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N I E U W S B R I E F  V A N  D E  V E R E N I G I N G  S P A A R  H E T  G E I N

Winter langs het Gein door Cor van Tricht

Op 16 oktober 1992 werd de Vereniging Spaar het Gein opgericht. Om dit te vieren  wordt er volgend jaar, 
op zondag 17 juni 2018, een ‘Geindag’ georganiseerd. We willen op die dag aan belangstellende bezoekers 
laten zien wat het Gein te bieden heeft. Een open dag dus!

Alle Geinbewoners hebben een uitnodiging  gekregen 
om, als ze dat willen, daaraan mee te werken in de 
vorm van een rondleiding, een workshop, een lezing, 
of een andere activiteit in welke vorm dan ook.
Op deze manier willen we het jubileum vieren 
met alle Geinbewoners, alle leden van Spaar het 
Gein en iedereen die het Gein een warm hart toe-
draagt. Dus ook met u!

Naar aanleiding van onze uitnodiging hebben onge-
veer 16 bedrijven en particulieren langs het Gein 
toegezegd iets voor de belangstellende bezoekers te 
organiseren.

Op een nader te bepalen dag in april volgend jaar is de 
algemene ledenvergadering gepland. De bedoeling 
is dat het programma van 17 juni dan al bekend is, 
zodat u het programma dan alvast mee kunt nemen. 
We hopen gedurende de Geindag op mooi weer en 
een grote opkomst!

Op 17 juNi 2018

25Jaar

Jubileumviering 
Spaar het Gein 5 oktober 1992, de oprich-

tingsdag van SHG. Helemaal 
rechts de eerste voorzitter 
jan Swinkels.
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Het werk werd afgelopen augustus al afgerond 
en je kunt er dus al een paar maanden overheen, 
maar uiteindelijk zijn vrijdag 1 december de nieu-
we Geinboogbrug en het nieuwe verkeersplein bij 
Driemond officieel geopend.

Dit gebeurde door met een boot met een aantal 
genodigden vanuit Weesp naar Driemond te varen. 
Genodigden bestonden uit gedelegeerden van 
Waternet, Provincie Noord-Holland en Amsterdam 
Z.O. en bewoners van Driemond en het Gein. Voor 
Spaar het Gein waren Tom Snoek en Eric de Leeuw 
aanwezig.
Onderweg werden verschillende toespraken gehou-
den en eenmaal aangekomen bij Driemond werd 
gedeputeerde Elisabeth Post van de provincie 
Noord-Holland aan wal gezet. Daar werd de brug 
en het verkeersplein op de N236 door haar officieel 
geopend door een naambordje te plaatsen: Gein-
boogbrug. Het toegepaste lettertype is in de stijl van 
alle Amsterdamse bruggen.

Gedeputeerde Post noemde de reconstructie van  
de N236 ter plaatse een flinke verbetering van de 

Rotonde bij Driemond heet vanaf  
nu Geinboogbrug

veiligheid en de doorstroming in het gebied. Over 
het algemeen zijn de reacties positief en lijken de 
lange files in de spits voor het grootste deel opgelost.  
Voor Driemonders en Geinbewoners zijn de wacht-
tijden om de provinciale weg op te draaien beperkt. 
De verkeersafhandeling wordt overigens voorlopig 
nog nauwlettend in de gaten gehouden door de  
provincie.

Spaar het Gein zet zich nog wel in voor het verder 
aankleden van de oevers omdat er veel gekapt is 
en het er nu nog erg kaal bij ligt. Samen met enkele 
deskundigen is een beplantingsadvies opgesteld en 
bij de provincie ingediend om hier verbetering in te 
brengen. Er zouden nog middelen aanwezig moeten 
zijn ter compensatie van de kap.
Ook de laatste stukken wegdek op Noord en Zuid 
liggen er slordig bij en zouden opnieuw geasfalteerd 
moeten worden. Aangezien deze delen op Amster-
dams grondgebied liggen en Amsterdam hier tot nu 
toe geen middelen voor beschikbaar stelt moet daar 
nog wel druk op worden gezet.

