecten van een dieperc ontzancling wel
meevallen. "Ik heb maar e,en kwalificatic voor dit
soort aclviezcn. Ik acht het onverantwoorclclijk,
onwetenschappelijk geklets!" (13)
Vinkevcen gaat ook tegen de in november 1970
verleende toestemming van GS in beroep,

Volksvijand nummer 1
Ondanks de bezwaren - zowel van de gemeentc
Yinkeveen en Waverveen als van diverse
waterschappen
verleent
het
Utreehtse
provinciebcstuur eind 1970 aan Amsterdam toch
toestemming om venIer te graven. DoorsJaggevcnd
is dat het stopzetten van de zandstroom naar de
Bijlmcnneer zou Ieiden tot ernslige stagnatie in de
hoofdstedelijke woningbouw. En milieuschade
beschouwl
een
meerderheid
van
hel
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Wellicht zijn cr lezers die in de jaren '70 betrokken
waren bij de protesten tegen de voortgaande
zandwinning en daarover willen vertellen of lezers
die in het: bezit zijn van fotomateriaal van bijv. de
varende protesttocbt of van wegzakkende eilanden
in de Vinkeveense plassen en die dat fotomateriaal
tijdelijk tel' beschikking willen stell en om te
gebruiken 'lIs illustraties bij het volgende mtikd De
auteur stell het op prijs als u in dat geval contact met
hem wil opnemen: Jan Rouwenhorst, telej{Jon 0297 '
284173 of via email: janrouwenhorst@planetnl

Oranje boven in 1788 en 1795
door Fred de Wit

Dat je niet altUdje buren kan vertroulven en ook op je \voorden moe! letten ondervond Cornelia de Keuning
in maarl 1788. ZU lvas geboren Ie Aarlanderveen en dienstmeid bU WillCll1 Kroon in ;\1?/drechl.
Nu wilde het dat ongeveer in die tijd in Mijdrecht
een ereboog was geplaatst tel' ere van de stadhouder
Willem V en zijn gemalin Prinses Wilhelmina, Dit
aUes tot groot ongenoegen van Cornelia. Dit
ongenoegen werd gevoed doordat algcmeen bekend
was dat de prins een zwak bestuurder was die
wcigerde de cOlTuptie goed aan te pakkcn.
Bovendien zag men zijn vrouw als een gewe1dige
haaibaai. Toeb waren er ook nog veel inwoners die
trouw bleven aan het oranjehuis. In een praatje met
Iwar buren had Cornelia zieh laten ontvallen dal men
er goed aan zou doen om nog eens een ereboog ojJ te
riehten waaraan ze de prins dan maar moesten
ophangel1. Vervolgens moest men het hele geval
maar in brand steken. De buren waren door deze
woorden vreselijk geschrokken, want dat zeg je toch
niet van een doorillehtige hoogheid als de prins van
Oranje. Deze, volgens het vcrs lag, "verachte1ijke,
schandelijke en onbetamclijke" woorden van
Cornelia over de prins gingen het hele dorp door en
in de naeht van 8 op 9 maart ging een grote groep
oranjeklanten op weg naar het huis van Willem

Kraan, Daar wercl aangcklopt maar Willem liet zich
niet zien. Wie zieh wei liet zien was Cornelia. Zij
deed het venster omhoog en wilde wetcn wat er aan
de band was. Het toegestroomde volk vroeg toen of
het waar was wat zij over de prins gezegd had.
Cornelia antwoordde hierop bevestigend, Men drong
bierop bet huis binnen en slcurde haar mee de straat
01'. Men had de nationale drieklcur meegenomen en
wilde dat Cornelia die in baar hand ZOll houdcn.
Maar dat weigerde ze ondanks het feit dat men haar
mishandelde. Zo ging de stoet joelencl het hele dorp
cloor. Dc toevloecl van mensen werd steeds groter en
de plaatselijke overheid was bang dat het uit de hand
zou gaan lopen. Men Yond het daarom betel' om
Cornelia voor haar eigen veiligheid tegen de
llilzinnige menigtc maar in arrest en bewaring te
nemen. Maar hier bleef het niet bij. Het Hooggcrecht
van de Proosdij van Sint Jan ging zieh mct het geval
bemoeiell en vanwege haar uitlatingen werd
Cornelia veroordeeld tot drie dagen arrest op water
en brood en tot de kosten van het proces. Tegen
degenen die Cornelia mishandcld hadden was geen
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aallklacht ingeelienel en elus gingen deze lieelen
vrijuit.

