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Dc Yeenmolen in Wilnis. Ecn bekendc verschijning in Dc Ronde Vcnen.
Maar er is iels bijzonders mel deze molcn aan de hand. In 200 I is de
fundering van de l1101en vernieuwd en dal was llilerst noodzakelijk. De
fllndcring llit het begin van de negentiende eeuw was dllsdanig aangelasl
dal verzakking van de l110len niet meer kon worden voorkomen. Nll dit
ellvel is opgelost rest nog een algehele reslauratie. Men hoopt in het
vOOljaar van 2003 de molen, die mOll1cnteel buiten gebruik is, weer
draaiendc te krijgen. Tcn behocve van de restallratie is in juni 2000 in
opdrachl van de gemecnle Dc Ronde Venen een rapport verschenen over
de gcschicdenis, de voorgeschiedenis en de bOllwhistorie van deze molen.
Naar aanleiding van het verschijnen van dit rapport heeft Jan Rouwenhorst
in 'De Proosdijkoerier' van september 2000, jaargang 16, nr. 3, een
verhelderend arlikel geschreven. Om de Vecnmolen in sland le hOllden is
op initialiefvan o.a. de toenmalige wethollder BJ. van Strien actie
ondcrnomen om hel onderholld en het beheer ook in de loekomsl zeker le
slellen. Binnenkort zal hierloe de 'Slichting Wilnisse Vcenmolen' in hel
leven worden geroepen, waarvoor .:;en voorlopig bestllur is gevormd.
Ge'intcresseerden kllnnen zich nll reeds opgevcn als begllnstiger bij de heel'
R.G.M.C. de long, leI. 0297-284724, secrelaris van het voorlopig bestullr.
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De Veenmolen met Olngeving aan het begin. van de twintigste eeuw, dl-IS
bUn.a honderd jaar geteden, gezien vanuit de richting Vinkeveen.
Opvallend is dat de waterpartU veel groter is don fegenwoordig. Door
(landammen. en. het breder Ivorden van de weg als gevolg van het vee!
zwaordere verkeer zijn de weteringen steeds smaller geworden. De
brag OfJ de voorgrond geefi toegang tof de 'Laon " de verbindin.g met
de laatste boerderUen in het Donkereind en via een .'·;mal pad door het
land ook rnet het Veldhuis. Door de aanleg van de Korenmolenweg i,I,'
deze verbinding overbodig geworden.
Doclstclling:
Dc vercniging stelt zieh tot doe! belangsteJling te wckken voor de geschicdcnis van de Ronde
Vellen en een stimuJerend a.mdecl te levere.ll in de ol1twlkkeJing van de reglonale, e,n
p111Htselijke geschicdcnls in de JllJmslL': zin
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Van de voorzitter

Kerst- en Nieuwjaarswens

Wijzigingen in het bestuur

Mede namens aile bestuursleden en de leden van de
redactie van on, blad wens ik leden en relatics met
allen die hen dierbaar zijn goede Kerstdagen en cen
voorspoedig Nieuwjaartoe.

Bet bestuur bestaat momcnteel uit ncgcn ])CrSol1e11.
Elk jaar treden in bet YOOljaar cen aantal
bestuursleden ingevolge dc statu ten af. Dc
l.ittingsduur is drie jaren maar men kan onmiddcllijk
voor cen Yolgendc termijn van drie jaren worden

P. C.Grundmann voorzitter
l

herkozen. De bestuurslcden mevr. M.J. PietersenMourits, 2c secretaris, cn de heer N. van Beck, 2e
penningmecstcr

en

Iedenadministratcuf,

Van de redactie

ZI./11

aftrcdcnd en stcllcn zich niet mccr vaal' cen nicuwe
periode bcschikbaar. Zij hebbcn dan cen

IneenvandevoIgende·numluers gaan.weverder
met de:commotieoverzandwinning en vervening in
Vinkeveen.Daarnaast • iser dec] 2 over de
grondleggers vande RondeVenen en dan met name
de notarissen Adrianusen Anthonie Yerdal11,de
zanen van burgemeester J~lcobVerdam endiens
veelbeschreven nazaten. 00k bcsteden we •aandacht
aanhet·.···ontstaan van het .notariaat en dem:mier
waarop men in d~ IS' eellW notaris kon worden. We
hebbeneen artikelover de spoorwegenin de
Rond~ Vcncnen cen verhaal over de weg die er
noaH gekOlllcn is (A3). Deze weg zou • van noord
naar zuiddwars door H()l1and en· Proosdijland
worden aangclegd. Sommigc Mijdrcchtenaren
moeten nog steeds even slikken als ze daar aan
herinnerd worden. Hetverhaal za]inga~u)· 01' de
plannenmetdie weg in dc jaren 50 en interviews
met inwoners door wierhuiskamer die weggcpland
\vas.
Vom hctgcvalu bet ZOll missen wijzen wij uer op
dalde algemene ledenvergadcl'ing het Iidmaatsehap
van dehistorische vereniging In.i.v. ·volgendjaarop
€ 15,00 heeft vastgesteld.

bestuufspcriode van negcn jaren volbracht. Nict

aileen deze leden zijn aftredend ook ondergctekende
als voorzitter statutair aftrcdend. Na cell
ziaingsperioclc van bijna veertien jaar en gezien mijn
leeftijd ben ik van mening dat het genoeg geweest is
en ik wens daarol11 de Jciding van de vereniging aan
cell jongerc door te geven. In de aJgemene
ledellvergadcring van april 2003 zullen daarom ccn
nieuwe
voofzitter
en
cen
tweetal
nieuwe
bestuursleden 1110eten worden gekozen. Het bestuur
beraadt zich momenteel op de ontstane situatie en
houdt zich aanbevolen voor suggesties ter zake.
Wellicht ten overvloede zij hierbij aangetekend, dat
de bestuursleden van de verenig1l1g tevens
bestuursleden zijn van de "Stichting Proosdijer
Publicaties". In de volgende "Proosdijkoerier" hoop
ik 01' deze bestuurswisselingcn nader terug te
komen.
IS

Ledental
In de afgelopen drie maanden is het lcdenaantal
weer behoorlijk toegenomen. Begin oktober kwam
het heugclijke bericht dat het ledental de SOO heeft
ovcrschreden. In de alweer bijna traditionclc
nieuwjaarsbijeenkomst 01' 15 januari 2003 zal
hicraan uitgebreid aandacht worden besteed. Voor
nadere bijzondcrhcden worth verwczcn naar ecn
elders in dit blad opgenol11en uitnodiging.
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Sponsoring
Reeds jaren ontvangt de verenigillg van Dc
Rabobank Dc Ronde Venen sponsorgelden voor het
doen uitkomen van Dc Proosdijkoerier met een
voorpagina in klellr. Dc bank is opniellw bcrcid
gelden voor onzc vcrcniging beschikbaar te stellen.
Wij zijn daarol11 de kOl11cnde drie jaren verzekerd
van financiele onderstellning. Ons kwartaalblad kan
in de toekomst met een klellrenpagina verschijnen en
bovendien kan onze website op internet in stand
blijvcn. Binnenkort zaJ daar cen gehecl vernieuwdc
website te raadplegen zijn. Wij zijn het bestuur van
de Rabobank voor ecn en ander zeer dallkbaar.
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Het gevecht tussen de 'U 70' en 'de Mijdrecht'
door Fred de Wit

In detl·vee vorigenulnrnersvande . . ·Proosdijkoerier'is aandacht besteed aan he! \lOC\schip dat·m-et de naam
'Mij(lrecht'in de 17(! en 1 g' eeuw naar deOostvoer om rijk beladen met !:'pecerUen. terug Ie kercn naar het
vad~rl(J11d._ TUdens e(?nvan (lie_reizenishetschipze(t:~' door Turkse kapers overvallen. Maar de bemanning ·wist
de TOl Jersvanzich ({j'tesc!uldden en lJereikte veilig K.aap de Goedelloop.
Tijdensde1'weedeWereldoorlogvo(!rereveneenseen. schipmet de fl(J(lrll- 'M{jdrecht' over de lrvereldzeeen en
over de belevenissen van.dit.schipgaar het-volgende verhaal.

De olietanker 'Mijdrecht'

konvooi zee zou kiezen. Vier onderzeeboten, de
U37, U70, U99 en de U-A, kregen vanuit het
hoofdkwartier orders om 01' 51150 tot de aanval over
te gaan. Maar ook de Commodore van het konvooi
was op zijn hoede en hij waarschuwde de sehepen
dat er onderzeebootaanvallen Ie verwaehten waren.
Een waarschuwing die op 6 maart nog eens werd
herhaald. 01' 7 maart werd het offensief geopend.
Dc U 99 bracht twee schepen tot zinken en de U 70
wist twee schepcn te beschadigen, waaronder de
'Mijdreeht'. Tot de getroffen schepen behoorde
eveneens de Britse tanker 'Delilian'. 01' de
'Delilian' dacht men oorspronkelijk dat het schip
verloren was, zodat een aantal Ieden van de
be-manning in de twee reddingsboten ging en in zee
sprong. Dc 'Mijdreeht' beyond zich in de directe
omgeving van het schip en kwam direct in aetie om
de getroffen zeelui te hclpen. De naeht was helder en
de reddingssloepen van de '[)elilian' waren duidelijk
te zien, evenals de rode lichtjes van de zwemvesten
van de zeelui die in het koude zeewater waren
gesprongen. Steeds wanneer de 'Mijdrecht' naderbij
voer, roeiden de sloe-pen van de 'Delilian' weg,
omdat men aanvankelijk meende cIat het
Nederlandse schip eveneens gctorpedcerd was en als
verioren moest worden beschouwd. Uiteindelijk
heeft men toch aile drenkelingen kunnen oppikken.

01' 10 mei 1940 raakte ons land in oorlog met
Duitsland
nadat de
Duitsers
hicr
wnder
oorlogsvcrklaring waren binncngcvallen. Binnen vijf
dagen moesten wij eapituleren en de regering week
uit naar Engeiand. De eapitulatie gold echter niet
voor de koopvaardijvloot waardoor de Nederlandse
schepen tot het cinde van de oorlog medegewerkt
hebben aan de bevrijding van ons land. Tot een van
die sehepen behoorde de motortanker 'Mijdrecht'
(7493 ton) van de Rotterdamse rederij Phs. van
Ommeren. Deze rederij had de gewoonte om haar
schepen te noemen naar plaatsen die 01' 'dreeht'
eindigden. Vandaar dat sinds 1911 vier sehepen met
de naam 'Mijdrecht' de wereldzeeen hebbcn
bevaren. Bet eerste sehip kreeg een andere naam
toen het in 1929 aan een doehtermaatschappij van
Van Ommeren werd verkochl. Bij een luchtaanval is
het 01' 25 februari 1941 in de Middellandse zee tot
zinken gebrachl. Het tweede sehip werd in 1929 te
Rotterdam bij de RDM gebouwd en zou historic
maken. Tijclens de aanval van de Duitsers op ons
land bevond het zieh in de Pacific. Aangekomen in
het Europese oorlogsgebied ontkwam het net aan
een Duitse luchtaanval. Bind 1940 werd het
bewapend en kreeg het een kanon 01' het achterdek.
'fevens werden enige leden van de bemanning
opgeleid tot kanonnier.

Bij het aan board halen van de drenkclingen stond
kapitein Jan Swart op het del<. en stuurman de Bruyn
in de stullrhut. Opeens zag deze laatste een Duitsc
onderzeeboot 01' het schip afkomen en waarschuwde
metecn de bemanning, die het gesehut aehler op het
dek moesten bedienen. Helaas waren zij te laat, en
voordat het vuur 01' de dllikboot geopend kon
worden, was het schip reeds door een torpedo van de
U 70 getroffen. Dic trof de 'Mijdreeht' vlak voor de
machinekamer.
De
aehter-cofferdam
was
opengeseheurd. Dc schade lVas groot en door de
bunker Ickte het in de maehinekamer, die echter
verdeI' nog gebruikt kon worden. Het aehterschip lag
dan wel cnige meters die-per in het zee-water, maar er
was gccn sprake van dat het zou gaan zinken. Op het
moment dat het schip werd getroffen, hield de
kapitein zieh in de rooksalon bezig met de
gereddenen van de 'Delilian'. Bnigc !eden van de
bemanning vall de 'Mijdrecht' wilden zich naar de
reddingsboten begeven maar kapitcin Swart hieleI ze

01' 4 maart 1941 vertrok de 'Mijdrceht' onder
kapitein Jan Swart, in ballast, uit de Sehotse haven
Oban naar Trinidad. Het voer in konvooi met nog
een tweede schip van rederij Van Ommeren, de
Woensdrccht, dat Curac;ao als bestemming had. Dc
volgende dag werd aangesloten bij een groter
konvooi dat maar liefst vijftig schepen telde. Voor
de Duitse onderzeeers natuurlijk een uitgelezen kans
om aan te vallen. De 'Mijdrecht' voer achteraan en
was aangewezen als een soort reddingsschip, dat
drenkclingen hulp moest gaan bieden wanneer
onverhoopt sehepen door de Duitse onderzeeboten
tot zinken gebracht wuden worden. Hiertoe waren
allerlei voorzieningen aangebracht, zoals grijplijnen
langszij en
storm ladders. Bovendien waren er
voldoende sloepen en reddingsboeien aan boord. 01'
het hoofdkwartier van de Duitse GroOladmiraal
Ddnitz in Kicl was men er eehter door vcrkenningen
van de Iuchlmacht achter gekomen dat een groot
100

tegen en zci dat die slcehts op zijn lIitdrllkkelijke
order gestrekcn mochtcn worden. Maar ondcrtusscn
lag het sehip nog steeds stil waardoor het voor de
duikbotcn cen gcmakkclijkc prooi was. Dc motor
11loesl weer aan de gang worden gebracht en de

brug van de duikboot was gehecl vernield. In de
boot zclf was niles wei intact gebleven, maar doorclat
het peiltoestel met bcvestigingstang was losgerukl,
spoot een flinke straal leewater naar binnen. Als
door een grote golf getroffen rolele ele U 70 naar een
zijdc onder de 'Mijdrecht' door en kwam aan
bakboordlijde, bijna langszij, nog even boven water.
Een ogenblik later kwam de achterstevcn ongevccr
vier metcr boven walcr waarna hel schip geheel
onder water verdween, De bemanning van de tanker
had dit allemaal met grote vreugde en opwinding
waargenomen. Vanaf de tanker wenl nu ook met een
10 em kanon op de duikboot geschoten maar deze
schoten trol'l'cn geen docl, hocwcl ccn van de
bemanningsleden meende een explosie gezien te
hebben. Kort hierop melddc de dllikboot aan de
Duitse 'BefchlsteIJe' te Keruevel in Frankrijk dat
men 'schwere Tunnschaden' had opgelopen.

machinistcn Van del' Wilt en Kculcmans bcgavcn
zich naar de machinckamcr die vol !'ook stond. 1"1et
luktc hun de motor weer aan de gang tc krijgcn tot
grolc opluchting van kapitcin Swart en Isle

stllurman Dc Bruyll die zich 013 de brug van het
schip bcvondcn. Dczc laatstc zag opccns, vlakbij en
bijna rcchtvooruit, cen ondcrzeeboot ondcrduikcn.
Even tcvorcn had hij het rocr overgcgevcn <Ian de
racliolclcgrafisl Van den Berg en riep deze toe: 'hard

stuurboord, \vc gaan zc rammcn'. Dc 'Mijdrccht'
had inmiddcls weer cen vaarsnclheid van ongevcer 7
mijl en ramde daarop de onderzceboot, voor wie
deze manoeuvre totaal onverwachts kwam, omdat
men zicb juist gereed maakle voor bel afvuren van
een tweede torpedo op de Nederlandse tanker.

On1 7u43 seinde cen van de escorlcrendc korvetten
clat er een duikboot boven water verschcnen was. Er
werelen loen twee series dieptebommen afgcworpen
maar die troll'cn geen docJ. Dc U 70 was inmiddels
tot 80 meter onder water gcgaan, maar door de
clieptebommen kwam cr steeds meer water binnen
via hel gat dat door het rammen van de 'Mijdrecht'
was veroorzaakt. Om de dieptebommen te ontwijken
grng men vervolgens naar 100 meter dicpte
waardoor de druk van het binnenslromende water
nog erger werd. Men besloot daarnp tot SO meter
terug te gaan maar in plaal5 daarvan zaktc de

De ondergang van de U 70.
De U 70 was op 20 februari voor een eerstc
palrouillevaart uit Kid verlrokken naar hel
noorelelijke gedeelte van de Atlantische Gceaan.
Commandant was de luilenant I stc klasse Joachim
Matz, die zijn orders ontving vanuit het
hoofdkwartier van de Duitse marine. Door de
aanvaring raakte de duikboOl lwaar beschadigd. De
commandotoren werd aan de achterzijele behoorlijk
ingedeukt, de beide periscopen raakten onklaar en de

Imprcssic van bel rammcn van dc U70 doendc "Mi.idrcc!lt' Bron: SchiJdcri.i gClllccnlchuis Dc Ronde
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onderzeccr dicper en wei naar 120 meier. De
conlrole ovcr de duikbool, die l.elfs 101 200 meier
wegzakte, ging loen gcheel verloren. De waterval
werd steeds hcviger en aile instrumentcn bcgavcn
het stuk voor stuk. Overal hoordc men gekraak en
de bcmanning wist dal hun laatste Llur gcslagcn was,

augustus benoemd tot 'Honorary Officer of the
Order of the British Empire'. Door het loekennen
van deze onderschcidingen werden ook de
Nederlandse bemanningsleden voor hun moed en
doortastendheid gecerd. Maar ook de Nederlandse
re-gering in Londen prees de moe-d van de
bemanning en koningin Wilhelmina onderscheidde
zeven leden van de bcmanning met het Bronzcn
Kruis: kapitein Swart en hoofdmachinist Van del'
Wilt (beiden met Eervolle Vermeiding), I'"
stuurman
Dc
Bruyn,
bootsman
Velthuis,
radiotclegrafist Van den Berg, en de kanol1niers
Wiersma en Ickc. Dc gchelc bemanning ontving een
door Winston Churchill ondertekende oorkonde. Na
de oorlog kreeg het schip in 1948 van koningin
Juliana cen 'KoninkIijke Vermelding bij Dagorder'.
Dit was een bronzen herdenkingsplaat die op het
schip werd bevestigd en onthuld door de toenmalige
minister van Verkeer en Waterstaat mr. D.G.N.
Spitzen.

wal1t dric series dieptcbollll11Cn zouden het Jot van
de duikbool bezegclen, I-lei Iukte luitenant MatI. wei
de onderzceboot horizontaal Le houden en hij bcscfte
ciat aileen cen wanhopigc poging 0111 hoven water Ie
komen hen zou knnnen redden. Dc twee elektrisehe

motorcn werden oj) volle kracht vooruit gczet en met
de laatstc voorraad van samcngcpcrstc lucht wcrd
geprobeerd de duikboot te laten slijgen. Dit lukte
ondanks hel feil dat er om IIu40 nog vier
dieptebommen op de U 70 werden afgeworpen.
Tocn de commandant het torcnluik opcnde werden
cr door de geweldigc ovcrdruk in de boot zes man
naar buiten geblazen. Om 12uI8 verdween de U 70
met 20 bcmanningslcclcn voor altijd in de diepc lee.
Zij vondcn claar cen zccmansgraf. Luitenant Matz en
25 overIevenden werden door een van de schepen
van het konvooi opgepikt en krijgsgevangen
gemaakt.

