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Op de omslag ziet u de mensen die direct betrokken waren bij Radio
Cosmos tijdens de feestweek van Vinkeveen in 1982. Op pagina 123 in
dit blad kunt u hier meer over lezen.
Volledigheidshalve even de namen, van links naar rechts,
en waar mogelijk hun functie:
 -DFN+RRJHQERRP PHWGHZLVVHOWURIHHYDQGHSDDO]LWWHUV 
geen directe functie bij Cosmos, organisatie feestweek.
 :LP%RXZPDQSURJUDPPDPDNHUELMGHUDGLRHQGLVNMRFNH\
bij de discotheek.
 *p.OLQNKDPHUSODQQHUYDQGHGLVFRWKHHN
 -RKQ-DQVHQ PHWPLFURIRRQ SURJUDPPDPDNHUELMGHUDGLR
 -RV$DUVPDQSURJUDPPDPDNHUELMGHUDGLR VSRUW 
tevens programmaleider.
 +DQVYDQ=ZLHWHQSURJUDPPDPDNHUELMGHUDGLRSURJUDPPDOHLGHU
publiciteit radio en organisatie feestweek.
 +HUPDQ%DGHUKRRIG]HQGHUWHFKQLFXVUDGLR
 %HUWYDQ=LMOSURJUDPPDPDNHUELMGHUDGLR
 &HHV9HUZRHUG]HQGHUWHFKQLFXVWHYHQV¶FDVVHWWHRPGUDDLHU·
ELMKHPLQ:DYHUYHHQVWRQGGH]HQGHUHQGH]HQGPDVW 
 $UQR+DJHQDDUVQLHXZVOH]HUELMGHUDGLRHQHLJHQDDUGLVFRWKHHN
 3LPYDQ=ZLHWHQHLJHQDDUSRVWEXVHQGXV¶SRVWERGH·
 1LFRYDQGHU/LQGHQSURJUDPPDPDNHUELMGHUDGLRHQGLVNMRFNH\
bij de discotheek.
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Een Wilnis monument

Inleverdatum kopij maart 2012: 1 februari 2012

in Enkhuizen

Doelstelling van de vereniging: De vereniging stelt zich tot doel belangstelling te wekken
voor de geschiedenis van De Ronde Venen en een stimulerend aandeel te leveren in de
ontwikkeling van de regionale en plaatselijke geschiedenis in de ruimste zin.
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Verenigingsnieuws

Eerder dit jaar was er een lobby om het Wilhelmus als verplicht onderdeel op te voeren in de inburgeringsprocedure. Het hebben van kennis van de verhalen die samenhangen met ons volkslied maakt je een beter burger.
Althans, dat is daarbij de beredenering. Het vergroten van de kennis van de geschiedenis van Nederland is bij
die inburgering een extra aandachtspunt. We hebben overigens best wel het een en ander uit te leggen bij ons
volkslied. “Ben ik van Duitsen bloed en de koning van Hispanje heb ik altijd geëerd. Graaf Adolf is gebleven in
Friesland in de slag.” Een paar zinnetjes, die zeker de nodige toelichting behoeven. Je kunt je afvragen hoeveel
mensen, die deze regels uit volle borst meezingen, weten waar het werkelijk om ging…

Vervening

Vinkeveen en het
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Inburgeren

Hans van Zwieten
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$OVKHWJDDWRPRQ]H
directe omgeving,
dan geldt misschien
ZHOKHW]HOIGH:LH
kent de begrippen die
samenhangen met
onze regionale
geschiedenis? De
populariteit van het
ERHN´%HJULSSHQ
voor vervening” van
'LFN.RHOHPDQGDW
afgelopen zomer
alweer een zesde
druk kende,
onderstreept dit. Er valt heel wat uit te leggen over het
hoe of wat van onze directe omgeving en de histori
sche ontwikkelingen alhier.
Heel aardig is bijvoorbeeld ook de exercitie die Piet
*UXQGPDQQRQODQJVSOHHJGH3LHWVFKUHHIRYHUKHW
EHJULS¶KXLMHQ·KHWYROJHQGH
“In de middeleeuwen was het niet eenvoudig om
gebouwen in de veengebieden goed te funderen. Dat
was in het algemeen ook niet zo noodzakelijk omdat
men “in hout” bouwde. Het gebruik van bakstenen
vereiste een degelijker fundering.
In de 16e en 17e eeuw ging men over tot het bouwen
van stenen gebouwen en men zocht toen naar een
funderingsmethode, die enige houvast in de zachte
bodem bracht. Men ging funderen met het gebruik van
“huijen”. Ik gebruik speciaal de 17e eeuwse schijfwijze
RPDDQWHWRQHQGDWKLHUJHHQVSUDNHLVYDQ NRHLHQ 
”huijen”. Door een verbastering van het woord “huij
en” werd een volkomen verkeerd beeld verkregen van
de wijze van funderen. Het gebruik van koeienhuiden
voor funderingen is dus volstrekte onzin en berust op
een enorm misverstand, dat vrijwel niet is uit te roeien.
Het duikt telkens weer op!

Maar wat zijn dan wel “huijen”?
Huijen zijn in de grond, beneden het grondwaterpeil,
ingegraven houten tonnen, die werden opgevuld met
wilgen tenen of ook wel slieten genaamd. Deze slieten
werden met de dunne kant naar beneden strak in de
tonnen geplaatst, zodat zij zich bij het ontstaan van
druk enigszins uitspreidden en zodoende werd houvast
in de slappe bodem verkregen. Op een aantal “huijden”
plaatste men een balk, alles behoorlijk onder het
grondwaterpeil om verrotten van het hout te voorko
men. Daarop ging men met stenen een gebouw optrek
ken. Er kwamen dus in het geheel geen koeienhuiden
aan te pas. Het voordeel van deze wijze van funderen
was dat bij bodemdaling de fundering mee zakte.
Vermeld moet wel worden dat een dergelijke fundering
toch niet langer dan maximaal een eeuw tot anderhalve
eeuw bestendig bleek.”

Begripsverwarring
Het gebeurt regelmatig dat we ons vergissen. Dat we
bepaalde begrippen verkeerd begrijpen. Uitleg over
wat vroeger geweest is, wil daarnaast ook nog wel eens
VWDQGSODDWVRIWLMGJHERQGHQLQJHYXOGZRUGHQ'HJHQH
die schrijft meldt dan juist datgene wat hij of zij
vermeldenswaard vindt. Of laat juist weg, wat hij of zij
OLHYHUQLHWYHUGHUYHUWHOW*HVFKLHGVFKULMYLQJLVGDDURP
bijna nooit objectief.
Toch levert het veel genoegen om over vroeger te
lezen. Ook in deze Proosdijkoerier bieden we u weer
volop gelegenheid om kennis te nemen van zaken die
vroeger aan de orde waren en die nu nog interessant
zijn om kennis van te nemen. Het bevestigt uw honger
naar kennis over vroeger. Honger die we graag stillen
met dit kwartaalblad. En als u hierbij het nodige
relativeringsvermogen hebt, dan is het genoegen om
over voorbije zaken te lezen des te groter.
:HZHQVHQXZHHUYHHOOHHVSOH]LHUWRHHQYRRUVWUDNV
ook een uiterst prettige feestperiode met een bijzonder
gelukkig 2012 daar achteraan.

Jaap Meulstee
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Het laatste nieuws
Door Stef Veerhuis
Onder het mom van papierschaarste was het einde september 1941 voorlopig over en uit met ons regionale
“Stinkertje”. Langzaam maar zeker was de bezetter er in geslaagd om in de achter liggende jaren de persvrijheid in
bezet Nederland steeds onder controle te krijgen. En na de inval in Rusland vond Seyss-Inquart dat de tijd rijp was
voor nog meer censurerende beperkingen en verplichte berichtgeving.

1

=

over heeft uitgever Verweij het klaarblijkelijk niet
laten komen en ik ga er maar vanuit dat hij de
journalistieke eer aan zichzelf heeft gehouden. De
bovenstaande kop van voorlopig de laatste Ronde
Vener sprak duidelijke taal. Dus rest mij niet meer dan
HHQKDQGYROXLWJHÀOWHUGHEHULFKWHQYDQKHWWRFKDO
VSDDU]DPHQLHXZVXLWGHYRRUODDWVWHHGLWLH1RXMD
nieuws, nummer 55 van de vijfde jaargang bestond
VOHFKWVXLWppQEODGYDQRSQLHXZHHQZLVVHOHQGH
afmeting. Maar, men hoefde het getuige de advertentie
YDQ%RHNKDQGHO9HUZHLMJHHQV]LQV]RQGHUOHHVZHUNWH
stellen, gelet op het aanbod was er voor iedereen wel
wat bij. Voor velen echter zal de prijs per nummer toch
een belemmering zijn geweest.

*

etuige de berichtgeving hiernaast van
de burgelijke stand ging het leven gewoon
zijn gang.
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DWXXUOLMNRQWEUDNRQGHUKHWNRSMH2)),&,((/LQ
dit nummer ook de gemeentelijke berichtgeving
niet. De belanghebbenden in zowel Mijdrecht als
:LOQLVZHUGHQHUGRRUGH%XUJHPHHVWHUYRRUQRHPG
aan herinnerd dat vanaf 1 oktober tot 1 april a.s., een
winkel op werkdagen vóór 05.00 uur ’s morgens en na
18.00 uur ’s avonds voor publiek gesloten was. Voor de
plaatselijke kappers was er een uitzondering gemaakt,
die mochten twee uur later sluiten, maar alleen voor
KHWYHUULFKWHQYDQNDSSHUVHQEDUELHUVZHUN]DDPKH
GHQ%XUJHPHHVWHU*(0KOUDGWGHHGHHQLQGULQJHQ
de oproep voor collectanten in zijn gemeente t.b.v. de
6WLFKWLQJ´:LQWHUKXOS1HGHUODQGµGLHRSHQ
RNWREHUSODDWV]RXJDDQYLQGHQ*HOLMNWLMGLJZHUG
opgave verzocht van hen, die genegen waren toe te
ZLOOHQWUHGHQDOVZLMNRIEORNKRRIGLQGHSDVRSJH
ULFKWH1HGHUODQGVH9RONVGLHQVW9RRUGHDIGHOLQJ´9LVL
tekaartjes” bij drukkerij Verweij leek het over en uit.
Sprekender kon de censuur niet in beeld worden
gebracht, al rest natuurlijk de vraag wie in deze tijden
nog verlegen zat om zich met behulp hiervan nog voor
te willen stellen.

H

et sierde redacteur H. Catsburg jr. dat hij er geen
enkele twijfel over liet bestaan dat, ondanks dat
er altijd wel wat mis ging, de zon en de maan beiden
om beurten de komende week gewoon weer op zouden
gaan Ik ben er echter van overtuigd dat de heer C van
:WRFKZDWDQGHUVWHJHQHHQQLHXZHGDJDDQ]DO
hebben gekeken toen hij tot de ontdekking kwam dat
KHWROLHYDWGDWGHGDJGDDUYRRULQGHSROGHU*URRW
Mijdrecht nog op zijn dorsmachine stond, ondanks
de maansopkomst toch in nachtelijke uren verdwenen
was.

D

e distributie van rijwielbanden en schoenen waren
QRJVWHHGVHHQJURWHEURQYDQHUJHUQLV=LMGLH
schriftelijk een aanvraag hadden ingediend, konden
lezen dat hun verzoek was afgewezen, met als enig
lichtpuntje dat zij vanaf 1 oktober opnieuw een aan
vraagformulier af konden halen. De kleine advertentie
pal naast deze berichtgeving zal menigeen, die niet
zonder rijwiel kon, niet zijn ontgaan. Daarin namelijk
ERRG/%URXZHU=XZHLQ:LOQLVHHQ]JDQ
Herenrijwiel met bijna nieuwe banden aan.
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Radio Cosmos Vinkeveen
en het vervolg
De geschiedenis van RTV De Ronde Venen (voorheen Midpoint FM & TV en daarvoor Radio Rondevenen)
begint feitelijk in 1981. In Vinkeveen ontstond in februari van dat jaar de radiopiraat, Radio Cosmos.
Studiootjes werden ingericht bij de medewerkers thuis. De reguliere uitzendingen werden op één uurs-cassettes
(C-120) gezet en op zondag uitgezonden. Radio Cosmos mocht op een grote achterban rekenen, niet alleen het
(luister)publiek, maar ook raadsleden, de hermandad en de plaatselijke pers betuigden vaak openlijk hun steun
in woord en gebaar.

F

loor van Spengen had ze nota bene nog op voor
raad, uiterst makkelijk in gebruik. En voor hen,
voor wie de prijs misschien een probleem zou zijn,
had hij ook nog enkele gebruikte modellen staan. Dus
volkomen onbegrijpelijk dat de heer H.H. wonende
aan de Dorpsstraat in Mijdrecht toch aan het improvi
seren was geslagen. Hij had een oud kacheltje aange
maakt met het doel daarop enkele sigaren te kunnen
drogen. Maar mogelijk door een uitspringende vonk
ontstak spontaan een van de inmiddels zeer droog
geworden sigaren. Het had wellicht veel erger af
kunnen lopen wanneer enkele voorbijgangers het begin
van een brand niet hadden opgemerkt. Met weinig
moeite slaagde men er vervolgens in om gezamenlijk
het vuur te doven, maar of er nadien als dank nog een
goede sigaar kon worden uitgedeeld werd niet ver
meld.

%

ij deze opgave ontbrak de blijde aankondiging
van de heer en mevrouw van der Heiden – Dek
NHU=LMOLHWHQLQHHQNOHLQHDQQRQFHZHWHQGDWRS
VHSWHPEHURSHHQWLMGHOLMNDGUHVLQ$PVWHU
dam, hun dochter Marijke werd geboren. Een andere
aankondiging om even bij stil te staan, was een
feestelijk gekaderde advertentie, waarin chef en
personeel melding maakten van het 25 jarig jubileum
van postbesteller H. Cretier uit Vinkeveen. En tevens
zullen er feestelijkheden gevierd zijn in de Mennonie
WHQEXXUWZDDUKHWKRRIGYDQGH&KULVWHOLMN1DWLRQDOH
6FKRROGHKHHU&KU$WHQRSYULMGDJRNWREHUKHU
dacht dat hij veertig jaar geleden tot het onderwijs
toetrad.

E

pQYDQGHPHQVHQGLHQDXZELM5DGLR&RVPRV
betrokken is geweest, het ontstaan ervan mee
maakte en daarna nog jaren werkzaam is geweest
bij Radio Rondevenen, is de Vinkevener Hans van
=ZLHWHQ'HUHGDFWLHYDQ'H3URRVGLMNRHULHUJLQJPHW
hem in gesprek.

Wanneer zond Radio Cosmos uit?

Cosmos discocrew 1982.

Waarom cassettebandjes, waren de
programma’s niet live?

O

f het nog niet donker genoeg zal zijn geweest.
Van Spengen echter zal de beschikking hebben
gehad over een ruime voorraad en zal er van overtuigd
zijn geweest, dat het hier en daar nog wel eens “kier
GHµ$OKRHZHOGHWZHHZLHOULMGHUVLQGHZHHNKLHUYRRU
daar wat anders over gedacht zullen hebben, toen zij
misleid door de grote duisternis te water geraakten.
:DQWMHNRQ9DQ6SHQJHQWRFKPRHLOLMNNZDOLMNQHPHQ
dat berm en kroos, zowel overdag als in het pikkedon
ker, veel gelijkenis vertoonden.
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er geen politie of Radio Controle
'LHQVWDDQNZDP*HOXNNLJ
hadden we toentertijd een
dermate goed contact met de
politie dat zij, als zij langs het
feestterrein reden, een duim
RPKRRJRIRPODDJGHGHQ:DVGLW
laatste het geval, dan stopten we
WLMGHOLMN GHXLW]HQGLQJRQGHUKHWPRPYDQHHQ
WHFKQLVFKHVWRULQJ=RKHEEHQYHHOPHQVHQWKXLVHQRS
het werk de feestweek, en met name het paalzitten,
kunnen volgen.”

T

RWEHVOXLWYDQGHUHHNV´:DVHUQRJQLHXZVµHHQ
advertentie die ik nog nimmer tegen ben gekomen
en die niet alleen nieuwsgierigheid opriep, maar tevens
iets waar iedereen zijn eigen fantasieën op los kon
ODWHQ:DQWZDW]DOGDDUDDQGHKDQG]LMQJHZHHVW
:HPRJHQHUWRFKYDQXLWJDDQGDWKHW]R·QRXGHUZHWVH
houten strijkplank zal zijn geweest, eentje die zou
blijven drijven. Maar zelfs dan geen plons gehoord?
:DVKHWHHQNULMJHUWMHHHQKHHOGLHUEDDUDDQGHQNHQ
of was misschien de verkering uitgemaakt?
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“Het voordeel van de cassettebandjes was, dat slechts
ppQSHUVRRQELMGH]HQGHUQRGLJZDVRPGHEDQGHQWH
ZLVVHOHQ:HZDUHQWHQVORWWHLOOHJDDOHQKHWZDVQLHW
verstandig dat meerdere mensen zich in de buurt van
de zender ophielden. De uitzendingen kwamen vanuit
:DYHUYHHQ %RWVKROVHGZDUVZHJ ZDDUELMppQYDQGH
PHGHZHUNHUV &HHV9HUZRHUG HHQPHWHUKRJH
zendantenne was neergezet... hoezo, niet opvallend?
:HEHUHLNWHQKLHUGRRURYHULJHQVQLHWDOOHHQ9LQNH
YHHQPDDURRN$PVWHUGDPHQ+LOYHUVXP
Toch waren we met Radio Cosmos regelmatig
¶EXLWHQGHVWXGLR·WH]LHQHQGXVRRNWHKRUHQPHW
OLYHXLW]HQGLQJHQ0HWQDPHGHHHUVWHIHHVWZHNHQYDQ
Vinkeveen zonden we live uit vanaf het feestterrein.
+HWQDGHHOYDQGH]HOLYHXLW]HQGLQJHQZDVGDWHUDOWLMG
iemand op de uitkijk moest blijven staan om te zien of

“Iedere zondag. De uitzendingen begonnen om 11 uur
’s morgens tot 5 uur in de middag. Vooral het informa
WLHYHSURJUDPPD¶&RVPRV,QIRHQ6SRUW·ZDVHHQJRHG
beluisterd programma, waarop veel gereageerd werd
door verenigingen en instanties. Daaromheen hadden
we muziekprogramma’s geprogrammeerd. Omdat we
cassettebandjes draaiden en deze dus ook gewisseld
moesten worden, hadden we een apart bandje met
daarop lokaal nieuws en de aankondiging waar onze
Cosmos Discoshow het weekend daarop te zien en te
horen was. Hierdoor had de man bij de zender tijd om
de programmacassettes te wisselen. Omdat we dus
iedere zaterdagavond met de discotheek op pad waren,
kreeg de technische man daar dan ook de cassetteband
jes voor de zondag aangereikt.”

Hebben jullie vaak bezoek gehad van
de Radio Controle Dienst?
´1LHWYDDNLQWRWDDOVOHFKWVWZHHPDDO1DGHWZHHGH
NHHUZHUGKHWRQ]HPHGHZHUNHUVWHKHHW HQWHNRVW
EDDU RQGHUGHYRHWHQ=RJHEHXUGHKHWRRNGDWWZHH
YDQRQV -RV$DUVPDQHQ+DQVYDQ=ZLHWHQUHG KHW
initiatief namen om te proberen een legale status te
verkrijgen voor Cosmos.”
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Wanneer zijn die stappen ondernomen?
´'DWZDVLQMDQXDUL'HHHUVWHJHVSUHNNHQZDUHQ
PHWGH WRHQPDOLJH JHPHHQWH9LQNHYHHQ=LMKHEEHQ
RSRQVYHU]RHNELMKHWPLQLVWHULHYDQ:9& :HO]LMQ
9RONVJH]RQGKHLGHQ&XOWXXU JHwQYHQWDULVHHUGZDWHU
voor kwam kijken om een lokale omroep op te richten
HQRIKHWEHUKDXSWPRJHOLMNZDV
Toen hier een positief antwoord op kwam was de
volgende, logische stap het oprichten van een werk
groep die deze mogelijkheid verder zou onderzoeken.
:LM]RFKWHQLQKHW9LQNHYHHQVHQDDUYRRUDDQVWDDQGH
mensen om ons initiatief te ondersteunen en hebben
WRHQHHQZHUNJURHS :HUNJURHS/RNDOH2PURHSLR 
RSJHULFKWZDDULQQDDVWWZHHMRXUQDOLVWHQ 'LFN
%RVVFKHUHQ%RE:LWPDQ YDQZHHNEODGGH5RQGH
9HOQHURRN-RV$DUVPDQHQLN]LWWLQJQDPHQµ

Vinkeveen. Daarnaast zijn we, als werkgroep, razend
VQHONDQGLGDDWEHVWXXUVOHGHQLQ0LMGUHFKW:LOQLVHQ
Vinkeveen gaan benaderen.
'H]H]RHNWRFKWOHYHUGH-DF'HNNHUHQ$GULH.RNXLW
0LMGUHFKW*XXV6WHLQHQ%DUW.HXUXLW:LOQLVHQXLW
9LQNHYHHQ7RQ%RHUPDHQ-DQ6WHNHOHQEXUJRS
'H]HPHQVHQDDQJHYXOGPHW-RV$DUVPDQYDQ5DGLR
&RVPRVHQ%RE:LWPDQYDQ:HHNEODGGH5RQGH9HQHU
PDDNWHQKHWEHVWXXUFRPSOHHW2SRNWREHU
droeg de werkgroep haar werk over aan dit bestuur.”