Reacties van lezers
Oud VinkeYeen

Heel anders was de politieke loesland in 1795. De
Balaafse Republiek was uilgeroepen en sladhouder
Willem V en zijn familie waren hals over kop naar
Engeland uilgeweken. De republikeinen baddcn hel
in bel land voor bet zeggen. Zo ook in Dc Ronde
Venen waar ovend nieuwe overhedcn waren
gevormd. Maar toch bleven er nog oranjeklanten
over die af en toe van zich licten horen, En ccn van
die oranjeaanhangcrs was de melselaarsknecht
Comelis Tas die op Hofland woonde. Dit bleek uil
verklaringen die Mijntje van der PIaat, huisvroLlw
van Klaas lanse, en Dirk van Beck, knecht vall
diezelfde Klaas .lanse aflegden bij .Iosua Ottens. de
burgemeester van Mijdreeht. Op zondag 20
september 1795 om een uur in de middag zat
Cornelis in bel Mijdreehlse reehthuis. En wals we
nu ook wei wetcn. kun je in het reehthuis niet aIleen
een glaasje melk bestellen. Hoewel de stukken van
het gerecht dit niet vermclden, zal hij wei meer dan
een pinlje bier bestcId hebben. Yandaar dat hij ten
aanhorcn van de diverse aanwezigen had gerocpen:
"Ik ben de oranje metselaar en dat zal ik blijven". Na
nog meer onbetamelijke uitdrukkingen te hebben
gebezigd zei hij verder:" Oranje is nu onder, maar
oranje zal weer boven komen of mij zal de donder
slaan". Bij het uilspreken van die woorden, nam hij
een tabakskomfoor in de hand en zwaaide hiermee
in het rond Yervolgens vediet Comelis het reehthuis
en passecrde omstreeks twee uur het huis van
Comelis Groenendijk aan de Heerenweg op Hofland,
die lid was van de gewapende burgerij en een
zijdgeweer bij zieh droeg. Tussen deze twee
ontstond een woordenwisseling waarbij Comelis Tas
tcgcn de (wnhanger van hel nieuwc regime uitriep:
"Ik bescheijt jelui allemaal", terwijl hij zieh op zijn
gat sloeg. Groenendijk liet dit niet op zieh zitten en
riep terug: " Scheijt niet meer als je op lust". Na nog
enige schcldwoorden over ell weer liep Comelis Tas
door naar huis waar hij waarschijnlijk zijn roes Iweft
uitgeslapen. Dit voorval werd besproken in de
vergadering van het comite tot de eriminele justitie
waarbij tevens de getuigen onder ede werden
gehoord. Of Comelis Tas ooit veroordeeld is, weten
we niet. In de slukken is hierover niets te vinden.
Misschien is elit voorval wei met eell sissel'
afgelopen.

Van de heel' Piet Koster uit Yinkeveen onlvingen we
de volgcndc aanvullingen op c-erdcr geplaatste
artikelen. Hij schrijf!:
"In vcrschillende publicaties in de Proosdijkoericr
lees ik de laatstc tijd nog al ecns opvaningcn over de
stiluatic van nud Vinkeveen die niet geheel
overeenkomcn met de situaties zoals die er in ons
dorp in het verleden zijn geweest. Met cnige
schroom en lerughoudendheid wil ik hierop tach
reageren.
Men moet deze opmerkingen niet zien 'lIs kritiek,
op de voortrekkelijke arlikelen die de laatslc tijd
over Vinkeveen zijn Yerschenen, maar meer ais
aanvullingen en lIitbreiding van de kcnnis ovcr
onze plaatseIijkc historie.