Kapitein Swart heen clit niet mogen meemaken, hij
overlced III 1946 op Terschelling. In het
gemeentehuis van De Ronde Venen hangt nog cen
aquarel waarop de heldenrol van de 'Mijdrecht' is
afgebeeld. In 1950 werd het sehip verkocht naar
Helsinki en kreeg hel de nie-uwe naa111 'Wilma',
waarna het in 1958 te Abo is gesloopl. Burgemeester
Van del' Haar had door een krantenbericht verno men
dat het schip verkoeht zou worden en stuurde Van
Ommeren een brief wamin hij infonneerde wat er
met de bronzen gcdenkplaat zou gebeuren. Van
Ommeren antwoordde hi crop dat de plaat op het
dercle schip wederom zou worden aangebrachl. Het
gevolg van deze cOlTespondentie was, dat de
burgemeester
uitgenodigd
werd
voor
de
tewateriating op 31 juli 1952 te Vlissingen en de
proefvaart van het nieuwe schip. Bovendien werd
het door de Mijdrechtse Mavo Maranatha
geadopteerd. In het jaar 1960 maakte het smaldecl V
van de Koninklijke Marine een wereldreis. Dil
smaIdcei bestond uit de Harer Majesteits schepen
Karel Doorman, Limburg en Groningen. Aan boord
van het vliegkampschip Karel Doorman bevonden
zich twee vliegtuigsquadrons. Voor deze rcis werd
de olietanker Mijdrecht door de marine van de firma
Van
Ommeren
gee harteI'd
als
olie
en
bevoorradingsschip. Dc schepen, die op 30 mei 1960
platvoetwacht (van vier tot acht uur in de na middag)
aanving deden een groot aantal belangrijke en
mindel' belangrijke havensteden aan. Op 16 juni
voegde de Mijdrccht, die eerst elders brandstofolie
had moeten tanken, zieh bij het smaldee!. Tijdens de
zeer lange reis werden talloze oefeningen gehouden
maar kregcn de bemanningsleden ook gelegenheid
Voor
de
Nedcrlandse
tol
ontspanning.
gemeenschappen in die steden vonnde het bezoek
van het smaldeel een welkome afwisseling.

Dc beschadigde 'Mijdrecht' keerde terug naar
Schotland en liep op 9 maart de Clyde binnen. Nadat
het schip op twee werven was gerepareerd, vertrok
het op 2 september naar New York. Vervolgens
werd het ingezet voor de bevoorrading van de
geallieerde strijdkrachten in het Midden Oosten. Dil
gebcurde hoofdzakeIijk vanuit Abadan in Iran via
het Suez kanaal naar Alexandric en Haifa. Op IS
november 1943 en 20 februari 1944 maakte het twee
konvooireizen naar Rusiand op de beruehtc
Noordroute naar de havens Moermansk en
Archangel. Tijdens die rcizen gingen geen schepen
verloren. Hoewel het schip de U 70 niet zelf tot
zinken had gebracht, was het ram men toch de
oorzaak, dat de duikboot in zodanige moeiIijkheden
kwam, clat anderen de genadeslag konden
toebrengen. Kapitein Swart rapportcerdc aan de
Admiraliteit dat hij drie schokken had gevoeld toen
zijn schip de U-boot ramde. Toen de 'Mijdrecht', na
dit hachelijke avontuur, in het dok moest om
gerepareerd te worden, bleek dm op de romp een
strook van twaalf mcter grijze verf zat.

Gelukwensen en onderscheidingen
Kapitein Swart kreeg reeds de volgende dag
gclukwenscn van de Admiraliteit voor zijn moedig
optreden en zijn kundig zeemansehap. Hoewel l.ijn
sehip was getorpedeerd, hield hij het hoofd koel en
wist de duikboot, door deze te ram men, cnorme
schade toe te brengen. Maar bij deze geiukwens
bled het niet. Aan hem werd ook de hoge
onderschciding Lloyd's 'all Lloyd's War Medal for
Bravery at Sea' toegekend en hij werd op 29
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Een lalere 'Mijdrccht'

In 1970 werd bet aan bet buitcnland verkocbt. In
1978 kreeg een vierde scbip de naam 'Mijdrecht'.
een zogcnaamde conbulkcr, die in GOlheborg in
Zweden werd gebouwd. Dit scbip krceg in mei 1989
de naam Mainil Bay, wen! in 1996 verkocht, en
heette toen Siam Sincerely. In de wereld van de
scheepvaarl is de laalste jaren ontzettend vcel
gebeurd en daareloor ook bij Van Omme1'en. Er
varen geen schepen meer met de naam 'Mijdrecht'.
Maar toen het laatste schip met deze naam werel
verkocht, is de bronzen gedenkplaat venvijderd en

kreeg deze een ereplaats in het kantoor van Van
Ommeren Shipping BY 01' het Wilhelminaplein 28
te Rotterdam,
Geraadpleegde litcralllllr:
Gesehiedenis van de Nederlandse Koopvaardij in de Twecde
Wercldoorlog door K.\V.L. 13ezemer.
Cicraadpleegde bronnen;
ArchieI' van de gcmccillc MijdreehL
ArchieI' van PHs. van Ommcrcn ROllcrdal11
Archicf Minislcric Vim Dcfcllsie (Marine)
Schcepvaanmusclllll Amslerdam.

Reconstructie van bebouwing en bewoning van Oudhuizen (ca. 1800 - 1857)
Door j,M, Klijn

Deel 1. In en buiten het dorp
Oudhuh.,en, laler samengevoegd mel Vi/ilnis en nu dee! van de gerneente De Ronde Vcnen, )vas 1011857, met
korte onderbrekingen, een zeU~·tan.dige gemeente. \Vilnis HY1S immel'S een deel van de Proo.wiJjlanden van St,
Jan en no de Batoq6'e onnvenfeling in 1798 domeingebied, tenvUI OudhuiZ.en nog ,-;teeds £len
ambachtsheerlUkheid ivas. Hoewel de gcmee11le Oudhuizell cell eigen gemcenteroad en !Jurgcmeester had,
~V(lS hel in~l'one,.ta/ en daarmee de ink01l1sten vall de gemeente Ie gering om zonder de ombtelijke
somemverking met de aongrellzende gemeenle Wilnis Ic kunnen bestooll. Diverse pogingen tot cen vollcdige
samenvoeging van de gemeente Oudhuizen en Wi/nis leidden uiteinde!Jjk in 1857 tot een d(finitieve opname
van het grondgebied van Oudhuizen in de gemeenle VVi1lds.
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In dit arlikel worth aan de hand van een
reconslrllctie van de bebollwing en bewoning een
beeld gegeven van hoe de gemeente Olldhuizen er in
de peri ode van circa 1800 tot 1857 uitgezien moet
hebben. Voor de ligging van de huizen en pereelen
is gebruik gellHtakt van de zgn. minulltplans van hel
in 1832 ingestelde kadaster. Oudhuizen bestond uit
slechts een kadastrale sectie (sectie A, in 1857
hernoemd tot Wilnis sectie D), verdeeld over vier
kaartbladcn. Dc gcmccnle \verd in het westen
bcgrcnsc! door de Wilnisse Zuwe, ten zlliden door de
rivier de Kromme Mijdreeht en de Geer, ten oosten
door de veenkade en de Vinkeveense Wetering en
komt in het noorden in een punt samen in het harl
van de Ronde Venen IreI', I]. Het gebied wordt van
zuid naar noord doors neden door de waterweg de
Bijlevcld en van west naar oost door de
Oudhuizerweg, Deze kruizen elkaar bij de
tegenwoordigc wctholldcr BoIs brllg. MeeT zuidclijk
wordt het gcbied van ooSI naar west doorsncden
door de VeId\:o.letering. De tegcnwoordig belangrijke
wegen aIs de Korenmo]cnweg, ir. Ensehedeweg en
de Gagclweg zijn van veellatere datum dan 1857.

I I), bakkcr (111'. 12) en klompenmaker/sehoenmaker
(nr. 9).
We gaan dit dorp nu 01' huisnummer Iangs. Hierbij
is zo goed mogelijk geprobeerd de huisnummering
van 1832 aan te houden. Voorziehtigheid bij
toe-passing van deze nUl11mering is eehter geboden.
Door de tijd is enerzijds door nienw gebouwde en
andcrszijds door afgebrande en/of gesloople
woningen de nummering nogal eens aangepast.
Tussen
haakjes
staan
de
bijbehorende
pcrceelnummers volgens hel kadasler van 1832
vermeld.
ongenummel'd (A·174): de NI-I-kerk 01' de plaars
van het huidige kerkhof, werd in 1739 gebouwd. In
1876 was deze kerk in zodanige staat van
bouwvalligheid geraakt, dat de toren inslortle en
daarmee ook het hele sehip van de kerk verwoestle.
Een jaar later werd de huidige kerk daarvoor in de
plaats gebollwd.
1 (AI76): tot 1832 in bezit van predikant
Engelbertus Leonardus de Bruijn, daarna Leendcrt
den Ouden en na 1853 in bezit van de Hervormde
Diaeonie van Wilnis en Oudhuizen.
2,
3
(A 17711781179
en
A 180118 III 82):
arbeiderswoningen in bezit van de Hervormde
Diaconic. Een de-e! van deze huisjes slaat er nog
steeds e-n is nu bekend als Koningin J ulianastraat 1921. De bewoning kenmerkte zich destijds door een
groot verloop.
4 (A 184): pastorie van de Hervormde Kerk van
Wilnis
en
Oudhuizen
en
bewoond
door
aehtereenvolgens de domiuees Dc Bruijn en Dirk
Copijn.
5 (A I 93) : woning in bezit van en bewoond door
Jacob van del' Docs, burgeme-ester van Oudhuizen.
6 (A 194): in bezit van kastelein Cornelis Maaskanl.
Zijn etablissemeut 'De Vergulde Wagen' diende
tevens als raadhuis van de gcmeente Olldhuil.cn. In
1984 is het pand volle-dig afgebrand.
7 (A200): boerderij van veehouder Simon Brouwer.
Zijn veestapel bestond in 1812 uit 30 koeien en 7
sehapen en zijn landerijcn strekten zieb ongeveer 2,5
km lang uit tot aan de Veldwetering. Door de
opvolgende
cigenaars/bewoners
Maarten
en
Lammert Brouwer (1849), Simon van del' Heeden
(1877), Leendert Rijlaarsdam (1894) en Cornelis
Kooijman (1930) werd de boerderij enige malen
verbouwd en herbouwd.
8 (A I 97): in bezit en bewoond door landbouwer
Cornelis van Sevenhoven, 111 1887 in bezit
overgegaan op Willelll van Sevenhoven, die hel
pand in 19 I 5 liet herbouwen, en 1926 de gezusters
Elisabeth Hillegonda en .Jansje van Sevenhovcn. Het
huidige ad res is Dorpsstraat 72.
9 (A I96): rond 1809 . 1811 waarschijnlijk bewoond
door .Jan Veneeoert, 'hollebloksmaker' en Gijsbert

De administratie van het kadaster IreI', 2, 3] geeh
inzieht in het eigendom van gebouwcn en pcreclen
vanaf 1832, eehter niet in de bewoning ervan. Het
bevolkingsregistcr van Oudhuizcn uit de peri ode van
1850·- 1860 is verloren gegaan. Bij de reconstructie
is gebrllik gcmaakl van een staat van inwoners llil
1809 [ref. 4], een staal met opgave van het aantal
koeien, paarden en schapen uit 18 I 2 IreI', 5], welke
een beeld schetsl van de boerenbevolking en een
aantal aanvullenc!e bronnen waarin helaas geen
vcrmcldingcn van huisnummcrs aanwczig waren
IreI', 6, 7, 8]. Hoofdzakelijk is echter gebruik
gemaakl van de overJijdensakten van de burgerlijke
stand van Oudhuizen over de peri ode 1828 .- 1857
[ref. 9'], waarin ook melding gemaakl worth van de
plaats van overlijden (huisl1l11rlll1er). Hierbij worth
v,wk als exira aanduiding "c!orp", "builen hel dorp"
en "De Geer" aangegeven. Bij de verdere bespreking
zal deze verdeling aangehouden \vorden, waarbij in
dit eerste deel de huizen binnen en buiten het dorp
en in een vervolgartikel de buurlschap Dc Geer aan
bod wilen kC)Jnen.

Oudhuizen dorp
Op kaart nummer I IS de Kerkstraal en
Oudhuizerweg
met
de
daarlangs
Iiggencle
bebouwing getekend. Het 'dorp' van Oudhuizen
omvatle de huisnummers I tot en met 12 en de NI-Ikerk, die gemeensehappelijk met Wiluis werd
gebruikl. Deze kleine kern moet een heehte
gcmeenschap geweest zijn, met vanar de kerk
aehtcreenvolgens de doodgraver (nr. 1), dominee
(nr. 4), burgeme-esler en amblenaar van de
burgerlijke stand (111'. 5), kastelein (nr. 6), slager (nr.
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Tukkel', schoen maker, in 1832 in bczit van Gerrit
Schaaphuizen. Het pand is in 1913 door de
toenmalige eigenaar Evert Jan van Schllppcn,
koperslager en loodgieter, herbouwd en thans
bekend als Dorpsstraat74.
10 (AI90/19I/192):
huis verdeeld In drie
arbeiderswoningen in bezit van de R.C. Annen van
Wilnis. De bewoning kent evenals bij huisnumll1ers
2 en 3 een groot verJoop, maar betreft onder meer de
gezinnen van Gijsbert van Leeuwen en Jan van del'
Hoorn en Jan Tukker. Het Imis wcrd in 1871 na een
brand gesloopt. IV1etsela;:l!' Lconardlls Vias man
bouwde claar de huidige \\loning bekend aJs
Dorpsstraat 61, onder meer bewoond geweest door
gemeenteveldwaehter Jan Willem Mensink (1909)
en schilder Hermanus Willem van Soest (1929).
11 (A 189): slagerij in bezit en gebruikt door
Cornelis Warre. In 1853 werd het pand gekocht door
de huisschilder Jan van Harberden. Evenals de
naburige panden werd het in 1871 na brand gesloopt
en herbouwd door Antje Helmkamp. In 1901 ging
hel pand in bezit over naar Dirk van Harbcrdcn,
ti mmermansknechl.
12 (A 188): bakkerij van Hendrik Benekamp (1811),
Willem Straatkamp (1832) en later Arie Steen
(1832) en Jan Steen (1871) die de bakkerij na de
brand in 1871 liet herbouwen. In 1890 overgenomen
door Arie van Dijk en in 1925 door bakker Anthonie
Marinus Rodenburg. Th,ms is op het huidige adres
Dorpsstraat 65 ijzerhandel J. van Eijk gevestigd.

Een aquareJ van C. Jonker uit 1813 geeft een
schitterende illustratie van het hierboven gcschetste
dorp. Links l.ien we de 11Uil.en nummer 9 en 8 en
vervolgens, mel het hekwerk en uithangbord 'De
Vergulde Wagen' (nummer 6) van kastelcin
Cornelis Maaskanl. Dc overige huizen links beboren
lot Wilnis, met in cle verte de brug over de
Heinoomsvaart. Rcchts zien we de bakkcrij van
Benekamp (nummer 12). Achter de bakkerij zicn we
hel bruggetje in de Kerkstraal, lcidend naar de
diaconiehuisjes en de pastorie. Uiterst rechts de Nil·
kerk. De dubbele haag oj) cle voorgrond rcchts
behoorde tot de tuin van de pastori"e, en Icidde in het
verieden naar een eveneens lot de paslorie behorend
lhcekoepcltje, zoaJs dal op een eerdere gravure van
1770 is afgebeeld.

Oudhuizen huiten het do!'p
Oudhuil.en builen het dorp omvatte de huisnummers
13 tim 39. De nummers 13 tim 37 lagen aan
weerszijdc van de hllidigc Olldhuizerweg, vanar de
ir. Enschedcweg lot aan de Veenmolen toe. De
nummers 38 en 39 lagen meer zuidwaarls: nUlllmer
38 111 hel verlengdc van Donkcrcind, thans
KorcnmoJenweg, en l111mmer 39, hel zogenaamde
Vcldhuis, was aIleen door het land bereikbaar en is
thans bckcncl als Veldhllisweg 2. De lmizen aan de
zuiclkant van de Oudhllizerweg hadden voornamelijk

AqllarC]llit J8 J:1 van C. .Jonker

lOS

ccn agrarischc funetic. Dc bijbehorende landerijen
strekten zich over ongcveer 2,5 km uit tot aan deVeldwetering. Aan de noordkant treffen we naast
arbeidersv,Ioningen de woningcn en bedrijven van
ambachtslieden
aan:
ecn
timmerwerkplaats,
schccpswerf, grutlerij, smederij en aan het eind ccn
korenmolen. Het gebied acbter deze woningen
In
het
bcstond
grotendccls
uit
water.
gemeenteverslag van 1855 [ref. 10]
wordt
opgesommmg gegeven van de bedrijvighcid in
Oudhuizen: "Opga{{f der voornaarnste fabrieken en
van haren toestand: een koornnwlen en een
gruttenj. De arnbachtslieden zUn J broodbakker, J
kledennaker, J' scheepmaker (2 knecht'~')J J
schoenmaker, I smid (I kneclll), I schilder (I
knecht), 1 tinunermaf! en metselaar (5 knechts)".