En verder?
´:HGDFKWHQGDWZHHUZDUHQHYHQWMHVHHQYHUJXQQLQJ
DDQYUDJHQHQNODDU2SMXOLKHEEHQZHLQKHW
dorpshuis van Vinkeveen een hoorzitting georgani
VHHUGZDDUZHQDDVWGHZHUNJURHSRRN(ULFYDQ$UHQG
WRHQZHUN]DDPELMGH9$5$HQGH2/212UJDQLVD
WLHYDQ/RNDOH2PURHSHQLQ1HGHUODQGUHG KDGGHQ
XLWJHQRGLJG$OVQHOEOHHNGDWDDQKHWRSULFKWHQYDQ
HHQORNDOHRPURHSKHHOZDWKDNHQHQRJHQ]DWHQ=R
kwamen we er op die avond achter dat:
 (
 UYRRUORSLJDOOHHQYHUJXQQLQJHQZHUGHQDIJHJH
YHQYRRUNDEHODDQVOXLWLQJHQ$DQJH]LHQ9LQNHYHHQ
HQRRN:LOQLV LQGLHWLMG]RXGHQZRUGHQDDQJHVOR
ten op het kabelnet van Mijdrecht, diende dus ook
GH0LMGUHFKWVHHQ:LOQLVVHUDDGWRHVWHPPLQJWH
geven voor het oprichten van een lokale omroep.
 '
 DDUQDDVW]RXGHQSDVRS]LMQYURHJVWLQ
vergunningen worden verleend voor een
etherfrequentie.
 (
 HQORNDOHRPURHSPRHVWHHQSULYDDWUHFKWHOLMN
lichaam hebben in de vorm van een stichting of
vereniging.
 9
 HUGHUGLHQGHHHQORNDOHRPURHS¶FXOWXUHHO
representatief’ te zijn, met andere woorden spor
tieve, kerkelijke, culturele en maatschappelijke
stromingen vanuit de gemeenschap moeten zich in
HHQ RSWHULFKWHQ YHUHQLJLQJRIVWLFKWLQJ¶WHUXJ
kunnen vinden’.
Daar stonden we dan, een illusie armer om het
¶HYHQWMHV·WHUHJHOHQµ
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vergunning af. Deze zendvergunning is dan geldig tot
HQPHWGHFHPEHU
+LHUQDJDDWKHWVQHO%LMGHGULHJHPHHQWHVZRUGW
aangeklopt voor subsidies. Van deze drie gemeentes
NRPWMDDUOLMNVHHQWRWDDOEHGUDJYDQJXOGHQ
QXUXLP½ ELQQHQ9RRUZDDUGHZDVZHOGDW
het ledental in 1986 zo’n tien procent van de bevolking
moest bedragen.
'H377 QX.31 ]RUJWYRRUGHHHUVWHNDEHOIUHTXHQWLH
YDQ5DGLR5RQGHYHQHQ 0+] :HKHEEHQQRJ
HHQDDQWDOIUHTXHQWLHZLM]LJLQJHQRQGHUJDDQ$OHHQ
week na de eerste uitzending kregen we de 102.0 MHz
toegewezen. Pas in 1986 kreeg Radio Rondevenen
haar kabelfrequentie, 104.5 MHz, die zij jaren lang
KHEEHQJHEUXLNW1X]LMQGHXLW]HQGLQJHQRSGHNDEHO
te beluisteren op 101.9 MHz.
1DGDWELMKHW12% 1HGHUODQGV2PURHSSURGXFWLH
%HGULMIRQGHUGHHOYDQGH126LQ+LOYHUVXP DSSDUD
tuur was gehuurd, volgde op vrijdag 1 juni om 18.00
XXUGHHHUVWHXLW]HQGLQJYDQVOHFKWVppQXXUµ

deuren, die normaal gesproken voor anderen gesloten
bleven. Maar waar ik vooral met trots op terugkijk is
het tijdsbestek waarin alles plaatsvond, namelijk
ELQQHQppQMDDU
+HWZDVYRRUWRHQHHQXQLHNYHUVFKLMQVHOLQ1HGHUODQG
om over drie aparte gemeentes een representativiteits
verklaring en een zendvergunning voor zowel radio als
televisie te verkrijgen en daarnaast ook nog daadwer
kelijk uit te gaan zenden. Dat dit alles binnen een
tijdsbestek van een jaar heeft plaatsgevonden, daar kijk
ik met trots op terug.”
´2SGHFHPEHUQDPHQZHHHQQLHXZHVWXGLR
ruimte in het pand van Midreth in gebruik. Daar hebben
we jaren gezeten. Het bestuur was zelfs met Midreth
overeengekomen dat het bouwbedrijf deze ruimte zou
aanpassen en verbouwen, maar dat ook de huur voor
rekening van de verhuurder zou komen. Ook dit was weer
zo’n voorbeeld van “deuren openen die voor anderen...”

Cosmos bij Vinkeveense feestweek en tijdens kerstuitzending 1982.

Een bestuur, maar nog geen vergunning
en uitzendlocatie?
´1HHPDDUKHWQLHXZHEHVWXXUJLQJYRRUWYDUHQGWH
ZHUN$OLQMDQXDULNUHJHQZHDOVORNDOHRPURHS
LQPLGGHOVPHWGHQDDP5DGLR5RQGHYHQHQ JUDWLV
studioruimte aangeboden door het toenmalige bedrijf
Midreth uit Mijdrecht.
2SKHWSDUNHHUWHUUHLQVWRQGHHQERXZNHHW  GLHZHLQ
konden richten als studio, ter overbrugging van een
geschikte locatie.
'HYHUJXQQLQJKLQJYDVWRSHHQUHSUHVHQWDWLYLWHLWV
verklaring van de drie gemeentes en er moest een
adviesraad worden samengeteld. Deze adviesraad,
RIÀFLHHOJHwQVWDOOHHUGRSMDQXDULKDGDOVWDDN
de programma’s te controleren en waar nodig bij te
sturen. Voor het verkrijgen van een representativiteits
YHUNODULQJPRHVWHUQRJKHHOZDWOREE\ZHUNZRUGHQ
verricht.
:LOQLVJLQJDOVHHUVWHRSMDQXDULRYHUWRWGH
representativiteitsverklaring, Vinkeveen volgde op
IHEUXDULHQ0LMGUHFKWJLQJRSIHEUXDULDNNRRUG
mits de statuten werden gewijzigd, vooral op het punt
over de functieomschrijving van de adviesraad.”

Dus naar de notaris en je richt een
vereniging op?

Maar er was nog steeds geen vergunning?

´-DHQQHH9RRUZHQDDUGHQRWDULVNRQGHQVWDSSHQ
moesten de overige medewerkers van Radio Cosmos en
GH&RVPRV'LVFRWKHHN RQ]H¶JHOGVFKLHWHU· WRHVWHP
PLQJJHYHQRPKLHUYRRU]R·QGULHWRWYLHUKRQGHUG
gulden te bestemmen. Toen dit rond was zijn we infor
PDWLHDYRQGHQJDDQEHOHJJHQLQ0LMGUHFKW:LOQLVHQ

´1RJQLHWPDDURSDSULOGHHG5DGLR5RQGH
venen een aanvraag voor de totale uitzendvergunning,
GXVXXUSHUGDJUDGLRHQ DOYDVWUHNHQLQJKRXGHQG
PHWGHWRHNRPVW RRNYRRUWHOHYLVLHXLW]HQGLQJHQ
'RRUKHWYHOHHQDFFXUDWHOREE\ZHUNJHHIWKHWPLQLVWH
ULHYDQ:9&KHHOVQHORSPHLHHQYRRUORSLJH
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Cosmosploeg feestweek 1983.
Cosmos tijdens feestweek.

Tot wanneer heeft Radio Cosmos gedraaid?

Muziek en lichte informatie?
´-DGDWKDGGHQZHZHOYRRURJHQ+HW]RXLPPHUVHHQ
voortzetting worden van Radio Cosmos, we waren jong
HQZLOGHQ WRHQDO ZDW0DDUKHWOLHSWRFKLHWVDQGHUV
0HWQDPHGHHHUVWHXLW]HQGLQJHQVWRQGHQ¶ERO·YDQGH
RXZHOXLVPX]LHNHQJH]DSLJHYUDDJJHVSUHNNHQ=RZDUHQ
LQGHHHUVWHXLW]HQGLQJRSMXQLYDQXXUGH
drie burgemeesters van de drie gemeentes te beluisteren
HQJDYHQYRRU]LWWHU-DF'HNNHUHQKRRIGUHGDFWHXU-DQ
6WHNHOHQEXUJ YHUVODJJHYHUUHGDFWHXU6WXGLR6SRUW HHQ
toelichting op de komende programma’s.
De week erop hadden we de eerste volledige program
mering. Op donderdag een uur nieuws, op vrijdag een
uur cultureel, op zaterdag een uur verzoekplaten en
]RQGDJVHHQXXUVSRUW/DWHUZHUGHQGHSURJUDPPD·V
gelukkig wat eigentijdser, moderner en uitgebreid.”

Hoe kijk je terug op de overgang Radio
Cosmos naar Radio Rondevenen?

“Er staat me iets van bij, dat onze laatste uitzendingen
RS]RQGDJMXQLZDUHQRPGHYRRUWJDQJYDQ
het oprichten van een lokale omroep niet dwars te
zitten. De Cosmos Discoshow heeft nog enkele jaren
GRRUJHGUDDLGHQHULVODWHUQRJHHQGULYHLQEDUELMJH
NRPHQGLHZHKHEEHQYHUKXXUGDOVGH´1DWLRQDOH
+LWSDUDGHGULYHLQVKRZµ2S5DGLRZHUGWRHQRS
]RQGDJGH1DWLRQDOH+LWSDUDGHXLWJH]RQGHQJHSUHVHQ
teerd door Felix Meurders.”

En nu?
´2SGLWPRPHQW RNWREHU KHHWGHORNDOHRPURHS
voor de Ronde Venen nog steeds Midpoint FM & TV.
Op termijn zal de omroep verder gaan als RTV de
Ronde Venen... als alles goed gaat, want er bestaan nu
WZHHORNDOHRPURHSHQLQGH5RQGH9HQHQ526$XLW
$EFRXGHHQ0LGSRLQWXLWGH¶RXGH·JHPHHQWH'H
Ronde Venen. Hoe dit verder zal verlopen, als er maar
ppQ]HQGYHUJXQQLQJZRUGWYHUOHHQGLQGH¶QLHXZH·
JHPHHQWHLVYRRUDOVQRJNRIÀHGLNNLMNHQ«µ

´$FKWHUDIJH]LHQRSHQGHKHWWRHQPDOLJHEHVWXXU
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Dagboekfragmenten
In april en mei 2011 hebben bovenbouwleerlingen van bijna alle basisscholen in De Ronde Venen hard gewerkt
aan een project van de Historische Vereniging De Proosdijlanden en Kunst Centraal over historische verhalen.
De scholieren bezochten allemaal Fort bij Uithoorn en als afsluiting schreven ze en dagboekfragment...

O

p het fort kregen de kinderen een brief te zien,
waarin het verhaal van Manus de molenaar
stond. De molen moest worden afgebroken
om plaats te maken voor het fort. De molenaar moest
dus met zijn gezin de molen verlaten. De opdracht
voor de kinderen was: Schrijf een dagboekfragment
RYHUppQYDQGHEHZRQHUVYDQGHYURHJHUH+ROODQG
sche Molen, die gesloopt is voor de bouw van Fort van
Uithoorn. De molen stond ongeveer op de plaats waar
QXODQJVGH1ELM$PVWHOKRHNHHQEHQ]LQHVWDWLRQ
gevestigd is.
1DKHWEH]RHNDDQKHWIRUWDDQGH$PVWHO]LMQGH
leerlingen gaan schrijven en tekenen. De juf of de
meester heeft uit elke groep de beste gekozen en deze
QDDUGHEHJHOHLGHQGHRUJDQLVDWLH¶.XQVW&HQWUDDO·
JHVWXXUG(HQMXU\GLHRQGHUPHHUEHVWRQGXLWEH
stuursleden van De Proosdijlanden heeft vervolgens uit
veertien genomineerde fragmenten de eerste en de
WZHHJHGHHOGHWZHHGHSULM]HQWRHJHNHQG.XQVW
Centraal heeft daarna een boekje met verhalen en

tekeningen van de leerlingen samengesteld en laten
drukken.
In het boekje zijn veertien fragmenten en twaalf
tekeningen opgenomen. Door de historische vereniging
zijn alle deelnemende scholen bezocht voor de afgifte
YDQGHERHNMHV%LMGHVFKROHQGLHPHHKDGGHQJHGDDQ
zijn de boekjes uitgereikt in de klas, met speciale
aandacht voor de winnende schrijver en voor eventueel
de illustrator. Daarnaast ontving de school onze
historische canon van De Ronde Venen op groot
formaat. Dit werd zeer gewaardeerd.
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Maxime Kok, G
8
OBS De Trekvogroelep, M
ijdrecht.

Op 10 september zijn alle leerlingen wier werk in het
boekje is opgenomen uitgenodigd om naar fort bij
Uithoorn te komen voor een gezamenlijk huldiging.
Hierbij heeft de burgemeester de leerlingen een legpen
ning omgehangen en een oorkonde overhandigd. De
prijs voor het beste verhaal ging naar Patrick Roeleveld
XLW*URHSYDQGH+RHNVWHHQXLW0LMGUHFKW2SGH]H
pagina’s de drie winnende dagboekfragmenten.
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Mijdrecht was ooit
kloppend hart van Utrecht

Steeds meer centralisatie en bedelzucht. Uitbreiding
$PVWHOKRHNPDJQLHWRPSODQRORJLVFKHUHGHQHQ:DW
HHQÁDXZHNXOZH]LMQJHZRRQHHQNDQWRRUYDQGH
VWUDDWJHZRUGHQODDWKLMEHJLQZHWHQ,Q
wordt het woningbouwcontingent met 40 woningen
uitgebreid. Dit vanwege de 20 woningen die onbe
woonbaar zijn verklaard. In de wintermaanden sluiten
de winkels ’s avonds om 6 uur. In de zomermaanden
wordt dat 7 uur. Op zaterdag mag dat een uurtje later.

Zij die ze meegemaakt hebben denken er soms met weemoed aan terug. We hebben het over de jaren vijftig. De
jaren van vlak na de Tweede Wereldoorlog. De jaren van opbouw, orde en regelmaat. Een decennium, waar met
steeds meer belangstelling naar wordt teruggekeken. Jammer dat die orde en regelmaat met de komst van de jaren zestig zo abrupt eindigt. Dat zijn de jaren waarin de babyboomers, geboren direct na de oorlog, laten merken
dat die saaie tijd met al die regeltjes lang genoeg geduurd heeft en alles anders moet. De terugval begint met de
leus “Niks mot, alles mag”, gevolgd door de baaldagen en het dan langzaam onder tafel schuiven van de destijds
gevestigde normen en waarden. Jongeren zetten zich steeds heftiger af tegen ouderen, die zich op hun beurt
afvragen wat ze fout hebben gedaan. Was dat nou ook het geval in Mijdrecht, het grootste dorp in het gebied van
de ronde venen? Of was het daar anders? Het antwoord is Ja en Nee. Laten we eens zien wat daarover geschreven is en wat men zich nog herinnert.

Hoe ging het landelijk
'LUHFWQDGH7ZHHGH:HUHOGRRUORJZRUGWRQVODQG
JHGRPLQHHUGGRRUGH9HUHQLJGH6WDWHQ=HKHOSHQRQV
PHWGHZHGHURSERXZHQODWHQGDWÀQDQFLHHOPHUNHQ
Maar ook op muziekgebied is hun invloed groot. De
bigbands laten zich horen en de nieuwe manier van
dansen, rock and roll, slaat overal aan. Het vastleggen
van zang en muziek gebeurt nog steeds op de grammo
IRRQSODDW$OOHHQZRUGWGLHRXZHWRHUHQSODDW
steeds meer vervangen door de kleinere 45 toeren
VLQJOHHQGHWRHUHQOSZDDUYHHOPHHUQXPPHUVRS
staan. Stel je voor. Op een enkele plaat de stemmen
YDQ)UDQN6LQDWUD3DW%RRQHHQ-R6WDIIRUG

erg veel, maatschappelijke opvattingen daarentegen
blijven onveranderd. Een verzuilde samenleving zorgt
YRRUUHJHOVHQIDWVRHQ.DWKROLHNHQSURWHVWDQWHQHQ
liberalen doen het ieder op de eigen manier en worden
daarbij geholpen door de eigen gekleurde organisaties.
$OVMRQJHUHJHZRRQJHKRRU]DDP]LMQMHEHVWGRHQHQ
JHHQJURWHEHNRS]HWWHQ$IHQWRHPDJMHPHWMHPHLVMH
QDDUGHELRVFRRSRIQDDUGHLQVWXLI:HORSSDVVHQPHW
verkering zoeken, want twee geloven op een kussen
GDDUVODDSWGHGXLYHOWXVVHQ=RQGDJVUXVWVWDDWKRRJLQ
KHWYDDQGHO=RKRRJGDWKHWOXLGHQYDQNHUNNORNNHQRS
]RQGDJ]HOIVLQGH7ZHHGH.DPHURSGHDJHQGDNRPW

Hoe ging het in Mijdrecht
%XLWHQVKXLVLVHUYDDNQLHWYHHOWHEHOHYHQHQLV
thuiszitten en gezellig naar de radio luisteren de enige
RSWLH+HWJDDWGDQRP0RHGHUVZLOLVZHWGH%RQWH
'LQVGDJDYRQGWUHLQ1HJHQKHLWGHNORNHQGHIDPLOLH
Doorsnee. Ook de hoorspelen zoals die met Paul
Vlaanderen en Ina houden de mensen thuis. De sterk
RSUHOLJLHJHRULsQWHHUGHUDGLRRPURHSHQYRHOHQ]LFK
vooral verantwoordelijk voor de opvoeding van de
jeugd, met als gevolg allerlei daarop gerichte program
PD·V-DPPHUDOOHHQGDWGHMHXJGDOWLMGLHWVDQGHUVZLO
6WLHNHPOXLVWHUHQQDDUUDGLR/X[HPEXUJ'DDUKRRUMH
platen die Hilversum niet nodig vindt uit te zenden.

Regels en fatsoen
:DWKHWPHHVWRSYDOWLVGHYHUDQGHULQJYDQKHWVWUDDW
EHHOG'HRSNRPVWYDQGHÀHWVPHWKXOSPRWRUGLHODWHU
brommer gaat heten, dan de auto’s, de Volkswagen en
de Eend. Ook de mode ontkomt niet aan veranderin
gen. De damesmode gaat van strak en sober naar
ÁHXULJHQ]ZLHULJ'HSOXVIRXUELMPDQQHQGHGUROOHQ
vanger, is uit, de strak zittende spijkerbroek is in.
Materieel gezien verandert er in dat eerste decennium
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%HJLQMDUHQYLMIWLJZRUGWKHWGRUS0LMGUHFKWJHGRPL
QHHUGGRRUGHSURWHVWDQWHEXUJHPHHVWHU-YDQGHU+DDU
geholpen door een gemeenteraad met elf leden waar
YDQYLMIYDQSURWHVWDQWHKXL]H $53&+8HQ6*3 
YLMIYDQNDWKROLHNHKXL]H .93 HQppQOLGYDQGHLQ
RSJHULFKWH3YG$,QQDGHYHUNLH]LQJHQ
wordt de verhouding 6:6:1. De meerderheid, vaak
godsdienstig principieel en behoudend, bepaalt het
GRHQHQODWHQ1HWDOVHOGHUVLQ1HGHUODQGWHOWRRN
0LMGUHFKWQDGH7ZHHGH:HUHOGRRUORJKLHUHQGDDU
YHUNURWWHNOHLQHZRQLQJHQ1LHWYHUZRQGHUOLMNZDQW
vijf jaar lang heeft woningbouw stil gelegen en is er
alleen in de particuliere sector soms hier en daar wat
bijgebouwd. Directe noodzaak voor massale nieuw
bouw is er dan ook nog niet. Die komt pas in 1947
wanneer Mijdrecht door de planologische dienst van
de provincie Utrecht wordt aangewezen als potentiële
YHVWLJLQJVSODDWVYRRULQGXVWULH1DDUPDWHGLHDDQWUHNW
en het Rijk met geld over de brug komt gaat het snel.
Steeds meer bedrijven melden zich en zoeken voor hun
personeel huisvesting. Het pensioenfonds van drukke
rij Verweij is een van de eerste die de kogel door de
kerk jaagt met woningbouw voor eigen personeel. Snel
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Burgemeesterswoning mijdrecht.

Doorgelicht door Joop Frankenhuizen

De groeistuipen worden voelbaar

GDDUQDNULMJHQGHZRQLQJERXZYHUHQLJLQJHQ-RKDQQHV
GH'RSHUHQ%HWHU:RQHQYULMVSHOHQZRUGWGHJURHL
gemeente Mijdrecht op de kaart gezet.