Zo las ik ill de "Drie ceuwen armcnzorg in De
Ronde Vcnen van loop Frankenhuizen op pagina
110. Dc Rondeveense dorpen in de 18' eeuw (hsl.
3.6).... "Gerefonncerdc Yinkeveners kerken in
Waverveen". Hier had bchoren tc staan: De
Gereformeerde Vinkeveners vonnden samen met
Wilnis sinds 1612 cen gemeente. De situalie was
toen nameiijk w dat kerkelijk Wilnis-Yinkevecn
tussen 1612 en 1774 een prcdikant had met lwee
kerkgebouwen. Het was in die tijd zelf onmogelijk
voor Vinkeycen en Wavervccn 0111 samen te gaan,
daar dez,e kerkelijke gemeenten toen tot
verschillenclc provincies en andere classis
behoorden.
l

'

Yoorts staat op pagina 110:
"Roomsen kerken in Aehlerboseh. De roomse kerk
daar worcIt al in 1567 genoemd". Ook dit berust op
een misvalting. De Roomse kerk te Yinkeveen hecf!
voor de reformatie altijd gestaan aan de huidige
Herenweg op de plaals waar nu het kerkhof ligt
achter het Hervonnd Yerenigingsgebouw.
In het boekje Kerkgeschiedenis van De Ronde
Yenen door 1...1. v.d. Heijden (Utrecht 1940) sehrijf!
hij dat als pastoor van de Sin! Nicolaas parochie te
Yinkeveen bekend zijn Arnoldus Johannes 15671573 en Malthias Arnoldi 1577-1593. Omslreeks
1630 wordt de parochie 1'001' deze regio weer
voorlgezet
in
de
Hollandse
hoge
ambaehlsheerIijkheid Ruige Wilnisse. als pastaor
wordt genoemd Nicolaus Corneli die te Soeterwoudc
was geboren en te Kculen had gestudecrd. Deze
pastonI' van Vinkevecn-Waverveen overlecd op 24
juni 1636.

Geraadplccgde bronnen:
LJtrechts ArchieI'. Toegang 49 'Dorpsgcrechtcn'. Stuk !lummer
1771 ell 1774.
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Vervolgens op pagina I I I:

Manus Donicic was de vacler van Kees D(micie die

"Eeuwcnlang val1cn de gerechten Vinkcyccil en

als vcehollder woonde
Gemeenlanclsbrllg.

Demmerik onder de jurisdictie van het kapittel Sint
Pieter te Utrecht". Ook hier een misverstand. Tot hct
kapitteJ van Sint
Pieter behoorde het huidige
Achterbos. Die loopt van de Gemeenlandsbrug tot
aan de Botsholsedwarsweg. Dit gebied dat behoorde
bij de gcmeente Abcoude is in de loop van de 19'
ceuw tocgevocgd aan de gcmccntc Vinkcveen en
Waverveen. In de 18' ecuw komen we £lit gebicd

Op pagina 151. Men spreekt hier over 1777. In
Vinkeveen zijn de Gereformeerde- en Roomsch
gezinde annen samen in het bezit van twee kleine
huisjes. Een huisje staat tegenover de pastorie (in
Aehterbosch) ... Ook dit is weer zo'n vecl
voorkomende vergissing. Wat schrijft men nameJijk.
De Gercformccrdc pastoric en het armcnhuis staan
in Achterbos, dit is Ruige Wilnisse, dus Wavcrveen
en niet in de provineie Utrecht. Als men in die tijd
schreef over Vinkeveen bedoclde men ook
Vinkeveen, dus aileen de Herenweg aldaar. Indien
men dan kijkt in het voortreffeJijke artikeJ van
J.M.KJijn in Dc Proosdijkoerier van september 2001
de

bcbouwing

de

een

Vinkeveen kwam met Annigjc Hascbool11 geboren

namens het kapittel beheerde.

van

bij

in AarJanderveen op 9 oktober 1802 en die volgens
hel archicf van de Hervormde gemecnte te
Vinkeveen aldaar 14 kinderen Jieten dopen. Johannis
werd geboren in Est (niet Elst) als zoon van Aric
van Ackooij en Maria van Driel. Na het overJijden

van de vcrhuur van 21 akkers die dcken Monscma

"Rcconstructic

I

Het artikcl van .J.C.Bader in Dc Proosdijkoerier van
maart 2002 begint met mijn bctovergrootvader, hij
worclt
beschrevcn
als:
Johannis
Ackooy,
Zimmerman, gcboren op 6 mei 1793 in Eist en als
moeder Maria van Oriel. Ik denk dat hij op het eerste
gezieht niet in dit artikel vcrmcld had behoeven te
worden. Johannis van Ackooij, was namelijk een
timl11crman en aannemer die reeds in 1824 naar

tot aan de Gemeenlandsbrug en behoorde in het
veri eden toe aan het kapitteJ van Oudcmunster te
Utrecht. Kanunnik Cunertorf van Oudemunster
stelde in 1577 Mattias Arnildi aan als pastoor van
Vinkeveen. De pastoor ontving jaarlijks 64 gulden

dc

nr.