1864 ging het bezit over op Maarten Haring jr., dic
hier een schcepmakerij vestigde. De locatie is nu
bekend als Oudhuizcrweg 31 (drukkerij Avanti).
21 (A246): Imis van weduwe Gerbrand Westveen, in
1859 door ernating naar Gerbrand Weslveen,
veerschipper te Wilnis. Het huis werd in 1873
gesloopt en herbollwd. In 1873 ging het cigendom
over 01' Klaas Westveen, veehouder te Wilnis.
Huidige adres van deze locatie is Olldhllizerweg 6.
22 (A 132/133): in bezit van Cornelia van der
Kroegen. In 1838 zijn beide percelen gekocht door
Teunis Korver, veenman, die beide woningen
samenvoegde (perceel 0957). In 1887 gekocht door
melkslijter Antonie van Ackooij. 01' deze locatic
thans Oudhuizerweg 43.
23 (A264): in 1832 in bezit van Jan Eijkelhof,
veenman te Mijdrecht. In 1842 ging het eigendom
over 01' Zegert Eijkclhof, bouwman te Oudhuizen,
die het huis in 1866 sloopte, in 1871 herhouwde en
in 1890 verkocht aan lanclbouwer Aric van Zutphen.
Het eigendom gaat in 1918 in eigendom over op
Gen'it Korver, veehouder, getrouwcl met Utje van
Zutphcn. Aan haar dankt waarschijnlijk het pand,
thans nog aanwczig op Oudhuizcrweg 18, de naam
'IJcla's Boevc'.
24 (A I (6): woning m bezit van Cornelis
Rademaker, ontvanger te Wilnis, wordt gekocht
door Klaas en Jan Verhoef, schippers en gaat in
1875 in eigendom over 01' Marinus Verhoef. In 1877
wordt het huis gesplitst in twee woningen.
25 (A277): het Imis was evenals het naburige
nummer 23 in bezit van Jan Eijkelhof en ging in
1842 in eigendom over 01' Zegert Eijkelhof. Het huis
is in oorsprong omstreeks 1800 gebouwd en thans
bekend als Oudhuizerweg 24 ('Eijkelhoeve').
26 (A I02 en A I 0 I a): woning en scheepmakerij van
Jan Stam. 01' de tekening is c1uiclelijk de
scheepshelling aan de Bijleveld te herkennen. In
1864 wcrd het verkocht aan Gerrit van Lecuwen,
melkslijter te Amsterdam. Of het 01' dat moment nog
een functic als scheepmakcrij had is niet bekend,
maar in 1871 wordt het perceel gesplitst in zes
percelen met op ieder een woonhllis. Deze locatie is
thans bekend 'lIs Oudhuizerweg 65.
27 (A IOO en A I 00'1): huis en grutterij van Jan van
der Meer. Deze grutterij bestond waarschijnlijk al
geruime tijd, want vermeldingen in notarielc alden
van een grutterij in Olldhllizen gaan tenminste terug
tot 1718. In cen grutterij werd voornamelijk
boekweit tot grutten gebroken. Oit was goedkoop
voedsel en werd als pap gegeten. Dc boekweit werd
eerst op een eest gedroogd en vervolgcns vcnnalcl1
in de rosmolen. Het bedrijf is sinds 1849 voortgezet
door de familie Bots: in 1849 I-1enrieus Bots, in 1873
Gerardus Albertus Bots, beiden grutter en in 1925
Paulus Hcnricus Bots, graankoopman. Het huidigc
bedrijf Bots Huisdiervocders is nog steeds 01' deze
locatie gevestigd cn heeft als huisnul11J11cr 67

13 (Ani): in 1809 was de boerderij in gebruik door
Arie Burggraaf met een veestapel van 29 koeien en
13 scbapen. In 1832 was de boerderij in bezit van
Albertus Jan Klaus, veenman te Mijdrecht en in
1849 van Joan Vlug, burgemeester van Breukelen.
14 (A224): boerderij in 1809 in gebruik door Jacob
van Eijk en in 1832 iu bezit van Albert Garskamp,
veellman te Wilnis. In 1847 kwam deze in bezit van
de familie Van Sevenhoven. De boerderij heeft,
evenals nummer 13, uiteindeiijk het veld moeten
ruimen voor de aanleg van de ir. Enschedeweg.
15 (A238): boerderij in 1809 bewoond door Willem
van del' Vaart in 1809 en sinds die tijd in bezit van
de familie Van der Vaart. De boerderij werd in 1896
door de weduwe van Maarten van del' Vaart
verkocht aan de Levcnsverzekering Maatschappij
"Utrecht", die de boerderij rond 1900 herhouwde.
Oeze nieuwe boerderij ('Vee- en zomerlust) staat 01'
het huidige aeh'es Oudhuizerweg 2-4.
16 (AI63/164/I65): drie woningen in bezit van
Jacobus de Groot, metsclaar, die ook in cen van dric
woonde, later In bezit van Feike Feikes,
timmermansknecht, Jan Verhoef (1849), schipper en
vcerman en Dirk Verhoef (1873), schipper.
17 (A 162): Imis in 1832 in bezit van predikant
Engelbertus Leonardus de Bruin. In 1874 door
schipper Marinus VerhoeIT gesplitst in drie
woningen (01131/01132/01133). Thans 01' deze
locatie Oudhuizerweg 19.
17A (A244): bezit als huisnummer 21.
18 (AI39): huis in 1832 in bezit van Gerrit
Schaaphuizen. In 1871 door koopman Jan Bellersen
gesplitst in drie woningen (01134/1135/1136).
Thans 01' deze loeatie Oudhuizerweg 27.
19 (A 138): in 1809 bewoond door Gijsbert van dcr
Kol, visser, in 1832 in bczit van weduwe Gijsbert
van der Kol en na 1835 in bezit en bewoond door
haar neef Cornel is Burger, vecnman. Het hllicEge
mires van deze locatie is Oudhuizerweg 29.
20 (A 136): in 1832 in bezit en bewoond door
Maarten Haring, gemcentebodc en veldwachter. In
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Olldhllil:cn bij de Bijleveld (huidigc Wctboudcr Botsbrug) Cil. 1910 Links het
woonhllis van grll!tcr Bots (111". 27). Rechts de bocrdcrij vermcld onder 111'. 28.

28 (A291): boerderij van Albert Garskamp,
veenman. De achtereenvolgende cigenaren waren
Hendrik van Rooijen (1837), Gijsbert van Mourik
(1863), landbouwer, en Johannes Eijkelenboom
(1882), veehouder. Het huidige pand op deze loeatie
(Oudhuizcrweg 28) stamt uit 1924 en is gebouwd in
opdracht van de {oenmalige eigenaar Cornclis van
Oostvcen.
29, 30 (A90 en A89): woningen van Albert
Garskamp, verkocht aan Maarten den Ollden en
vervolgens EIben van der Veer (1862), Abraham
Broere en Jan van Vliet (1888), Jannelje Oostwaard
(1895) en Albertus de Graaf (1904), Het huidige
aclres van deze Jocatit is Oudhuizerweg 71-73.
31 (A303): boerderij van Jan Dionys Viruly,
koopman te Rotterdam, verkocht aan Aric Korver,
veenman te Oudhuizen en later (1840) aan Jan Vis,
evcneens veenman Ie Oudhuizen. Hct hllidige adres
is Oudhuizerweg 34.
32 (A324): bocrdcrij van veenman Arie Korver en
waarsehijnlijk ook door hem bewoond. In 1842 gaat
deze in eigendom over op zijn dochler Elizabeth
Korver e-n na haar overlijde-n in 1882 naar Jacob
Dam, gehuwd met Trijntje Korver (een kleindoehter
van Arie). In 189 I neemt zoon Dirk Dam het bedrijf
over. Dc boerderij, in oorsprong daterend uit 1642,
is thaw; een rijksmonument en bekcncI als
Oudhuizerweg 42.
33 (A63 en A64): Iwcc woningen van Corne-lis
Rademaker, ontvanger te WiJnis, gesloopl in J852

door de loenma1igc eigenaal' Dirk Tijsterman, grofen hoefsmid.
34 (A326): boerderij van Thijmen VersIoot, in 1832
in bezit van zijn wedll\:ve. In 1836 bewoond door Jan
Cornelis Verslool. Het wordt tussen 1836 en 1838
verkocht aan HencIrik van Rooijen, ontvanger del'
belasting. In 1838 wordt het gekoeht door Arie
Korver (zie nr. 32). Hel blijft eehter kennelijk
bewoond door de familie van Rooijen. In 1846 doct
Lccndert van Rooijen, 51 jaar, schipper, aangifte van
het ovel'lijden van zijn zoon Jacobus in huis nummer
34. Het huidige adres is Ihans Oudhuizerwcg 50.
35 (AS9 en A60): twee woningen van de Hervormde
Diaconic. Dc namen van bewoncrs op deze
huisnummers zijn Harmanus Middelkoop, 34 jaar,
arbcider, die in 1834 aangifle van het overJijden van
zijn 88 jarige vader doet, en Huibert van der Poel, 36
jaar, arbcidcr. Het bezit gaal pas in 192J ovcr oj)
schipper Willem Korver.
36 (AS7 en AS8): twee woningen van Dirk
Oudshoorn, bouwman Ie Oudhuizen. Onder dit
huisnummer wordcn cen groot aantal namcn van
bewoners aangelroffen, \vaaronder Vcrbrllggen,
Versluis en Oppelaar.
37 (A360 en A361): twee woningen van de Rooms
Katholieke Armen van Wilnis, worden in 1892
verkoeht aan Willem Kruiswijk. De bewoning van
dezc \voningen bat de namcn zien van Gijsberl van
Lceuwen en Gijsbert Kopier. Het hllidige acIres van
deze locatie is Oudhuizel'weg 62.
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37A (A30 en A30a): veenmolcn en bijbehorcnd

brandspuit, 1805, GAW inv. nr. 153.

11llis, in 1832 in bezit van Jan de Vries, timmerman.

8.

'russen 1832 en 1841 gaan de molcn en huis in

gcmccnten Wilnis
GAW inv. nr. 143.
9. Burgerlijke Stand
1827 - 1857, GA W
10. Gemeentevcrslagen
GAW inv. nr. 210.

cigcndol11 over oj) mole-naar Jan Pikker, in 1841 !lam
Thimothcus Paddenburg en in 1856 naar Klaas van
del' Does. Dc Jocalic is nLl bckclld als Oudhuizcrwcg
109.

Staat van stcmgcrechtigdc burgers binnen de
en Olldhuizen,

1811,

Olldhuizcn, overlijden
inv. nr. 175,278.
Olldhllizen, 1855/1856,

Rcf'cl'cntics:
I.
2.

3.

4.

S,
6.

1.

Kadastrale lcggcrs betrcffcllde Wilnis seetic
D (Oudhuizen), 1832 - 11940], GAW inv.
nr. 646-650.
Staat van inwoners van Wilnis, Wcstvccn en
Oudhuizcn,
ingcdccld
volgcns
huisnummering, 1809, GAW inv. nr. 146.
Opgavc van het aanta! koeie-n, pam'den en
schapen, 1812, GAW inv. nr. 139.
Opgavc aantal dcuren en vcnsters lt1

gcbouwcn
7.

Litcratuur:

Proccsvcrbaal
grcnsbcpaling
van
Oudhuizen, 1832, GAW inv. nr. 218.
Oorspronkelijke Aauwijzendc Tafel (OAT)
gcmcente Oudhuizcn (later Wilnis).

te

Witnis,

We-stye-en

2.

3.

4.

en

Oudhuizen, 1810, GAW inv. nr. 137.
Lijst van opgeroepen inwoncrs van Wilnis
en Oudhuizen voor het oefencn mct dc

Bruijne, F.H. dc, "Dc Ronde Vencn, Een
sociaaI-gcographisch
sludic
van
cen
gedeclte van het Hollandsch-Utrcehtseh
weidelandschap", Rottcrdam-Utrecht, 1939.
Linden, H. van der, "Dc Copc, Bijdrage tot
de reehtsgeschiedenis van de openlcgging
dcr Hollands-Utrechtse laagvlaktc", Assen,
1956.
Bloed, Drs. A., e.a., "Van Wildcrnis tot
Ronde Venen, grepen lIit de gcschicdenis
van Wilnis", 1984.
Ginkel-Meestcr. Saskia van en Ltigcrs,
Hans, "Dc Ronde Venen, geschiedenis en
architcctuur",
Monumenten-invcntarisatic
Provincie Utrecht, SPOU-Utrecht, 2001.

Zij waren de grondleggers van wat de Ronde Venen zijn geworden
door .loop Frankenhllizen

Deel 1, De familie Verdam
Wie over de periotle 1790~J900de vcrs/agen van de gemeenteraden van de Rondeveense dOllJen lees! kmnt
met grote regehnaal de nan/en Verdam en Van Wieringen tegen. Samen mel andetcn V0J7ll-{!11 zU de
gemeentebesturen en bepalen daarmee in hoge mate her I'Ve! en lvec van de inwoners en de ontlvikkeUng van
het gebh!d van de ronde venen, .s'tamboon1onderzoek laa! zien dat veel van de bestuurders in die fljd aan
elkaar venvanf zUn zodal gesproken kan Ivorden van eenfamilieaangelegenheid.

Inleiding
Dc naam Vcrdam. Dc cne keel' kom .ie de naam
tegen als burgemeester, een andere keel' als
gemeentesecrctaris, dan wcer als notaris, raadslid,
veenbaas, lid van ccn of mcer poJderbesturen en
grootgrondbczittcr.
Notaris Anthonij Verdarn is
burgemeester en secretaris van Vinkeveen. Zijn
vader, Adrianlls Verdam, is notaris in Mijdrechl. Dat
Adrianus Verdam de vader is van Anthonie weet
men omdat deze laatste soms wordt aangcduid als
Anthonie Azn. Dat Mijdreehts burgemcester Jaeob
Verdam de jongere broer is van notal'is Adrianus
Verdam en getrouwd is met Gcertruida van
Wieringen, blijkt uit stamboomondcrzock. Daaruit
blijkt ook dat haar broer, de rijke veenbaas Hendrik
van Wicringen, 62 jaar oucl was tocn zijn dcrde zoon
met de naam Klaas werd geboren. Ecrdcrc Klazcn
waren jong overleden. Deze laatste Klaas van
]09

Wieringen, grootgrondbezitter, turfschipper en
vccnbaas, zou later huwen met de in Mijdrecht nu
nog bekcnde mcvrouw Van Wieringen. Een studie
naar de familiebanden toont naast de munen Verdam
en Van Wieringen ook de namcn Bcnekamp,
Eijkelhoff, Van der Docs, De Voogt cn Westvecn.
VeeI Icden uit die families blijken door huwelijken
aan clkaar verwant gcworden en zijn zonder
uitzondcring alicmaal lidmaat van de Nederlands
Hcrvormdc Kcrk. Velen hebben daarin zelfs een
hestuursful1ctie. Ruim een eeuw lang hebben deze
families het bestuur van en daarmce de relatie tussell
de Rondevecnse dorpen bepaaJd. Vinkevecn vormt
hierop
eell
uitzondcring.
Dc
kortstondigc
(familie)rclatie eindigt daar ll1 1841 wanneer
burgemeester en notaris Anthonie Verdam overlijdl.

He! erfgoed

aldaar het huwe-lijk tllssen Aljen Pietersz. Verdam
en Neeltje Jacobs Van Wieringen. Hun zoon Pieter
Arisz. huwl Jaapje Davids Hoffaart . Uil dal
huwelijk komen negcn kinderen. Bcn ervan is David,
geboren op 17 april 170 J. Op 29 auguslus 1729
trouwl c1eze David Verdam in Wilnis met de op 3
november 1700 aldaar geboren Adriana Anlhonies
(dochler van Anlhonie) Van 13emmeJ. Hel echlpaar
blijft in Nieuwkoop wonen en krijgt vijf kinderen.
Een ervan is Anthonie. Hij wordt geboren 19
I"ebruari 1730. In februari 176 I laa! hij zieh mel
Nieuwkoop
inschrijvcn
bij
attestatic
vanuit
Gereformecrde Kcrk le Mijdreeht. Hij is clan 31 .Iaar
oud en van beroep veenman. Eerder ai, oj) 30 maar!
1758, had z.ijn loekomslige echlgenole, de in Wilnis
woonaehtige Helena Berkel. dal gcdaan. Op 26 april
1761 lrollwen beiden in de kerk te Wilnis. Hel
cchtpaar gaat in Mijdrecht woncn en krijgt daar een
groot aantal kinderen. Voor zover is na te gaan
blijven er negen in leven. Ecn ervan is Jacob
Verdam. geboren le Mijdrechl 01' 22 december 1774.

De brocrs Adrianlls en Jacob Verdam ieven in cen
tijd van grotc maatschappclijkc, gcografischc en
politieke verandcringcn en samen hcbben ze in het

gebicd vall de ronde-vencn cell onuitwisbarc afclruk
achtergelatcn. KUHnen zij dan de grondlcggers
gCl10emd worden van wat het gcbiccl nu is
gcwordcl1? Naast (en misschicn wei door) hun
runctics in het opcnbarc leven hcbbcn ze in ten
grool veenclerijbedrijf op pOlen kunnen felten.

Daarmcc rijk gcworclcn hcbbcn zc hun kinde-ren en
klcillkindercn een gocdc opvocding kunncn gevcn.
Mijdrecbl komt zelfs de eer loe enkcle grole zonen
le hebben geJcverci. Hel zijn de professor en
boogIe-raaI' lcttcrkunde Jacob Verdam, zoon van de
in Mijdrechl geboren Hendrik Verdam en
voornaamste schrijver van het a10111 bekcndc
Middelnederlands woordenboek. Dc vacler en
moeder van deze Jacob Verdam zijn beidc jong
gestorvcn. Vader Hcndrik we-I'd 34 jaar en moe-del'
Mijnlje 31 jaar. Dc dan nog mincleljarige Jacob
blijkl lange perioden woonacbtig in Mijdrechl. Niel
ol1waarschijnlijk is hij claar venier door zijn tantes
grootgebrachl. Een anclere grote zoon is professor en
hoogleraar wis- en natuurkunde Egidius Verdam.
Geboren in Mijdrecht en zoon van notaris Anthonie
Verdam. Hij promoveerde in eerste instantie op een
proefschrift over bedUkingen.!