Er zijn meer dingen
1DDVWKHWYHUVWUHNNHQYDQJURWHYRRUVFKRWWHQDDQEHLGH
bouwverenigingen is de gemeente vooral druk bezig
grond aan te kopen voor een nieuw industrieterrein en
JURWHVWXNNHQJURQGLQGH'HUGH%HGLMNLQJYRRU
woningbouw. Hoog in het plan staan die eerste jaren de
VDQHULQJYDQGH.HUNYDDUWHQGHUHRUJDQLVDWLHYDQGH
huisvuilophaaldienst. Mijdrecht heeft nog steeds geen
vuilniswagen en tot overmaat van ramp zijn ook nog
eens alle vuilnisemmers in het depot doorgeroest. De
meeste aandacht gaat echter uit naar de rampzalige
WRHVWDQGYDQGHZHJHQLQ%R]HQKRYHQ+RÁDQGHQ
$PVWHOKRHN
Maar de gemeenteraad is ook zuinig, soms erg zuinig.
:DQQHHULQDSULOGHPX]LHNYHUHQLJLQJ9,26KHW
gouden jubileum herdenkt en daarvoor 1000 gulden sub
sidie vraagt, komen ze van een koude kermis thuis.
Vijfhonderd gulden is meer dan voldoende vindt de
raad. “De brandweer krijgt jaarlijks 200 gulden en dat is
een noodzakelijke instelling”, voegt voorzitter Van der
+DDUHUÀMQWMHVDDQWRH´9HUJHHWRRNQLHWGDWRYHUGULH
weken het vervoer van treinreizigers over Mijdrecht
stopt en er dan voldoende bushokjes moeten zijn.”

'HJHPHHQWHJURHLW'HYUDDJRPVXEVLGLHVRRN=DQJ
HQ9ULHQGVFKDSHQ.XQVWQD$UEHLGZHWHQGHZHJHQ
hangen regelmatig aan de bel. De gemeente ontkomt er
QLHWDDQGHVXEVLGLHVDDQ0DDWVFKDSSHOLMN:HUNHQ
*H]LQV]RUJWHIRUPDOLVHUHQ'DWPRHWGDQYRRU]RZHO
de protestante als de katholieke stichtingen, want
VDPHQJDDQLVHUQRJQLHWELM=XLQLJKHLGEOLMIWWURHI
=HNHUQLHWQXGH&KULVWHOLMN1DWLRQDOH6FKRROLQGH
Mennonietenbuurt helemaal vernieuwd is en er toe
stemming is voor de bouw van een tweede Christelijk
1DWLRQDOH6FKRROLQKHWGRUS2RNLVHUYHHOJHOGQRGLJ
voor de bouw van een nieuw postkantoor en de daar
door ontstane verbouwing van het gemeentehuis
waarin dat postkantoor eerder was gevestigd. Vergeet
ook die slechte weg over de oude spoorbaan naar De
Hoef niet. Die weg is hobbelig, rond van vorm en hier
HQGDDURQEHJDDQEDDU*HOGOHQHQYRRUZRQLQJERXZ
doet de gemeente bij Staal bankiers. In 1955 is dat
JXOGHQWHJHQSFWUHQWHDIWHORVVHQLQ
jaar. 1956 wordt duurder. Voor bouwrijp maken is 1
PLOMRHQJXOGHQQRGLJ*HOHHQGWHJHQSFW$IWH
lossen in 40 jaar. Regelmatig moeten de begrotingen
worden bijgesteld en dat gebeurt tot op en halve cent
nauwkeurig. De 24e begroting van 1954 laat zien.dat
GHSROLWLHZLOGHNDWWHQKHHIWDIJHVFKRWHQ$OOHHQ]LMQ
de ambtenaren vergeten de kosten van de gebruikte
kogels op te voeren. De 6000e inwoner krijgt dat jaar
een spaarbankboekje met 100 gulden. Dat het boekje
zelf tien gulden kostte, bleek later. Maar er is ook goed
nieuws. Door toename van de bevolking gaat de
jaarwedde van de twee wethouders omhoog naar 1000
gulden en krijgen alle ambtenaren er 6 % bij. De
LQKDDOVODJLVEHJRQQHQ1DWLHQMDDUJHGXOGLJZDFKWHQ
worden de lonen eindelijk aangepast. Eind 1955 volgt
GHHZLM]LJLQJYDQGHEHJURWLQJ

Mijdrecht is een kantoor van de staat
De burgemeester heeft het soms moeilijk. Trouw opent
en sluit hij elke vergadering met gebed en bij gelegen
heid citeert hij uit de bijbel. Desondanks hoort hij in de
raad soms minder leuke geluiden. Het gaat om het
weerwoord van sommige raadsleden waar hij moeite
PHHKHHIW%HNRJHOHQYDQFROOHJHOHGHQ]LHWKLMQLHW
zitten. In juni 1952 wordt Van der Haar herbenoemd
als burgemeester, maar echt tevreden is hij niet. De
gemeente komt steeds meer onder centraal gezag.

Echt met geld strooien doen we niet
De bouw van nieuwe woningen en de aanleg van
nieuwe wijken en straten eist zo zijn tol. Mijdrecht
stinkt. De stank uit de sloten in Proosdijland is middel
eeuws geworden, meldt het raadsverslag van juni
1956. Volgens de burgemeester is het wachten op een
rioolwaterzuiveringinstallatie. Maar dat is niet het
enige. Er is meer aan de hand. In De Hoef is in oktober
1956 de rk school in gebruik genomen. Een half jaar
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later constateert de provincie dat het gebruik niet in
overeenstemming is met de bestemming. School en
grond moeten terug naar de gemeente. Het schoolbe
stuur kan alles voor 11.500 gulden kopen, maar de
bestuurders hebben geen geld. De gemeente heeft geen
interesse en wil de school kwijt. De vereniging Protes
WDQWH%HODQJHQELHGWJXOGHQHQZRUGWGH
nieuwe eigenaar. 1957 was volgens de burgemeester
met 76 emigranten en 9 immigranten een normaal jaar.
$OOHHQLVGDWMDDUGHEHVWHGLQJVEHSHUNLQJLQJHJDDQRP
gemeenten te dwingen zuinig aan te doen en niet met
JHOGWHVWURRLHQ´:H]XOOHQRQVDOVZLOOR]HVFKDSHQ
moeten onderwerpen aan centraal gezag”, moppert Van
der Haar weer. De Oranjevereniging kan dan ook
ÁXLWHQQDDUGHJXOGHQH[WUDJHYUDDJGHVXEVLGLH
'HUHGHQ")HHVWYLHUHQKHHIW*RGV]HJHQQLHWGXV]HOI
EHWDOHQ=RRRN9,26GLHJXOGHQYUDDJWYRRU
nieuwe uniformen. Vijfhonderd gulden en een lening
van 2000 gulden af te lossen in 15 jaar is alles wat ze
krijgen. Op zondag wordt drukwerk verspreid. Mag
GDW"-DZDQWSHUVYULMKHLGLVLQGHZHWYDVWJHOHJG

Niet alles tegelijk
,QGHGDDURSYROJHQGHMDUHQNRPWKHWQLHXZH:LW*HOH
.UXLVJHERXZNODDUHQNULMJWKHW*URHQH.UXLVDOV
logisch gevolg, ook een betere accommodatie. De
gereformeerde kerk heeft een nieuw kerkgebouw, maar
DDQKHWYHHOEHVSURNHQJHPHHQWHOLMNHJ\PQDVWLHNORNDDO
LQGH9DQ:DVVHQDHUVWUDDWZRUGWQRJVWHHGVJHZHUNW
Mijdrecht krijgt, als alles meezit, binnenkort de
EHORRIGH&KU8/2VFKRROHQGHYHHOEHVSURNHQUN



KXLVKRXGVFKRRO'H&KU/76LVHUQRJQLHWPDDUGLH
komt er aan. De nieuwe straatnamen in Proosdijland
]LMQ1LFRODDVYDQGHU6WHHQ&RUQHOLV%HHUQLQFN
6WHYHQYDQ5XPHODHU-RKDQYDQ5HQHVVH$3YDQ
'LVKRHFNHQ*RGHEDOG'H+RHILVXLW]LMQLVROHPHQW
verlost door aanleg van een nieuwe weg over de oude
spoorbaan. Het nieuwe postkantoor aan de Prins
%HUQKDUGODDQPHWGDDUERYHQKHWSROLWLHEXUHDXPRHW
ook nog even wachten. Maar het echte goede nieuws is
dat de bouw van een rioolwaterzuiveringsinstallatie
toch begonnen is en dat Mijdrecht, ondanks het
wegtrekken van enkele bedrijven, nog steeds veel
werkgelegenheid biedt.

Ruimte voor vermaak
Eind 1950 telt Mijdrecht een dikke 5000 inwoners,
begin 1960 is dat opgelopen naar ruim 7000. Hoe
vermaakten al die mensen zich in hun schaarse vrije
tijd. De twee muziekverenigingen krijgen een redelijke
subsidie en trekken zo hun leden. VIOS is boos, want
de muziektent in de Dorpsstraat is door de gemeente
verplaatst naar de Stationsweg. De ligging daar is niet
]RLQWUHN+HW1XWVJHERXZYRRU]LHWLQHHQFXOWXUHOHHQ
ontspanningsbehoefte, voor de vele verenigingen die er
voor hun leden allerlei avonden organiseren. Eind
jaren vijftig is het er zo druk geworden dat er in de
raad stemmen opgaan voor een groter dorpshuis.
$OOHHQJDDWGHJHPHHQWHGDDUQLHWRYHUODDW9DQGHU
Haar weten. Voor mensen die van lezen houden is er de
1XWVELEOLRWKHHN2RNLQWUHN]LMQGHDYRQGHQLQKHW
parochiehuis, maar altijd is daar bij dansen de invloed
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YDQGLHVWUHQJHSDVWRRUPHUNEDDU,QLVSDVWRRU
9DQGH3DYHUWMDDUSULHVWHU%LMGHKHUGHQNLQJ]LMQ
alle rk scholen aanwezig. De kleuterschool, de jongens
en de meisjesschool en de huishoudschool. Hij krijgt
een kip, een kistje sigaren, altaardwalen en een porte
PRQQHH:DQQHHUMHPHWMHPDDWMHHUJHQVDQGHUVZLOGH
dansen ging je naar De Rijk of naar zaal Vendrik in
Uithoorn. Voor 1,50 gulden kon je ook terecht in het
.$%JHERXZLQ9LQNHYHHQ(HQHQNHOLQJKHULQQHUW
zich misschien ook nog het danszaaltje tegenover het
Schaepmanplantsoen. Het piepkleine dansvloertje bij
-DDSYDQGHU0HHU+HWSDQGLVHUQLHWPHHU9HUGZH
nen tijdens de grote sloopwoede.

Veldsport? Da’s korfbal
De korfbalsport kan zich in de jaren vijftig volop in de
belangstelling van de bestuurders verheugen, want
NRUIEDOOHQLVRS]DWHUGDJ%HJLQEHYHVWLJW9DQ
GHU+DDULQJHVSUHNWH]LMQPHWGH*URQW0LMRYHUGH
aanleg van een korfbalveld van 60 bij 20 meter op de
hoek van de Hoofdweg en de Prinses Marijkelaan. Het
terrein is grasland en wordt al enige tijd door de
J\PYHUHQLJLQJ6DQGRZJHEUXLNWYRRUNRUIEDOPDDU
KHWYHOGLVRQHIIHQHQKREEHOLJ,QMXOLLVKHWYHOG
eindelijk bespeelbaar. Het is daarmee het eerste
gemeentelijke sportterrein in Mijdrecht. Het trapveldje
halverwege de Hoofdweg is een stille getuigenis.
De voetbalsport daarentegen is in Mijdrecht al decen
QLDODQJPLNSXQWYDQ% :RPGDWHURS]RQGDJZRUGW
gespeeld. Voor de oorlog onder I. Padmos, die er 20
MDDUEXUJHPHHVWHUZDV1DGHRRUORJRQGHU-YDQGHU
Haar, die er 25 jaar zijn stempel op heeft gedrukt.
Verandering komt pas in 1971 met de komst van D.
Haitsma. Mijdrecht kent in de jaren vijftig twee
YHUHQLJLQJHQ990HQ6WRUPYRJHOV%HLGHFOXEV
VSHOHQPHWZLVVHOHQGUHVXOWDDWLQGH]DWHUGDJHQ
zondag competitie van de amateurs. VVM speelt op
een veld schuin tegenover de watertoren in Mijdrecht.
Maar dat staat onder druk want in mei 1956 wil de
gemeente een deel van het industrieterrein verkopen
aan het ministerie van oorlog. Dat zou later einde
990HQGHJHERRUWHYDQKHW02%FRPSOH[LQOXLGHQ

6WRUPYRJHOVLQIHLWHHHQ:LOQLVVHYHUHQLJLQJWUHNW
spelers en publiek uit Mijdrecht. Dat komt mede omdat
KHWVSHHOYHOGODQJV0ROHQODQGOLJW(HQDQGHUH:LO
QLVVHYHUHQLJLQJKHWEHYRRUUHFKWH&6:VSHHOWRS
]DWHUGDJHQGDQDOOHHQLQ:LOQLV
In april 1957 krijgt Stormvogels weer eens te maken
met de ideologie over zondagvoetbal. De dan 85 leden
WHOOHQGHYHUHQLJLQJYUDDJWGHJHPHHQWH:LOQLVHHQ
ELMGUDJHYDQÁYRRUKHWRSNQDSSHQYDQKHW
WHUUHLQDDQ0ROHQODQG% :ZLM]HQGHVXEVLGLHDDQ
vraag af. Subsidiëring betekent volgens burgemeester
Van der Haar dat de gemeente meewerkt aan de
RQWKHLOLJLQJYDQGH]RQGDJ+LMVWHOW´*HHQJHOGXLWGH
gemeentekas om voetbal op zondag te subsidiëren”.
:HWKRXGHUYDQ6WHLMQGDDUHQWHJHQPHHQWGDWVXEVLGLHV
om principiële of kerkelijke redenen niet kunnen
worden geweigerd. Van der Haar gaat dan op zijn
VWUHSHQVWDDQHQYHUZLMVWQDDU5RPHLQHQ´'H
RYHUKHLGLVGLHQDUHVYDQ*RGµ5DDGVOLG%HUNEHJULMSW
er niets van en ziet de weigering als dictatorschap. Van
der Haar laat dan weten dat Stormvogels subsidie
krijgt zodra ze naar de zaterdag gaan. De raad tenslotte
JDDWDNNRRUGPHWKHW% :YRRUVWHO*HHQVXEVLGLHUN
Stormvogels moet maar met de bedelnap rond.

Was Mijdrecht echt zo saai?
:HYUDJHQKHWHQNHOHLQZRQHUVGLH]LFKGHMDUHQYLMIWLJ
QRJJRHGKHULQQHUHQ=HZRRQGHQGHVWLMGVWXVVHQ
0LMGUHFKWHQ:LOQLVDDQGHUDQGYDQKHW,QGXVWULHWHU
UHLQHQZHWHQQRJSUHFLHVZDWKHW02%FRPSOH[ZDV
en welke boerderijen voor woningbouw hebben
PRHWHQZLMNHQ=HEHYHVWLJHQKHWEHHOGYDQHHQZDW
saai en streng Mijdrecht waar voor jongeren niet echt
YHHOWHGRHQZDV:DWKHQYRRUDOLVELMJHEOHYHQLVGH
YULMKHLGGLH]HLQGLHJURWHSROGHUKDGGHQ$OOHHQLQGH
weekenden en soms onderweg naar school was er iets
te beleven. Protestante jongens bezochten de school
PHWGHELMEHORS%R]HQKRYHQWHJHQRYHUGHZLQNHOYDQ
=XLGHUYDDUW.DWKROLHNHMRQJHQVKDGGHQKXQVFKRRO
LHWVYHUGHURSWHJHQRYHUGHUNNHUN1HWDOVLQ9LQNH
veen was het af en toe matten wanneer ze elkaar
onderweg naar hun school tegenkwamen. De waarden
en normen van toen doen het bij de meeste ouderen
nog steeds goed, immers jong geleerd, is oud gedaan.
Vandaar de moeite die ze hebben met de vaak onbe
grijpelijke reacties van de huidige lokale overheid.
*HZHQGDDQGHPRUHV´:LH]LMQJDWEUDQGWPRHWRSGH
blaren zitten”, is het nu wennen aan de nieuwe mores:
“De goeden moeten met de kwaden lijden”, wanneer
ze weer gedwongen worden over zo’n vermaledijde
verkeersdrempel te rijden en door elkaar geschud
worden. Tot slot iets wetenswaardig. In 1955 werd de
oude smalle brug in de Dorpsstraat vervangen door een
bredere. Die oude smalle brug ligt sindsdien over de
5LQJYDDUWHQYHUELQGWGH+HUHQZHJPHWGH:LOQLVVH
=LMZHJ:LHZLVWGDWQRJ"
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De droogmakerij
onder Mijdrecht
Deel 4: Tot besluit, de klus geklaard...
Door: Stef Veerhuis
Namens de Directie van de Derde bedijking Mijdrechtse droogmakerij: J.G. de Voogt, Voorzitter, K. Verdam,
Secretaris, gedaan te Mijdrecht op 31 December 1864, vermeenen wij voldaan te hebben aan uw verlangen naar
een beknopt geschiedkundig overzigt van de verveeningen en bedijkingen onder Mijdrecht en verheugen er ons
over dat het ons vergund is geweest het voor meer dan drie vierde eener eeuw door onzer voorzaten beraamde
plan zoover tot stand te mogen brengen, ons voor de verder nog noodige verbeteringen in uwe medewerking en
vertrouwen aanbevelende.

M

HWGLWVORWFLWDDWXLWKHW´%HNQRSWRRYHU]LJWGHU
JHVFKLHGHQLVYDQGH9(59((1,1*(1
'522*0$.,1*GHUEHGLMNLQJHQRQGHU0LMGUHFKWµ
kon een periode van 75 jaar “aanmodderen” in de Drie
%HGLMNLQJHQYRRUORSLJDIJHVORWHQZRUGHQ2SYHU]RHN
YDQGH,QJHODQGHQGHU'HUGH%HGLMNLQJLQGHYRONV
PRQGRRNDDQJHGXLGDOVGH3ROGHUYDQ%RVHQKRYHQ
gedaan in hun vergadering van 26 juli 1864 aan hun
voorzitter, had men het noodzakelijk geacht om het
totale gebeuren nog eens samen te willen vatten in dit
verslag. Het heeft er mijns inziens echter veel van weg
dat burgemeester de Voogt ter afsluiting zelf ook wel
eens wilde weten hoe het voorheen allemaal in elkaar
KDGJH]HWHQ:DQWJHGXUHQGHGHWZDDOIMDUHQGDWKLM
direct betrokken was bij de Droogmakerij, werd hij
voortdurend geconfronteerd met zaken en afspraken uit
KHWYHUOHGHQGLHDQGHUHQKDGGHQJHQRPHQ=RZDVHU
LQHHQYHUHQURHULJYHUOHGHQ LQKHWRFWURRLYDQ 
o.a. vastgelegd dat er 60 jaar na dato verslag moest zijn
JHGDDQRYHUGHYHUYHQLQJLQGH'HUGH%HGLMNLQJ1D
de benoeming van burgemeester de Voogt in 1852 had
deze al snel vast moeten stellen dat dit verslag drie jaar
eerder wel degelijk was gemaakt, maar uit onwetend
KHLGLQSODDWVYDQELMGH5LMNVRYHUKHLGELM*HGHSX
teerde Staten in Utrecht terecht was gekomen.
Hier Plaatje nummer 1 de Voogt
+HWYRUPGHNHQQHOLMNYRRU=LMQH0DMHVWHLWGH.RQLQJ
geen enkel excuus voor enig uitstel. Deze liet op 9
DSULOGRRUPLGGHOYDQHHQ.RQLQNOLMN%HVOXLW
weten dat het gehele dijklichaam op 1 januari 1855, op
de doorvaarten na, van deze toekomstige droogmakerij
geheel gesloten moest zijn. Tegelijkertijd werd het
%HVWXXUYDQGH'HUGH%HGLMNLQJWRWHQLJHVSRHG
gemaand om een plan van aanpak in te dienen, zo dat
er eindelijk met het uitmalen van deze droogmakerij