"Was
mijn
betovergrootvader
Hollandganger 'I" vraagt Piet Koster

tcgen onder de naam Sint Picter in '( Veen. Het
grondgebied van Vinkevcen liep toen vanaf Dc I-leu]

over

op

vall zijn cerste vrollw hertrouwde Johannis vall
Ackooij oJl 21 maart 1857 met de 45-jarige in het
Dllitse Bllrgsteinfurt geboren Wilhelmina Bentrllp,
wcduwe van L. Mann. Johannes vall Ackooy was in
de periode 1824 tot 1828 notabel van de hervonnde
kerk te Vinkeveen en woonde in 1830 aan de
Herenweg 44a, waar latcr het winkcltje was van
J.J.Kemmc en nll de N 201. Via kleinzoon Hannes
ging zijn timmerbedrijf over naar Klaas de Haan
die het uitbouwc!e tot ongetwijfcld het olldste
familiebedrijf in Vinkevecn."

en

bewoning aan de Herenwcg in Vinkcvccn rand
1830" bJijkt dat de nummers 35 (thans Dirk
Vcrboom) en 36a/b (nu De Adeiaar) respectievclijk
het cigcndom z~in van de Hcrvormdc Gcmcentc van
Vinkevcen cn de Hervormde Armen. Zij waren in
1830 bewoond nr 3S door ds. Albertus Zelderd,
hervormd predikant en nr. 36a en 36b door de

arbeidcrs Jan van Duijn en Jan van Doorn,
Ook het tweede huisje wat in 1777 naar dc Roomse
annen gaat komt in gcnocmde rcconstructic voor.
Het staat namelijk op nr 19 alb (waar nu Toon
Gruter woont) schuin tegenover de voormalige
Gereformeercle Kerk.
Sint NicoJaaskcrk !e Vinkc\'CCll.

Reconstructie Herenweg pagina 71 en 74
In het reeds genoemde artikcl van de reeonstructie
van de I-Ierenweg zijn vermoedelijk door een

De heer A.L. Th. Verhaar uit Amstelhoek meldde ons
een schrijffout in artikel over Van Spengen in het
maartnllmmer 2002 op pagina 25. Daar stoud Rolijp.
Dat moet zijn Rohyp. De proc!uctnaam van de
Rotlerdamse hYJlotheekbank.

lecsfout de namcn van de genocmdc bewoners van

(53a) Jye Mackay i.p.v. Jjjn Hackaij en van (S3b)

Hennanus Donicie i.p.v. Hermanus Doniad, niet
gchccI juist

weer gegcvcn. Deze schocnmakcr
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Haringtjalk
door Marian Stercnborg

Vinkeveens scheep5;reslaurateur Klaas Pater heef! in he! vOOl:jaar het casco bemocllligd van de enige nog
bestaande pavi(jocn(jalk die in lYilnis gebouwd is. liet schip komI van de scheepswCl/ A1aarlen Haring en
dolcet'! van 1909. Na de ZOFner wil Paler mel de restauratie begiJ1J1en. flU zoe/a daarv()or nog een historische
l'cranflvoorde pIck.

In Vinkevecn 11avc11 ligt alwecr cnigc maandcn de
paviljoenljalk die in 1909 gebouwd is op de
Wilnisse schccpswcrf van Maarlcn Haring en in
]910 'gemetcn' is. De tjalk is waarschijnlijk vrocgcr
gcbruikt door cen kermisgczin, dar achtcrin woondc
en een draaimolcn op bet schip vcrvocrdc waanncc
men de kermissen afging, "We wetcH nog niet of er
cen klein rocfje opzaL Dat gaan we nog uitzoeken",
zegt restaurateur van historischc sehepen Klaas
Pater. Toen hij hct casco ergens aantrof, wist hij
gevoelsmatig meteen dat hij hier rnel een Wilnissc
ljalk Ie maken had. "Pas laler vonden we hel
nummer dat ieder sehip volgens de bouwregels van
toen mocsl hebben en bleek het inderdaad Ie
kloppen. En de bouw staal vermeld in hel werkboek
van scbeepswerf
Maarlen Haring", aldus de
Vinkevener. De eigenaar van het casco bevestigde
len lijde van de aankoop '11 dal bel om een Wilnisse
tjalk ging, waarop Pater hem nog vroeg hoe hij dat
zo zeker wist. 'Omdal jij dal 12 jaar geleden '11
gezegd had' anlwoordde de man tot verrassing van
Paler, die zieh hel voorval niet mecr herinnerde.