Jacob Verdam
Jacob Verdam beginl zijn carriere in 1796 als
subsecretaris van wat clan nog het gerecht Mijdrecht
heel. Hij is daarnaast ook sccretaris van het gcrecht
Wilnis en Weslveen. Tot 1856 is hij bcurlelings
griffier van het vre-dege-rccht, gemeentesecretaris,
raadslid, wethollder en burgemeester van Mijdreeht.
Wilnis en Olldhllizen. In 1820 eersl nog lijclelijk
sehout, daarna in 1825 officieel burgemeesler van
zil hij
111
diverse
Mijdrechl. Daarnaasl
polderbeslllren. Na de brellk met de besluurders van
de Hol1anclse polders (Waverveen e.o.) koml hij in
hel presidium van de achl Slichlse polders. Tol op
hoge leeftijd is hij poliliek aClief. In december 1851
geeft hij le kennen af le treden als bllrgemeesler. Hij
is dan 77 jaar oud. Te ouel 0111 nog langer de functie
van burgemeester te vcrvllllen. De nlellwe
gel11eentewet van Thorbecke is wat dat betreft
dllidelijk. Jacob Verdam overlijdlop IS december
1856 op 82-jarige leehijd. Hij is dan wclhollder en
ambtenaar van de bllrgerlijke stand van Mijelrecht.
Op 9 december 1856, cen week vcl6r zijn overlijden,
registreert hij nog het overlijden van Geertrui
Lagerman, olld acht maanden en ondertekent da!
persoonlijk. Op 10 december 1856 woonl hij nog
een raadsvergadcring bij. Zijn hc1e- leven he-eft in
het te-ken van het water geslaan.

De huiclige gemeente laal veeI beelden zien van wat
de Verdammen en Van Wieringens hebbcu bereikl.
Hel zijn de drooggemaakte polders, die deels onder
hun bestuur tot stand kwamen. Maar echte
eerbewijzen voor die grondleggers kent de gemeente
niet. Geen standbeeldcn of straatnaambordjes. De
begraafplaats naasl de N.H. Kerk in Mijdrechl toont
nog het enige dat aan de familie Verdam herinnert.
Hel is de 150 jaar oude grafsleen. De slopershamer
heeft eehler al een tijdje klaargelegen om de
grafsteen oj) Ie ruimen. Bet graf lcvert geen geld
meer op en onderhoud is duur. Gelukkig schijnl de
sloop nu le zijn uilgeslcId. De levensgeschiedenis
van de Verclammen en de Van Wieringens is te groot
om in ten aflevcring van dit blad te vermelden. In
deze aflevering gaan we in op de oorsprollg van de
Mijdrechtse tak van de familie Verdam en dan met
name het leven van burgerneester Jacob Verdam. In
ccn van de volgendc aflevcringen besteden we
aandacht aan het leven van zijn broer Adrianus
Verdam, diens zoon Anthonie en de kinderen van
burgemeestcr Jacob Vcrdam. Weer laler diepen we
de Mijdrechtse tak van de familie Van Wieringen
uit.

Bestuurder en politicus
AI op jonge lechijd wordl Jacob Verdam
geconfronleerd mel de polilick. Als hij 21 jaar oud is
komen de ingezetcncn van de Ronde Venen in
opstand tegen de gevestigde orde. De plaatselijkc
bcstLlurdcrs worden vCljaagd en het volk van
Mijdrecht kiest tcn nieow gemeentebestllllr. Het zijn
de rumocrige jaren van de Bataafse ornwcnteling

De oorsprong
De Mijdrechtse lak van de familie Verdam vindl
haar oorsprong in Nieuwkoop. In 1658 meldcn c1e
kerkarchieven van de loen nog Gerefonneerde Kerk
1]0

Utrecht. Dc schout van Mijdrceht en vijf dirccteuren
krijgcn het beheer in handen. Jacob Yerdam is
secrelaris. Namens de ingelanden vormen zij de
directie en worden zelfs bekleed met openbaar
gezag, Omdal de verveningen cloorgaan loldal de
ringdijk is gesloten, krijgcn zij in feite ook de
veenderij te behercn en dal zal ze geen windeieren
leggen, be sluiling van de ringdijk om de poldcr is
in 1791. Het droogmalen van de Eerste Bedijking
kan bcginncn, rVlaar van echt droogmalcn komt
voorlopig niet vecl terechl. In augustus 1797 krijgt
Jacob Verdam er functionecl mee Ie maken. De
ingczelte stoommachine is technisch slechl,
waardoor het boven water gekomcn land weer snel
onder loopt. Het comit" tot zaken van de
Mijdrechtsc droogmakerij \vil in plaals van de
'vuurmachine' weer watermolens inschakclen en
legt de beslissing daarover in handen van de
volksvergadering, Bet gevolg is ruzie mel de
provincie, Hel provinciaal beslullr laat weten dat een
grondvergadering daarovcr niet kan beslissel1, het
volk mist nll eenmaaI de kennis. Ben maand Later
komi het onderwerp weer aan de orde, Bet verweer
van het volk van Mijdreeht is dat ze door de
provincie nooil echt zijn ge'Informeerd over de gang
van zaken. Had men watennolens gehouden, dan
had de droogmaking binnen twee jaar voltooid
kunnen zijn en wei voor minder dan 100 duizend
gulden. Nu met de nieuwe machine en zijn vele
gebreken is dat vijf keel' zo veeI geworden,
Jacob Verdam heeft voor de hOllding van de
provineie geen gocd woord over. "Heerschzucht en
geldverspilling, zonder dat het volk daarover kan
beslissen", schrijft hij in zijn verslag. AI snel
worden, naasl het kreupele sloomgemaal, vier vijzelen vier schepradmolens ingezet. Maar het blijft
(hveilen mel de kraan open. Keel' op keel' staal de
Mijdrechtse Zuwe (nu de N2(1) onder water en
moet de gemeente Mijdreeht handenvol geld
llitgeven om de wcg le repareren teneinde de
verbinding mel Uilhoorn in sland !e houden,
Decennia lang dringt burge-meester Jacob Verdam
via zijn gemcentcvcrslagen er bij de provincic oj.)
aan iels aan de molens Ie doe-n, maar de reactie op de
Mijdreehtse klaagzangen blijl't lauw. In ISI7 brandt
het machinegebollw 'If. "Dc polder is pas voor 2/3
decl drooggemalen", meldl de gemeente in haar
jaarverslag, Dat lijkl echtcr lichtelijk ovcrdreven of
politick be'l'nvloed, want in een rapport uit ISOS
schreef Jacob Verdam, oj) lasl van koning Lodewijk
Napoleon: "Eerstc bedijking reeds gehecl verveend
e-n drooggemaakt, wordende echler in die
droogmakerij, thans nog eenig bovengekomen vee-n,
dat overgeschoten was, weggetrokken",
Het gemaal wordt herbouwd, maar blijkt dan te veel
brandstof te gebruiken. In IS30 is het geduld op. Het
gemaal wordt deels verkocht en afgebroken. Het
maIcn gaat door, maar aanvuJlende maalregeIcn zijn

Burgcmccstcr Jacob Vcrdam. Missic volbrachL

waarin hij opvalt als subsecretaris van hel gerechl
Mijdreeht en later de gemeente Mijdreeht.
Nauwgezet en in een kcurig handschrifl beschrijft
hij de vaak rumocrige volksvergaderingen. In
februari 1798 wordt hij aangesleld als secrclaris van
het nieuwe 'comilce 101 de criminele justitie' Hel
omvat een aantal mellscn, dal onder leiding van de
officier van juslilie Joshua OUens recht gaat spreken.
Niets in de dorpen Mijdreeht en Wilnis blijft nog
oeheim
voor Jacob Verdam. Het einde van de hoge
b
reehtspraak in Mijdreeht is eehter in aantoeht. In
maarl 1798 besluit het intermediair adminislraticf
bestuur van het voormalige gewcst Utrecht "de
uitoefening van de jurisdiclie door de zoogenaamde
hooge hecrlijkheid in dit voormalige gewest te
vernietingen en dezelve aan den Hove (Utrecht) te
dcmandcren". Zijn laalste verslag als secrelaris van
het gereeht Mij;lrecht dateert van april 179S. Hij
meith dan dat het provisioneel (tijdelijk) bestuur van
rV1ijdrecht is ontbonden en vernietigd "als plaats
m(~akende voor een door hen lieden te dien einde
benoemel gcmecntcbesillur" Een historisch schrijven,
waanl1ee hij in feite de geboorte van de gcmeenle
Mijdreeht bekend maakt.

"Heerschzucht en geldverspilling"
Sinds zijn inlTede in 1797 als secretaris van het
voormaligc gcrecht Mijdrcchl is Jacob Verdam
betrokkcn bij de droogmakcrijcn. Hij valt vooral op
door zijn houding tijdens het droogmaken van de
polder de Ecrste Bedijking. (dat is de polder ten
noorden van de N20 I waar nu o.a. de
Tiellboeren\veg door heen loopt)
Wegens
gcldgebrek kunnen en willen de ingelanden in die
polder niel meedoen mel hel droogmaken, Dc
droogmakcrij komi dan in hande-n van de provincie
III

onafwendbaar. In 1836 roept Koning Willem I een
bijecn om Ie zorgen voor die
maatregelen. Zitting hebben Jacob Vcrdam, Hendrik
van Wieringen en Anthony Verdam Azn. In 1838
grijpt hel Rijk 111 met het inzetten van
schepradmolens in gangen. In 1845 kunnen de eerste
perccIen land worden verkocht. Wcgens zijn vele
verdiensten wordt Jacob Verdam door Z.M.
bcnoemd tot ridder in de orde van de Nedcriandsche
Leeuw,

weg veroorzaakl door het losloopen van groole
kwaadaardigc
honden,
hebbende
hij
zclve
ooggetuigc geweest dat zulke honden de menschen
op de weg hebbcn aangevallen. Waarom hij
proponeerde hier in door gepaste maalrcgelen
dadeIijk te voorzien. En is na delibemlie
goedgevonden en 101 clat bij het te ontwerpen
reglemelll van policie in nader zal zijn voorzien, hel
Iosloopen van aJle groote honclen le verbiedcn op
poenc dat denzelven dadelijk zullcn worden
doodgeslagen waar loe den veldwagter en
jusititicclienaar werden onlboc!en en gelast. Zullende
de secrelaris hier van dadeIijk eene gepastc
publicatie uitvaardigen".

COl1lJ11JSSIC

Tiercering
Naast secrctaris van de Mijdrcchlse droogmakcrij is
Jacob Verdam ook gemecntesecretaris van Mijdrccht
en Wilnis. In 1806 wordt koning Lodewijk
Napoleon ingehuldigd en bIijken de eerder
\vcggejaagde bcstuurdcrs het plLlche va]) hun zetcls
weer te hcbbcn bezet. Vier jaar later is Nederland

In november 1820 ovcrlijdt Mijdreehts schout en
gadcrmeester H. A. van Doorn van Noord
Scharwoucle. Gedeputeerde Stalen van Utrecht staan
toe dat Jacob Vcrdam diens functie tijdelijk
waarneeml. In december worth hij bij Koninklijk
Besluit officieel benoemd tol schout van Mijdrecht.
Daarnaast blijft hij gemeenteseeretaris. 1821 wort!t
een zwaar jaar voor de nieuwe sehout annex
secretaris. Bel beginl met de vastslelling dal de
invoering van het metrieke stclsel slagneert. Het is in
Mijdreeht nog niet verdeI' gekomen dan gewichten
en eIIenmaten. Hij schrijft: "Dc geheehtheid aan het
oude stelsel voorkomt niet dal er hier en daar
oogluikcnd nog gehruik van gemaakt wordt". Dan
de
gemcenteraad
dat
Verdam
aIs
vindl
gemeentesecretaris nog steeds le veel verdi end. am
de gemeenterekening over 182 I sluitend te krijgen
wort!t zijn traktement verlaagd van 165 naar 100
gulden per jaar. TOl overmaat van ramp blijkt aan
het eind van het jaar dat z(jn gemeentconlvanger
fraude heeft gepleegd. Officieel heet het dat AJ.
Klaus (met tllssenpozen ook sehout en secretaris van
Wilnis en Oudhuizen) meer be!astingen heeft ge'ind
dan versehuldigd waren. Dc cohieren over 1819 tim
182 I zijn onvindbaar en Klaus 7.elf is voortvluehtig.
Klaus worch 'gesllspendeerd' en onlslagen. In juli
1825 worth Jacob Vcrdam bij Koninklijk Besluit
benoemd tot burgemeester en secrctaris van
Mijdreeht. Dc titel schout is definitief verIeden tijd
geworden. In 1827 wordt Verdam penningmeester
van hel veendcrijfoncls. Hij krijgl dan een grool
opgebouwd vermogen le beheren.

ze-Ifs cen decl van Frankrijk geworden en is
gemccntcsccrctaris
Verdam
gcdwongcn
zijn
verslagcn in de Franse taal te schrijvcn. Dc inlijving

duurt maar kort. Frankrijk is niet echt gcYntcrcsseercl
in die eigenwijze Hollanders, aileen hun centen zijn
bclangrijk en die hebben zij inmiddels binnen. In
181 I worth Jacob Vcrdam geconfronteerd met de
gcYolgen van de Franse bezctting. Dc tierce-ring van
de staatsschuld is een feit. In een klap wordt de uitte
betalen rente door het Rijk tot eenderde
tcruggebracht. Het Rijk heeft chronisch geldgebrek
en rentebctalingcn aan gcldschictcrs vormen op dal
moment de helft van de rijksbegroting. Dc
voornaamstc Mijdrcchtsc geldschietcr is de
Mijdreehtse veenderij. Ruim 4 ton is in de loop del'
jarcn door de vcenlie-den 'lIs waarborgspcnningcn in
staatsobligatics belegd. Dc inleg dient om hct
verveende en lot waleI' geworden land in de
toekol11s1 droog te maJen en c1aarnaast om uil de
rentcn de dorps- en polderiastcn te betalen. De
ticreering zet echter alles op zijn kop. Forse
bezuinigingen zijn hel gevolg en Jacob Verdam ziel
zelfs zlJn trahement als gemeentesecretaris
beneclenwaarts bijgestcld. Ondanks dc bezuinigingen
gaal hel 'lurven' onvermindercl door. Steecls mcer
land \\lordt waleI' en steeds meer land gaat over in
andere handen. Handel in vcenland is anno 181 I nog
stccds big business.

Ordonnanties en publicaties
Oorlog, cholera en geldgebrek

In 1814 komt koning Willem I en mel hem begint
Verdam
cen
periocle
van
grote
voor
maatschappelijke vcranderingcn. Nederland wordt
op
Franse
leest
gesehoeid.
De
verdeI'
gemeentesccretaris krijgl de ene na de andere
ordonnanlie onder ogen en publiceert bijna aan de
lopende band verordeningen. In april 1818 !aat hij
weten: "Door den assessor (wethouder) A. Verdam
(zijn broer) is te kennen gegeven dat diverse klagten
bij hem zijn ingekomen omtrcnt de vciIigheid del'

In 183 I is cholera in aanloehl. Op bevel van de
gouverneur 111 Utrecht moet de burgemeester
badkuipen aanschaffen. De zllinige Verdam laat
weten dat de boeren grotc lroggen hebben, die ook
gesehikt zijn voor het doe! dat de heer gouverneur
voor ogen staat. Voortvarend laat hij vervolgens de
gemeente in wijken verdelen en wijkrneestcrs
aanslellen om melding te maken van gevallen van
de
eersle
geschreven
cholera.
Het
zijn

I J2

Deze stamboom van de
l\'Iijdrechtse tak van de
familie Verdam over de
periode tussen 1730 en
1903 is zo nauwkeurig
mogelijk weergegeven.
Dat betekent niet aIleen
aandacht voor de
mannelijke nazaten, maar
ook voor de vrouwelijke.
Daarnaast zijn ook
enkele aangetrouwden
vermeld ,'oor zover deze
hebben bijgedragen aan
de vorming van de
Rondeveense gemeenten.
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Amhonie Verdamgcb. teNieuwkoop 19-2-1730t 21-1-1783tc Mijdrcd:rthuwtop
26-4-1761 in Wilnis Helena Berkel geb. tc WaUringM 21->.1734. t 3_11·1&14tc
Mijdrecb1. Bet eclJ1paar vestigt licb tc Mijdrecbt.

Miidrecbtse tak

acob Verdam. geb. te Mijdrecht 22-12·
774 cnaldaarovcrleden 15-12-1856huwt
;6-10.1798 Cs!harina <Zombou geboren
~ Amsterdam. t 27-1(}.1802,
dasma op 154-1&04 buwt hij Goertrol van
Wieringengeb.1781 t9-1.1837

:?

acobVadamwastu=I79&en 1&51
beurtclings griffier van bet vrcdesgercclxt,
~ wethouder, schout en
van Mijdf-edrt, Wilnis en
Daamaast was hij bestuurder
!van diverse polderbestu.'"eD

ant 1766-20-3-1844

!uIwt op 10-11-1793

in Wilms Christoffel
vanden Boo

I
F~ena~deD
s 1795-1&66

I

~Maria &-l-lm

.4-.3-1&48 komt op 15-7-1784

~ j=ge d",,,,,, von

icuwkoop naar Mijdreebt..
~_ """ Kl= """,,-,
~._op25.9-1814 Maarten
anEijk, t8-3-1817daama
~c2~5-1S29 Hcndrik
cstv~ (53) 1m-

I

Pu&mizen.

'-'"

De informatie werd
verzameld uit de dooptrom,\,- en begraafboeken
van de toenmalige
gereformeerde gemeenten
te Nieuwkoop en te
lVIijdrecht; het Centraal
bureau Genealogie te Den
Haag; het
bevolkingsregister en de
burgerlijke stand van de
gemeenten Mijdrecht en
\ViInis.