kon worden begonnen. Maar het stond bij voorbaat al
vast dat dit een onmogelijke opdracht zou gaan wor
den, want de realiteit was dat een vijfde deel nog
YHUYHHQGPRHVWJDDQZRUGHQ%RYHQGLHQZDVLQYHHO
gevallen niet meer na te gaan wie de eigenaren waren
van de percelen die reeds onder water verdwenen
waren en ook werd pijnlijk duidelijk dat de verhoefsla
ging nog al wat hiaten vertoonden. Eenzelfde constate
ring betrof de dijkgronden en doorvaarten die in
gebruik waren bij particulieren, met als direct gevolg
dat door het “ontbreken” van eigenaren het onderhoud
DDQGH]HGLMNHQYHHOWHZHQVHQRYHUOLHW1DDUDDQOHL
ding hiervan werd een prioriteitenlijst opgemaakt en
NRQHULQQDHHQNDGDVWUDOHPHWLQJHHQUHJLVWHU
van eigenaren worden opgemaakt.
2SYDOOHQGGDDUELMZDVGHGRRUWDVWHQGKHLGYDQ%XUJH
PHHVWHU-*GH9RRJWWLMGHQVGH]H´LQKDDOVODJµ
Mogelijkerwijs zal zijn verbondenheid met de families
YDQ:LHULQJHQHQ9HUGDPKLHUHQLJHLQYORHGRS
hebben gehad. In 1847 namelijk was hij in het huwe
lijk getreden met de nog jeugdige, hoogzwangere
.OD]LQDYDQ:LHULQJHQGRFKWHUYDQPHGHEHVWXXUVOLG
.ODDVYDQ:LHULQJHQ&]Q0DDURRNGHPRHGHUYDQ
]LMQVHFUHWDULV.9HUGDPEHKRRUGHWRWGHYDQ:LHULQ
JHQG\QDVWLH-RKDQQHV*HUDUGXVGH9RRJW]RRQYDQ
HHQPDNHODDUHQNRRSPDQXLW:DJHQLQJHQZDVHULQ
geslaagd om, na zijn toch relatief korte aantreden, de
nodige touwtjes in handen te krijgen. Hij wist zich
daarbij gesteund door de aanwezige kennis en praktijk
ervaring van zijn mede bestuursleden. Hoe dan ook,
hun plan van aanpak straalde klaarblijkelijk voldoende
vertrouwen uit, hetgeen viel op te maken uit de afkon
GLJLQJYDQHHQQLHXZ.RQLQNOLMN%HVOXLWGGMXQL
1854 no. 69 met als resultaat dat er een uitstel van twee
MDDUZHUGYHUOHHQG%LQQHQGDWWLMGVEHVWHNPRHVWHQGH
bedijkingwerkzaamheden, op vier doorvaarten na,
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volledig zijn voltooid en moest er jaarlijks nog 16
hectare veen afgegraven worden. Verder werd ver
wacht dat er plannen en ontwerpen uitgewerkt zouden
worden die na goedkeuring aanbesteed moesten
worden. Men had getracht om zoveel mogelijk ondui
delijkheden uit te bannen om ieder oponthoud te
kunnen voorkomen want de overheid had besloten dat
PHWGHGURRJPDNLQJ]HOIRSMDQXDULEHJRQQHQ
moest worden. Daar bij moeten wij ons realiseren dat
WHJHOLMNHUWLMGGHZHUN]DDPKHGHQLQGH7ZHHGH%HGLM
king nog volop in uitvoering waren.
In de vergadering van 17 november 1860 presenteer
GHQGLUHFWHXU&YDQ=LMO:]QHQKRRIGRS]LFKWHU%RRWH
de Vries de uitgewerkte plannen van hun commissie
voor droogmaking. Met belangstelling werd kennis
genomen van het verkavelingontwerp en een concept
overeenkomst voor het uitmalen. Het zou een bijeen
komst gaan worden waarin spijkers met koppen
ZHUGHQJHVODJHQ(HUVWZHUGHUGRRUGHLQJHODQGHQ
HHQ%HVWXXUJHNR]HQYRRUGHXLWYRHULQJYDQDOOH
werkzaamheden tot droogmaking van de Derde
%HGLMNLQJRQGHUYRRU]LWWHUVFKDSYDQ-*GH9RRJW,Q
KHWRQWZHUSSODQZDVJHNR]HQYRRUppQNUDFKWLJ
stoomvijzel gemaal dat m.b.v. een persbuis direct zou
JDDQOR]HQRSKHWZDWHUYDQGH.URPPH0LMGUHFKW%LM
nader inzien zag men daar gezien het kostenplaatje
toch maar vanaf en werd dit plan een maand later
bijgesteld. Er werd gekozen voor een gemaal van
minder vermogen dat ging lozen op het boezemwater.
0HWRQGHUVWHXQLQJYDQWZHHZLQGYLM]HOPROHQV KHW
GLHSHGHHOYDQGHGURRJPDNHULM GLHQLHWRSGH]HULQJ
PDDURSGH.URPPH0LMGUHFKW]RXGHQJDDQOR]HQ
9LVLRQDLUGH9RRJWGLHRRN]LWWLQJKDGLQKHW%HVWXXU
van het Oppercollegie, wist als geen ander dat de
SROGHUEHVWXUHQYDQ9LQNHYHHQ:DYHUYHHQHQ$EFRX
de Proosdij moeilijk zouden doen over de hoeveelhe
den uit te malen water op de ring. In hun visie zou een
stijging van het polderpeil desastreuze gevolgen
hebben voor de veenderij. Op 25 september 1861
echter kreeg hij onverwacht steun door de toestem
PLQJYDQGHPLQLVWHUYDQ%LQQHQODQGVH=DNHQRPGH
RQWZHUSSODQQHQYRRUGH'HUGH%HGLMNLQJWHQXLWYRHUWH
gaan brengen. Over de hoogte van het waterpeil werd
geen uitspraak gedaan, mogelijk speelden de economi
sche belangen van de veenderij toch een voorname rol.
Hier Plaatje nummer 2 overzicht
+HWQRRG]DNHOLMNHWHUUHLQZHUGDDQJHNRFKWYDQ.YDQ
:LHULQJHQ+]QHQRSQRYHPEHUNRQGHQGH
beide vijzelmolens publiekelijk worden aanbesteed. De
ODDJVWHLQVFKULMYHUVZDUHQ+HQGULNHQ6WHYHQGH.RUW
DDQQHPHUVLQ2XGHUNHUNDDQGH$PVWHO2SPDDUW
werd de eerste paal geslagen en zes maanden later
werd de bovenmolen maalvaardig opgeleverd.

De bouw van de ondermolen daarentegen kende nog al
wat tegenslagen en wat mis kon gaan ging ook mis. In
KHWELM]LMQYDQ2S]LFKWHU%RRWHGH9ULHVJLQJRS
juni de eerste paal de drasse grond in. De heistaat die
werd bijgehouden vermeldde naast problemen met de
palen en heistelling, morrend werkvolk dat zelfs een
halve dag staakte voor meer loon. En het werd nog
HUJHUWRHQRSZRHQVGDJPRUJHQMXQLHHQLM]HUHQVFKLMI
van de heistelling los raakte en naar beneden kwam.
'DDUELMZHUG-0ROHQDDUHHQYDQGHDUEHLGHUVJH
raakt, die daags daarna aan de gevolgen overleed.
Terwijl de bovenmolen al maalvaardig was, kon de
ondermolen door onvoorziene funderingsproblemen
SDVLQRNWREHUZRUGHQRSJHOHYHUG,QPLGGHOVZDV
eind 1861 het stoomgemaal en de bijhorende werktui
JHQXLWEHVWHHGDDQGH*HEURHGHUV6FKXWWHWH$PVWHU
GDP  2SZRHQVGDJDSULOZHUGHQKHW
machinegebouw en de woning van de machinist
DDQEHVWHHGHQWRHJHZH]HQDDQ-*8SKRIIWH1LHXZ
YHHQHQ+*ULIÀRHQXLW%UHXNHOHQ )O 9LMI
dagen later werd al begonnen met de werkzaamheden.
Eind juni was er echter opnieuw onrust. Dit liep hoog
RSHQKHWZDVGHUHGHQYRRUKHLEDDV/YDQGHU:LON
om niet alleen de bouwplaats te verlaten maar het zelfs
tot een rechtszaak te laten komen. Daarop werd door
de beide aannemers besloten om de heiwerkzaamheden
zelf maar te gaan doen. Maar op 21 juli legde ook deze
heiploeg het werk stil en eiste meer loon, waar echter
niet op in werd gegaan. De grootste belhamels moch
ten direct vertrekken en alleen zij, die zich alsnog
wilden schikken, mochten blijven. Vijf dagen later kon
in alle stilte door opzichter D.R. Celosse de eerste
steen worden gelegd voor het machinegebouw. De
bouw verliep voorspoedig en op 28 augustus 1862
arriveerden de beide stoomketels bij de Pondskoeker
sluis. Maar toen bleek dat de afmetingen hiervan te
EUHHGZDUHQRPJHVFKXWWHNXQQHQZRUGHQ1DRYHUOHJ
met de beide aannemers werd besloten om de ketels op
GH$PVWHORHYHUWHORVVHQRP]HYHUYROJHQVRYHUKHW
ODQGYDQ0DDUWHQGH.DPSHUQDDUKXQEHVWHPPLQJWH
rollen. De extra kosten die daar mee gemoeid waren,
NZDPHQYRRUUHNHQLQJYDQGHIDEULNDQWHQGH*HEU
6FKXWWHXLW$PVWHUGDP
Op 8 november was er opnieuw enige verwarring toen
de directie volkomen onverwacht liet weten dat de
steenkolen inmiddels onderweg waren. De aannemers
kregen met klem het verzoek om met behulp van extra
werkvolk de kolenberging in orde te laten maken. Eind
GHFHPEHUZHUGHQGHNHWHOVJHwQVSHFWHHUGHHQJRHGJH
NHXUGGRRUGHKHHU5GH9ULHV5REEpHQHUNRQWZHH
dagen later met succes proefgedraaid worden.
+LHU3ODDWMHQXPPHUVWRRPJHPDDO
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2SIHEUXDULZHUGKHWVWRRPJHPDDOYDQGH
'HUGH%HGLMNLQJRIÀFLHHOLQZHUNLQJJHVWHOGGRRU+
Verloop Czn., ingenieur werktuigkundige bij de
Rhijnspoorweg Maatschappij. Echter nog steeds zeer
tegen de zin van de polderbesturen van Vinkeveen –
:DYHUYHHQHQ$EFRXGH3URRVGLMRPGDWHURQGDQNV
RXGHDIVSUDNHQRSGHULQJZHUGJHORRVG1DHHQ
uitmaalstop van veertien dagen greep de Minister in en
werden alle bezwaren afgedaan en kon er gemalen
gaan worden. Om de toekomstige exploitatie van de
'HUGH%HGLMNLQJPRJHOLMNWHPDNHQZHUGHQWZHH
noodzakelijke bruggen aanbesteed. De aannemers M.
6FKHOOHUHQ-YDQ*HLMQQDPHQYRRUÁGHEUXJ
ULFKWLQJ+RRIGZHJYRRUKXQUHNHQLQJWHUZLMO'HQ-
YDQGHU+HOPYRRUÁGLHRYHUGH.HUNYDDUW
mochten bouwen. Vervolgens werd met grote voortva
rendheid de resterende werken aan sloten en gronden
uitgevoerd en werd na twee en een half jaar het
RQWZHUSYHUNDYHOLQJSDWURRQYDQGH'HUGH%HGLMNLQJ
]LFKWEDDU'HSXEOLHNHYHUNRRSYDQGHUXLP
EXQGHUYRQGWHQRYHUVWDDQYDQQRWDULV-&YDQGHU
Heijden, plaats op 20 april 1864 en zorgde voor een
JH]DPHQOLMNHRSEUHQJVWYDQÁ1DMDDU
was men er eindelijk in geslaagd, “om de groote
0\GUHFKWVFKHSRHORIGZDUVVORRWHQ]µEHNHQGDOVGH
'ULH%HGLMNLQJHQGURRJWHNULMJHQ
1DGDWPHQLQHHQGXLNHURQGHUGH.HUNYDDUWKDG
aangebracht, werd het m.b.v. van dit nieuwe stoomge
maal mogelijk gemaakt om de waterhuishouding van
GH7ZHHGH%HGLMNLQJWHUHJXOHUHQHQKHWKLHUQRJ
aanwezige stoomgemaal twee jaar later te slopen. De
HUYDULQJYDQRXGPDFKLQLVW-3ORHJGLHGHRYHUVWDS
van het ene naar het andere gemaal mee mocht maken,
zal daarbij goed van pas zijn gekomen. Rond 1920 was
de kennis van bemaling en de voortschrijdende tech
niek inmiddels zo ver gevorderd dat na de watermolens
nu ook het stoomtijdperk langzaam maar zeker afge
sloten kon worden. Dat betekende dat ook het stoom
JHPDDOYDQGH'HUGH%HGLMNLQJWHQRIIHU]RXJDDQ
vallen aan de slopershamer. Het is me inmiddels wel
duidelijk geworden dat al deze hulpmiddelen, dank zij
de plichtsbetrachting van molenaars en machinisten,
een zeer vooraanstaande rol hebben gespeeld, zowel
WLMGHQVDOVQDKHWGURRJPDNHQYDQGH'ULH%HGLMNLQJHQ
onder Mijdrecht. Mede dank zij de onderzoeken die
0DUWLHQYDQ%DOJRRLGHODDWVWHMDUHQKHHIWYHUULFKWLV
het mogelijk om nog iets over deze verdwenen molens
te kunnen vertellen.
1DELMGH1HVVHUVOXLVDOVZHGHGDDUDDQZH]LJH9HOG
weg volgen, hebben ooit vier vijzelmolens gestaan,
YDQDIGH$PVWHOJHQXPPHUGYDQWP'H]HZHUGHQ
op aandringen van de Representanten tijdens de
%DWDDIVH5HYROXWLHRSGLHSOHNJHERXZGRPGDWGH



KLHUYRRUEHVWHPGHVWRRPPDFKLQHQDELM´+HW+X\V7HU
Schelling”, voortdurend in gebreke bleef.
=H]LMQLQJDDQPDOHQHQLQZHUGHQGH]H
inmiddels buiten gebruik gestelde, molens verkocht en
gesloopt. Molen nummer 2 echter kreeg een tweede
OHYHQLQGH%RYHQNHUNHUSROGHUDOVYHUYDQJHUYDQGH
PROHQ-RKDQQD%UHJLWWDGLHGRRUEOLNVHPLQVODJYHUOR
UHQZDVJHJDDQ$DQGH]XLGJUHQVYDQGH]H(HUVWH
%HGLMNLQJZHUGHQLQDDQGH.HUNYDDUWQRJYLHU
VFKHSUDGPROHQVWPLQJHEUXLNJHQRPHQGLHLQ
ZHUGHQRPJHERXZGWRWYLM]HOPROHQV+HWHQLJH
echter wat ons daar nog aan herinnert is de onderbouw
YDQPROHQQXPPHUDDQGH$&9HUKRHIZHJQX
EHZRRQGGRRU+HQQ\YDQ1LHXZNHUN

JHWHHUGHKRXWHQZLSZDWHUPROHQYDQ'ULHVYDQ%HP
melen zijn geweest, pal naast de Pondskoekersluis, die
op 19 juni 1880 na een blikseminslag volledig afbrand
de.
(QWHQVORWWHGH+RÁDQGVHPROHQGLHJHVWDDQKHHIWWHU
KRRJWHYDQKHW(VVREHQ]LQHVWDWLRQLQGH$PVWHOKRHN
De plannen voor de bouw van het fort leidde er toe dat
in september 1888 besloten werd, de molen van Manus
9HUPH\YRRUVORRSDDQWHEHVWHGHQ(HQVFKULIWHOLMNH
smeekbede van deze laatste molenaar om de aanwezige
bedsteden en kasten over te mogen nemen werd
afgewezen en hij moest na zestien jaar trouwe dienst,
niet alleen dakloos maar ook met lege handen vertrek
ken.
Bronvermelding:


,QWHUQHWZZZEDOJRRLQOPROHQV



6WRRPEHPDOLQJLQ1HGHUODQG²GRRU
.YDQGHU3ROVHQ-$9HUEUXJJHQ



0LMGUHFKWPHHUGDQYHHQDOOHHQGRRU'UV($*YDQGHQ%HQW
HQ'UV&03)YDQGHQ%URHN

'HDQGHUHERYHQPROHQ  VWRQGYHUGHUYDQKHWGRUS
af en is bekend geworden door de vele tegenslagen.
Dat begon al in 1815 toen deze door de bliksem werd
getroffen, waarna besloten is om deze bovenmolen te
laten restaureren met de niet meer in gebruik zijnde
ondermolen 7. De andere ondermolen 8, werd in 1888
DIJHEURNHQYHUKXLVGHQDDU:ROYHJDHQLVGDDURS
nieuw opgebouwd en gerestaureerd. Deze stellingko
UHQPROHQGH´:LQGOXVWµJHQDDPGLVRSHQJHVWHOGYRRU
publiek.



'H5RQGH9HQHQ«HHQRPJHNHHUGHZHUHOGGRRU(-5LQVPD



5LMNVDUFKLHI8WUHFKW



$UFKLHI*URRWZDWHUVFKDS5RQGH9HHQHQ



.RUWHQRWXOHQYDQGLUHFWHXUHQGHUGURRJPDNHULMRQGHU0LMGUHFKW



%HNQRSWRYHU]LFKWYDQGHYHUYHQLQJHQGURRJPDNLQJRQGHU0LMGUHFKW



+LVWRULVFK$UFKLHI'HUGH%HGLMNLQJ$*9$PVWHUGDP



'H3URRVWNRHULHUQR²GRRU/&ODDVVHQ



9HUGHUELMGUDJHQYDQ:7LPPHUHQ:%HFNHU

Rond 1920 verdwenen ook de silhouetten van de beide
ODDWVWHPROHQVYDQGH'HUGH%HGLMNLQJXLWKHWSROGHU
landschap. De onderbouw van de bovenmolen, de
zogenaamde “molen van, van Rossum” is tot 1990 nog
als woning in gebruik gebleven, de waterloop van deze
bovenmolen is echter nog steeds aanwezig. Hier
Plaatje nummer 4 molen van “van Rossum”
1LHWRQEHODQJULMNZDUHQGHYLHUZDWHUPROHQVGLHYDQDI
1674 gezamenlijk het waterpeil binnen de Ring op peil
KHEEHQJHKRXGHQ=RDOVGH'ULHKXL]HUPROHQGLH
JHERXZGZHUGLQHQLQEXLWHQJHEUXLNZHUG
gesteld, maar waarvan de onderbouw nog steeds wordt
EHZRRQG9HUYROJHQVGH1HVVHURI:DYHUYHHQVH
PROHQYDQODDWVWHPROHQDDU-RRVW0XOGHUGLHQDDVWGH
1HVVHUVOXLVKHHIWJHVWDDQHQLQPLVVFKLHQLHWVWH
voorbarig werd gesloopt. Meer bekend zal de zwart
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De landsverdediging

Het ontstaan van de
Vesting Holland
Door: Piet van Buul

Gedurende het afgelopen jaar hebben we, vanwege het Fortenjaar, veel aandacht besteed aan de forten in de
gemeente De Ronde Venen. De forten waren gebouwd als onderdeel van een verdedigingslinie tegen mogelijke
vijandige invallen. Eeuwenlang was de landsverdediging gebaseerd op de strategie van inundatie. Grote gebieden werden onder water gezet en vanuit forten en verdedigingswallen bewaakt. Het leverde de Oude Hollandse
Waterlinie en de Nieuwe Hollandse Waterlinie op. De verdedigingslinie werd aan het einde van de negentiende
en het begin van de twintigste eeuw aangevuld met de Stelling van Amsterdam. Ter afsluiting van onze reeks
over de forten en de Stelling van Amsterdam duiken we deze keer nog wat dieper in de historie van de landsverdediging, waarbij water een grote rol speelt.

H

HWLGHHYDQHHQYHUGHGLJLQJV\VWHHPJHEDVHHUGRS
het onderwater zetten van grote gebieden land,
teneinde de vijand te beletten verder op te rukken,
stamt al uit de zestiende eeuw. Het concept van een
GHUJHOLMNV\VWHHPLVXQLHNYRRU1HGHUODQGHQNDQ
JH]LHQZRUGHQDOVppQYDQGHJURRWVWHLQIUDVWUXFWXUHOH
ingrepen die ooit in ons land hebben plaatsgevonden.
=R·QZDWHUOLQLHLVHHQGRRUGDFKWV\VWHHPYDQLQODDW
plaatsen, dammetjes en sluisjes, aanvoerkanalen en een
V\VWHHPYDQZDWHUSHLOEHKHHUVLQJ+HWJHKHHOZHUG
versterkt door de aanleg van forten en verdedigings
wallen. Ook natuurlijke barrières als de nog niet
ontgonnen veengebieden maakten onderdeel uit van de
verdedigingslinie.

De basis voor de landsverdediging
'DQN]LM6LPRQ6WHYLQHQ$GULDDQ$QWKRQLV]RQWVWRQG
het Oudnederlandse stelsel. Het stelsel ging uit van de
QDWXXUOLMNHJHRJUDÀVFKHJHVWHOGKHLG$DUGHQZDOOHQ
beschermden lager gelegen gebieden tegen het water.
=RRQWVWRQGHQHUOLQLHVYDQQDWXXUOLMNHZDWHUHQHQ
gebieden die snel onder water gezet konden worden.
Op de hoger gelegen gedeelten werden versterkingen
gebouwd. In 1629 werd voor het eerst grootscheeps
gebruik gemaakt van de waterlinie bij het beleg van
'HQ%RVFK*HELHGHQYDQ6FKRRQKRYHQWRW2XGHZDWHU
HQYDQ:RHUGHQWRW1LHXZHUVOXLVZHUGHQRQGHUZDWHU
JH]HW1DGHVWULMGWHJHQGH)UDQVHQURQGEHVORRW
men de landsverdediging op basis van waterlinies
verder uit te bouwen en te versterken.