Voorafgaand aan de restauratic gaat Pater eerst fJink
ondcrzock doen om de Cl11g overgeblevcn
paviljoenljalk uil Wilnis zo origineel mogelijk in de
oude staat van zcilschip Icrug te kunncn brengcn.
"Ik denk dal ik hel sehip de 'Maarlen Haring' ga
noemen, naar de eigenaar van de toenmalige
scheepswerf", aldus Pater. Helliefst rcstaureert hij in
een hislorisch verantwoordc ruimtc crgcns in
Mijdreehl, Wilnis of Vinkeveen. Een plek waar de
111woncrs cens langs kunnen komen om hel
rcslauratiewerk Ie kunnen zien Yorderen.
Hel gcbied van de huidige gemeentc Dc Ronde
Vcnen was volgens Pater vroeger berocmd om zijn
schecpsbouw. "De sehcepvaarl is onlosmakelijk
verbonden mel Dc Ronde Venen. En dal is ook niel
zo gek: er is hier meer dan een miljoen kub veen
afgcgraven in het verleden en die turf moesl
afgevoerd worden naar Amslerdam en Utrecht. Dus
werden er ook schepen gebouwd." Pater wil de
seheepvaarlgeschiedenis behouden voor Dc Ronde
Venen, "Ik ben ook blij dal er steeds meer hisloriseh
geYoel voor de schecpvaart kOl11t bij de mensen,
Waarschijnlijk komI dal omdal veel families
grootvaders hebben die gcvaren hebben,"

NlI110g CCll cnsco allllO 1910, slraks cen paviljoeilljalk
Daarnans! hel casco van eelllurl1JOk lIil 1793

Dc wcrf vall Hnring lag
nan de OUdhuizerwcg.
OJ) de pIck wnnr Illl de
overdeklC
ICllllishal
van dc tellllisvercniging
Wilnis staal.

Eell paviljoClltjalk wals deze dicllSI deed ill bcurtdicnstcn
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Restauratie unieke kaart

Mededelingen

door Marian Stercnborg
Nogmaals het nieuwe boek
De unieke manuscriptkaart uit 1782, de lJqfkaart
van het I-iq( van Utrecht, Ls' nCl bUna {wee jaar van
res/aura/ie gereed. Eigenaar, Vinkevener Klaas
Pater heeft de kaarl tentoongesteld in ga/erie '/
Narrenschip Ie Vinkeveel1.

Dc voorbereidingen voor het bock over de verdwenen
mlddenstand In De Ronde Venen vorderen nog
steeds. Het lag in het voornemen om dit boek in het

vicrde kwartaal vall dit .iaar te Joen verschijnen. Dit
docl is eehter nlet haalbaar gehleken gezien
gecomplieeerdheid van het thema. Hierdoor krijgt
redactie meer tijd om dlt onderwerp verder uit
diepcn. Overigens zljn foto's en verhalen over
verdwenen mlddenstand nog steeds welkom.

"Ecn kunststukjc", zegt Klaas Pater van Vinkeveen
Haven over de restauratic van de unickc
manuscriptkaart die hij samen met Jaap van de
Bovenkamp twee jaar gclcden aankocht. De kaart
verkecrdc in cell erbarmelijk slcchte staat en is in

de
de
te
de

Opgaven kunnen worden gedaan bij:

Vlnkcveen s!cehts ccn keer ultgerold voordat hij

naa1' Zeeland gcbracht wcrd waar rcstauratricc

E. Swaab, Dorpsstraat 6, 3641EC Mljdreeht tel 0297287469 voor Mljdreeht, Dc Hocl' en Amstelhoek.

Marljn de Valk de met de hand gemaakte en

geschilderde kaart van het Hof van Utrecht, waarvan
oolt sleehts ccn dup1ieaat bestaan heef!, voor hetlIof
van Holland onder handen genomen heef! en zelfs