'm. Namen van personen in de doop-,
uw· en lidmaatboekcn van de n.h. kcrk
Mijdrecht zijn aiet altijd eensluidend
[Weetgegcven. Zo hod Helena Berke!
oms L= van Berkel en word!: Elisabeth
de Bije soms Elisabeth de Eie gcnoemd.

I

fAd:riana 26-12-1768
~:in
.<dorik1&\2

p;;;---

I

r j e 1_3-1772

David Verda.m 2-5-1762
belijdenis 11-2-1786
=inl794na

pitkje huwt op 1-7-1827
Hendrik van Roijen
2·10-1790 t 23-8·1868

foot

I

Kl.aas20-4-1805 t 29-10-1892
He!enaMaria 19-11-1806 t 17-&-1822
Jacob 1&·2-1809t..
Jacob 18-4-1811
Gccrtrui29-7-1&13 t25-5-1890
Adriana22-9-1814 t 14-8-1869
Elsje 21-1·1815 t 3-3-1861
Sara2-1-l&17 t7-11-1885
Hendrik2&-4-1&I9 t 30-10·1853Adriana Elisabeth 8-6-1821 t 18-2-1891
Helens-Maria 21-1-1824t 12_2_1845

KIaas VeNam (33) huwt op.24-5·1838
~otte Pieper un Asd.. (23). Zij overlijdt
i:n. hctkindetbed(doodkindje 11-4-1841)op
30+1841. Daaroa huwt hij op 23·9-1847 in
Asd. Dina Cornelifl. Henricttc van Doom
1822 Zij vcrtrekt in 1894 naar Den Haag en
=erli'dt &·3-1903

Jacob 13-9-184& t 13-5-1854
Hermsn Jan 16-7-1850. Vertrekt in 1870
_Dclft
Jacob 13-11-1&54. Vertrekt in 1870 na.ar

Van Dina

Don"""

NicolaasCom. Bcndrik20-4-1861 Vertrdct
in 1891 ns.nr Delft. Wordt tr.

I

~

Vctdam Mijdteeht 14-4-1767t
17-11-1823 huwt op&-7-1790 in
~enhoven Elisa.betbdeBije26-1(}'1766
, 24-3-1842 te Mijdrecht.
Verdam was notsris en Landmcter
[te Mijdrecht

:Miidreclrt

f\drianus

I

Anlliony22-9~1793 t

N~ te Mijdrecht en

9·1-1841

lsecretaris Vrnkeveen.

Van Klaas Benekamp

Van Catharina
AIlthony 18-9-1799
Samue! Cromhou
13-5-1801
Adrlltllus 12·1(}.1802

1"""""~ilci'
1-8-1775

emmetje Benekamp (1801)
emmetje Becekamp 22·1·1797
lF~clje Benekamp 20-1~1&01
~wtop2'1l-1834 met
f- endrik van Wieringen(62)
~ Wilnis t 23·12·1839

Van Gee:rtrui

~eehjc, met

Iosetje
4-4-1771
belijdenis

Suzanne Elisabeth 6-6-1828
uwt op 2-8-1855 met
~~lis van Wictiugen geb.

..

"".

uwt injuli 1819 Louise Westhoff
1799 t 29-4-1883
~~1_1794 t 10-2-1837
7-3-1797t· ..
brnham 21-6·1798 t 27-1-1&07
Leendert 2-12-1800
~doo:n Jan 2·12-1802 t 29-10-1866
oogleraar wis- en natuurkunde huwt
18-7-1833 met Jolwma.Frederika
ncobaHagcn. t 30·10-1871
Comclis 29-10-1806
Abraham Leen.dert 30+180&

':P

P:=?ert

endrik Verdam{siga:remnaker) huwt op
16-4-1840 in Amsterdam met Mijll!je
~n. Mijntje werddaar in 1818

~horen is danr overleden op 24-11-1849.

et ecbtpaar had er een "'rinke! op de
Anje1iersgracil1 (Nu Westerstraat)

Geertruids 14-1-1842 te AnJ.sterdsm.
30-10·1870 te Mijdrech1
aoob 22·1·1&45 te Asd. t 19-7-1919
~wtop 19-7-1872 Bartha van Ketwich
aoob wordt hoog!= letterlamdc en
teLciden. (Middel.nederlands

pmCSSOl:

F~""""""')

jAdriana Elisabeth geborcn 24-5-1847 te

f'n--

Wilnis 27-10-2002J.F.

voJwaardige gehoorzallling aan de Wet en het
krijgsbeSIUUI' en voor cle moecl en vol harding doo!' LJ
aan de dag gelcgcl".

wijkindclingcn van MijdrechL In zijn voorJichling
aan de bevolking Jaat hij wcten dut braakloop (/.o
heetle de cholera toen) niet besmcttelijk is. Wei
waarschmvt hij voor heftige gemoedsbewcgingcn en
angstvallige vrees, Onlllatigheid in hel gebrllik van
spijs en drank is slecht. "Zorg voor reinheid, zllivcre
lucht en eel gcen onrijpc vruchtcn".

In 1839 laat de gemeenlesccrelaris Jacob Verdam
hel schrijfwcrk over aan ;:ijn I.oon Klaas. Daarmcc
komI levens een eind <lan zijn in keurig hHndschrifl
gcschreven vcrslagcn.

Het is 6 december 1834. Dc Mijdrechtse schlmers
die in Belgic in 1830 'Ian de 10·daagse veldtocht
hcbben declgcnomen moelell \vordcll bedankt en
"eenvolldig llli.lHr gul onthaald". I--Ielmag dus niet te
duur v\lorden. Gclukkig is het tocvallig vandaag net
de vCl:jaardag van de kroonprins, een gocde
gelcgenheid elLIS om de vie-ring cr van Ie combincren
mel het bedanken van de schlltters. Er wordt
gevlagd, hel reehthuis is versierd en verlicht en er is
een ere poor! mel een gcpast opschrifl. Om 5 uur zijn
achllien met name gcnoemde schutters bijeen en
luistcren naar de toespraak van burgeme-ester
Verdam. In \vijdsc bcv./oordillgCl1 memorecrt deze
hel jaar 1830: "toell oproer en geweld aangevuurd
door hclsche huitcnlandsche staatkunde (Belgic) het
vaderland met cen voJstrekle ondergang bcdrcigde
en de noodzaak van de verdediging van den
vadcrlandschen groncl. Dank voor Uwe betoonde

Wilnis, een zaak apart
Zijn hcle !even als besluurdcr is Jacob Vcrdam
gcvlccsI
met
gcldgebrck,
geconfronteerd
voornamelijk veroorzHakt door de hoge koslcn van
dc
zuwen
en
door
het
onderholld
van
belaslillgonlduiking. Hel gaat vooraJ om de opcentcn
op stcrke drank. Die opcenlen komcn ol1voldoende
binnen omdal slcrke drank in de omliggendc dorpcn
gocdkopcr is. Smokkel is hel gevolg en claar kan
\veinig nan gedaan \"'Iorden. J)e gcmcenlegrenzen
zijn lang en er is maar ccn vcldwachter. Ecn ande!'
probleclll vormt de broodzelting, Bakkers nemen hCI
niet zo nallW met de broodprijs ondanks aJlerlci
publicaties en ordonnanlics. In Mijdrechl is hct
brood dUllr en vecl lllcnsen gaan naal' het
goedkopere UithoonL Het gcvolg is dal ook de
opeenten op het gemaaJ (larwe, roggc cnz) mindel'

Opnal11c van hetlil1kcrdeel en hCI reehlerdecl vall de grafslecn van de familic Verdam loals nu nog :wnwCI.ig op hel kcrkhof vall de
Nederlands Hervorll1de Kcrk Ie Mi.idrechl. Dc grolendccls vcrwccrdc Sleen met nauwelijks Ilog kesbarc leksl bevindl lieh links
van de ingang. In hel graf liggCll. Jacob Verdam, lijn dochlers Cieertrul. Adriana, Elsje, Sara en Adrian:l Elisabelh cn zijl1 klcinkind
(;ecrtruida (dochlcr van I.Don Hendrik) Zijn VrollW, Gcertrui van Wieringcn, ligl elders begl'<lVell. Dc leks! onder aan de slt~en luidl:
Zalig l.ijn de doodcn die in dell Heer slerven. Dal zij ruslen vm1 hUllnel1 arbeid. En hunnen werkell volgel1 hell. Openb. J 4-1 J
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kind \vordt dood geboren. Van twee van zijn dl'ie
zoons gcbore-n uit Catharina Cromboll is niets
bekend. Niel onwaarschijnlijk zijn twee er van al 01'
jonge leeftijd gestorven. Vcrdam's testament uit
1837 noemt aileen Anthonie Verdam, geboren uit
zijn eerste huwelijk en wonendc te Amsterdam.
Daarnaast wordcn genoemd zijn zoon Klaas en de
kindere-n van zijn zoon Hendrik. Hie-mit kan
geconcllldeerd worden dat zijn twee zonen met de
naam Jacob al 01' jonge Iceftijd zijn gestorven. Ook
van zijn tweede vrouw hecft Jacob Vcrclam afscheid
moeten nemen. Dit keer is de annonce korte-r:

opbrcngen dan begroot. Verdam en zijn nieuwe
gemeenteontvangcr doen cr van alles aan, maar de
bclastingopbrengslen bJijven Ie laag, Hij moel dan
ook regelmatig uhzien l1aar andere middelen om de
financiclc toestand van de gel1leente op peil te
houden. Het rege1matig verhogen van de personcie
belasting is dan ook bittere noodzaak. In mei 1851
polst de provineie de gemeente Mijdreeht over het
s,U11engaan met Wilnis en Oudhuizen. Jacob
Verdam, sinds 1850 ook burgemeester van Wilnis en
Oudhijzen, laat weten dat Mijdrecht niet wi!.
Mijdrecht heeft eigeu inkomsten, geen schulden en
wil nieis van het anne Wi1nis weten. Opmerkelijk is
daarbij de rol van het gcmeentcbestuur van
Oudhuizen. Oudhuizcu is een dorp van rechtschapen
veen1ieden en bestuurders. Wilnis claarel1tegen is een
dorp van arbeiders. De gemeente Oudhuizen (dan
nog ze1fstandig) wil net als Mijdrecht van een
samenvoeging met Wilnis niets weten.

/-feden den 9januarU J837 des morgens te e(fder ure
is te MUdrecht in den ouderd01n van 56 jaren aan
leverziekte
en
daoruitvolgende
\.1 Joterzucht
over/eden, tot diepe smart van haar num, hare
kinderen, bloedverwonten en vrienden, nu~jI4fi'ouw
Geertrui van Wieringen, huisvrouw van den
burgemeester en secretaris van MUdrecht. Jacob
Verda/H. Eenige kennisgeving.

Omgaan met de dood
Jacob Verdam leeft in een tijd waann de
geneeskunde nog in de kinderschoenen staat. De
kindersterfte is groot en drie cholera epidemieen
teisteren de streck. Met veel moeite lukt het hem de
uitbraken te beheersen. Als persoon wordt hij
meerdere malen geeonfronteerdmet de sterfelijkheid
van het leven in eigen familie. In 1802 overlijdt zijn
eerste vrouw. De advcrtentie die hij 01' 27 oktober
1802 in de krant laat opnemen luidt:

Tijdens zijn leven heen Jacob Verdam in totaal
zeven keer de moei1ijke gang naar het gemeentehuis
moeten maken om het overlijden van een gezinslid
te melden. Twee keel' voor zijn echtgenote en vijf
keel' voor cen van zijn kinderen.
Terllgkijkend heeft Jacob Verdam voor de gemeente
Mijdrecht veel bctekend. Gebruik makend van de
mogelijkheden in zijn tijd heeft hij zijn gemecnte
kunnen dienen en veel van wat hij bereikt heen is
nog zichtbaar. Zijn overlijden 01' 15 december 1856
wordt door zijn zoon Klaas als voigt bekend
gemaakt:

Gisteren avond, ten J() uren overleed, in het 32.1'/1'
dc
jaar Iwares leevens, en het 4
van ons gezeegend
huwelyk, mUl1e dierbaare Echtgel10te C'A 7HARINA
CROMBOU. ZU stiel.J: /yderesse van veele smarten,
in het Kinderbed van ons derde Zoont;je, den
vy{tienden dag na haare verloss;ng, dewelke van
eene pynelUke Ongesteldheid van meer dan 6
weela~n, was voorq/gegaan. Doch zy st;eJf tnet eene
meer voorbce/dige ChristelUke k/oekheid; was
gesterkt door het geloql aan /waren verheerlUkten
ver/osser, en juichten in Cod, te midden van doods
benaauwdheden, weinige oogenblikken voor haar
verscheiden. qj.'s·choon ik dan onder het gevoel van
deezen zwaaren dag, voor mU en ol1ze onoozele
Kil1der!;jens, in Iwar, het verli'es van de braqf.\·te
Vrouw en van de ~~orgdraogendste Moeder
betreure; - de ged({chte ({an /ware zalige onthhuling
vertroost mU en. betaamd mU oo!<, eerbied;g Hem te
;;~\vygen, lvien zU stervende vereerden, en die voor
bitter bedroefden, de lie/de en de vertoosting zelve
is. Mijdrecht den 27 october 1802. Jacob Verdam

"Heden overleed tot onze diepe dro(dheid, onze vee!
geliefde hooggeachte vader, de WelEdele heer Jacob
Verdam, oud burgemeester van MUdrecht, Ridder
del' orde van den Nederlandschen Leeuw in den
gezegende ouderdotn van bUna 82 jaren. MUdrecht
15 december 1856. [fit aller l1aam K. Verdam".
Zoals eercler opgemerkt; de volgencle aflevering zal
gaan over notaris Adrianlls Verdam, geboren 1767
en zijn loon Anthonic, ook notaris, gcboren in 1793.
Dc hierboven besehreven Jacob Verdam heeft uit
zijn eerste huwelijk ook een zoon genaamd
Anthonie. Deze is geboren in 1799 en woonde in
1837, toen zijn vader Jacob Verdam zijn testament
opmaakte, in Amsterdam. Zie hier het prob1eem van
de onderzoeker wanneer er in enig document sprake
is van alleen maar A. Verdam.
Bronncn: Raads- cn vccndcrijvcrslagen gcmcenlC Mijdrccht,
Burgerlijkc stand gemccll(c Mijdrcehl cn Wilnis. e.B.G. Den
Haag: map Verdam. konografisch burcau DCll Haag: map
Vcrdam. Nalionaal Arehicl' Den Haag: DTP boeken gcmeel1(c
NicllWkoop.

Twee jaar latcr huwt hij met Geertrui van
Wieringen. Bij haar verwekt hij twaalf kinderen.
Vier jongens en zcvcn mcisjes blijven in leven, ccn
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Van Rheede, Heer van Mijdrecht
door Fred de Wil
III de Proosdijkoerier vall jUlli 2002 is aalldaehl hesleed aall jOllker Helldrik Adriaall vall Rheede lol Drakesleill,
Heel' van :Mijdrecht, en
van de Heren Zevcnticl1 van de Vere-nigdc Oost-Inclischc Compagnie. Hij was
waarschijnlijk veraillwoordelijk voor de Ilaamgeving vall hel VOC-sehip "Mijdrechl" dal lussell 1690 ell 170 I
drie rei zen naar de Oost heeft gemaakL In de archicven van de VOC zijn heel wat gcgevens over zijn verbJijf in
Indie te- vinden. Daaruit blijkt cia! hij claar een bijzonder invlocclrijke persool1 is gcwccst en zich zeer intensief
met hel bcIcid, ciat de VOC claar \lDe-rele, hecft be-zig gehouden.

ccn

Vliel" lc Lopikcrkapel. Hel huis staal er nog sleeds
maar van het oorspronkelijke fraaie gebouw met de
koepeltoren, waar de familic woonde, is na de
gedeeltelijke aH)raak in 1815 veel verloren gegaan

Hij werd bcwondercl door ;jjn vricndcn en gcvrecsd

door zijn vijandell waarvan hij cr ve-Ien had. Zclf zag
hij 2ich aIs cen kundig krijgsman, cen succesvol
onclcrhandclaar, een streng gczaghebbcr maar
bovcnal als cen uitvocrig rapporteur, die aile
facetten van de koloniale politiek beheerste. Voor
ons niet zo interessant maar toch !eve-rde nader
onderzoek nog een aantal gegevens op, die we u niet
willen onthollden. llendrik Adriaan werd geboren in
1636 als zoon van Jonker Ernsl van Rheede, heer
van de Vuursche en Drakestein. Dele was
houtvesler van den Jande van Utrecht, maarschalk
van het overkwartier van het Sticht wegens Utrecht
en gecommitteerde van de Admiralitcit te
Amslerdam. Funeties die in clie lijd wei belangrijk
waren. Zijn moeder was jonkvrouwe Elisabeth van
Utenhove.