De Republiek der Zeven Verenigde
Nederlanden
1DGH0LGGHOHHXZHQEHVWRQGHQGH1HGHUODQGHQXLW
HHQJHELHGGDWRQJHYHHUGHKXLGLJH%HQHOX[EHVWULMNW
en dat onder centraal bestuur stond van Spanje. Er



RQWVWRQGYDQXLWGHJHZHVWHQHHQFRQÁLFWPHWKHW
Spaanse gezag dat uitliep op de Tachtigjarige Oorlog
GLHGXXUGHYDQWRW*HGXUHQGHGH]HRSVWDQG
WHJHQGH6SDQMDDUGHQRQWVWRQGGH5HSXEOLHN'H=XLG
1HGHUODQGVHJHZHVWHQVFKLNWHQ]LFKRSHQLJPRPHQW
weer onder het Spaanse gezag. De noordelijke gewes
WHQEOHYHQHFKWHUZHHUVWDQGELHGHQ=LMYRUPGHQGH
5HSXEOLHNGHU=HYHQ9HUHQLJGH1HGHUODQGHQ WRW
 
1DGDWKHW6WDDWVHOHJHULQELM$PHURQJHQHHQ
nederlaag tegen de Spanjaarden leed, werd de sluis bij
Vreeswijk geopend om de omliggende gebieden onder
water te zetten en zo de vijand tot staan te brengen. Er
waren al eerder gebieden onder water gezet bij Den
%ULHOLQ/HLGHQLQHQ:RHUGHQLQ
'DWZDUHQRSGDWPRPHQWQRJLQFLGHQWHOH
LQXQGDWLHV1DDUPDWHGHWDFKWLJMDULJHRRUORJYRRUW
duurde, groeide de behoefte om de verdediging te
RSWLPDOLVHUHQ+HWODQGVFKDSYDQ+ROODQGHQ:HVW
Utrecht bood de mogelijkheid om een grootschalig
inundatiegebied te ontwikkelen. Het gebied bestond
voor een groot deel uit polderland dat kunstmatig
droog gehouden moest worden. Men kon dat gebied
dus makkelijk onder water zetten.

Waterlinie
In 1589 kreeg prins Maurits van de Staten van Utrecht
en Holland opdracht om te onderzoeken hoe de jonge
UHSXEOLHNGH=HYHQ9HUHQLJGH1HGHUODQGHQ]RHIÀFLsQW
mogelijk kon worden verdedigd. De conclusie was
toen dat de verdediging het beste georganiseerd kon
ZRUGHQGRRUJHEUXLNWHPDNHQYDQGHJHRJUDÀVFKH
PRJHOLMNKHGHQ0HQGDFKWWRHQDDQWZHHZDWHUOLQLHV
'H*UHEEHOLQLHGLHYDQGH=XLGHU]HHGRRUGH*HOGHUVH
9DOOHLWRWDDQGH1HGHU5LMQOLHS(QHHQ8WUHFKWVH
waterlinie tussen Muiden, Utrecht en langs de Vaartse
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5LMQQDDU9UHHVZLMNDDQGH/HN3DVYHHUWLJMDDUODWHU
in 1629 begon men met de aanleg van de Utrechtse
waterlinie. Er werden eenvoudige aarden wallen
DDQJHOHJGELM+LQGHUGDP1LHXZHUVOXLV8WUHFKWHQ
Vreeswijk.

HHQ¶NRP·GLHDSDUWRQGHUZDWHUNRQZRUGHQJH]HW
2Q]HRPJHYLQJEHKRRUGHWRW¶NRPYLMI·GLHOLHSYDQ
:RHUGHQVH9HUODDWWRWGH$PVWHOHQYDQGDDUWRWGH
=XLGHU]HHELM0XLGHQ

De linie bleek door grote hoeveelheden kwelwater op
den duur nauwelijks bruikbaar. De Staten van Utrecht
besloten vervolgens om een eigen koers te gaan varen
HQGHYHUGHGLJLQJYRRUDOWHJDDQULFKWHQRSGH*HO
derse Vallei. Daarop werd in het voorjaar van 1672
door de Staten van Holland besloten om een eigen
LQXQGDWLHV\VWHHPRSWH]HWWHQ+DDVWZDVHFKWHU
geboden omdat in datzelfde jaar de omringende landen
zich tegen de Republiek gingen keren. De Republiek
had inmiddels een geweldige zeemacht en aan de
buitengrenzen waren forten met permanente garnizoe
nen opgebouwd. Maar door verwaarlozing van de
landverdediging konden de troepen in naam van de
)UDQVHNRQLQJ/RGHZLMNGH9HHUWLHQGHKHHOVQHO
optrekken naar het hart van de republiek: Holland en
$PVWHUGDP
Inundatiegebieden
in de Oude Hollandse
Waterlinie.

Rampjaar
In die tijd vormde
de Republiek het
centrum van de
wereldhandel en de
scheepvaart. Maar
1672 werd een
rampjaar in de
*RXGHQ(HXZ(U
dreigde een mili
taire ineenstorting
en totale demoralisering. De ondergang van de mach
tige republiek leek niet tegen te houden. Er ontstond
HHQUXQRSGHZLVVHOEDQNHQHQGH%HXUVYDQ$PVWHU
dam beleefde een enorme krach. Uit die tijd stamt de
ZHOEHNHQGHNUHHW¶+HWYRONLVUHGHORRVKHWODQG
reddeloos en de regering radeloos’.
7RHQGHRSUXNNHQGH)UDQVHWURHSHQWRWLQGH%HWXZH
waren genaderd, verliet het Staatse leger de stelling
DFKWHUGH*HOGHUVH,-VVHOHQGHVWDG8WUHFKWHQHU
kwam een nieuwe verdedigingslinie die zich uitstrekte
YDQ*RULQFKHPYLD:RXGULFKHPHQ/RHYHVWHLQHQYLD
$PHLGHHQ6FKRRQKRYHQ*RHMDQYHUZHOOHVOXLV
1LHXZHEUXJHQ%RGHJUDYHQODQJVGH:RHUGHQVH
9HUODDW8LWKRRUQHQ2XGHUNHUNDDQGH$PVWHO$E
FRXGH:HHVSHQ0XLGHQWRWDDQKHW0XLGHUVORW'H]H
ZDWHUOLQLHZHUGGRRUGHULYLHUHQGH0HUZHGHGH/HN
GH+ROODQGVH,-VVHOGH2XGH5LMQHQGH9HFKWLQ
verschillende gebieden verdeeld. Elk gebied vormde

De Hollandse waterlinie in 1672.

Kantje boord
Onder druk van de oprukkende Franse legers waren de
inundaties in grote haast uitgevoerd. Daarbij speelde
KHWWRHYDOYDDNRRNHHQURO=RNRQKHWJHEHXUHQGDW
grotere gebieden onder water werden gezet dan strikt
QRRG]DNHOLMNZDV%RYHQGLHQZDUHQHUWRHQQRJ
onvoldoende vestigingen en forten. Het gebied werd
daarom vooral met vaartuigen verdedigd. In tegenstel
ling tot de landsverdediging had men de verdediging
op zee wel op orde. De oorlogsvloot onder commando
YDQ0LFKLHO$GULDDQV]RRQGH5X\WHUKLHOGLQGLH
periode de gecombineerde Franse en Engelse oorlogs
vloot op afstand, zodat invasies vanuit zee achterwege
konden blijven.
'HLQXQGDWLHVOHNHQDDQYDQNHOLMNWHZHUNHQ*HGX
rende lange tijd lagen de legers aan beide zijden en
behoudens wat schermutselingen over en weer gebeur
de er niet veel. Maar toen in december 1672 de vorst er
voor zorgde dat het water in een stevige ijslaag veran
derde, zagen de Franse legers hun kans schoon om
verder op te rukken. Ten noorden van de oude Rijn via
=HJYHOGWURNPHQRSLQGHULFKWLQJYDQ$PVWHUGDP
Plotseling invallende dooi zorgde er echter voor de
Fransen zich weer schielijk terug moesten trekken.
Dankzij het feit dat de Staatse bevelhebber de verster
NLQJELM1LHXZHUEUXJKDGYHUODWHQNRQGHQGH)UDQVHQ
langs die kant ontsnappen.
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JUDDWJHYRUPGYDQGHODQGVYHUGHGLJLQJLQ1HGHUODQG
Door de voortdurende ontwikkeling van de wapens en
strijdmethoden heeft de linie nooit echt goed gefunctio
QHHUG7RHQWLMGHQVGH7ZHHGH:HUHOGRRUORJYOLHJWXLJHQ
werden ingezet was de inundatie als verdedigingsmiddel
GHÀQLWLHIDFKWHUKDDOG.RUWQDGH7ZHHGH:HUHOGRRUORJ
werd de Vesting Holland opgeheven.

Heeft u ze ook nog?
Die oude klassenfoto’s?
We willen daar graag gebruik van maken. Met ingang van onze eerste Proosdijkoerier van 2012 willen we een
start maken met een serie artikelen van Bep Vermolen en Fred de Wit over de geschiedenis van het onderwijs in
onze regio.
$OVXLWVPLMWHUVYLQGWXKLHURQGHUHHQPDYRNODVXLW
YDQGH0LMGUHFKWVH0DUDQDWKDVFKRRO ZDDUYDQ
ZHGHPHHVWHQDPHQQRJZHODDQJHOHYHUGNUHJHQ HQ
HHQODJHUHVFKRRONODVYDQGH&16LQ9LQNHYHHQXLWGH
MDUHQ

Prins Willem III bij de Hollandse Waterlinie (1672).

Verdere uitbouw
*HEOHNHQZDVGDWHUQDDVWGHLQXQGDWLHRRNYHUVWHUNLQ
gen moesten komen in de vorm van forten, bastions en
vestingwerken. De Oude Hollandse waterlinie en de
3RVWHQYDQ.UDD\HQKRIZHUGHQYHUGHUYHUVWHUNWHQ
uitgebouwd. Uiteindelijk werden er in de oude waterli
nie in totaal zo’n vijftig verdedigingswerken gebouwd.
Dat waren batterijen, bastions, dijkposten, forten, en
YHVWLQJHQ7RWDDQGH1DSROHRQWLVFKHWLMGZHUGGHOLQLH
een aantal keren naar het oosten verlegd, zonder echter
de stad Utrecht in te sluiten. Vanaf 1815 werd een heel
nieuwe verdedigingslinie ingericht waarbij ook de stad
Utrecht was inbegrepen. Vanaf 1871 heette die linie
RIÀFLHHO'H1LHXZH+ROODQGVH:DWHUOLQLH,QGH
periode van 1816 tot 1824 werden een groot aantal
forten gebouwd. Van 1840 tot 1860 werden de forten
voorzien van bomvrije gebouwen. De ontwikkeling
van de wapens had tot gevolg dat de reikwijdte van de
projectielen toenam. Dat had ondermeer tot gevolg dat
GHIURQWOLMQYDQGHVWHGHQ1DDUGHQHQ8WUHFKWPRHVWHQ
ZRUGHQYHUOHJG=RRQWVWRQGKHW2IIHQVLHIYDQ1DDU
den. De fortengordel rond Utrecht werd uitgebreid met
de forten van Ruigenhoek, Voordorp, Vechten en
Rijnauwen. Het fort Rijnauwen is het duurste fort dat
RRLWLQ1HGHUODQGJHERXZGLV
$DQKHWHLQGHYDQGHQHJHQWLHQGHHHXZHQEHJLQWZLQWLJ
VWHHHXZZHUGGHYHVWLQJ$PVWHUGDPYHUVWHUNWGRRUGH
DDQOHJYDQGH6WHOOLQJYDQ$PVWHUGDP'H1LHXZH
+ROODQGVH:DWHUOLQLHKHHIW]LMQZDDUGHDOVYHUGHGLJLQJVOL
nie nooit echt kunnen bewijzen. In totaal drie keer is de
waterlinie in staat van verdediging gebracht. De eerste
NHHUZDVLQWRHQGH)UDQV'XLWVH2RUORJGUHLJGHXLW
te lopen op een Europese oorlog. De tweede keer was
WLMGHQVGH(HUVWH:HUHOGRRUORJHQGHODDWVWHNHHUZDVLQ
WRHQGH7ZHHGH:HUHOGRRUORJXLWEUDN7XVVHQ
HQLVKHWVWUDWHJLVFKHNHUQJHELHGYDQ1HGHUODQG
aangeduid als de Vesting Holland. Het was de verzamel
naam voor de permanente werken ter verdediging van het
ZHVWHQYDQ1HGHUODQG

De vesting Holland.

:DWUHVWLVHHQXLWJHEUHLGVWHOVHOYDQIRUWHQYHVWLQJHQHQ
verdedigingswerken. Veel hiervan is in de loop der jaren
in verval geraakt. Er hebben zich organisaties gevormd
die zich beijveren om de restanten van de waterlinies zo
goed mogelijk voor het nageslacht te bewaren. De
SODDWVLQJRSGH:HUHOGHUIJRHGOLMVWYDQGH8QHVFRELHGW
een zekere bescherming. De meeste forten zijn door de
Dienst Domeinen van het Ministerie van Defensie
overgedragen aan gemeenten, verschillende stichtingen
of aan organisaties zoals Staatsbosbeheer. Er zijn forten
die inmiddels een commerciële bestemming hebben
gekregen. Men heeft er bijvoorbeeld een wijnhandel in
RQGHUJHEUDFKW$QGHUHIRUWHQZRUGHQJHUHVWDXUHHUGHQ
ook daarvoor wordt een herbestemming gezocht. Voor
ZDWEHWUHIWGH6WHOOLQJYDQ$PVWHUGDPZDDUYDQ]LFK
een deel van de forten en verdedigingswerken in de
gemeente De Ronde Venen bevindt, is de Stichting
6WHOOLQJYDQ$PVWHUGDPHUJDFWLHIRPGHIRUWHQYRRUGH
toekomst te bewaren en om de unieke historie van de
landsverdediging levend te houden. Ook elders in het
land worden forten opgeknapt en voor bezoekers en
toeristen open gesteld. Het biedt de huidige generatie de
mogelijkheid om kennis te maken met een bijzondere
wijze van landsverdediging.
Bronnen:


'LYHUVHSXEOLFDWLHV6WLFKWLQJ6WHOOLQJYDQ$PVWHUGDP
HQ6WLFKWLQJ0LOLWDLU(UIJRHG*URRW$PVWHUGDP



Het (wereld) erfgoed



:HEVLWH+ROODQGVH:DWHUOLQLH:LNLSHGLD9HVWLQJ+ROODQG

De waterlinies hebben honderden jaren lang de ruggen



9LVVHUHQYDQ:LHULQJHQ.D]HPDWWHQLQKHWLQWHUEHOOXP
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U

it de inleiding van deze artikelenreeks citeren we:
´/H]HQVFKULMYHQHQUHNHQHQ]LMQEHODQJULMNH
nuttige vaardigheden, die op school worden aange
leerd. Maar er is in het onderwijs ook sprake van een
“verborgen” lesprogramma: de school is bij uitstek de
plek waar men jonge kinderen maatschappelijke
GHXJGHQNDQELMEUHQJHQ=RNDQHHQVWHYLJHEDVLV
gelegd worden voor het eigen maken van een levens
houding, die bijdraagt aan het voortbestaan van de
maatschappelijke orde.
Maar de samenleving kent door de tijd heen een eigen
G\QDPLHN]RGDWRRNKHWRQGHUZLMVDDQYHUDQGHULQJ
onderhevig is. Het instampen van geloofsdogma’s en
het aanleren van gehoorzaamheid en braafheid hebben
nu een andere dimensie dan vroeger. Het onderwijs
JDDWPHWGHWLMGPHH2RNLQ0LMGUHFKWHQ:LOQLV

Deze laatste foto komt uit het boekje dat ter gelegen
heid van het honderdjarig bestaan van de Vinkeveense
&16'H6FKDNHOLVXLWJHJHYHQ'HQDPHQYDQGH
OHHUOLQJHQYDQGLHNODV]LMQRQEHNHQG:HHWX]H"

Om deze verhalen extra te illustreren is het leuk om
daarbij gebruik te maken van klassenfoto’s van vroeger
tijden. Diverse Rondeveners zullen de beschikking
hebben over foto’s zoals de voorbeelden bij dit ver
haaltje.
:LOWXXZNODVVHQIRWREHVFKLNEDDUVWHOOHQ"'DQZLOOHQ
ZLMGDDUJUDDJJHEUXLNYDQPDNHQ.HQWXDOOHQDPHQ
YDQGHNODVJHQRWHQQRJ"'DQLVGLWHUJKDQGLJ%HQWX
juist nieuwsgierig naar vergeten namen? Dan kunnen
we onze plaatsgenoten vragen mee te denken. U kunt
XZIRWR·VDDQOHYHUHQELM-DDS0HXOVWHH'DWPDJ
GLJLWDDOYLDPHXOV#SODQHWQOXNXQWXZIRWRRRN
WLMGHOLMN DIJHYHQ'DQVFDQQHQZHGHIRWRHQSODDWVHQ
GH]HLQppQYDQRQ]HYROJHQGHHGLWLHV
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Opgraven of gedenkteken?

NIEUWJAARSRECEPTIE
donderdag 12 januari 2012

Deel 2: Met radar op zoek naar Proosdije.

Het bestuur nodigt u uit om op donderdag 12
januari gezamenlijk een toost uit te brengen op
een goed en gelukkig ‘historisch’ nieuwjaar.
Aanvang 20.00 uur. Onder het genot van een
hapje en een drankje kunnen we tevens genieten
van een klederdrachtenshow van de Historische
Kring uit Huizen.

Door: Joop Frankenhuizen
Vijfhonderd jaar lang hebben proosten het wel en wee van de Proosdijlanden bepaald. Ik schreef er over in het
juninummer van 1999. Wie die proosten waren en hoe ze er uit zagen wist bijna niemand want ondanks hun
onderkomen in Mijdrecht zag men ze daar nauwelijks. Nu liggen de restanten van dat onderkomen zo’n drie
meter diep onder een deel van de Mijdrechtse Rondweg en het naastgelegen parkeerterrein. Heeft het zin iets
van die restanten op te graven of is het beter meteen maar ter plekke een gedenksteen te plaatsen als herinnering
aan die proosdijlanden waarin Mijdrecht toen zo’n grote rol speelde? Laten we nog even terugkijken naar dat
proostenhuis.

340 jaar leenrecht
In het juninummer van 2011 citeerde ik een verhaal uit
YDQGH$PVWHUGDPVHXLWJHYHU,VDDN7LULRQ
 +HWJLQJRYHUGHJHVFKLHGHQLVYDQKHW
huis der Proosdije in Mijdrecht en een poging om met
radar restanten ervan terug te vinden. In zijn verhaal
gaat Tirion terug naar 1572. Het proostenhuis, dat een
weinig beoosten de kerk gestaan zou hebben, is
verwoest en de restanten zijn met gras begroeid. Of er
nadien op de plek ooit nieuwbouw heeft plaatsgevon
GHQLVQHUJHQVRIÀFLHHOYHUPHOG:HOGDW]HVWLJMDDU
later het geheel als leengoed wordt verkocht met alle
rechten van dien. De overdrachten van die leenrechten
gaan door tot 1872 wanneer ze uiteindelijk in handen
komen van de Mijdrechtse droogmakerij. De droog te
maken Mijdrechtse poel reikt dan tot vlak achter die
NHUN'HSRHO]DOODWHUGHSROGHU*URRW0LMGUHFKW
worden.

grond waarop het proostenhuis rustte verstoord zou zijn
vanwege de verveningen en later door de aanleg van de
ringvaart, de naastgelegen dijk, de rondweg en het
parkeerterrein. Het merendeel van wat er ooit onder de
grond zat is toen ongetwijfeld afgevoerd. Over archeolo
gische vondsten destijds is nooit iets vernomen.
9HURQGHUVWHOGDWHUQRJLHWVJHYRQGHQZRUGW%LMY
$PVWHUGDPVHSLMSHQNRSSHQZDDUPHHGH]HVWUHHN]R
rijk is begiftigd of stukken aardewerk of stukken
EDNVWHHQ:DWEHZLMVWGDWGDQDOOHPDDO:HZHWHQWRFK
uit overlevering waar en wanneer dat proostenhuis
bestaan heeft? Het radaronderzoek zal e.e.a. ongetwij
feld concluderen. Hoe het proostenhuis er ooit heeft
XLWJH]LHQLVQLHWEHNHQG:H]XOOHQKHWPRHWHQGRHQ
met wat tekenaars heel veel eeuwen terug op papier
hebben vastgelegd. Hooguit zouden enkele stenen
gedateerd kunnen worden om te zien of de overleve
ring klopt en er sprake was van iets groots.

Waarom dat radaronderzoek?
Dat was in opdracht van de gemeente De Ronde
Venen. De gemeente heeft namelijk plannen het
centrum van Mijdrecht om te bouwen tot een, wat ze
noemt, aantrekkelijk autovrij winkelgebied met 100
woningen en een ondergrondse parkeergarage die
vanuit de Rondweg bereikbaar moet zijn. Een en ander
betekent dat het Haitsmaplein vol gebouwd wordt en
GH5RQGZHJGHHOVZRUGWRPJHOHJG:DWRYHUEOLMIWLV
het Raadhuisplein met de markt. Met dit plan komt de
wegenbouwer straks op de plek waar volgens Tirion
dat proostenhuis gestaan zou hebben. Voor het zover is
moet de gemeente vooronderzoek laten verrichten om
vast te stellen of er kans is dat er archeologische
sporen worden aangetroffen. Het gaat dan om aarde
werk of andere artefacten die een blik kunnen werpen
op de bewoners van toen.

Heeft het zin om te gaan graven?
$UFKHRORJLVFKRQGHU]RHNOHYHUWDOOHHQUHVXOWDDWRSELM
QLHWYHUVWRRUGHRQGHUJURQG$OODQJZDVEHNHQGGDWGH
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Maar we hebben ook nog iets anders dat zonder enig
bewijs aan het proostenhuis wordt toegeschreven. Het
gaat om een stuk gevelsteen en de replica van een
kardinaalshoed. Het stuk gevelsteen zou zijn gevonden
WLMGHQVGHDDQOHJYDQGH5RQGZHJ:DDUGHVWHHQ]LFK
nu bevindt is onbekend. Ook of het een gegraveerd stuk
natuursteen is of een in klei voorgevormde baksteen.
Datering van die gevelsteen en datering van enkele
opgegraven bakstenen zou kunnen bevestigen of er
relatie is met het proostenhuis. Dat zou ook kunnen met
een dateringonderzoek van de originele stenen kardi
naalshoed, vermits deze van baksteen gemaakt is.