Eric de Leeuw
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Herinneringen van drie oudere  
Geinbewoners opgetekend
Inleiding

Het was Tom Snoek die met het voorstel kwam: “Eigenlijk moeten we de herinneringen gaan opteke-
nen van oude Geinbewoners. Nu kan het nog, als we te lang daarmee wachten is het te laat”. Dat was 
natuurlijk helemaal waar, en ook al zijn er in de loop der jaren al heel wat verhalen verteld, lang niet 
alles is vastgelegd. Tom had al drie buurtgenoten in gedachten en die bleken alle drie bereid om ons gast-
vrij te ontvangen. Het liefst had Tom ook zijn 93-jarige moeder, Lien Nelis, die geboren en getogen is in 
het Gein,  geïnterviewd. Maar vanwege de ziekte van Alzheimer woont ze nu in het Kampje te Loenen.  
Wel praat ze dikwijls over het verleden. 

Opvallend was hoeveel de drie geïnterviewden zich bleken te herinneren. Vooral uit de oorlogsjaren was 
hen heel veel bijgebleven. Logisch natuurlijk, gezien hun toen jeugdige leeftijd. Hieronder een weerslag 
van de gesprekken, die nog veel langer hadden kunnen duren, maar hopelijk de lezer een indruk geven 
van het leven van oudere Geinbewoners!

Oorlogstijd
De oorlog ging niet ongemerkt voorbij. De kaas die 
op de boerderij van Toms moeder, de familie Nelis, 
werd gemaakt (illegaal), werd stiekem bij Jannie 
thuis op zolder opgeslagen. Jannies vader had een 
taak bij de luchtbescherming van de waterleiding 
in Geinbrug (nu Driemond), en hij kon ook heel 
goed met paarden omgaan, beter dan boer Nelis 
zelf. Daarom vroeg opa Nelis, die een paard-en-
tentwagen (een klein koetsje) had, hem daarmee 
etenswaren te brengen naar de zieke broer van Toms 
moeder. Die woonde ook in het Gein, maar was in 
Zevenaar opgenomen omdat hij tuberculose had. 
Daar was niets meer te eten. Dat was een lange en 
riskante tocht, maar voor zijn buren deed Jannies 
vader dat graag. 
Een paar maanden vóór de bevrijding werd het 
woonhuis gevorderd. Jannie moest op zolder slapen 
met het hele gezin; de Duitsers sliepen beneden op 

Rechts het huisje van jannie. De boerderij nog zonder 
betimmering.

Interview met 

Jannie Dammers - Buurman
Gein Zuid 30 

Jannie is een buurvrouw van Tom Snoek en gebo-
ren op de boerderij aan Gein Zuid 30. Zij is altijd 
bevriend geweest met Toms moeder, Lien Nelis, en 
de twee families waren erg betrokken bij elkaar. 
Jannie woont nu in het kleine huisje, de vroegere 
schuur, schuin achter de voormalige boerderij. Die 
boerderij is eigenlijk niet meer als zodanig herken-
baar en heeft een opvallend uiterlijk. De buitenkant 
is van groen geschilderd hout, met een scheef ver-
bindingsstuk op het dak tussen voor- en achterhuis. 
Die houten betimmering blijkt oorspronkelijk niet 
de bedoeling te zijn geweest, maar een aanvraag van 
Jannies zoon Jan, om het in slechte staat verkerende 
gebouw af te breken en in oude stijl in steen weer op 
te bouwen werd door de gemeente afgewezen. De 
reden was dat de andere kant van het huis al jaren 
geleden door de toenmalige bewoners met hout was 
betimmerd, en de gemeente ook aan deze kant hout 
eiste om ‘eenheid in stijl’ te bevorderen. 
De oorspronkelijke boerderij werd in 1927 gekocht 
door de familie Griffioen, die het woonhuis splitste 
in een linker en een rechterdeel. In de  ene helft 
woonde Griffioen met zijn vrouw. De andere helft 
verhuurde hij aan Ringertje, de zus van zijn vrouw, 
die getrouwd was met Kobus Sol. Ringertje was 
dienstbode bij Van den Bosch, op Hogerlust. Grif-
fioen had een melktransportbedrijf. Hij liet een 
schuur bouwen voor de stalling van de melkwagens 
en achterin een grote gemetselde bak met water voor 
de koeling van de melkbussen. Een kleine stal van 
hout bouwde hij aan het woonhuis, waarin hij dan 
weer kippen, dan weer koeien of ander vee hield.
Vanaf 1935 huurde de familie Buurman het deel van 
Griffioen. Daar is Jannie geboren in 1936. 
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een laag stro op de grond. “’s Nachts was het nooit 
rustig omdat beneden alsmaar de bel van de Duitse 
telefooncentrale rinkelde. En als we ‘s ochtends naar 
buiten wilden gaan moest je je een weg banen tussen 
de op het stro slapende militairen”, zegt Jannie. De 
schuur was ondertussen tot noodwoning omgeto-
verd voor het echtpaar Veerman, dat daar ook na de 
oorlog nog jaren bleef wonen en er zeven kinderen 
kreeg. 
Na de bevrijding werd de kamer van de gevorderde 
woning op last van de huisarts van stro ontdaan en 
ontsmet. Jannie herinnert zich de Engelse soldaten 
die in colonnes langs kwamen rijden. Ze hadden 
sigaretten die grif werden uitgedeeld aan kinderen 
langs de kant van de weg, die met vlaggetjes zwaai-
den en “smokie, smokie!” riepen.