Van Rheede's inspectie
Zoals in hel arlikel in jllni lerloops is vermeld, liep
de corruplie bij de VOC zo de splligalen uil dal er in
1684 vanuit Nederland een speciale eOllHl1issarisgeneraal werd aangesteld om de stal eens uit Ie
mesten. Dit was de gevreesde Van Rheede. Zijn
salaris was zelfs hoger dan dat van de gouverneur
generaal. In 1685 begon hel onderzoek in Kaap de
Goede Hoop. Datzelfdc jaar nog volgde Ceylon en
van 1685 lol 1687 was Bengalen aan de bellJ'l. Hier
werd niet aIleen de gouverneur maar werden ook
veel andere dienaren van de compagnie van hun
poslen onlheven. Dil ging niel zachlzinnig zo blijkl
uit de ve-Ie rapporten die van het optreden van Van
Rheede gespaard zijn gebleven. Hij maakte zich vele
vijanden. Niet alleen bij de cOl'rupte amblenaren
maar ook bij de inJandse vorsten, die vaak met de
ambtenaren onder ecn hoedje speelden. Vandaar ook
dat er stellige vermoedens bestaan dat hij geen
natuurlijke dood is geslorven. 01' 24 oklober 1694
scheeple hij zieh, reeds ziek, in op hel VOC-schip
de Dreghtcrland dat van Coehin naar Sural verlrok.
(Jedurende dc reis werd de ziektc steeds ernstiger en
onden:veg overJeed hij plotseling. Dit tot grote
oplllchting van iedereen, behalve van zijn
gunstelingen, waarna alles weer bij hel oude
geraakte. Zijn Iichaam werd meteen gebalsemd en
van een seetierapport voorzien. I-lieruil blcek dal de
een onlsteking aan de dikke darm uiteindclijk de
doodsoorzaak is geweesl. Ondanks dal rapport
blcven de geruchten over een vergifliging eehter
cireulcren. Op 24 december 1691, !legen dagen na
zijn dood, werd zijn lichaam onder het afsehieten
van saluutsehoten te Sural aan land gebracht. en daar
gebalsemd. Twee dagen later beslisle de Council in
een speciale bijcenkol11st positief over het verzoek
van Van Reeck's dochler Franeina, vrouwe van
Mijdreehl, om Ie voorzien in een speciale begrafenis,
die beantwoordde aan de belangrijke ambten die de
ovcrledenc had bekleed. Tevens werd loen beslolen
0111 een graftombe voor hem te bouwen. Hangende
de laatste beslissing uit Batavia nam men geen
verantwoordelijkheid voor de begrafenis en de

De naam van Utenhove komen we op hel einde van
de 19 c eemv nogmaals tegen wanneer een baron van
Utenhove tot burgcmeester van Vinkevecn en
WaveI've-en wortH benoemd. Dc familie van Rheedc
speckle een leidende 1'01 in hel polilieke, bCSluurlijke
en culturele Ievcn van de provincie Utrecht. In eli!
milieu bestond echter weinig belangstelling voor
wetcnschapsbeoefening. Van Rhecdc hecft dan ook,
mede door de vroege dood van zijn ouders en zijn
vertrek uit Nederland op vcerticnjarigc leeftijd, geen
wctenschappelijke oplciding gcnoten. Des te
opmerkelijker is hel dal hij mel hel werk aan de
Hortlls Malabariclls een gewcldige bijdrage heeft
geJevcrd aan dc ontwikkeling van de pJantkllnde in
de Nederlandse kolonicn. Jonker Hendrik Adriaan
van Rhcedc was volgens een bron gelroll\vd mel
Johanna Schade, dochter van Johan Schade en van
cliens lweede V1'Ouw Elisabeth de Leeuw. LJil clil
hllwelijk zou cen dochler gcboren zijn , die de naam
Francina kreeg, en zich later de titel van Vrouwe van
Mijdrechl liel welgevallen. Franeina is lwee keer
getrouwd geweest. De eerste keel' troll\vde zij met
Maurice Cecal' de la Baye, Heel' van Malay, kapilein
in dienst van de Oost-Indische Compagnie. Hij
overleed 01' 14 febrllar; 1694 le Colombo. Zijn vader
was generaaI-m(~joor in diensl van de Verenigdc
Nederlanden. Voor de tweede keel' huwde F--rancina
Jonker Anthonie Karel van Panhuys tot Voorn,
geboren 3 juni 1657, kapilein bij de infanleric en 21
oklober 1699 beleelld mel de ridderhofslad "Tc
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Bcgraafstocl van de Heel' van Mijdrechl, jonkhccr Hcndrik Adriaan van Rhcede tot Drakenstein.

tom be maar wilde men weI tegemoet komen aan het

gulden bedroeg. Ais legemoelkoming kreeg zij als
erkenning voor Van Rheede's verdienslen cen
zilveren kom leI' waarde van 5000 gulden (ongeveer
de koslen van de rouwslalie) met daarop zijn daden
als een blijvende gedachtenis gegraveerd. De
Compagnie wilde weI garant staan voor het
onderhoud van de graftempel. Tegen het eindc van
de achttiende ceuw werd de Compagnie hiervoor
nog ongeveer zesduizend gulden in rekening
gebrachl. Uit de hiervoor genoemde bedragen blijkl
weI dal het grafmonument niet uit een ecnvoudigc
grafsleen heef[ beslaan. In koslbaarheid en
afmctingen kan gecn Ncdcrlands graf het graf van
de Heel' van Mijdrechl in India evenaren. Hel
monument is maar liefst 17 metcr hoog, 12 meter in
doorsnede en tell twee mel koepels overdekle
verdiepingen. De eersle verdieping is omgevcn door
een galerij van 24 zuilcll. De twecde vcrdieping laat
rondom cen balustrade met zitbank zien. De
architectuur van het mausoleum is Europees van
opbouw maar aile muren zijn bcpleisterd en met
inheemse mOlieven en okergeel bcschilderd. De
massief stenen doodkist bevindl zich in de kamer
beneden. Vroegcr schijnt de kamer met kwartieren,
bijbellekslen, en fresco's voorzien te zijn geweesl.
Zevcn
raampjes
voorzicn
het
van
licht,
oorspronkelijk
gelemperd
door
gebloemd
houtsnijwerk, dat nu door tralias is vervangen.
Onder de lombe is de grafkelder. Het gehelc
mausoleul11 staat op cen achlhoekig platform van
drie lreden. Hoewel elit monumenl aileen voor Van
Rheede was ontworpen hangen hier ook nog twee

verzoek van Francina. De voorbereidingen voor de

begrafenis namen veel tijd in beslag. Pas op 16
februari
1692
werd
hij
begraven
in
tegel1woordigheid
van
een
groot
aantal
hoogwaardigheidsbekleders
van
Nederlandse,
lndische, Joodse, Armecnse en Engclse kringen,
alsook de ambassadeur van Abbesinie. Volgens
andere bronnen is hij eehter op 3 januari begraven.
Dc plechtigheid nam de hele dag in beslag. Die
andere bronnen zeggen ook dat Van Rheede nooit
gehuwd is geweest en dat Francine slechts een
aangenomen doehter is geweest. Helaas zijn de
doopregisters van Malabar verloren gegaan zodat de
juiste datum van de geboorte van Francine en wie de
vader is niet meer vastgesteld kan worden.

Het graf van Van Rheede.
Duidelijk is in ieder geval wel dat hij lweeenhaive
maand voor zijn dood Francine tot zijn universe-el
erfgename heef[ benoemd. Al meleen op 26
december besloot zij niel aileen om hem een uitvaart
te geven een vorst waardig, maar ook orl1 een
graftempel voor hem te bouwen. Zij ging daarbij van
de veronderstelling uil dat de Compagnie dit wei zou
willen betalcn en ook de Suratsc vorsten waren deze
menig loegedaan. Zij hadden echler buiten de waard
gerckcnd. Omdat Francina wcnste dat er voor haar
vertrek naar het vaderland al met de bouw van het
graf zou worden begonnen, had zij de beslissing
hierover niet afgewacht en kreeg zij hiervoor in
1694 de volle rekening gepresenteerd, die 14.697
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Dc laalsle ruslplaaLs van dc Hecr van Mijdreehl. Hel mausoleuill in Sural.

borden mel grafschriften van de op 30 juni 1695
overleden commissaris Paulus de Roo en zijn
kleindochtcr. Waarol11 zij hier zijn begraven is
onduidelijk.
Hct mausoleum is nog steeds in Surat aanwczig en
kan hezoeht worden. Op de grafsleen is in duidelijke

letlers "Heer van Mijdrecht " aangebrachl. Zo is ook
in India de plaatsnaam Mijdrccht bckend gewordcn.
Bronnen: RAll. NalionaaJ archicr Den Haag. Archief VUe.
Streekarchief Veehl ell Vellell. Lilcralllur: .I. Hcniger. Hcndrik
Adriaan van Rheede lOl Drakcnslcin (1636-1691)

Van lombaard tot Fortisbank
Terugblik op Mijdrecht's bankgeschiedenis
door loop Frankenhuizen

Hetjaar iSi8 kan gezien l'Porden ([Is het jour IV(1arin he! bankwezen in MUdrecht qflic'ieel I'oe! aWl de grond
kn)gt. Het begint met een bank van lening, Later zal deze ploots maken v()or een spoor!Jank en nog later I'oor
een hande/sbol1k De spo(/rbaJ1A~ beswat 110g steeds, :)j het onder een andere /lawn en niet meer lIits/llitend
gerich! op de oorspronkelijl( genocmde doelgroep.

Geboren uit klachten
Hel is fchruari 1818. Bij schOUl en assessoren
(wethouders) van de gemeente Mijdrecht zijn
klachten binnengekomen over de lombaardhoucler
Elias Joseph Heijmans. Dc klachtcn worden
besproken en gegrond bevonden. De gemeenteraad
constateert dan dat er nooit definitieve bepalingen
'op het stuk del' lombaard' zijn gemaakl. Volgens de
bestuurders was dat omdat ze eerst ervaring met
Heijmans \vildcn opdoen. Damna zou worden
bekeken of er met hem een overeenkomst kon
worden geslolen. Heijlllans zat in 1818 Illet zijn
lombaard kennelijk in een proefperiode en zit nu Illel
ontevreden klanten. Enkele raadsleden zijn van
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mening tlat er een andere pachter mod komen en
willen dit realiseren door de pacht van de bank van
lening ope-nbaar aan te- beste-den. De rneerderheid
neemt dit voorstel over. Assessor (wethouder)
Adrianus Verdam krijgt de opdracht naar Woerden
Ie gaan om te kijken onder welke condities de
lombaard daar onlangs is verpacht. Aan de hand
damvan moet hij bekijken of e-r met He-ijmans een
regeling gctroffen kan worden. L.. ukt dil nid dan
dient Verdam te adviseren over cen openbare
a;:ll1besteding en aan wie de pachtopbrengst dan ten
gocde moet komen. Aan de Mijdrechtsc annen of
aan de gemeente. "Dan wel dat de lombaard publiek

zoude worden verpachl en in hoe velTe de recognitie
(opbrengst) deswegens zoals lOt heden toe heefl
plaats gehad ten behocven van de armen, zoude
kunnen vcrblijvcn clan weI len voordeele van de
gemeenle zomk behoren te komen.", aldus het
verslag van de raadsvergadering.

Mijdrecht iets lager ingeschal. Kater is eehler niet in
staat borgen te stellen. Hij krijgt acht dagen uitstel
van tijd, "mits bij wanvoldoening op verbeurte vall
dadelijkc wedervcrpagting ten zijnen kosten en
schade; waal' van behoorlijke aete is opgerigt en
geteekencl." Een week later blijkt Kater twee borgen
Ie hebben gevonden. Het zijn Meijer Salomon van
Embden en Mozes Levijson, beiden wonende te
Uithoorn. Omdat men de borgen niet kent en de
pachter geen andere borgcn hecft, wortH afgespl'oken
dat de uitgeloofde pacht jaarlijks aan het begin van
het jaar zal worden belaalel.

Liever niet met Heijmans
Twee maanden later meldt Verdam dat hij bet
heeft ontvangen.
De
Wocrdcnse reglcmcnt
lombaardij daar is voor 600 gulden per jaar publick
verpacht. Een grool bedrag, waar de Raad weI oren
naar heeft. Adrianus Vcrdam wordt opgedragen om
naar aanIciding van dat reglemenl cen voor
Mijdrecht gesehikt reglementte maken.

Slim spel van Heijmans
In februari 1819 blijkt dat Heijmans een
vooruilziende blik heeft. Hij wil in zijn woonplaats
Wilnis een bank van lening oprichten en GS hebben
daarvoor al toestemming verleend. Kater probecrt
tcvergeefs te vcrhinderen da! er ceo tweede bank van
lening
koml.
Vervolgens
laat
hij
het
gemeentebestuur weten da! concurrentic ruineus is
voor zijn onclerneming en hij afziet van het pachten
van de bank in Mijdreeht. Hij wil de
overeengekomen paehtsom afkopen voor 200
gulden, milS hij dat in tennijnen mag betalen.
Tijdens de bespreking van dat voorstel blijkt dat de
gemeenteraad de paehtsom destijds heeft uitgcioofd
in de veronderstelling dat aileen in Mijdrecht een
bank van Iening ZOll worden gevestigd. Aan Wilnis
heeft men nooit geclaehl. De Mijdrechtse raad ziet de
concurrentie en het gevaar clat cr voor de eigel1
annen dan weinig zal overblijven en stemt in met de
opzegging van de pachl. In april 1819 worth
vastgestcld clat de vcrbintenis met de Amsterdamse
pachter kan worden ontbonden mits de pachter en
zijn borgen 300 gulden betalen voor de Mijdrechtse
annell. Dat mag in termijnen. Tijdens dezelfde
raadsvergadering komen sehout en assessoren mct
een verrassing. Zij delen mee met Elias Joseph
I-Jeijmans te zijn overeengekomen dat hij de bank
van lening te Mijclrecht zal behouden tegen een
vergoeding van 130 gulden per jaar ten behoeve van
de annen. Oat is slechts 40 gulden meer dan hij
ecrder moest betaIen, "Meer zat er niet in", laten de
bcstLlurden; aan dc gcmeenteraad weten.

Zomer 1818. Verdam heefl het reglement voor de
bank van Jening klaar. Het sluk wordt aangenomen
hangende de goedkcllring van OS. I-let advies aan
GS omvat "De bank van lcening zal vool' de tijd van
6-9 of 12 jaren publiek worden verpaeht vermits den
tegenwoordige bankhonder Elias Joseph Heijmans,
slechts een provisioneei (tijdelijk) en mondeling
engagemenl met het plaatselijk bestullr van
Mijdrecht in del' tijd heeft aangegaan, op de langere
voortduring van het welk hij geen regt heefl. En
hetwelk grotenlijks in praejuditie (in het voordeei)
van de gemeentc zOllde llitlopen, daar de recognitie
(opbrengst) bij publiekc verpagting vermocdelijk
veel meer zal renderen (nut afwerpen) dan tot heden
toe heeft plaats gehad, adviserende echler tevens om
na bekomen approbatie (goedkeuring) van het
reglement van bankhouder EJ. Heijmans behoorlijk
te waarschouwen, en cenen genoegsaam geruimen
tijd te stellen, nopens het ingaan del' nieuwe paehl."
Een erg lange Z1I1 die aangeeft dat het
gemcentebestllul' geen vertrouwen heeft in Heijmans
en mell meer ziet in open bare verpachting. Fleijmalls
heefl het kennelijk wei erg bont gemaakt met het
beheren van zijn lommert.

Een andere pachter
Juli 1818. De goedkeuring van GS op het reglement
van de bank van lening is binnen. De jaarlijkse
uitkcring aaB de annen moel gezien worden aIs
subsidie en op de begroting worden vermeld.
Besloten wor,H 1.0 spoedig mogciijk over te gaan tot
publiekelijke verpachling voor 6-9 of 12 jaren en de
bankhouder EJ. Heijmans in kennis te stell en van
het becindigen van zijn engagement. Daarnaast moet
de ingangsdatum van de niellwe pacht worden
yestgesteld. In december 1818 blijkt Barend Simon
Kaler, koopman te Amsterdam, de nieuwe pachter te
zijn geworden. Hij mag zes jaar lang de Mijdrechlse
bank van lening exploiteren tegen cen vcrgoeding
van 360 gulden per jaar. Oat is belangrijk mindel'
clan wat de pachter in Woerelcn moet bctalcl1.
Kennelijk heeft het gemecntebestuur de klandizie in

Het einde
Oktober 1834 en vijftien jaar later. Weer is een
pachtlermijn voorbij. Volgens het reglement moet de
bank opnieuw worden aanbesteed. In de Utrechtse
courant verschijnt ecn annonce voor verpachting van
de 'Mijdrechtse bank van leening'. Er zijn geen
gegadigden. Met de oudste pachter wordt contact
opgenomen nog eCll jaar op dczelfde voet door te
gaan. Heijmans zegt nee. De nieuwc pachtsom van
80 gulden per .iaar is hem te hoog. Hij houdt er te
weinig van over. De gemeentc besJuit: de provincie
van delc weigering op de hoogte le stelIen. Ben jaal'
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later blijkt cell comprolllis bereikl. Het raadsvcrslag
meldt dat aan EJ. I-1eijmans, onder borgtocht van
lijn zonen Joseph Elias en Harlog Elias, is verpaeht
de bank van tening te Mijdrecht voor zcs jarcn
ingaande I juJi 1835 en wei voor 40 gulden per jam
ten behoeve van de algemene armen. Heijlllans
af\vijzencle houcling heeft succes gehad. Dat jaar
blijkt ook dat menscn die het verpandc tCrLlg willen
kopen naast het tcrugkoopbedrag ook nog eens 16(X)
rente mocten betalen. Eind mel 1838 meldt
burgemeester Jacob Verdam dat lombaardhollcler
E..!. I-leijmans is overledl'n. Dc pacht wortH
beeindigd. De borgcn worden ontslagen. Dc panden
mocten worden teruggegeven alles conform het
reglemenl. "Zllllende na afloop van een en ander
cenc
nieuwc
verpachting
worden
wedel'
ondernolllen", aldus het raadsverslag.

eebtgenote
van
Klaus.
niet
tot
de
gcmeensehappelijkc boedel behoort, maar In
bcwaring is gegeven door Elias Joseph I-Ieijmans.
Daarin wordt aangctroffen een grote hoeveelheid
sieraden. De volgende opsomming gecft cen idee
wat men in die tijd in Mijdreehl en omstreken aan
sierraden bezat en die men kon belenen om aan geld
te komen. ]n het kistje zaten: "een jllweel oorijzer;
een paar fijne hangers; vijf paar gOllde oorijzers; dric
goudc horlogien; acht goude horlogie- of
halskettingen; zeven en t\vintig paren goude hangers
of oorbellen; vijf en dcrtig goudc halsbootjes; zeven
goudc kruissen van halskettingen; vijftig goude
vingerringen; elf goude doekspelden; twee goude
halsknopcn;
twce
stuks
goucle brasselctten
(arrnbanden); een paar gOllde stiftjes; een goude
ducaat; elf snoeren bloedcoralcn; zes en dertig en
een half paren zilvel'en schocngcspen; zestien paren
zilvere broeks- of kuitgespen; vier en dertig zilvere
zakhorlogien; twee honderd en dertig zilvere
hembdroksknoopen; negen paren zilverc platen; een
zilvcr
signet
(zegelring)
twintig
zilvere
horlogiekettingen; een lilverc bril; dric zilvere
oorijlers en een cJito met goude boekjes; vijf zilvere
scharen, waal' van vier met zilvere ketlingen (!) vijf
en twintig zilvcre bellgeltassen; twee zilvere
slootjes; vijf lilvere knipbeugeltjes; een lilvere
brijkoker; drie zilvere naaldekokcrs; twaalf zilvere
snuifdozcn; negen zilvel'e eau de Ja rein doosjes; een
zilverc Jijbandgesp; ecn zilver presentcerblaadje; een
zilvel'e beker; twee zilverc zOlltvaten; twec ziIvcrc
zoutvatkl'anscn; een zilver theelepeltje; twee zilvere
soepJcpels; twaalf lilvere lepcls; twaalf zilvere
vorken; acht zilvcre messen; cen zilvere priem in
koker. "

Gerommeld?
Dat nict alles wat in de lombaardij gebl'urt in de
gemeenteraad aan de orde komt, Iaten andere
bronncn lien. Joseph Heijmans lijkt een gewiekste
man die steeds probecrt het onderste uit de kan te
halcn. Daar is niets mis mee, maar het volgende
relaas toont cen ander beeld van de Mijdrechtse
lombaardhouder. Het heeft l'r aile schijn van dat hij,
in de tijd toen er klachten waren, het met de
gemeente()J1tvanger op ccn akkoordje heeft gegooid
en zich min of mecr voor diel1s kalTetje heeft laten
spannen. Wat is er gcbcurd? In oktober 1821 ontdekt
de gemcenteraad dat de gemeenteontvanger van
A..I.
Klaus,
jarenlang
bij
de
Mijdrecht,
Mijdrechtenaren meer bclasting heeft ge'I'nd dan er
versehuldigd was. Over hoeveel geld het gaat weet
men niet. Klaus blijkt verdwenen en heeft aile
boeken meegenomen, Men kan dus niets natrekken.
Omdat er gecn bewijsstukkcn zijn blijft er niels
andel'S over clan bij aile ingezelenen op te vragen wat
zij tussen 1918 en 1822 aan belasting hebben betaald
en daarna Uil te l'ekenen \vat ze hadden moeten
betalen. Klaus wordt officieel schuldig bevondel1
knevelarij (afpersing) te hebben gepIeegd en
veroordeeld tot tien jaar tllehthllis. AI llin
beziltingen worden verbeurd verklaard en moeten
worden verkocht. Daartoe IS huiszoeking en
inventarisatie nodig.