Dateren van steen
/DWHQZHHHQVNLMNHQQDDUGHPDQLHUHQZDDURSWHJHQ
woordig grondvondsten gedateerd kunnen worden.
Omdat het hier gaat om de restanten van een middel
eeuws bouwwerk focusseren we op baksteen. De
universiteit van Manchester heeft daar in 2009 onder
]RHNQDDUJHGDDQ.OHLEHYDWYDQQDWXUHHHQYDQXLWGH
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DWPRVIHHURSJHQRPHQVRRUWYRFKW1LHWGXLGHOLMNZDW
GDWSUHFLHVLV%LMKHWEDNNHQYDQNOHLYHUGZLMQWGDW
vocht, maar in de loop der tijd komt het heel langzaam
weer terug. Die vochtopname is volgens de onderzoe
kers bepalend voor de leeftijd van de gebakken steen.
De omgevingstemperatuur rond de steen moet al die tijd
wel constant gebleven zijn, anders is die vochtaanvul
ling ongelijkmatig en geeft de meting een foutief
resultaat. De door hen bedachte ouderdomsmeting van
baksteen is als volgt. Eerst wordt de opgegraven steen
gewogen op een weegschaal die tot op een tienmiljoen
ste gram nauwkeurig kan meten! Dus geen bascule!
Daarop wordt de vondst verhit tot 500 graden C. waarop
DOKHWRSJHQRPHQYRFKWYHUGDPSW1DGLHYHUKLWWLQJ
ZRUGWGHVWHHQZHHUJHZRJHQ%OLMNWKHWJHPHWHQ
gewichtsverlies 500 gram en is de opname van dat vocht
in steen jaarlijks 1 gram, dan is de steen 500 jaar oud.
Op die manier, zo denkt de universiteit, kan minstens
worden teruggegaan tot de Romeinse tijd.
Verder kunnen ook de afmetingen van gevonden
EDNVWHQHQHHQJOREDOHWLMGVLQGLFDWLHJHYHQ=REOLMNWXLW
LQJHGDQHPHWLQJHQYDQRSJHJUDYHQPLGGHOHHXZ
VHVWHHQVRRUWHQLQ=XLG+ROODQGHQ8WUHFKWGDWVWHQHQ
PHWHHQOHQJWHWXVVHQHQFPYRRUDOWXVVHQ
HQLQ]ZDQJZDUHQ'DDUQDZRUGHQGHDIPHWLQ
gen geleidelijk korter en gaan naar zo’n 20 cm.

Conclusie?
De overlevering leert ons dat Mijdrecht ooit een
proostenhuis heeft gehad. Volgens tekenaars is het een
soort kasteel geweest. Ongetwijfeld zal het radaronder
zoek bevestigen dat er op de beschreven locatie diverse
HFKR·VYDQZDDUVFKLMQOLMNVWHQHQ]LMQRQWYDQJHQ$DQ
de hand van die echo’s kan misschien een grondvorm
vastgesteld worden. Mogelijk zitten er nog wat andere
kleine objecten die de aanleg van de ringvaart, de dijk
en de rondweg met parkeerterrein hebben overleefd.
Of dit alles de moeite en het geld nodig voor nader
onderzoek waard is valt, gelet op de geschiedenis, te
betwijfelen. Is het niet beter om dan meteen maar een
gedenkteken op het parkeerterrein te plaatsen als
herinnering aan die Proosdijlanden van toen en alles te
laten zo het was?

'HNOHGHUGUDFKWHQJURHSYDQGH+LVWRULVFKH.ULQJ
Huizen brengt ons een wervelende show met het
tonen van de Huizer dracht en de vele variaties, die
men graag in ere wil houden. De Huizer kleder
GUDFKWLVXQLHNYRRU1HGHUODQG9HUWHOVWHULV
PHYURXZ-:YDQ*HHQHQ
.OHGHUGUDFKWLVRQWVWDDQXLWGHWRHQPDOLJHPRGH
drachten uit het midden van de zestiende eeuw. Er
is ook sprake van een ontwikkeling in de mode.
Tegenwoordig herkent
men weinig in de
dracht, zoals die in de
laatste decennia van
de vorige eeuw nog te
zien was. Veranderin
gen ontstaan vaak
door religieuze
LQYORHGHQ1D
werd de kleding steeds
soberder in Huizen. In 1920 was het vrouwenkos
tuum ongeveer zoals het nu is. De dracht wordt
bijna niet meer gedragen als dagelijkse kleding.
%LMGHEHOLMGHQLVNRQGHQGHPHLVMHVNLH]HQZHONH
muts ze op zondag wilden dragen voor de rest van
KXQOHYHQ=RQGHUKXOSNRQGH]HQLHWRSJH]HW
worden. Voor het wassen, stijven en strijken van
een muts had men wel vier uur nodig. Mutsen
strijken was een vak dat door een mutsenstrijkster
ZHUGXLWJHRHIHQG0HYURXZYDQ*HHQHQ]DORQV
DOOH¶LQVHQRXWV·YHUWHOOHQELMGHOHYHQGHSUHVHQWD
tie van deze groep.

NOSTALGIE GEPAARD
MET GEZELLIGHEID!
U bent van harte welkom op:
Datum:
Donderdag 12 januari 2012
/RFDWLH
9HUHQLJLQJVJHERXZ,UHQH

.HUNVWUDDW0LMGUHFKW
$DQYDQJ XXU
Foto’s afkomstig van de website van de Historische kring Huizen
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.UDQWHQEHULFKWHQ
uit het verleden

VINKEVEEN
8LW+HW9DGHUODQGYDQIHEUXDUL

NOODLANDING

In 1826 werd de school in gebruik genomen. De kinderen
zongen bij de opening een danklied.

*LVWHUPLGGDJKHHIWHHQGULHPRWRULJYOLHJWXLJYDQGHQ
GLHQVW%HUOLMQ²+DQQRYHU²$PVWHUGDPHHQQRRGODQ
ding in den Veenpolder van Vinkeveen gemaakt. Het
vliegruig is daarbij dwars over een veenakker ter
breedte van twee meter terechtgekomen, terwijl een
ZLHOGRRUKHWLMV]DNWH%HLGHZLHOHQ]LMQYHUEULM]HOG
doch overigens ziet het toestel er goed uit. Door de
strenge vorst konden de motoren niet behoorlijk
functionneeren. De bemanning bestaande uit drie
Duitschers en een Engelsch passagier bleef ongedeerd.
De post en de verdere inhoud zijn per auto naar
$PVWHUGDPYHUYRHUG7ZHHOHGHQGHUEHPDQQLQJ]LMQ
bij het vliegtuig achtergebleven, hetwelk gemerkt is
´/XIWKDQVD,QVHOEHUJ'µ

MIJDRECHT-WILNIS

WILNIS

3DURFKLH+-RKDQQHVGHQ'RRSHU=21'$*+0LV
uur, half 11 Hoogmis. De H. Communie wordt uitge
deeld kwart na 7. onder de H. Mis van 8 uur en half 10.
+DOIZRUGWKHW$OOHUKHLOLJVWHWHUDDQELGGLQJXLWJH
VWHOGHQKDOI/RIH6FKDDOFROOHFWHYRRUGHDÁRVVLQJ
GHUUHVWDXUDWLHVFKXOGGHUNHUN:RHQVGDJKDOINRPHQ
OHHUOLQJHQYDQGHPHLVMHVVFKRROELHFKWHQYRRUGH
andere parochianen wordt biecht gehoord 5, 6, 7, en 8
XXU'RQGHUGDJZRUGWELHFKWJHKRRUGHQ
XXU95,-'$*XXUHHUVWHGHUGULH+0LVVHQHQZHO
gezongen. Daarna twee gelezen H. Missen. Onder de
tweede H. Mis uitdeling der H. Communie. Onder de
H+0LV]LQJWKHWNRRU.HUVWOLHGHUHQHQRQGHUGHH
+0LV.HUVWOLHGHUHQWH]LQJHQGRRUKHWYRON'H+
Communie wordt verder uitgedeeld 8 uur, half 9 en
vóór de gelezen H. Mis van 9 uur. 9 uur eerst 2 gelezen
+0LVVHQHQWHJHQXXU+RRJPLV+DOI/RI1D
KHW/RIELHFKWHQWRWXXU=DWHUGDJ+&RPPXQLH
XLWGHOHQHQ+0LVVHQDOVRS=RQGDJ+DOI/RI1D
KHW/RIELHFKWHQWRWXXU
3DURFKLHHOHVWDQG%HGLHQG&O6DPVRPJHE
*URHQHQGLMN2YHUOHGHQ:2RVWHUODDN

8LWKHW$OJHPHHQ+DQGHOVEODGYDQMXQL

Samengesteld door: Fred de Wit

:

anneer we iets willen weten over vroegere
gebeurtenissen in onze gemeente dan is het
lezen van een oude krant een goede bron. Maar daar
blijft het niet bij want bij zeer oude berichten moeten
we ons soms ook kunnen verplaatsen in de tijd van
toen. En dat valt niet altijd mee. Daarom wordt bij
sommige oude krantenberichten een kleine toelichting
gegeven waardoor de lezer zich even in het verleden
kan inleven.

EDDURQGHUQDGHUHDSSUREDWLH  JRHGNHXULQJ DDQEH
steden het verbeteren en voor een groot gedeelte
vernieuwen en vergrooten van het schoolvertrek en de
VFKRROKXL]LQJYDQGHJHPHHQWHQ:LOQLVHQ2XGKXL]HQ
$OOHVYROJHQVEHVWHNKHWZHONYDQKHGHQDILQGH
JHUHJWVKXL]HQYDQ:LOQLVHQ2XGKXL]HQHQLQGH
schoolhuizing ter lezing ligt, terwijl bij den ondergete
kenden nadere informatien te bekomen zijn.
:LOQLVHQ2XGKXL]HQGHQGHQQRYHPEHU

,QKHWRQGHUVWDDQGHEHULFKWYDQDSULOYDQGH
$PVWHUGDPVFKHFRXUDQWVWRQGRQGHUVWDDQGEHULFKW

7RHOLFKWLQJ'HJHPHHQWH:LOQLVKDGLQHHQ
openbare school samen met de gemeente Oudhuizen.
Onderwijzer was C. Driehuis. De schoolopziener was
tevreden over deze school. In die tijd was er nog geen
leerplicht. Het aantal kinderen dat naar school konden
JDDQEHGURHJ+LHUYDQEH]RFKWHQNLQGHUHQGH
school. Het schoollokaal werd in 1826 geopend
waarbij de kinderen een speciaal openingslied zongen.

WAVERVEEN
Heden was het voor
RQVHHQEOLMGHGDJ
wij hadden het
genoegen onze
JHOLHIGHQ.RQLQJWH
DDQVFKRXZHQLQGHQ
vroegen morgenstond
ontvingen wij de
blijde tijding, dat
dezelfve de
Mijdrechtse Droog
makerij, waarvan
:DYHUYHHQHHQNOHLQJHGHHOWHXLWPDDNW]RXGHNRPHQ
bezigtigen, terstond waren wij werkzaam ter zijner
RQWYDQJVWPHQ]DJGHYODJJHQYDQWRUHQVHQZDWHUPR
lens wapperen. De burgemeester en de predikant der
KHUYRUPGHJHHVWHOLMNKHLGZDFKWWHQ=0RS:DYHU
veens grondgebied af, en hadden de eer Hoogstdenzel
YHQWHFRPSOLPHQWHUHQKHWZHON=0PHW]LMQH
gewone minzaamheid en vriendelijkheid wel heeft
ZLOOHQEHDQWZRRUGHQ=0QDPHHQHQGHUPROHQVLQ
RRJHQVFKRXZYHUYROJHQVGRRUGHQEXUJHPHHVWHUHQ
predikant naar het rijtuig geleid zijnde, reed Hoogst
derzelve de Droogmakerij verder door en vertrok
over den Uithoorn.

WILNIS
8LWGH1HGHUODQGVFKH6WDDWVFRXUDQWYDQ
'HJHPHHQWHUDGHQYDQ:LOQLVHQ2XGKXL]HQDOV
GDDUWRHGRRUGH(G*U$FKWEGHKHHUHQ*HGHSXWHHUGH
Staten van de provincie Utrecht geautoriseerd, zullen
RSZRHQVGDJGHQVWHQQRYHPEHUGHVYRRUPLG
GDJVWHQXUHLQKHWUHJWKXLVWH:LOQLVLQKHWRSHQ
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MIJDRECHT
8LWGH8WUHFKWVFKHFRXUDQWYDQ
7RHOLFKWLQJ$OJDXZ
tijdens de bezetting
werden de katholieke
parochies, zogenaamd
vanwege papierschaars
te verboden, een eigen
parochieblad uit te
geven. Ook het katho
lieke dagblad “Het
Centrum” werd in 1941
door de Duitsers
verboden. Pastoor van
de Pavert legde zich
hier niet bij neer en vroeg of de Utrechtse Courant zijn
parochiemededelingen wilde opnemen zodat de
katholieken precies konden weten wanneer de vierin
JHQPHW.HUVWPLVSODDWVYRQGHQ+HWDDQWDODERQQHHV
RSGH]HNUDQWZDVLQ0LMGUHFKWHQ:LOQLVHFKWHU
gering. Hieronder volgt het bericht dat een goed beeld
JHHIWYDQKHWWRHQPDOLJH´5LMNH5RRPVH/HYHQµ$DQ
de mogelijkheden tot biechten werd heel veel aandacht
EHVWHHG:DUHQHULQ]LMQSDURFKLHWRHQ]RYHHO]RQ
daars?
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BEDROG MET BOTER
0HWKHW0$$1'%/$'7(*(19(59$/6&+,1
*(1GDWHHQ]HHUSULM]HQVZDDUGLJHQYHOGWRFKWYRHUW
tegen personen die onder den schoonschijnenden naam
YDQ5220%27(5YHUGDFKWHPHQJVHOVDDQNRQGLJHQ
PHOGWWKDQVGDWHHQGLHUSHUVRQHQGLHWH:LOQLVKHHWWH
wonen, daar thans niet bekend is. De landbouwers te
:LOQLVGHHOHQ]XONVPHGHYRRUKXQJRHGHQQDDP+HW
is hun gebleken dat brieven en briefkaarten, die aan dit
DGUHVDDQNRPHQQDDU$PVWHUGDPZRUGHQRSJH]RQGHQ
waar zij dan in handen van den “fabrikant”komen. Het
:((.%/$'YRHJWHUELMGDWDOV]LMQHZDDUVFKXZLQ
gen ongegrond waren, het wel reeds met een vervol
ging zou zijn bedreigd. Het is echter uitgebleven. Het
vraagt daarom of de justitie niet verplicht is zich zulke
gevallen aan te trekken en voor de strengen handha
ving der boterwet te waken.

VINKEVEEN
$GYHUWHQWLHXLWGDJEODG+HW&HQWUXP
van 6 augustus 1927.

VEILING
2SYULMGDJ$XJXVWXVRPXXUQLHXZHWLMGLQ
KHW&DIp.RHOHPDQWH9LQNHYHHQYDQKHW*RHGUHQ
GHHUHQGZLQVWJHYHQGUXLP+27(/&$)e5(67$8
5$17PHWYHUJXQQLQJJDUDJHJRHGEHNODQWHZDDJ
ophaalbrug, met bruggeld te heffen.
Onder Vinkeveen in het dorp, naast het Raadhuis, aan
het water nabij de vischrijke Vinkeveensche plassen.
Eigenaar geeft volledige inlichtingen omtrent omzet,
RSEUHQJVWYDQZDDJHQEUXJJHOGHQ.RRSHUPRHWGH
roerende goederen, tot de zaak behoorende, tegen
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MIJDRECHT EN WILNIS
'DJEODG+HWYDGHUODQGYDQPHL

1RWDULVYG+HLMGHQ
Mijdrecht

7RHOLFKWLQJ+HW'XLWVHULMNZDVYHUVODJHQ%HUOLMQZDV
gevallenen en het zuiden en oosten van ons land was
bevrijd. Toch meenden de Duitse overheden in het
westen zich nog met het bestuur te moeten bemoeien en
werden de kranten opgedragen om de benoeming van
QLHXZHEXUJHPHHVWHUVLQKXQEODGRSWHQHPHQ*HOXN
kig maar van korte duur. Op 4 mei “s avonds meldde De
]HQGHU´+HUULM]HQG1HGHUODQGµGDWGH'XLWVHUVRRNLQ
het westen van ons land zich hadden overgegeven. Op 5
PHLZHUGHQ+-'RXGHYDQ7URRVWZLMNHQ3+H\PDQ
GRRUGH%LQQHQODQGVH6WULMGNUDFKWHQYDQ0LMGUHFKWHQ
:LOQLVDOJHwQWHUQHHUGHQNZDP-+HWWHPDGRRUHHQ
ongeluk met zijn motor om het leven. Van Hettema is
het nooit duidelijk geworden of het inderdaad een
ongeluk of zelfmoord is geweest.

VINKEVEEN

NIEUWE BURGEMEESTERS

'DJEODG´GH1RRUG%UDEDQGHUµ
van 10 september 1829.

+HW5LMNVFRPPLVVDULDDWGHHOWPHGH'H&RPPLVVDULV
*HQHUDDOYRRU-XVWLWLHKHHIWEHQRHPGWRWEXUJHPHHVWHU
YDQ/RHQHQ9UHHODQGHQ1LJWHYHFKW+-'RXGHYDQ
Troostwijk met gelijktijdig ontslag als burgemeester
YDQ0LMGUHFKWHQ:LOQLVWRWEXUJHPHHVWHUYDQ%DDUQ
LU$-YDQGHU+RHYHQWRWEXUJHPHHVWHUYDQ6RHVW
$(YDQ*RRUYDQ2RVWHUOLQJKWRWEXUJHPHHVWHUYDQ
$EFRXGH-+HWWHPDWRWEXUJHPHHVWHUYDQ0LMGUHFKW
HQ:LOQLV3+H\PDQHQWRWEXUJHPHHVWHUYDQ/RRV
GUHFKW+0-&9HUVWHJHQ

YDVWJHVWHOGHSULMVRYHUQHPHQ%HWDOLQJNRRSSHQQLQJHQ
HQGDDUQDDDQYDDUGLQJRSVHSWHPEHU

+HWKHHIWGHQ$OWPDJWLJHQ*RGEHKDDJGKHGHQQDFKW
RQ]HQ]HHUJHOLHIGHQ+HUGHUHQ3DVWRRUGHQ:HOHHU
ZDDUGHQ+HHU+(15,&86:,/.$035.SULHVWHU
HQSDVWRRUYDQ:DYHUYHHQHQ9LQNHYHHQGRRUHHQ
schielijk toeval, in het 69ste jaar zijns ouderdoms, van
ons af te roepen, gelijk wij hopen, in zijne eeuwige
+HHUOLMNKHLGRSWHQHPHQ%HWUHXUGGRRU]LMQH*H
meente en Vrienden, strekt deze tot kennisgeving,
verzoekende van brieven en van Rouwbeklag ver
schoond te blijven.

Geraadpleegde bronnen:


Diverse kranten.