Het Gein na de oorlog
Protestantse kinderen die langs het Gein woonden 
gingen, ook gedurende de oorlog, op zondag naar 
het zondagschooltje Eben Haëzer. Onder leiding van 
meester Fortuin en meester Oostrom (die helemaal 
vanaf Abcoude kwamen lopen) werd er gebeden en 
een versje gezongen uit de zangbundel van Johan 
de Heer. Er werd een bijbelverhaal voorgelezen, en 
tot slot weer gebeden. Eben Haëzer ligt aan Gein 
Noord, dus Jannie moest naar de overkant. “Met 
een groepje van ongeveer acht kinderen stonden 
we dan tegenover het winkeltje van Roest en riepen 
met z’n allen: “Over!, over!” Roest kwam dan in z’n 
overhemd met bretels naar buiten. Hij zag eruit of 
hij net had zitten slapen!” Jannie moet er nog steeds 
om lachen. Roest roeide dan naar de overkant om 
de kinderen op te halen, en als het zondagschooltje 
uitging, bracht hij ze weer terug. Na hun elfde jaar 
gingen de kinderen niet meer.
Toen Fortuin en Oostrom ouder werden kwam Bep, 
de dochter van Roest, de meesters assisteren. Zij ont-
fermde zich over de kleintjes en vertelde hun ver-
halen. Door de week voer Bep met een bootje langs  
de boerderijen. Ze verkocht petroleum, maar ook 
Blue Band margarine.
In 1954 ontmoette Jannie Karel Dammers. Karel 
woonde in Amsterdam en had van vrienden 
gehoord dat de kermis in Abcoude zo gezellig was. 
In die tijd ging je niet “uit”, zoals tegenwoordig. Het 
vertier was ‘s winters, als het gevroren had, gearmd 
zwieren op de schaats op de uiterwaard tegenover 
de boerderij van Nelis, en dansen bij de Eendracht 
tijdens de jaarlijkse kermis. Jannie mocht niet alleen, 
en ging dan samen met de meisjes Nelis naar de  
kermis. Het was in de Eendracht dat Jannie Karel 
voor het eerst ontmoette.
Ook Lien Nelis herinnert zich nog voorvallen uit die 
tijd, en vertelt daar dan graag over. Zij gingen op 
zondag naar de katholieke kerk in Abcoude. Daar 
reden ze met het koetsje heen. Maar de gezinnen 
in die tijd waren groot, dus wie niet in het koetsje 
paste moest maar lopen. Zij herinnert zich hele rijen 
klompjes die dan vóór in de kerk stonden. De pro-
testantse families echter gingen naar de hervormde 