Een niet gering opsomming van wat de Mijdrcchtsc
lombaardhouder om welke reden dan ook in
bewaring heeft gegeven bij de gemeenteontvanger.
Hij mod weI wat geld in huis hebben gehad om bij
beJening van de sicrraden de gcschaltc- waarde te
kunne-n uitbetalen. Het antwoordt komt voor een
dee! waarschijnlijk uit een andere vondst: "Een
schuldbckentcnis ten laste van Joseph Elias
Heijmans (verschrijving ?) houder van de bank van
Jcening te Mijdrecht groot 5. 160 gulden getekend 15
september 1821." Dan is er ook nog een
schuldbekentenis "ten lasten gcmelde Elias Joseph
Heijmans groot pro reste duizend gulden om op de
eel'sle aanmaning te voldoen. Getckcnd 12 junij
1821." Dc vraag waarom deze beleende sicraclen bij
de gcme-cnteontvanger in be-waring zijn gegeven en
waarom Klaus zoveel geld aan Heijmans heeft
gelcend zal wei nooit worden beantwoord.

Klaus, die ook sehout van Wilnis en Oudhuizen was,
woonde dcstijc1s in Mijdrecht in hllis numlller 97.
Dat is nu het gel'estaureerde paars geklellrde
nationaJe monument aan de Dorpsstraal hllisnU111mer
23 te Mijdrecht. Dc huiszoeking in de toen al
mon1l1l1entale dubbcle woning vindl plaats op 31
januari en I februari 1823. Twee volle dagen hcbbcn
de onderzoekcrs nodig om op Ie schrijvcn wat ze
allemaal vinden. En dat is nogal wat. Zo vinden zij
op de bovenachtcrkamer aan de nool'dzijde een
notenhollten kastjc dat volgens Maria van Dijk, de
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Van lombaard naar spaarbank
Onder andere naam

Na 1835 komt er gecll nicllwc vcrp,achting mecr. In
plaats daarvan bl(jkt·li'ct gcmcenlchcstuuf tc hcbben

Als in 1884 commissaris Klaas Verdam (79) ojlzegt
en er gcen geschikte opvolger gevonden kan
worden, dreigt de Mijdrechtse spaarbank na 36 jaar
te worden opgeheven. Het departement Mijdreeht
van de Maatschappij tot Nut van het Algemeen
brengt redding en neemt de bank over. Dc spaarbank
van de gemeente Mijdrecht gaat over in de
Nutsspaarbank. Dc gemeente staat 'het Nut' toe dat
de nieuwe bank op zaterdagavonden van 6 tot 7
gebruik maakt van het gemecntchuis. "Des zomers
in de klcine wachlkal11er en des winters in de
seeretarie." Hct jaarverslag over 1888 meldt dat de
bank ruim 32 duizend gulden versehuldigd is aan de
inkggers. Het reservepotje bcvat dan 3.800 gulden.
De aanwezige gelden en stukken vall waarde worden
bewaard in ecn brandkast die is afgesloten met 3
ongelijkwaardige sleutels. Iedere directeur heeft ecn
sleute!. Of het openmaken van de kluis ooit tot
problemen beeft gelcid, is niet bekend. De komende
jaren blijft de bank gestaag groeien meek door het
vcrtrouwen bij de Mijdreebtcnaren. In 1924 worth in
bet departement Mijdrecht van 'het Nut' weer eens
de behoefte gcvocld 'lan een eigen gebouw, maar er
is gecn geld. Mevrouw van Wieringen, echtgenote
van de in 191] overledcn veenb'las, raadsIid en
notabele Klaas van Wieringen, sehenkt dan 4.000

nagcdacht over het oprichtcn van cen spaarbank.
Gcdctaillccrdc vcrslaglcgging hoc dit is gcgaan
ontbreckt echter. Het reit dat er een spaarbank is
opgericht blijkt
uit
hel
verslag
van
de
raaclsYcrgadcring van 10 oktobcr 1846 waarin wordt
vastgestcld clat hel onlvangen rcglen1cI1t van de
spaarbank is gocdgckcurd. Tot direcleurcn van de
nicllwc gcmcentclijke spaarbank worden benocmel.
Burgemeester Jacob Verdam, de predikant, de
pastoor en de raadslcden Klaas van Wicringen, H. de
Groot en P. de Graaf Zij moeten toezien op de
verrichte handclingcn. Tot cOJ11l11issaris van de bank
worden bcnocmel Klaas Verdam (zoon van de
burgemeester) en Cornelis van Zijl. Zij zijn belast
met de administratie. In januari 1847 wordt de
gemeentelijke spaarbank officieel geopend. Het doel
is "vooral de arbeidende en dienstbare klassc de
gclcgcnheid tot veilig en Iliet oI1voordelig bewaren
van kleine SOl11l11en aan te bieden. Tot inlage zijn
geregtigd aile inwoners der gemecntc Mijdrecht,
terwiji ieder, buitcn derzelver woonachtig, zal
l110gen inbrcngen, zoo hij slechts iel11and binnen het
dorp aangeeft, waar men ten zij ncn behoefte de
vereisebte mededeelingen zoude kunnen doen."
Wilnissers en Vinkevcners mogen dus ook meedocn.

1925. Opening van het Nlllsgebollw aall de Dorpsstraal te MijdreehL Anno 2002 graaft een bulldozer de laat,<;te stencn
cr van op. Wie de kOpslukkell op dc fOIO zijn is onbekcnd. Waarschijnlijk zijn het de beSlllurders vall de Maatschappij
tot NUl van het Algcmecll afdcling Mijdrcchl en de dircetic van de NUlsspaarbank.

]21

gulden, want in die tijd draagt zij de vereniging nog
cen warm hart toe. Later zal die liefde aal1lnerkelijk
bekoelen als door ingrijpen van bel Nulbesluur baar
bewaarschooltjc aan de Dorpsstraat zal moeten
verdwijnen. AI spoedig blijkl dal men ondanks die
gift nog eens 2.500 gulden lekorl koml. Ook dal
wordt door de weduwe betaaIL. De torale
aanneemsom van het Nutsgebouw bedraagt
9.212,22 gulden. Ais erkenning voor de vele en
beJangrijke door haar aan het departement bewezcn
diensten wordt mevrouw van Wieringen op 2
februari 1925 benoemd tot erelid, hetgeen door haar
worch aanva'Jrd. Op 14 mei 1925 worth aan de
Dorpsstraat in Mijdrecht het niell\ve Nutsgeboll\v
geopend.
De
inrichting
bestaat
uit
een
bestuurskall1er, een vestibule, drie privaten en een
waterplaats, een voorpodiul11, een zaal met toned en
drie kleedkamers. In bet gebouw worden gevesligd
de sinds 1884 beslaande Nutsspaarbank en de
NUlsbibliolbeek.

juJi verleent de gemeentc Mijdrccht de kerkcraad
vergunning hel gekochte te verbouwen lot
kerkgebouw. Door de verkoop van het nutsgebollw
komen van de cne dag op de andere een aantal nietkerk··gebonden
verenigingen
zonder
verenigingsgebouw te zitten. Die steken dan de
koppen bij elkaar en dal zal uileindelijk Iciden tOl de
bouw van bel dorpscenlrum Dc Meijerl.
De
spaarbank blijft tot vcr na de oorlog in hel
Nutsgebouw zitten en veeI olldere Mijdrechtenaren
zuUen zich de jaarlijkse gang naar de bank ~ rente
bijschrijving - nog wei herinneren. In 1959 wordl de
NUlsspaarbank een zelfslandige slichling. Dan start
in de spaarbankwereld de peri ode van grote fusies.
De
verenigde
NUlsspaarballken
rich ten
de
Nederlandse Spaarbankbond op en in 1969 wordt de
naam Nutsspaarbank vcrandcrd in Bondsspaarbank.
In 1974 hou(lt de Maatschappij tol Nul van hel
Aigemeen op te bestaan. In 1984 voIgt een grotc
vcrboLlwing waarmee de olldste spaarbank in Dc
Ronde Venen een andere !Huun en een ander gezicht
krijgl. De NUlsspaarbank wordt VSBbank. Dit blijft
lo lot 199 I wanneer de Stichling VSBbank een
naamloze vennootschap en dochler van de NV l::"ortis
wordl. In 1995 veranderl de naam VSBbank in
Fortisbank. Anno 2002 zijn lOweI het pand van de
Fortisbank als dat van de gereformcerde kcrk art 31
vrijgemaakt met de grond gelijk gcmaakl om ruimte
te maken Vaal' het tweede dec! van het ccntrumpIan
jaar
Mijdrechlse
Mijdrechl.
Van
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IS
niets
tastbaars
meer
bankgeschiedenis
overgebleven.

Niet aileen bank
Hel NUlsgebouw is voor veeI doeleinden gebruikl.
Vaste huurders na de oorlog zijn onder meer de
gereformcerdc kerk art. 3 I vrijgemaakt, de ULO
school,
de
ambacblsscbool
vanwege
gymnastiekonderwijs, de muziekvereniging VIOS,
de zangverenigingen Zang en Vriendschap en Kunst
na Arbeid, de loneelvereniging OKK, de
gymnastiekvereniging
Sandow
en
andere
verenigingen die de zaaI en de bestuurskamer huren
voor hun doeleinden. In 1966 komt er een einde aan
het gebruik van het gebouw 'lIs NlItsgcbollw en
daarmce aan de toch al tanende culturcJe activiteiten
van bel Nul. In januari dal jaar koopl de
gereforll1eerde gell1eente vrijgemaakt het pand en in

BrOlll1Cn: RaadsvcrsJagcl1 gcmcclllC Mijdrccht. Slrcckarchicf
Vccht en Vellcn. Archicf van dc Mij lot NUl van hc! AlgClllCCll
afdcling Mijdrechl. Strcckarchicf Vccllt cn Yellen

Rechtspraak in de Ronde Venen
Het vredegerecht
door .loop Frankenbuizen

Tussen 181 J en 1838 kent MUdrecht eenzogellaamd vredegerechl.J)oel er van is de vrede lus.l,·en de
ingezetenen Ie belvaren door hen Ie helpen mel het oplossen van kleine ol1derlinge ge.w·hillen. Een cnkcle
redifer, bijgestaan door cen gr{fl/'er, \vijSf vonnis. BU KB van 10 4-J 838 komf er in Nederland een eind aan de
vredegerechten en nemen de kanfongerechtende zaken over. Van 181 ]tof1826is Jacob Verdamgr{f/ier Fan
het vredegerecht te MUdrechl. Hij heep enkele docwnenlen nagelatcn die ons cen beeld geven van de
H'erklvijz.e von hef A1ijdrechts vredegerecht.
w

Inleidjng.
Sinds 1085 is, volgens een 0l11strcdcn oorkonde, alIe
jurisdiclie in hel gebied van de Proosdijlanden in
handen van de proost van Sf. Jan. Herhaaldclijk
wordt dan ook door naburige maehlshebbers
geprobcercl het gebied in handen te krijgen. Immel'S
hel bezil van die lanelen betekenl kerkelijke en

werelellijke
machl.
Ondanks
veeI jurielisch
geharrcwar en wapengekleltcr blijft de hoge
jurisdictie voor hel gebieel gehanelhaafd en behouelt
Mijdrecht een hooggerechtshof. Hel is een hoI' dat
rechl spreekt over lijfstraffclijke en boetslraffelijke
zaken binnen de gerechten Mijdrecbl, Tbamen,
WiJnis c.a.. Uithoorn c.a. en Achllienhoven. Mel de
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komst van de republiek rond 1594 verliezen de

Pro()sdijJandcn

de

socverciniteit

en

gecleponeerd.
W.g. A. Verdam, lE. Roelans, M. van Eijk sr, Jacob
Verdam en de getuigen H.A. van Doorn van

gaan

IijfstraJTclijkc dclictcn voor een deel over naar het
hof in Utrecht. BoetstraiTelijke zaken blijven in
handen van schout en scbepenen. In 1795, met de

Noordscharwoude en P. van Es.

k01115t van de Fransen en het begin van de Bataafse
omwcntcling, vcrlicst de proost de rechtsmacht.
Deze wonit dan, weer voor cen deel, overgenOl11cn
door het Mijdrechtse comitee tot de crimineele
justitic. Dat comitc is Gehter maar kone tijd in
functie. In 1798 wordt het opgeheven, waarna aile
criminclc rccht.spraak officieel overgaat naal' hel Hoi'
in Utrecht. Dc lage jurisdictic blijft in handen van
schout en schepenen. Dit duurt tot 4 januari 1811
wanneer keizer Napoleon de instelling van

Dc aanwezige Albertus Jan Klaus weet dan nog niet
dat het hoC dat hij nu als maire (openbaar aanklager,
thans officier van justitie) heeft helpen opriehten, elf
jaar latcr oj) zoek zal gaan naar zijn bczittingen om
daaruit een deel van het door hem 'te vee I gei'nde
belastinggeld' terug te krijgen.

De rechters en de organisatie
Dc zittingen van het vredegcrccht worden gehouden
in het l1Uis der gemeente. In 1813 is de vrederegter
lE. Roelans. Tussen 1814 en 1819 is dat Mr.
Johannes Barreveld en tussen 1822 en 1824 is dat
Maartcn van Eijk sr. Van 1811 tot 1826 vervult
Jacob Verdam de functie van gl'iffier. Na zijn
benoeming tot schout in 1820 wordt hij ook "belast
met de waarneming van het publiek (openbaar)
ministerie bij dc l'egtbank van enkelcn policic ovcr
het kanton Mijdrecht" Hieronder voigt een greep nit
cnkclc nog bewaarde verslagen van zitlingen van het
Mijdrechts vredegerecht.

vredegerechten verordonnecrt. Ook de gemecntc

Mijdrecht krijgt dan een vredegerecht. De installatie

cr van ging als voigt:

De installatie
"Heden den 28' fehruari 1811 heb ik ondergetekende
Adrianus Verdam (broer van Jacob Verdam),
keizerlijk notaris te Mijdrecht, 'lIs door den heel'
onderprefeet van het arrondissement Utrecht,
departement van de Zuiderzee, bij missive (brief)
van den 20' dezer, verzocht en geauthoriseerd, tot de
installatie van het vredegerecht in het canton
Mijdrecht. Des middags ten 12 men mij naar den
geregtskamer van Mijdrecht begeven, alwaar in hun
costuum vergaderd waren de heeren Albertus Jan

De klap bij de kerk.
Ecn vredegerecht wijst ook vonnis in zaken tussen
boze burgers.