H. Strubbe, Kievitslaan 20, 3645KL Vinkeveen, tel
0297-262560 voor Vinkeveen en Waverveen

van nieuw papicr voorzien. De kaart heet 'De nieuwc
Caart van de groote Rondevecnse Polders'. Kerken

P.e. Grundman, Herenweg 38, 3648CJ Wilnis tel.
0297-281578 voor Wilnis

en 11lIizen staan er heel precies op getekend op
funderingsgrootle. Zelfs de hooihergen staan crop en

Jangs de randen staan de wapens van de schouten
van Holland en Utrecht. "Daaronder zijn een aantal

Nieuwe leden

wapens die tot nu toe onbekend waren", aldus Pater.
De Iwart is volgens hem destijds veeI geraadpleegd
door
de
hoogheemraden,
want
ook
al1e

waterstroompjes

staan

crop.

Dc

Dhr. G. Roos Vinkeveen
Mevr. M. Nagtegaal Guilik Uithoorn
Firma Ponsen Interim Man. B.V. Wilnis
Dhr. R. Boon Mijdrecht
Dhr. GJ. Bakker Mijdrecht
Dhr. W. Compier Amsterdam
Mevr. M. Boer Vlnkeveen
Dhr. Th.F. van Zanten Mijdrecht
Dhr. H.P. Pappot Vlnkeveen
Mevr. P. Guerand van der Helm Mijdreeht
Mevr. E. Handofsky Mijdreeht
Fam. G. Bergshoeff Mljdrecht
Dhr. GJ. Koldeweij Mijdrecht
Dhr. H. van Schaiek Mijdrecht
Dhr. .I.e. Veerhuis Mijdrecht
Mevr. .I.e. de Rijk van Eijk Wllnis
Mevr. A.G. Noteboom Mijdrecht
Dhr. H.A. Arts Mijdrecht
Fam. W. Nap Wilnls
Dhr. e. van der Eijk Wavervecn
DIll'. J. Kluiver Wilnis
Dhr. AJ.G. SlofMijdrccht
Dhr. J.J. Vrielink Wllnis
Dhr. P.G.M. van Asselen Vinkeveen
Dhr. R.O. Snep Vinkeveen
Dhr. M.F. van Hekken Vinkeveen
Dhr. J. Verweij Vinkeveen

Vinkevener

ontdekte de kaart bij Antiquarlaat Bisehopshof te
Utrecht, die hem oolt gekocht had van een oud

notarisechtpaar.
Van het Rondeveense gebied behoorde Waverveen
vroeger tot Hol1and en de rest tot Utrecht. Daarom

zijn er destijds twee kaarten gcmaakt. "Het bestaan
van de Hollandse kaart wordt nergens l11cer
gcnocmd, elliS ik denk dat dic verI oren is gegaan",
aldus Pater, die de kaart heef! laten Inlijsten en in de

vitrine van het antiquariaat 't Narrenschip
tcntoonstclt. Dit antiquariaat is ondcrdeeI van
Vinkevcen Haven gclegen aan de Hcrenweg 144.
Dc gerestaureerde I-Iofkaart werd op 14 september in

de avond van de 'Nacht van de Monul11enten'
onthuld door de Utreehtse gedeputeerde en de
Rondeveense burgemeester In het Amstelhoekse

fort, onderdeeJ van de Stelling van Amsterdam en
deeluitmakend van de Wereld Erfgoedlijst.

95

maatschappelijke betrokkenheid
vanzelfsprekend Rabobank
Kunst. Cultuur. Sport. Evenementen.
De Rabobank is er altijd bij. Midden in de
samenleving. Want als cobperatieve vereniging weten wij wat samenwerken betekent.
Samen werken aan gemeenschappelijke
doelstellingen. Kortom: Rabobank De Ronde

Venen is er ook voor u. Behalve financiele
steu n, stellen wij ook andere m iddelen
beschikbaar. Het gaat bij ons niet aileen om
bankieren. Daar waar nodig dragen wij ons
steentje bij aan de leefbaarheid en duurzaamheid van de lokale gemeenschap. Onze

betrokkenheid tonen dus!

Rabobank
De Ronde Venen

Bezoekadres:
Industrieweg 42, Mijdrecht
Postbus 23
3640 AA Mijdrecht

Rabobank

De Ronde Venen