kerk in Weesp. Jannies ouders vonden dat te ver om 
te lopen en gingen dan met de fiets.
Nadat het gezin Veerman in 1962 naar een grotere 
woning was verhuisd, trouwde Jannie met Karel 
Dammers en samen gingen ze in het kleine huisje 
wonen. Hoewel het echtpaar Veerman daar met 
zeven kinderen had gewoond, vonden Jannie en 
Karel het huisje later echt te klein voor een gezin met 
twee kinderen en hebben het uitgebouwd. 
Karel was eerst graveur voor behangfabrikanten. 
Nadat men goedkoper behang uit China was gaan 
importeren werd zijn beroep overbodig. Hij stapte 
daarom over op de handel in houtskool en aan-
maakhout. Hij begon heel bescheiden, maar speci-
aliseerde zich op een gegeven moment, samen met 
zoon Jan,  in de levering aan bekende restaurants. 
Later, na het overlijden van Karel,  heeft Jan het 
bedrijf overgenomen en de zaak gevestigd in Weesp. 
In 1988 had Karel de gelegenheid gekregen om zijn 
woning te kopen. Nu woont zoon Jan er met zijn 
vrouw en kinderen. 
Jannie heeft nog steeds veel contacten in de buurt. 
Maar toch heeft ze er moeite mee dat er steeds min-
der boeren wonen langs het Gein. Ook al begrijpt ze 
heel goed dat tijden veranderen en het aantal kleine 
boerenbedrijven steeds minder wordt. “De huizen 
worden steeds duurder”, zegt Jannie, “en ik ken er 
steeds minder mensen.  Ook komen er veel wiel-
renners en motorclubs langs en wat geven die een 
overlast”. Ze hoopt vurig dat het Gein toch vooral 
agrarisch blijft.

Interview met 

Klaas den Hartog en zijn vrouw  
Matje van Wijngaarden

Gein Zuid 25 

Klaas is niet aan het Gein geboren, doch in 1923 
in de Bijlmermeer. Hoe hij  aan het Gein kwam te 
wonen, is een mooi verhaal, dat hij met veel ple-
zier vertelt. Tijdens de Eerste Wereldoorlog was 
zijn vader Gijsbert, een boerenzoon, ingekwartierd 
in Fort Nigtevecht. Veel te doen hadden de solda-
ten niet, en als hij in het malse gras lag te luieren in  
de zon had hij goed zicht op de achterkant van 
boerderij Oost-Gein, waar gehooid werd. Dat wilde  
Gijsbert ook graag. Die boerderij werd bewoond 
door de drie broers Schalij, die alle drie vrijgezel 
waren. Dit waren de broers die in 1932 het zondag-
schooltje Eben Haëzer lieten bouwen. Gijsbert stapte 
op de gebroeders af en bood zich aan. Hij kreeg 
toestemming van zijn luitenant door een deal met 
hem te sluiten: “als ik daar mag werken, mag je m’n 
soldij ( f 2,50 per week) houden”. En zo geschiedde. 
Later wilde Gijsbert de boerderij kopen van de 
gebroeders, maar die kans kreeg hij pas nadat ze alle  
drie overleden waren. Wat bleek? In hun testament 
stond dat de boerderij verkocht mocht worden aan 
Gijsbert voor de taxatiewaarde. En zo verhuisde hij 
in 1936 met zijn gezin naar het Gein.
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Crisistijd en oorlog
Het was crisis en alle boeren hadden het moeilijk, 
maar Gijsbert en zijn gezin konden net het hoofd 
boven water houden. De grond bij de boerderij was 
verwaarloosd en arm. Er waren periodes met grote 
droogte, waardoor er weinig voer voor de koeien 
was en er grote scheuren in het land ontstonden. In 
Brabant stierven zelfs koeien, waarbij na sectie bleek 
dat ze zand in hun maag hadden.
Tijdens de oorlog waren de boeren verplicht om een 
deel van hun grasland te veranderen in bouwland. 
Hierop moest groente verbouwd worden voor de 
bezetter. Omdat een gedeelte van de grond te zwaar 
was groef Gijsbert samen met zijn drie oudste zoons 
drie drains in het land die het water afvoerden naar 
de sloot. Daarvoor moesten goten gegraven worden 
van 80 cm diep, waarin een ‘pijp’ van aardewerken 
potjes werd gelegd, met daarop turf en afgedekt met 
sintels. Dat hielp wel wat, maar een paar jaar na de 
oorlog werd al het land toch weer, zoals eerst,  in 
gebruik genomen als grasland en werd de verbouw 
van groente gestaakt. 
Evenals bij de buren werd ook hier illegaal kaas en 
boter gemaakt. Kaas maken was tijdens de oorlog  
slechts toegestaan op kaasboerderijen, maar daar 
werd in het geheim veelvuldig de hand mee gelicht.
Een mooi verhaal is dat van de “Roomse” stier. 
Drie katholieke boeren uit het Gein, Hak, Nelis en 
Verlaan, hadden gezamenlijk een stier. Op een dag 
bleek dat de stier ‘s nachts uit de stal was gestolen. 
Het was een besneeuwde, winterse dag en Nelis en 
Gijsbert den Hartog zochten de stier door de spo-
ren in de sneeuw te volgen, en naderden daarbij fort 
Nigtevecht. Plotseling werd er met scherp geschoten 
vanuit het fort, waar Duitsers gelegerd waren. De 
zoektocht werd gestaakt en de stier, die waarschijn-
lijk allang was opgegeten, is nooit meer teruggezien.