Klaus, provisioneele maire, Hendricus Abraham van
Doorn en Pieter van Es leden van het
gemeentebestuur van Mijdrecht, door mij verzocht
als getuigen tot het werk derzelve installatie; zijnde
de benoemden Vrederegter, Suppleans en Griffier in
CCllCl1 andercn kamcr bijcengckomcn, Door den
voorn: proviso Maire, den heer AJ. Klaus van daar
afgehaald en binnengeleid zijnde, wierd in eenen
learten aanspraak het oogmerk der tcgenwoordigen
zitting aan hen te kennen gegeven. Waarna door mij,
van hen, een voor een, den voorgeschreven eed: "Ik
zwere gehoorzaamheid aan den constitutie van het
Rijk en getrouwheid aan den Keizer," wierd
afgenomen te weten van: den heel' Jean Esaie
Roclans, als vrecleregter; de heren Maarten van Eijk
senior en Dirk Holland als suppleans; en de heere
Jacob Verdam, 'lIs griffier van het vredegeregt in het
canton Mijdrecht. Hier op wierd door mij, in den
vervolgden aanspraak, het oogmel'k en nut del'
vredegeregten, aan genoemden heeren kortelijk
voorgehouclen; het welk door den heer vrederegter
wierd beantwoord en daarmede het werk del'
installatie besloten. Zijnde van de eonstitutie dezes
vredesgeregts terstond bij publicatie aan den volke
van Mijdrecht kennis gegeven. En clit proces verbaal
ncvens het extract der aanstelJing van Zijnen
Majesteit den Keizer van den 4 januarij 1811 als ook
de andere stukken tel' griffie van het vredegeregt

l' kerstdag I 812 ged'! Mijdrechtenaar en
l'ietdekker Jan van Tol bij het uitgaan van de r.k.
kerk een klap in het gezieht van Henclrik Nagtegaal
winkelier te Mijdrecht. Nagtegaal doet aangifte en
Van Tol krijgt van de deurwaarder een dagvaarding
met een bOele van 25 francs. Van 1'01 is het claar niet
mee eens en verschijnt op de zilting van het
vl'cdcgerecht. Hel'manus Lek en Hendrik van
Leeuwen getuigen voor de rechter dat zij de da'lCl
van Van 1'01 hebben gezien. Van 1'01 verdedigt zich
door te zeggen dat Nagtegaal hem mecrmalen
smadelijk heeft bejegend en getergcl. Hij had zich
laten gaan en heeft daar nu spijt van. De reehter
constatcert dat de wet is overtreden en stelt dc boete
op J 5 francs. Daarnaast wordt Van 1'01 veroorcleeld
de kosten te betalen zijnde 21,79 francs. Deze kosten
worden 'lIs voigt gespecificeerd. Citatiekosten
(kosten oprocp) 2,21 frs; Registratiercgt 1,26 hs;
Citatie (oproep) I' getuigcn 2,5 I'I'S; Registratieregt
hiervoor 1,26 frs; idem voor de tweede getuige resp.
3,50 en 1,26 frs; Mijlgeld (reiskosten) cleurwaarder
nam en vall het bureau van registratie 4 fl's; Aan
getuigen betaald 5 I'rs; Uitgil'te vonnis 80 ct.
Op
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Inventarisatie van een boedel
Mevrollw van Dijk krijgt vervolgens de verzekering
dal haar deel van de bezillingcn gccn gcvaar loopt',
waarna zij toestemt in de inventarisatie. Het stuk
vcrmeldt vcrvolgcns aBc doorzochle vertrekken en
wal daar is aangelroffcn. (zie hiervoor het verhaal
over de lombaard, eerder in dil blad)

Het
vrcdcgcrecht krijgt ook andere taken
tocgewezen zoals ondcrstaandc inventarisatic van

goedcren.
"In den jarc 1823 den 31 C januarij des morgens ten
acht ure ter rcquisitic van den heel' 1111'. Jacobus
Brcdius ontvangcr del' clol11cincn van het kantonr
Woerdcl1 - aldaar woonachtig, - en als in die
quaJiteit belast mel het Sckwcstcr cler goedcren van
Albcrtus Jan Klaus oud 51 a 52 jarcn geful1gecrd
hcbbende
als
ontvangcr
del'
dircetc
en
gcmccntc]astcn
tc
Mijdrecht
laatst
aIda'll'
woonachtig, thans voorvlugtig, als bij arrest van hel
hof van Assiscs voor de provincicn Holland
Noorderkwarlicr en Utreehl, zillende le Amsterdam
in dalo 13 december 1822, verklaard te zijn
wcdcrspannig aan de wet en gcsllspcndccrd in de
uitocffcning zijner rcglen van burgerschap, en dat
voons is geordonneerd dat zijne goederen zullen
worden
gesequcsteerd
(in
beslag genomen)
gedurende zijne contumacie (afwezigheid) en dal
gedurende (Een tijcl aan hem aHe aanspraak in regten
blijft ontzegd. Wijders schuldig verklaard, van als
openbaar ambtenaar en ontvanger van openbare
gemeentepenningen, contributien en inkomsten, tc
hebben geplcegd knevelarij (afpersing) door in zijne
vool'noemde qualiteit meeT penningen, contl'ibutien
en inkomsten te vorderen en te ontvangcn, dan hij
wist dat daar voor verschuldigd waren en is mitsdicn
veroordeeld tot geeseling en hen jareri confinement
(opsluiting) in cen tuehlhuis, milsgaders in eenen
geldboele van 825 guldens en eindelijk in de kosten
del' procedures ten behoeve van den Staat executabel
bij Iijfsbedwang, berekend 01' 67,89 guldens
ingevolgc art
174 van het wctboek van
strafregt. ...omme le inventariseren de roerendc
goederen van gemelclcn contumax (afwezigc)
Alberlus Jan Klaus ....Hebbende Maarten van Eijk sr
vrcderegter van hel kanton Mijdrecht, geadsistcerl
met den griffier Jacob Verdam en den voornoemden
heer rcqueslrant (Bredius) ons bcgeven in de huizing
gemerkl nr 97 slaande in hel dorp Mijdrechl en
bewoond door vrouwc Maria van Dijk, van
Noordscharwoudc
huisvrouw
van
genocmdc
Albertus Jan Klaus, die met dczelve in gemeenschap
van goederen getrouwd is en als zodanig occupant
(bezilter) der gemeenschappelijke boedel van haar
en gemelden haren man"

Over schietkloten
Ovcrtrccling van plaatselijkc vcrordeningcn worth
allijd geslraft met geldboeles.

01' 7 januari

1824 worden gedagvaard Picler
Koolmoes, Dirk van Leeuwen Jansz., Gijs Mul, Dirk
Groen, Jan Groen, en Adrianus Pauw Wmszoon,
allen woonaehlig te Mijdreehl. 01' 24 december
1823 hadden zij zich 01' de open bare weg in
Bozcnhoven bczig gchoudcn met schictklolen (mel
een slok een houlen kloo!: wegslaan). Twce getuigcn
zij n komen opdagen en bevestigen de daad gezien Ie
hebbcn. De gedaagdcn onlkennen niet maar
verweren zich door te zeggen niet geweten te hebbcn
dal schictklolen 01' de openbare weg verboden is.
Volgcns de aanwezige commissaris van politic
verbiedl hel reglcmenl van 'plaatselijke keuren en
policie' schietkloten en daarnaast ook het werpen
van sneeuwballen in de wintcrmaanden op open bare
wegen. Volgens dal reglement betekenl de
overlreding een boele van 10 hancs of bij
onvermogen drie dagen gevangenis en betaling van
de koslen Dc rechter conslaleerl dat de wel is
ovcrtreden en vcroordeclt elk van de gedaagden 101
eell boete van 5 francs en betaling van de kosten ad
60 c!. per persoon.

Het heden
Bij koninklijk besluil van 10-4-1838 zijn 111
Nederland aile vreclcgerechten ovcrgegaan
In
kanlongerechten. Dal zijn er 01' elil momenl 62.
Kantongerechten zijn in principe bedoeld voor de
afhandeling van civiele zaken tol € 5000,- Maar ook
mindel' belangrijkc strafzakcn, zoals overtreding van
de
leerplichlwel,
de
visserijwel
en
verkcersovertrcdingcn, vallen onder de zelfstandig
werkende en aJJeensprekcnde kantonrechler. In
Belgic zijn de vredegerechten gewoon bJijvcn
bestaan.
BrOil: Vredcgcrcchlcn locgang HAU 394-6 Mijdrcch1.
Ill1crncl: www.rcchtspraak.nJ
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Nieuwkomers moeten geschiedenisles over woonplaats volgen
door Fred de Wit
In het Bistorisch Nieuwsblad vau oktobcr van dit jaar staat cen anikel van Loesanne Bakkens waarin melding
wordt gemaakt van een inburgeringseursus zoals deze thilllS in het Utrecbtse Veenendaal plaals vindt. In

Veenendaal krijgen allochtonen, die een inburgeringscursus doen, sinds september geschiedenislessen over
hun woonpJaats.

Weven, lahak snijden en bezoek aan het lokalc
museum behoren tot de verpliehte onderdelcn. Een
bczock aan hel museum houdt in dat men audc
foto's van Vecncndaal bekijkt en zict hoc men in
deze plaats vroeger de kost: verdicndc met we-yen en
tabak snijden. Deze lessen zijn een onderdeel van de

inburgcringscurslls voor nieuwkol11crs, die daar
Ycrzorgd
wordt
door
het
Rcgionaal
Opleidingsinstituut (ROC). De gesehiedeniseursus
bcgint met: cen foto-opdracht. De cursisten krijgen
oude en nieuwe fOlO'S van Veenendaal te zien om tc
vcrgelijkcn. Daarnaast leren ze war cen mllseUm is
en war er allemaaI is te zien en krijgcl1 de cursisten
opdrachten. De cLirsus worth afgesloten met een
speurtocht door Veenendaal en opnieuw een fotoopdraehl. Dc nieuwkomers bekijken f{,to's van
mensen uit hun woonplaats en zo kunnen ze
ontdekken wat voor werk ze kunnen doen en bij
welke vereniging ze zich kunnen aansluiten.
Voor sommige allochtonen is niet alles nieuw. Zo
wist een vluchteling uit Cuba precies hoc je tabak

kon snijden om een sigaar te makell omdat dit claar
zijn werk was geweesl.
Ook in onze gemeente worden voor de allochtonen
inbllrgingscursussen gegeven. Frans Wcstendorp,
medewerker trajectbegeleiding bureau socialc zaken,
zict wei iets in dit plan uit Vecnendaal. Wei zullen
de cursisten eerSI de Ncderlandsc taal cnigszins
machtig moeten zijn zodal ze kunnen begrijpen
waarover het gaal. De cursus zal ook aanschouwelijk
moeten worden gcgeven door middel van fOIO'S en
dia's en vooral eenvolldig van opzet moeten zijn.
Ook Piet Grundmann, voo17.itter van de Hislorische
vcrcniging De Proosdijlandcn, vindt het geven van
de cursus een goede zaak. ¥lij hebben in Vinkeveen
het museum "In de Venen" en het "Streekarchief
Vecht en Venen" heeft een uitgebreide fotoeollectie.
Evenals Frans Westendorp zegt hij dat de lessen
gocd moelen worden voorbercicl. In de vcrcniging
zijn ongetwijfcld mensen beschikbaar c1ie zich
hiervoor willen inzellen.

Wie zijn dit

Wie kan de rcdactic verlcllcll wic di! zijn. Dc persoon meL de ambtsketcn is
burgcmeester 1310111 vall Vinkcveen. Maar wie zijn de andcrcll'?
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De Wilhelminabank
door t\1arian Stercnborg

De monumentale Wilhelmit/abank, die in 1948 op inUla/hI van de Or01~jeverenig!~lg geplaatst is .nabU de
Statio/1sweg Ie MUdrecht, Ivordt gerestaureerd. De gemeenle De Ronde Vencn Ire/a bl}na 4500 eurow! v()or de
opknapbeurt.
Net voor de stoplichlen rcchls, tcgen de achlcrgrond
van rhododendrons en onbckcnd voor de mecstc

bewol1crs, slaal langs de Stationswcg Ie Mijdrccht,
de Wilhelminabank. Oorspronkelijk beetle bet
groengcbiedjc claar hel WilhcJminapark, later ook
wel Wilhelminaplantsocn. Tocn de bank nog in hel
park s(ond, werd deze mogclijk ook. ,aJs
zitgclcgcnhcid gcbruikt, hoc-wei de bclonncn Zltlll~g

daar niet erg toe LJitnodigdc. Maar lcgcJl\voorciIg
mocl de bank mee.r als cen monument gczien
worden: voor de zitfllnktie komt de bank niet meer
in aanmerking omdat er geen wandelpad langs Ioopt.
Al enige jaren was de meestal grocn llitgcslagcn
bank hard aan cell rcslallraticbcllrt toe. Het
Hcmeentcbestuur besloot in okto bel' om daartoc de
b
...
benodigde 4.462,50 Euro uitte trekken. BouwbedrlJl
Veerhuis gaat de klus ldaren, maar hecft nog gecn
datum in de planning opgenomcn. Vennoedelijk
wordt gewacht tot het vooljaar.
De Wilhelminabank is in 1948 op initiatief van de
Oranjcvereniging Mijdrecht gcplaatst in hel
Will;elminapark tel' gelegenheid van het SO-jarig
rcgeringsjubileum van de toenmalige koningin
Wilhelmina. De inwoners hebbcn (oen in de koslen
bij(redragen door het kopcn van stcentjes. De bank is
d';l~ ook van steentjcs opgcbouwd en heef[ in de
ruglellning een kroon met daarin de data 1898-1948.
Een deel van de kleinc gcbakken stecntjes moet bij
de restallratie vervangen worden. Daarnaast moe! hel
metselwerk worden hersteld. Oorspronkelijk stond

de bank meer richting de huidige Stationsweg. In
1978 bij de aanlcg van de cerste fase van de
Rondwcg, moest de bank vcrpIaatst worden. De
Oranjevereniging wilde de bank toen elders in de
gem~cntc plaatsen. Gedach! werd aan een plekje in
het Proostdijplantsoen zo dicht mogelijk bij de
vlJver.
I-let planlsocn
had dan ook cen
de
naamswijziging
moelen
ondergaan:
Oranjevereniging
stelde
voor
Koningin
Wilhelminaplantsoen. 'Mede doen wij dit verzoek,
aangczien hel hllidige WiJhelminaplanlsoen te
\veinig kenbaar is geweest, doordat hel gecn
naambordje heef[ gehad", zo sehrijf[ het bestuur van
de
Oranjevercniging
lt1
1978
aan
het
gemeenteb~stuur.
VcrpJaatsing
naar
het
Proostdijplantsoen zou eehter 8.00D gulden gekost
hebben.
Een
andere
suggestic
van
de
Oranjevercniging:
verpJaatsing
naar
hel
Oranjenassaukwartier kwam uit 01' 4.000 gulden.
Handhaving in de onmidcIellijke omgeving, waarbij
de bank ook weer in het talucJ van de dijk geplaatst
werd, kostle maar I.SOD gulden. Dus zo geschiedcJe,
alhoewel in de kantlijn van de archiefstukkcn
vcrmeicI staat cIat een nieuwe bank maken gocdkoper
lOU zijn. Dc monumcnlale bank is cchtcr behouden
geble,;en, hoewel deze sinds de verplaatsing
nauwelijks nog onderhoucl heef[ gehad. De
naamgcving Wilhclminabank is echtcr wcl bijna
vcrdwcncn. In de stllkkcn tcn bchocve van de
rcslallralie sprcckl het gcmccntebcstllllf inmiddcJs
van de plan!soenenbank
Bron: OcmCClllC-al'chicf Mijdl'cchl
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Mededelingen

presenteren en elkaar de goede wensen voor het
niellwe jaar over te brengen. Deze bijeenkomst

Schenking
Van de familie Kooijman uit Vinkeveen werd een

wordt gehoudcn op maandag 6 januari 2003 van
19.00 tot 22.30 UUI'.
Wij hopcn 01' een grotc bclangstclling, ook van zijde
van onze leden. Wij hopen u daar te ontmoeten.

unieke gids voor de gemeente Vinkeveen en
Wavcrvccn ontvangen. Dczc gids datccrt van

augustus 1933. Harlelijk dank!

Uitnodiging
Wij nodigen aBc leden uit voor het bijwonen vall
onze jaarlijkse

Het winkeltje
Wij blijven ons ook in de nabije toekomst
prcsenteren in cen gcdeelte van het winkeltjc
Dorpsstraat 13 te Mijdreebt. Elke vrijdag is het
geopend van 15.00 tot 17.30 uur en van 18.30 tot
21.00 uur alsmede 01' zalerdag van 10. 00 tot 17.00
UUI'. In het winkeltje zijn allerlei zaken te koop n.I.

NIEUWJAARSBI,JEENKOMST
Tijdcns de bijecnkomsl die wordt gehouden 01'
w()ensdag 15 januari 2003 om 20.00 uur in gebouw
De Schake1bij de Gereformecrde Kerk in Wilnis,
Dorpsstraat 20, kunnen wij elkaar een goed jaar
toewensen

e

Bock 'Twcc Parochies vcrcnigd in Drichuis'
19,50
Bock 'Vinkevccn en de Twcede Wcrcldoorlog' C J 4,00
Lossc Bummers vall 'Dc Proosdijkocricl" € 4,50

Cadeaubon yoor cen jaarabonnemcI1t op 'De

Naast een hapje en een drankje zijn wij voornemens

Proosdijkoerier' Ie: 15,00

tijdens die bijcenkomst ons 800stc lid aan u voor tc
stellen. Daarnaast zal de heer 1. Pijnenburg uit
Oostzaan een zeer interessante lezing geven over het
samenstellen en inbinden van speciale boekwerken,
inclllsief de restallratie daarvan. Ook introduces zijn
van harte welkom

CD-rom met de vollcdigc inhoud van 'Dc Proostkoericr'
bctrckking hcbbcnde op de jaal'gangcn 1985 tim 1997
voor leden van de Ycrcniging € 18,00

voor niet·leden Ie: 23,00
Videofilm uit de jaren 1950 in Mijdrecht Ie: 12,50
Het lidmaatschap van de vereniging bedraagt met
ingang van hetjaar 2003 € 15,00
Voor nadere informatie kan men zieht wenden tot de
heel' E. Swaab, tel. 0297·287469. Bij hem zijn ook,
voor zover HOg Yoorradig, oudc exemplaren van "De
Proostkoel'ier" en "De Proosdijkoerier" verkrijgbaal'.

Archeologische Kroniek 200·2001
01' 4 december a.s. verschijnt de Archeologische
kroniek van de provincie Utrccht over de jaren 2000
en 2001. In de verslagperiode zijn veelonderzoeken
verl'ichl. Veelal zijn dezc onderzoeken ingezct 01'
plaatsen waar grote infrastrncturele werken znllen
worden uitgevoerd, zoals in het plan Leidsche Rijn
en in de binnenstad van Woerden maar ook andere
interessante opgravingen en vondsten komen aan de

orde. De kosten van het boekwerk van bijna 300
pagina's bedragen € 5,65 Het boekwerk is een
uitgave van de Stichling Publicaties Oud·Utrecht
(tel. 030 2343880). Het kan worden besteld bij de
plaatselijke bockhandeI.

Nieuwjaarsbijeenkomst Willisstee
Ook in januari 2003 zullen wij als Historische
Vereniging weer vertegenwoordigd zijn 01' de
Nicuwjaarsbijeenkomst in de 'Willisstee' in Wilnis.
Bier zijn veel verenigingen en organisaties llit de
gemeente De Ronde Venen aanwezig om zich te
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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
steun, stellen wij ook andere middelen
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