$IEHHOGLQJVFKRRO:LOQLV%RHN9DQ:LOGHUQLVWRW5RQGH9HQHQ

Vinkeveen
:=DDG
$XJXVWXV
5.3ULHVWHU
0HGHXLWQDDPGHU.HUNPHHVWHUV

Lezing:

DE BEVOLKING VAN DE PROVINCIE UTRECHT
2SZRHQVGDJIHEUXDUL]DO5RQDOG5RPPHVHHQOH]LQJKRXGHQRYHUGHGHPRJUDÀVFKHRQWZLNNHOLQJHQLQ
de provincie Utrecht (tussen circa 1500 en 1850).
Op 1 januari 2010 telde de gemeente De Ronde Venen
RIÀFLHHOLQZRQHUV6DPHQPHWGHLQGHJHPHHQ
WH$EFRXGH]LMQGDWHU2PVWUHHNVKHWMDDU
]XOOHQHUKRRJXLWPHQVHQLQKHWJHELHGYDQGH]H
plaatsen hebben gewoond. De bevolking is in ruim vijf
eeuwen toegenomen met een factor 17, misschien iets
minder. Vergeleken met de hele provincie Utrecht is dan
sprake van een licht achterblijvende groei, aangezien de
totale provinciebevolking groeide met een factor 20.
%LQQHQGHSURYLQFLHYHUVFKLOOHQGHJURHLFLMIHUVSHUJHPHHQWH
en per woonkern. Er zijn dus talloze vergelijkingen mogelijk.
In deze lezing zal vooral worden ingegaan op de ontwikke
OLQJLQKHWQRRUGZHVWHQYDQGHSURYLQFLHGH YRRUPDOLJH 
JHPHHQWHV'H5RQGH9HQHQHQ$EFRXGHLQYHUJHOLMNLQJPHW
die van de rest van de provincie.
Dit gebeurt op grond van een bespreking van de grote lijnen
van de ontwikkelingen aan de hand van een aantal vragen:
1. Hoeveel mensen woonden er op verschillende tijdstippen,
waar woonden ze precies en welke historische bronnen
zijn er om dat vast te stellen?
 +RHLVGHJURHL RINULPS LQEHSDDOGHSHULRGHQWHYHUNOD
UHQ":DWZDVGHUROYDQKHWJHERRUWHFLMIHUKHWVWHUIWHFLM
IHUHQGHPLJUDWLH":DDUKHHQYHUWURNNHQHQZDDUYDQGDDQ
kwamen migranten?
 :DWZDVKHWYHUEDQGPHWGHRQWZLNNHOLQJYDQGH
bestaansmogelijkheden?
 :HONHUROVSHHOGHQGHHFRORJLVFKHHQI\VLVFKHRPVWDQGLJKHGHQ
HQHU]LMGVHQGHPHGLVFKHNHQQLVHQK\JLsQHDQGHU]LMGV"
 :HONHUROVSHHOGHGHRRUORJYRHULQJ"

Achtergrondgegevens
5RQDOG5RPPHVVWXGHHUGHJHVFKLHGHQLVLQ8WUHFKWPHWDOVVSHFLDOLVDWLHVRFLDDOHFRQRPLVFKHJHVFKLHGHQLV+LM
SURPRYHHUGHDDQGH8QLYHUVLWHLWYDQ$PVWHUGDPRSHHQVWXGLHRYHUPLJUDWLHQDDUGHVWDG8WUHFKW1D$PVWHUGDP
ZHUNWHKLMRDELMGHXQLYHUVLWHLWHQLQ8WUHFKWHQ:DJHQLQJHQELMGH2SHQ8QLYHUVLWHLWHQELMXLWJHYHULM0DWULMV
9HHOYDQ]LMQSXEOLFDWLHVJDDQRYHUGHGHPRJUDÀVFKHHFRQRPLVFKHHQVRFLDOHJHVFKLHGHQLVYDQVWDGHQSURYLQFLH
8WUHFKW]RDOVLQGHHOYDQ*HVFKLHGHQLVYDQGHSURYLQFLH8WUHFKWHQERHNHQRYHUGHJHPHHQWHQ8WUHFKW$PHUV
foort, Maartensdijk en Rhenen. In 2011 verscheen van hem een boek over de opkomst van de landbouwcoöperaties
LQ1HGHUODQG FD 
/RFDWLH '(6&+$.(/
 
'RUSVVWUDDW:LOQLV
$DQYDQJ XXU

U bent van harte welkom (WD)
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Vinkeveen voor de
ontsluiting
In de aanloop naar de publicatie van het boek over de geschiedenis van Vinkeveen nemen we u graag mee naar
KHW9LQNHYHHQYDQURQGGH7ZHHGH:HUHOGRRUORJ:HFLWHUHQZDWÁLWVHQXLWHHQRQGHU]RHNQDDUGHVRFLDDOJHRJUDÀVFKHVWUXFWXXUYDQGHJHPHHQWH9LQNHYHHQHQ:DYHUYHHQ'HSURYLQFLDDOSODQRORJLVFKHGLHQVWYDQ8WUHFKW
publiceerde dit onderzoek in 1948. Het onderzoek is één van de bronnen voor het boek ´Vinkeveen, van Demmerik tot Waverveen´, dat we in maart 2012 willen uitgeven.

Geen vuil in de sloot!
Het is interessant om kennis te nemen van de aanbeve
OLQJHQGLHGHKHUHQ.OX\YHU GLUHFWHXUYDQKHWSODQEX
UHDX 9DQ0XQVWHU VRFLDDOJHRJUDÀVFKRQGHU]RHNHU 
HQGLHQVOHLGLQJJHYHQGHGKU%HUWRHQGHVWLMGVDDQGH
gemeente deden.
9LQNHYHHQKHHIWGRRU]LMQJHwVROHHUGHOLJJLQJWRWYODN
QDGH7ZHHGH:HUHOGRRUORJQRJDORS]LFK]HOIEHVWDDQ
'HODJHOLJJLQJLQGHSROGHUVYDQKHW+ROODQG8WUHFKWV
veenweidegebied heeft een aantal karakteristieke
kenmerken tot gevolg. De ontwikkeling van het
veenlandschap, de waterstaatkundige toestand en de
GHPRJUDÀVFKHRQWZLNNHOLQJHQODWHQZHKLHUEXLWHQ
EHVFKRXZLQJ:HONLMNHQZHPHHQDDUGHJHGDFKWHQ
omtrent bodemgebruik, industrie en recreatie en naar
de sociale verhoudingen. Een voor de betreffende tijd
wellicht belangrijke aanbeveling over het huisvuil is
een mooie opmaat naar de rest van het verhaal. Mis
VFKLHQNXQWX]LFKGHVLWXDWLH]HOIQRJKHULQQHUHQ:H
citeren: “In plaats van het deponeren van het vuilnis
van het dorp in de sloten achter de huizen, zou het
beter zijn, deze op te halen en na sortering de goede
compost te gebruiken voor bemestingsdoeleinden”.

Veel veetelers
,QGHEHURHSVWHOOLQJYDQZDDULQKHWRQGHU]RHN
veelvuldig naar verwezen wordt, lezen we dat 519
PDQQHQHQYURXZHQ UHVSHFWLHYHOLMNHQ
YDQGHEHURHSVEHYRONLQJ ZHUN]DDP]LMQLQGHODQG
bouw. Van die 519 mannen is het merendeel werkzaam
in de veeteelt. Sinds 1880 is het areaal bouwland in de
JHPHHQWHQDPHOLMNDDQ]LHQOLMNWHUXJJHORSHQ YDQ
WRWDPSHUKHFWDUHQ ,QGHWXLQERXZZHUNHQ
mannen.
In 1947 telt de gemeente 4264 runderen waarvan 2782
melkkoeien. De betrekkelijke hoge veedichtheid is
mede veroorzaakt door de goede afzetmogelijkheid
YDQFRQVXPSWLHPHONLQ$PVWHUGDP'HPHONIDEULHNHQ
YDQ6WHURYLWD LQ$PVWHUGDPHQ%UHXNHOHQ HQGH
0RED LQ%DDPEUXJJH ]LMQKLHUDDQJHOLHHUG9LQNH
YHHQNHQWRRNHHQÁLQNFRQWLQJHQW]HOIND]HQGHERHULQ
QHQ,QSURGXFHUHQGH]HJH]DPHQOLMNUXLP
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199LQNHYHHQVH2QGHUOLQJHEHWRQLQGXVWULH 92%, 
wel de bekendste was.
De alom betreurde oorlogsperiodes zijn voor de
turfproducenten een bloeiperiode geweest. In 1947
werden 65 miljoen turven geproduceerd door 210
YHHQDUEHLGHUVGLHLQGLHQVWZDUHQELMYHHQEHGULMYHQ
Per jaar werd 5 hectare land verveend.

NLORYROYHWWH*RXGVHNDDV)UDSSDQWHELMNRP
stigheid is dat deze kaasmakerij vrijwel volledig
neerkwam op de vrouwen in het gezin. De boerinnen
waren naast het draaiende houden van het gezin met
veelal meerdere kinderen namelijk ook bijna volledig
verantwoordelijk voor de kaasproductie.

Vinkeveense plassen (nabij Botshol).

Tuinbouw
In 1947 telt Vinkeveen veertig tuindersbedrijven met
een gezamenlijke oppervlakte van 55 hectaren, dit is
inclusief bijna zes en een halve hectare bloemkweke
rijen. De tuinderijen vinden we vooral in de onver
veende delen van het dorp, langs Demmerik, Donker
HLQGHQGH%DDPEUXJVH=XZH
Vinkeveen heeft klimatologisch gezien een gunstige
ligging. Door de relatief weinig voorkomende nacht
vorst zijn de omstandigheden voor de tuinders redelijk
goed. Daarnaast: “De Vinkeveense polders bestaan uit
JURQGHQGLH]LFKXLWVWHNHQGOHQHQYRRUGH$PVWHUGDP
VH VODDQGLMYLHHQSHHQ HQ9HHQV HUZWHQHQERQHQ 
cultures” , citaat rapport.

Industrie en veenderij
Vinkeveen kennen we nu niet bepaald als een industri
eel dorp. Dat is het ook nooit geweest. Uit de al eerder
DDQJHKDDOGHWHOOLQJYDQEOLMNWGDWGHVWLMGV
personen werkzaam waren in de industriële sector.
:HWHQGHGDWKLHUYDQPHQVHQDUEHLG]DDPZDUHQLQ
de veenderij en dat ook de plaatselijk verzorgende
industrie als bouwbedrijven, metaalbedrijven en zelfs
kleermakers, kappers en schoenmakers in deze telling
]LMQPHHJHQRPHQGDQLVKHWJHWDOYDQÁLQNWH
UHODWLYHUHQ,QGHERXZZHUNWHQPHQVHQPDDUHHQ
groot deel hiervan oefende dit beroep buiten het dorp
uit. Vinkeveen zelf telde zeventien bouwbedrijven met
PDQSHUVRQHHO'DDUQDDVWZDUHQHUPHWDDOEHGULM
YHQ SHUVRQHHOVOHGHQ HQEHGULMYHQLQGHYRH
GLQJVPLGGHOHQVHFWRU PDQSHUVRQHHO 'HQHJHQ
kleermakers, kappers en schoenmakers telden geza
menlijk veertien personeelsleden. Tot de niet plaatse
lijk verzorgden industrie rekende men onder meer de
wasserijen en scheepswerven alsook de drie grotere
ERXZEHGULMYHQ PHWSHUVRQHHOVOHGHQ ZDDUYDQGH
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Smederij aan de Herenweg (1912).

Arme kade
Een voor de huidige tijd wel bijzonder opmerkelijk
citaat: “Velen die Vinkeveen nooit goed gezien hebben,
zullen het een zonderlinge combinatie vinden: Vinke
veen en vreemdelingenverkeer.”
Het Vinkeveen van direct na de oorlog kende drie
FDIpVYLHUKRWHOVHQYLMIWLHQDDQGHZDWHUVSRUWJHOL
HHUGHRQGHUQHPLQJHQ%XLWHQHHQJURRWDDQWDOYLVVHUV
LQJDIYLVVHULMYHUHQLJLQJ¶GH*RHGH9DQJVW·
GDJYHUJXQQLQJHQXLWZDVKHWGRUSYRRUGH
gemiddelde toerist echter volkomen onbekend. Terwijl
de omgeving met weidse polderlandschappen en
rustieke waterpartijen zeker niet onaantrekkelijk
genoemd kan worden. Voor het toerisme was Vinke
veen nog onbekend terrein.
De discussie over het al of niet droogmaken van de
Vinkeveense plassen naderde in deze periode zijn
voltooiing. Het rapport citeert uit een boekje over de
ERGHPJHVWHOGKHLGYDQ0LGGHQ1HGHUODQG´'H]H
SODVVHQ]LMQRQJHVFKLNWYRRUGRRUOHJJLQJ1LHWDOOHHQ
is de zandbodem weinig aantrekkelijk, maar bovendien
zouden dergelijke polders door een enorme kwel
worden gekenmerkt, waardoor de bemalingskosten
buitensporig hoog zouden worden en de gehele onder
neming onbetaalbaar. Er bestaan voorbeelden, zoals de
%HWKXQHSROGHUPDDUGH]HYHUGLHQHQJHHQQDYROJLQJ
%HWHULVGHEHGRHOGHSODVVHQWHODWHQ]RDOV]H]LMQ'H
steeds in aantal toenemende stadsbevolking vindt daar
ontspanning en gezondheid, hetgeen voor de volksge
meenschap aantrekkelijker is, dan een mislukte droog
makerij.”

Vinkeveense plassen (vanaf de N201).

In het verlengde hiervan lezen we een mooie beschrijving
EHWUHIIHQGHGHWRHQPDOLJH*URHQODQGVHNDGH´'HNDGH
vertoont een gemengde bebouwing van kleine boerderijen
en vaak armelijk aandoende huisjes van mensen, die op
de plassen en in de veenderij een bescheiden boterham
verdienen.” Voorwaar een beschrijving waarin de gemid
GHOGHEHZRQHUYDQGH*URHQODQGVHNDGHDQQR]LFK
QLHWPHHULQ]DOKHUNHQQHQ«

Einde isolement
Tot 1915 was Vinkeveen verstoken van belangrijke
YHUELQGLQJVZHJHQ1DWLHQWDOOHQMDUHQYRRUEHUHLGLQJ
ZHUGLQKHWVSRRU8LWKRRUQ²1LHXZHUVOXLV²/RH
QHQJHUHDOLVHHUG,QUHLVGHQRQJHYHHUSHUVR
nen per dag met deze treinverbinding, voornamelijk
VFKROLHUHQHQYURXZHOLMNHDUEHLGVNUDFKWHQ,Q
ZHUGGH+RÁDQGVHGZDUVZHJDOVSURYLQFLDOHZHJ
GRRUJHWURNNHQQDDU/RHQHUVORRW%ORHPHQJURHQWHHQ
turf konden nu makkelijker vervoerd worden richting
YRRUQDDPVWHDI]HWJHELHGLQKHW*RRL'HDDQOHJYDQ
5LMNVZHJ$PVWHUGDP²8WUHFKWPHWHHQVSHFLDDO
¶WDSSXQW·QDELMGH*URHQODQGVHNDGHPDDNWHHHQGHÀQL
tief einde aan het eerdere isolement van Vinkeveen.
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Vinkeveen, luchtfoto viaduct 1975.

Deernis en droefenis
Vinkeveen wordt in de beschreven tijdsperiode als een
conservatief kerkelijke dorpsgemeenschap geken
merkt. Het aantal kinderen op de verschillende lagere
scholen gaf de geloofsverhoudingen aardig weer. De
5RRPV.DWKROLHNHMRQJHQVVFKRROWHOGHUXLPWZHHKRQ
GHUGOHHUOLQJHQHYHQDOVGH5RRPV.DWKROLHNHPHLVMHV
VFKRRO'H&KULVWHOLMNH1DWLRQDOH6FKRROWHOGHRRN
ongeveer tweehonderd leerlingen, terwijl op de Chris
WHOLMNHVFKRROLQ:DYHUYHHQRRNQRJHHQVWDFKWLJ
kinderen naar school gingen. Openbaar onderwijs was
toen nog niet in trek. Er was ook nog geen middelbaar
RQGHUZLMVZHOZHUGGHZHQVKLHUWRHXLWJHVSURNHQ(HQ
landbouwschool en een nijverheidsschool voor meisjes
zouden het gemiddelde opleidingsniveau kunnen
verhogen.

Hervormde kerk, vanaf het westen gefotografeerd (PvG).

In de jaren dertig waren de percentages voor de diverse
NHUNJHQRRWVFKDSSHQDOVYROJWZDV5RRPV.DWKR
OLHN1HGHUODQGV+HUYRUPG*HUHIRUPHHUGHQ
de overige 2% was verdeeld over andere kerkgenoot
schappen en onkerkelijken. Het rapport meldt tevens
dat het merendeel van de hervormde bevolking in de
droogmakerijen werkte, terwijl het katholieke volks
deel vooral als arbeider, vervener of tuinder in het
onverveende deel werkte. Meer over de politieke
verhoudingen, destijds nauw gelieerd aan de geloofsui
WLQJHQYLQGHQZHWHUXJLQKHWERHN¶9LQNHYHHQYDQ
'HPPHULNWRW:DYHUYHHQ·

peld aan een andere bedrijfsvoering. Vinkeveen kende
ongeveer 450 huurwoningen met een huurprijs die lag
WXVVHQGHÁHQÁSHUZHHN'ULHNZDUWYDQGH
woningen kende een jaarlijkse huur van nog geen
tweehonderd gulden.

Wat is dit?

“Hoe schilderachtig enkele houten huisjes en boerde
rijen ook naar het uiterlijk mogen zijn, van binnen
bezien wekt het slechts droefenis op. Vooral de slaap
gelegenheden zijn bedroevend, evenals de privaten.
Het ware zeker te overwegen of de oprichting van een
volksbadhuis kan worden verwezenlijkt”, citaat
rapport.

Eén van de doelen van Museum De Ronde Venen
is zo veel mogelijk informatie over haar museumobjecten te verzamelen en te registreren, opdat deze
behouden blijft voor toekomstige generaties. In de
collectie van Museum De Ronde Venen zitten
echter enkele objecten, waarvan zelfs onze deskundigen niet weten waar het voor werd gebruikt. Wij
hopen dat u ons hiermee kunt helpen!

,QGHSHULRGHQDLV9LQNHYHHQLQVRFLDDOJHRJUDÀ
sche zin nogal veranderd. De overheersende armoede
van destijds is ingeruild voor een gemiddelde welvaart,
gekoppeld aan een bijzonder contingent bewoners, die
zelfs aanzienlijk meer dan gemiddeld te besteden
hebben. Maar Vinkeveen blijft een mooi landelijk dorp
in een wijdse groene omgeving, een uitgebreide
historische beschouwing zeker waard.

2YHURQGHUVWDDQGREMHFWLVRRNZHLQLJEHNHQG=R
weten we niet waar het vandaan komt en hoe het is
gebruikt. Het vermoeden bestaat dat het een speci
ÀHNHEHZDDUIXQFWLHKDGPDDUYRRUZDW":DWZH
wel weten is dat het van gietijzer is, wat impliceert
dat het al vrij oud is. De afmetingen zijn 45 cm bij
FPHQFPKRRJ:LHRQVKLHUPHHURYHUNDQ
YHUWHOOHQPDJGLWPDLOHQQDDULQIR#PXVHXPGHURQ
GHYHQHQQORIEHOOHQPHW'HJRXGHQ
tip verdient een mooi boek uit de museumwinkel!

Vinkeveen kende in 1947 960 woningen, waarvan
ongeveer 200 als onbewoonbaar gezien konden
ZRUGHQ:DWHUOHLGLQJZDVLQVOHFKWVZRQLQJHQ
gerealiseerd. Elektriciteit bestond al in 926 woningen.
Van de 960 woningen waren er 182 boerderij of
tuinbedrijf en nog eens 157 woningen waren gekop

Een stuk veen.
Viaduct A2 over N201.
Geraadpleegd:


¶5DSSRUWEHWUHIIHQGHHHQRQGHU]RHNQDDUGHVRFLDDOJHRJUDÀVFKH
VWUXFWXXUYDQGHJHPHHQWH9LQNHYHHQHQ:DYHUYHHQ·3XEOLFDWLH1R
Provinciaal Planologische Dienst van Utrecht, juni 1948.
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$QWZRRUGYDQYRULJHNHHUDDUGDSSHODDQDDUGHU(HQ
aardappelaanaarder is een werktuig dat na het poten
gebruikt wordt voor het maken van aardappelrug
gen. In de ruggen groeien de aardappels. De aanaar
der wordt achter een tractor gehangen. De ruggen
worden in een aantal keren opgebouwd, waarbij
tegelijkertijd het onkruid wordt ondergewerkt.
Ruggen zijn noodzakelijk, omdat de aardappels
anders niet met een aardappelrooimachine gerooid
kunnen worden. De gelukkige winnaar van het boek
´%HJULSSHQYRRUYHUYHQLQJµLVGKU0LHQVYDQ:LMN
*HIHOLFLWHHUG
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Surfen op het web
Door Jaap Meulstee en Stef Veerhuis
Het wereldwijde web is een onuitputtelijke bron van informatie. In ons kwartaalblad wijzen we met regelmaat
op mogelijk interessante sites voor geschiedenisliefhebbers. Deze keer weer een aantal algemene geschiedenissites en een paar meer regionaal gerichte websites, waar u met plezier naartoe zult surfen. De illustraties bij dit
artikel zijn afkomstig van de behandelde websites.

Heelnederlands.nl

Seniorweb.nl

Tweehonderd jaar
geleden werd de
%XUJHUOLMNH6WDQG
ingevoerd in heel
1HGHUODQG'DQN]LMGH
burgerlijke stand
hebben wij allemaal
ppQRIPHHUGHUH
voornamen en een achternaam, die zijn vastgelegd in
GHJHERRUWHDNWH:DVWURXZHQYRRUGHNHUNQLHWPHHU
nodig en werd aangifte van een overlijden verplicht bij
de overheid.

'H.RQLQNOLMNH%LEOLRWKHHNLQ'HQ+DDJKHHIW
gedigitaliseerde oude boeken op internet gezet. Het
LVHHQGRRUVQHGHYDQZDWGHEHZRQHUVYDQGH1HGHU
landen zoal bezighield in de zestiende eeuw: de
1HGHUODQGVHRSVWDQGJRGVGLHQVWLJHJHVFKLOOHQPDDU
ook amoureus tijdverdrijf. Met deze eerste release
zijn onder meer ruim veertig edities van berijmingen
van de psalmen van koning David online gebracht. In
de vroegmoderne tijd waren vooral de bewerkingen
van de gereformeerde predikant Petrus Dathenus zeer
LQWUHN/LHGERHNMHVYRUPGHQHHQSRSXODLUJHQUHLQGLH
dagen. Die zitten ook bij de eerste groep online
ERHNHQ9HUGHUHHQEHVFKULMYLQJYDQGH1LHXZH
:HUHOGGRRU-RKDQQHVGH/DHWHHQNOHXUULMNERHNRYHU
KHWKDQWHUHQYDQZDSHQV]HVXLWJDYHQYDQKHW1LHXZH
7HVWDPHQWZHUNHQYDQ%UHGHURGH&DWV&RRUQKHUW
Heinsius en Vondel zijn nu online beschikbaar voor
KHHO1HGHUODQG

+HW%UDEDQWV+LVWRULVFK,QIRUPDWLH&HQWUXPGDWRD
GHDUFKLHYHQYDQSURYLQFLH1RRUG%UDEDQWEHKHHUWLV
in zijn fotoarchief gedoken en heeft een serie van 25
IRWR·VJHVHOHFWHHUGYRRU+HHO1HGHUODQGV'HIRWR·V
geven een beeld van geboorte, huwelijk en overlijden
LQGHWZLQWLJVWHHHXZ'HZHEVLWH¶+HHO1HGHUODQGV·LV
HHQLQLWLDWLHIYDQ(ULFHQ%DV+HQQHNDP

Archieven.org
Diezelfde Eric Hennekam is bijzonder actief met
diverse andere sites. Op de website archieven.org staan
diverse deelsites die voor historisch onderzoekers
LQWHUHVVDQWNXQQHQ]LMQ=RLVGDDUGHGDWDEDQN¶DU
chiefzoeker.nl’ met bronnen om documenten en
SHUVRQHQWH]RHNHQ=RRRNGH¶*LGVYRRURQGHU]RH
kers’ met talloze verwijzingen naar bronnen over
immigranten en vele andere personen. Onder het tabje
¶ELM]RQGHUHGRFXPHQWHQ·QRJZHHUGLYHUVHDQGHUHWLSV
voor de nieuwsgierige websurfer.