Nieuwe inzichten
In 1954 nam Klaas, samen met zijn broer ‘ome Rijk’, 
de boerderij van zijn vader over. Met de blik gericht 
op de toekomst begon Klaas nieuwe inzichten toe 
te passen op het bedrijf. Zo bouwde hij in 1963 een 
van de eerste loopstallen met roosters, waarbij hij na 
zich te hebben laten voorlichten, het ontwerp min of 
meer zelf bedacht.  “De architect van de gemeente 
had er geen verstand van, en toen heb ik het maar 

zelf gedaan”, zegt Klaas, “samen met Nico Stuit van 
de Landbouw Voorlichting en met mijn broer Henk. 
En dat je tijdens het melken krachtvoer kunt toe- 
dienen, dat heb ik daar ook gezien”. Met deze open 
blik en door keihard te werken lukte het om het 
bedrijf te laten groeien. Ook nadat in 1987 de boer-
derij werd voortgezet door de zoons Henk en Kors 
bleef Klaas nog vele jaren actief in het bedrijf. 

Ook al kan Klaas vanwege zijn leeftijd fysiek minder 
dan hij zou willen, hij volgt de ontwikkelingen in 
de landbouw, en met name langs het Gein, nog op 
de voet. Hij steekt zijn mening daarover niet onder 
stoelen of banken. “Vroeger ging alles veel gemoe-
delijker, je had een polderbestuur waarin boeren zit-
ting hadden. Het kostte niks en je kon de dingen snel 
regelen. Nu heb je te maken met Waternet en met de 
gemeente en zijn er allemaal regels”. En dat hij het 
lang niet met alle regels eens is, is duidelijk. Ook het 
landbouwbeleid kan geen goed doen in zijn ogen. 
“Als boer heb je tegenwoordig niets meer te vertel-
len. Alsof je in de gevangenis zit”. Wat hij vroeger op 
de landbouwschool leerde over de samenstelling  en 
behandeling van landbouwgrond is nog steeds het 
kompas waarop hij vaart. Met de bouw van grotere 
stallen langs het Gein heeft hij geen moeite. “Daar 
ben ik toch zelf mee begonnen”, zegt hij.
Er is nog meer wat hem dwars zit. Waternet baggert 
de sloten niet meer, en dat er nu zoveel riet groeit 
langs de Geinoever vindt hij ook jammer. Vroeger 
maaide elke boer de dijk twee keer per jaar zelf.  
Toen is dat door Waternet overgenomen. En nu is 
dat maaien te duur. Er zaten ook vaak veel vissers en 
hele families langs de kant; vanwege het riet, maar 
ook omdat de weg breder en de oevers smaller zijn 
geworden, kan dat nu niet meer. Klaas moet er plot-
seling toch om lachen.  “Ja ja, als de boer niet meer 
klaagt en de pastoor niet meer vraagt, vergaat de 
wereld”. 
Klaas zou willen dat boeren meer gewaardeerd wer-
den. “Eigenlijk zou ik graag opnieuw boer willen 
zijn”, zegt hij, “en dan zou ik de grenzen opzoeken!”