1DXZNHXULJH]XLYHUHDIEHHOGLQJHQYDQEDQGHQ
inhoud zorgen ervoor dat bezoekers van de site een
goede indruk krijgen van het oude boek. Uiteindelijk
zullen er zo’n 50.000 bijzondere drukken uit de
%LEOLRWKHHNRQOLQHZRUGHQJH]HW QLHXZVEHULFKW
DINRPVWLJYDQGHVLWHVHQLRUZHE 

Oude spulletjes?
Gaat u de boekenkast of zolder uitruimen?
Heeft u materiaal dat interessant is voor de Historische Vereniging?

Militaire historie
In augustus plaatste het Ministerie van Defensie
YLMIWLHQKLVWRULVFKHÀOPVRQOLQH1RJJHHQZHHNODWHU
ZDUHQ]HDONHHUEHNHNHQ9RRUDOGHÀOP
¶6ROGDDWLQ6XULQDPH·XLWLVSRSXODLU
=LHGHVLWHZZZGHIHQVLHQOQLPKFROOHFWLHV
audiovisuele_collectie
+HWDDQERGEHVWDDWXLWYLMIWLHQELM]RQGHUHÀOPVXLWGH
SHULRGH+HWJDDWQLHWDOOHHQRPLQVWUXFWLH
HQZHUYLQJVÀOPVPDDURRNRPMRXUQDDOVXLWGLH
SHULRGH(HQYDQGHRSPHUNHOLMNVWHUROSUHQWHQLV¶'LW
LVGH.DUHO'RRUPDQ·XLWZDDULQKHWOHYHQRSKHW
vliegkampschip wordt getoond.
(HQWZHHGHELM]RQGHUHÀOPLV¶6ROGDDWLQ6XULQDPH·XLW
1974, die ooit dienstplichtigen enthousiast moest
maken voor het vervullen van hun diensttijd in Suri
QDPH'HELMQDGULHNZDUWLHUGXUHQGHYRRUOLFKWLQJVÀOP
geeft een beeld van de opleiding en werkzaamheden
YDQGH1HGHUODQGVHPLOLWDLUHQLQ6XULQDPHPDDURRN
van de ontspanningsmogelijkheden in het land.

Vinkeveen.nu
Op de website vinkeveen.nu vindt u heel veel gege
vens en nieuwtjes over Vinkeveen. De site is ooit
opgezet vanuit de stichting Vinkeveen Promotion en
ZRUGWEHKHHUGGRRU-DFN+RRJHQERRPHQ+DQVYDQ
=ZLHWHQ%XLWHQKHWIHLWGDWZHUNHOLMNELMQDDOOHDDQ
Vinkeveen gelieerde informatie op deze site te vinden
is, herbergt deze website ook een enorm archief aan
historisch fotomateriaal op de deelsite “foto’s toen en
nu”. Vooral voor onze Vinkeveenliefhebbers een waar
el dorado aan oude en wat minder oude beelden.
Op bijgaande foto de laatste Vinkeveense gemeente
raad van 1988.

Hetutrechtsarchief.nl
+HW8WUHFKWV$UFKLHIEHKHHUWGHULMNVWHFROOHFWLH
DUFKLHYHQSUHQWHQNDDUWHQIRWR·VÀOPVHQSXEOLFDWLHV
over de geschiedenis van stad en provincie Utrecht.
+HW8WUHFKWV$UFKLHILVRRNKHWODQGHOLMNFHQWUXPYRRU
NHUNHOLMNHDUFKLHYHQHQGLHYDQGH1HGHUODQGVH
Spoorwegen. In de beeldbank van deze website kunt u
ELMQDJHGLJLWDOLVHHUGHDIEHHOGLQJHQXLWGH
collectie beeldmateriaal opzoeken, raadplegen, down
loaden, afdrukken en bestellen. Het betreft meer dan
100.000 foto’s, circa 18.000 prentbriefkaarten, circa
ÀOPVPHHUGDQWHNHQLQJHQHQELMQD
prenten van de stad en de provincie Utrecht en uit de
FROOHFWLHYDQGH1HGHUODQGVH6SRRUZHJHQ'HFROOHFWLH
beeldmateriaal wordt regelmatig aangevuld. In het
menu “Thema’s” onder toen en nu vindt u van 64
straten in de stad en provincie Utrecht beelden van
WRHQHQQX«
6LQGVNRUWLVKHW8WUHFKWV$UFKLHIZHHUKHURSHQG(ONH
dinsdag tot en met zaterdag tussen 10.00 en 17.00 uur
NXQWXWHUHFKW%H]RHNDGUHV+DPEXUJHUVWUDDW
168WUHFKW

Genealogisch woordenboek
Ten slotte nog de uitsmijter: op de pagina genealogie
RQOLQHQOZRRUGHQERHNNXQWXDOOHWHUPHQHQEHJULS
pen, die te maken hebben met voorouderonderzoek,
terugvinden. Handige naslag.

1HHPGDQFRQWDFWRSPHWGKU3YDQ*ROHQ
7HOHIRRQ(PDLODSYJROHQ#KHWQHWQO
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(HQ:LOQLVPRQXPHQW
in Enkhuizen
Door Piet Grundmann
In de tijd dat er veel water was in De Ronde Venen, voor de droogmaking van de grote veenplassen, was er
behoefte aan vaartuigen. In eerste instantie voor eigen gebruik bij de boeren en de verveners, maar later ook
grotere schepen voor de afvoer van de gewonnen turf.
De laatste waren zeilschepen met een maximale grootte van de afmetingen van de in de zeventiende eeuw gebouwde sluizen. Deze schepen werden allen in het gebied zelf gebouwd op grotere en kleinere scheepswerven.
Van deze bedrijvigheid is na de droogmaking van de veenplassen niets meer over. Bouwde men eerst uitsluitend
in hout, aan het einde van de negentiende eeuw ging men over tot de bouw van stalen schepen. Eén van deze
bouwers was de scheepswerf Haring in Oudhuizen, die tot 1926 in Wilnis werkzaam is geweest.

V

an deze werf werd in 1897 een stalen aak de
“Vriendschap”, een zeilend vrachtschip, te water
gelaten dat de tand des tijd te nauwer nood heeft
doorstaan. In zijn bestaan is het schip gebruikt als
WXUIVFKLSWXVVHQ9LQNHYHHQHQ8WUHFKW/DWHUZHUGHU
op de rivieren zand mee vervoerd en ook werden er
EDVDOWEORNNHQPHHYHUYRHUGYRRUGH=XLGHU]HHZHUNHQ
Het heeft weinig gescheeld of het schip is als oud ijzer
de schroothoop opgegaan.
Op een wandeling langs de Vecht in Maarssen ontdekte
KHWHFKWSDDU*HUDUGHQ0DDUWMH0HLMHULQKHW
totaal vervuilde en verwaarloosde schip op een vuilnis
belt en het werd daarvan door hen letterlijk wegge
KDDOG=LMZDUHQRQPLGGHOOLMNYHUOLHIGRSGH]HDDN1D
veel tijd, geld en noeste arbeid wist het echtpaar de
“Vriendschap” weer vrijwel in zijn originele staat terug
te restaureren.

De “Vriendschap” heeft jaren als thuisbasis Maarssen
gehad, maar het heeft ook enige jaren deel uit gemaakt
van de historische vloot in Vreeswijk. Sinds korte tijd
OLJWKHWVFKLSLQKHW=XLGHU]HH0XVHXPWH(QNKXL]HQ
Het heeft zijn bestemming gevonden, want het is
RSJHQRPHQLQGHFROOHFWLHYDQKHWPXVHXP*HUDUGHQ
Maartje, van harte gefeliciteerd met dit succes. Het is
een volledig verdiende beloning voor veertig jaar
LQVSDQQLQJYRRUGLWXQLHNH]HLOHQGH´:LOQLVVHµPRQX
ment.

VERENIGINGSNIEUWS
Beleidsplan en activiteiten
Op onze ledenvergadering in november presenteerden
we ons beleidsplan en de daaruit voortkomende
activiteiten, die we in 2012 willen realiseren. Het gaat
WHYHURPGHYROOHGLJHLQKRXGKLHUWHKHUKDOHQ:H
verwijzen hiervoor graag naar onze website, waar u
GH]HVWXNNHQQRJHHQVWHUXJNXQW]RHNHQXNXQW]H
natuurlijk ook afdrukken en rustig nalezen.

Leuk om te doen
:HPRJHQRQVJHOXNNLJSULM]HQPHWHHQHQWKRXVLDVWH
groep capabele bestuurders voor onze vereniging. Stuk
voor stuk mensen die er plezier in hebben om hun
steentje bij te dragen aan de verbreiding van onze
regionale historie. Een groep bestuursleden ook met
HHQÁLQNHVWDDWYDQGLHQVW1LHWYHUZRQGHUOLMNGDWHHQ
tweetal zeer waardevolle bestuursleden heeft aangege
ven om na vele jaren het stokje eens over te geven. Het
NDQGXV]RPDDU]R]LMQGDWXQXGHQNW¶GDWOLMNWPLM
ook wel wat’, meedraaien in het bestuur van de
historische kring. U krijgt alle ruimte om uw persoon
OLMNHDIÀQLWHLWH[WUDWHEHQDGUXNNHQGDDUQDDVWNXQWX
uw kwaliteiten delen met een gemotiveerde groep
FROOHJD·V,HWVYRRUX"1HHPGDQFRQWDFWRSPHWppQ
van de bestuursleden of bel 264494.

0HWGDQNDDQ*HUDUGHQ0DDWMHHQKHWEHVFKLNEDDU
VWHOOHQYDQHHQDIEHHOGLQJXLWKHWGRRU*HUDUGJHVFKUH
YHQHQJHwOOXVWUHHUGHERHN´6WURRSWRFKWµ(HQYHUVODJ
YDQHHQRULJLQHOHYDDUWLQYDQ*URQLQJHQQDDU
*RXGDPHWVWURRSYRRUGHYHUYDDUGLJLQJYDQVWURRS
wafels.

In 1985 lag het schip gedurende de feestweek afge
PHHUGDDQGH5LQJYDDUWLQ:LOQLV+HWZDVppQYDQGH
RSYDOOHQGVWHREMHFWHQGLHKHWIHHVWYDQKHWMDULJ
EHVWDDQYDQ:LOQLVPHGHKHEEHQRSJHOXLVWHUG9HHO
inwoners hebben het schip toen bezocht en bewonderd
HQKHEEHQLQKHWRULJLQHOHURHIMHPHWVFKLSSHU*HUDUG
en zijn vrouw Maartje een oorlam gedronken.

gaan kijken. Vecht en
Venen op de kaart geeft een
heel mooi inzicht in oude
kaarten van ons gebied. De
archiefdepots herbergen
heel veel interessante
stukken en een persoonlijk kijkje of een georganiseer
de rondleiding of zelfs een cursusavond omtrent
archiefgebruik behoren tot de mogelijkheden.

Geslaagde activiteiten
De historische vereniging is dankzij een actieve
werkgroep PR op diverse gelegenheden vertegenwoor
digd met een eigen kraam. De plaatselijke jaarmarkten
zijn elke keer een bijzonder genoegen. Vele oude foto’s
van de verschillende dorpskernen zorgen voor gezel
OLJHDDQVSUDDN1LHXZHOHGHQPHOGHQ]LFKDDQHQGH
vereniging bevordert het historisch besef bij onze
dorpsgenoten..
De opbouw en bemensing van de kramen is altijd een
gezellige aangelegenheid. Iets voor u? Meld u dan aan
ELMppQYDQGHEHVWXXUVOHGHQ
2RNGHLQGLWQDMDDUJHRUJDQLVHHUGHIRWRÀOPPLGGDJHQ
LQ9LQNHYHHQ:LOQLVHQ0LMGUHFKWZDUHQHHQGRRU
slaand succes. De speciale inbreng van plaatselijke
experts gaf een extra dimensie aan de voorstelling.
9HHOGDQN]LMQZHYHUVFKXOGLJGDDQ3LHW.RVWHU
9LQNHYHHQ +HUPDQYDQ6RHVW :LOQLV HQ+HQN*LOOH
0LMGUHFKW 'ULHQDXZELMKXQHLJHQGRUSEHWURNNHQ
YHUWHOOHUVGLHXLWKXQSULYpDUFKLHIYHHOQRVWDOJLVFKH
beelden met de bezoekers gedeeld hebben.

Bezoek RHC.

RHC Breukelen
6LQGVGHYHUKXL]LQJYDQRQ]HDUFKLHYHQQDDU%UHXNH
len is het aantal bezoekers uit De Ronde Venen niet
bijzonder groot. Een gemiste kans, vinden we. Het
DUFKLHILQ%UHXNHOHQKHWUHJLRQDDOKLVWRULVFKFHQWUXP
5+& LVRQGHUPHHUGHKHOHGLQVGDJYDQ·VPRUJHQV
negen uur tot ’s avonds negen uur geopend. De aanwe
zigheid van onze voormalige bestuursleden Dinie van
Tol en Ton Hagen geeft op zijn minst een gevoel van
herkenning en vertrouwdheid. Schroom niet om eens te
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Bondsgebouw Vinkeveen 1905

Verschillende keren kregen we de vraag, waarom deze
ELMHHQNRPVWHQ·VPLGGDJV]LMQJHRUJDQLVHHUG":HUNHQ
den konden nu geen deelgenoot zijn. Het antwoord is
KHHOVLPSHO-XLVWRPWHJHPRHWWHNRPHQDDQHHQ
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bepaalde doelgroep, die juist ’s avonds niet meer de
deur uit wil, maar toch graag kennis neemt hiervan,
hebben we met deze middagen willen bedienen.
1DWXXUOLMN]XOOHQZHRSJURQGYDQGHUHDFWLHVGH
activiteit ook ’s avonds herhalen. In het najaar van
RUJDQLVHHUWRQ]H]HHUDFWLHYH35ZHUNJURHSHHQ
DDQWDOIRWRÀOPDYRQGHQLQGHGLYHUVHNHUQHQ+RXGX
GHDDQNRQGLJLQJHQ RRNYLDRQ]HGLJLWDOHQLHXZVEULHI 
in de gaten.
En al eerder gemeld: ook de inloopavonden van de
werkgroep genealogie zijn een groot succes. Elke
HHUVWHPDDQGDJDYRQGYDQGHPDDQGPDDNWHHQJHwQWH
resseerd gezelschap kennis met allerlei onderdelen van
KHWVWDPERRPHQYRRURXGHURQGHU]RHN
:H]RHNHQQRJQDDUPRJHOLMNKHGHQYRRURSHQVWHOOLQJ
van ons niet geringe documentatiecentrum. De vele
boeken, tijdschriften, foto’s en andere interessante
stukken die in ons bezit zijn willen we graag toeganke
OLMNPDNHQYRRURQ]HOHGHQ%RHLHQGHQOHXNRPGRRU
WHOH]HQRIQDGHUWHEHVFKULMYHQ:HOOLFKWZLOWX]HOILQ
de stukken duiken en misschien wel meeschrijven voor
GH3URRVGLMNRHULHUPHOGXGDQELMppQYDQGHEHVWXXUV
leden.

“Het eerste historisch verantwoorde boek over de
geschiedenis van Vinkeveen verschijnt in het voorjaar
YDQ(HQSUDFKWLJHXLWJDYH IRUPDDW[FP 
ULMNJHwOOXVWUHHUG LQNOHXUHQ]ZDUWZLW PHWHHQ
stevige linnen band en fraaie stofomslag.”
Het boek kent een voorintekenprijs van 25 euro.
GLWDDQERGJHOGWWRWPDDUWDV 1XDOKHEEHQZH
enkele honderden voorintekenaars.
Deze uitgave van de Stichting Proosdijer Publicaties
mag in uw boekenkast natuurlijk niet ontbreken.
:HPRHWHQRQ]HQLHXZVJLHULJKHLGQRJZHOHYHQRSGH
proef stellen. Er is helaas nogal wat tegenslag in de
tekstproductie. Enkele honderden pagina’s tekst zijn al
EHVFKLNEDDUPDDUGH¶VODJURRPRSGHWDDUW·YHUHLVWGH
QRGLJHH[WUDSURGXFWLHWLMG:HKRXGHQX RRNYLDRQ]H
GLJLWDOHQLHXZVEULHI RSGHKRRJWH

Activiteitenprogramma

PROGRAMMA 2012
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Sinds dit voorjaar geven
we met regelmaat een
digitale nieuwsbrief uit.
Elke maand proberen we u
via dit bulletin op de hoogte
te stellen van de laatste
nieuwtjes aangaande onze
vereniging en de regionale
historie.

Redactie
'KU-RKQ'ULHGRQNV HLQGUHGDFWHXU
'KU3LHW*UXQGPDQQ
'KU-DQ5RXZHQKRUVW
Mw. Marian Sterenborg
Vormgeving
0Z6DQGUD/RRJPDQ
(PDLO VDQGUD#JUDSKL[GHVLJQQO
,QWHUQHW ZZZJUDKSL[GHVLJQQO
Redactieadres
'KU-RKQ'ULHGRQNV
$GUHV 'LMNJUDDI.&:LOQLV
(PDLO MRKQGULHGRQNV#KXQO

$OHQNHOHKRQGHUGHQ
mensen hebben hun mail
adres beschikbaar gesteld.
U nog niet?

Drukwerk
'UXNNHULM$YDQWL:LOQLV
Voorzitter
'KU-0HXOVWHH
(PDLO PHXOV#SODQHWQO

Meld u dan eenvoudig
aan door uw naam en
HPDLODGUHVLQWHYXOOHQ
op de homepage van de
website van de historische
vereniging. U ontvangt
dan regelmatig onze
nieuwsbrief!

Secretaris
0Z0-YDQ(LMN
$GUHV 5DDGKXLVSOHLQ((0LMGUHFKW
7HOHIRRQ 
Penningmeester
'KU$6FKXLO
(PDLO VFKXLO#NSQSODQHWQO
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kleinere kernen.

'H3URRVGLMNRHULHUDecember 2011

Vice voorzitter en PR
Dhr. E. Swaab
7HOHIRRQ 
Tweede secretaris en documentatie
'KU3YDQ*ROHQ
7HOHIRRQ 

 /H]LQJ'HEHYRONLQJYDQGHSURYLQFLH8WUHFKW
 'DWXPZRHQVGDJIHEUXDULWXVVHQ
 'RRUGHKHHU51-5RPPHV

 $9OH]LQJ
 /DQJVGHVSRUHQYDQGH+DDUOHPPHUPHHU
VSRRUOLMQHQGRRUGHKHHU::HJPDQ
Datum: donderdag 19 april
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 1LHXZMDDUVUHFHSWLH
Datum: woensdag 12 januari
 .OHGHUGUDFKWHQJURHSYG+LVWRULVFKH.ULQJ
uit Huizen

+HUKDDOGHPHGHGHOLQJ 
Het kan u niet ontgaan zijn, we zijn met een professio
nele schrijversgroep druk doende met de realisatie van
het eerste echte geschiedenisboek over Vinkeveen.
Uit de hiertoe bijgestelde verkoopfolder citeren we:

Colofon
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Postadres vereniging
3RVWEXV=+:LOQLV
%DQNUHNHQLQJQXPPHU
:HEVLWH ZZZSURRVGLMODQGHQQO
(PDLO LQIR#SURRVGLMODQGHQQO
Contributie: €17,50 per jaar
/RVVHQXPPHUV½SHUVWXN
Oplage
Circa 1100
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3BCP%JDIUCJKGPOET
%JDIUCJK PO[F TBNFOMFWJOH TUBBO FO EF MFFGCBBSIFJE JO PO[F MPLBMF TBNFOMFWJOH
WFSTUFSLFO %BU JT IFU JEFF WBO 3BCPCBOL 3JKO FO 7FFOTUSPNFO %BBSPN SFTFSWFSFO XJK
KBBSMJKLT FFO EFFM WBO PO[F XJOTU JO FFO GPOET IFU 3BCP %JDIUCJKGPOET &FO OJFVXF OBBN
WPPS FFO OJFVXF CBOL HFLP[FO EPPS PO[F MFEFO .FU USPUT QSFTFOUFFSU 3BCPCBOL 3JKO FO
7FFOTUSPNFO IFU 3BCP %JDIUCJKGPOETß 8JMU V FFO BBOWSBBH JOEJFOFO PG NFFS XFUFO PWFS
IFUGPOET LJKLPQXXXSWSBCPCBOLOM
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