Interview met 

Jo (Joosje) Gijsen-Kreuger
Gein Zuid 50

De naam van de boerderij waar Jo woont, en waar 
zij in 1930 ook is geboren, ‘Nooit Gedacht’, is meteen 
goed voor een leuke anekdote. Als klein kind stond 
zij vaak achter het hek te kijken naar passerende 
wandelaars, die dan soms opmerkten: “kijk, deze 
boerderij heet Nooit Gedacht”. Jo verstond dan: 
“kijk, ze zegt nooit gedag!”. 
Nooit Gedacht is in 1923 gekocht door de groot-
vader van Jo voor zijn zoon Jan Pieter Kreuger. 
De boerderij was in 1909, na door brand verwoest 
te zijn, herbouwd door M.J. Nagtegaal, maar van-
wege diens drankverslaving uiteindelijk verkocht.  
De boerderij staat, zoals de meeste boerderijen aan 

Ome Rijk met hun eerste trekker, vlak na de oorlog
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het Gein, haaks op de weg. Vóór de brand stond de 
boerderij parallel aan de weg.  Toen Jo in 1956 met 
Piet Gijsen, een boerenzoon uit Abcoude,  trouwde, 
bleven ze in de boerderij wonen.
Jo kan zich nog levendig herinneren hoe het  langs 
het Gein was, vroeger, toen ze nog jong was. Winke-
liers en handelaren kwamen langs, op de fiets met 
een mand voorop of lopend, zoals ome Willempie 
de bedelaar, en een handelaar in garen en band. De 
firma Kelderman uit Ouderkerk voer langs met een 
schuit met allerhande huishoudelijke artikelen. De 
‘pottenboot’ werd die ook wel genoemd. De turf-
boot kwam voor de stook. En natuurlijk de veeboot 
van schipper Van den Bosch, die ‘s winters als er 
veel ijs lag helaas toch een vaargeul in het ijs moest 
breken om met de koeien naar Amsterdam te kun-
nen komen. In de strenge winter van 1947-’48 vroor 
het Gein dan ‘s nachts weer dicht.  Als Jo’s vader een 
koe had mee te geven voor de markt in Amsterdam 
dan prikte hij een stok in de Geinoever met een juten 
zak eraan om Van den  Bosch te waarschuwen. Zelf 
fietste hij dan naar Amsterdam om de koe te kunnen 
verkopen. Voor nieuwe koeien ging hij naar de vee-
markt in Utrecht en die werden dan met de veeboot 
weer naar het Gein gebracht.
Als het voorjaar aanbrak werd de hele stal schoon 
geschrobd met water uit het Gein. Dan kwam de 
zandboot langs, voor in een mooi patroon op de 
vloer van de schone stal.
De waterleiding werd pas in 1948 aangelegd. Daar-
vóór dronken ze water uit een put in de tuin. Dat 
water werd dan eerst in de keuken gefilterd en 
hoefde dus niet eerst gekookt te worden.
Voor de koeien en de was werd water uit het Gein 
gebruikt. Spoelen gebeurde in de stoepsloot.

Oorlogsherinneringen
Jo was negen jaar toen de oorlog uitbrak. De stal was 
net schoongemaakt en werd meteen gevorderd om 
tachtig soldaten in te kwartieren. De officieren slie-
pen in de voorkamer. Er werd ook een gaarkeuken 
geïnstalleerd, waaruit ook het gezin kon mee-eten. 
Er zaten Friese boerenzonen bij de soldaten, die 
hielpen met melken, want Jo’s vader kon dat tijde-
lijk zelf niet doen omdat hij in z’n duim had gesne-
den. Jo ging inmiddels naar de huishoudschool in  

Loenen a/d Vecht, fietsend naar Abcoude en dan 
verder met de bus. Tijdens de oorlog ging dat niet 
meer en Jo moest in plaats daarvan naar Weesp naar 
de naaischool. Ook op de boerderij hielp ze mee.
Aan het begin van de oorlog had het bedrijf  12 
koeien, maar van de bezetter mochten ze maar  
6 koeien houden. Elke maand moest dus een koe 
ingeleverd worden. Jo’s vader was ook verplicht 
twee bunder land te verbouwen voor aardappels  
en tarwe; de oogst moest in het najaar ingeleverd 
worden.
Op de boerderij werd nooit boter en kaas gemaakt, 
maar tijdens de oorlog gebeurde dat stiekem wel. 
Mensen uit de stad konden dat dan kopen. 
Ook herinnert Jo zich dat er koeien gestolen werden. 
Die werden ‘s nachts met paard en wagen wegge-
voerd. 

Leven langs het Gein
Vroeger was het Gein een grindweg met kuilen en 
gaten. De weg moest onderhouden worden door 
Co van Arnhem, die bij het machinegemaal op Gein 
Zuid 38 (huidige nummering) woonde. Tegenover 
Jo’s huis lagen hopen puin en grind om de gaten mee 
te dichten. Van Arnhem moest het puin dan eerst in 
stukjes hakken, daar was hij een hele tijd mee bezig 
en dan bracht hij het gruis met de kruiwagen naar de 
te repareren plek. Op twee plekken langs het Gein 
lag er in het midden van de weg wel een geplaveid 
karrenspoor.
Als het ‘s winters zwaar gesneeuwd had was er bijna 
geen doorkomen aan.
Jo heeft de beste herinneringen aan de winters 
waarin het Gein dichtgevroren was. Er was dan vlak 
voor de brug bij Driemond een ijsbaan geveegd en er 
was koek-en-zopie en verlichting.  Er werden wed-
strijden gereden, ringsteken op de schaats, er waren 
priksleden en als men het koud kreeg dan ging men 
naar de overkant naar het cafeetje ‘’t Schone Gein’ 
van Rijk Vos. Toen het Amsterdam-Rijnkanaal werd 
verbreed kwam er te veel stroming bij de brug en 
was het ijs op die plek zwak, dus werd de ijsbaan 
verplaatst naar het stuk Gein tegenover boerderij 
Nooit Gedacht. De laatste echt strenge winter met 
ijspret op het Gein was in de winter van 1963-1964. 
Daarna werd de ijsbaan verplaatst naar een weiland 
in Driemond, dat dan onder water werd gezet.

jo Gijsen

Schaatsen in de vijftiger jaren (de kinderen Bernards)
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Jo’s echtgenoot Piet overleed al jong, maar zoon 
Henk heeft de boerderij kunnen overnemen en Jo kon 
in het voorhuis blijven wonen, zeer naar haar zin. 
Zoals de meeste mensen uit haar buurt is Jo gericht 
op Weesp.  Vroeger behoorde dat deel van het Gein 
dan ook niet bij Abcoude, maar bij Weesperkarspel. 
Ze is al vele jaren lid van diverse christelijke vereni-
gingen. “Met de Christelijke Meisjesvereniging vier-
den we vroeger het jaarfeest in het zondagsschooltje 
Eben Haëzer. Daar was weinig ruimte, dus we gin-
gen ons verkleden in de keuken van het winkeltje 
van Roest, aan de overkant van de weg”. Nog steeds 
heeft zij gezellige contacten met haar buurvrouwen, 
maar ze merkt wel dat er steeds minder mensen zijn 
langs het Gein die ze kent. Al die nieuwe bewoners 
komen slechts met de auto voorbij en groeten niet, 
en ze weet niet wie dat zijn. Van de bewoners van 

het Gein kent ze er nog maar een stuk of tien die 
er geboren en getogen zijn   en nog steeds in hun 
ouderlijke boerderij wonen. Ze hoopt dat het Gein 
desondanks agrarisch blijft.
Over de recente dijkverbetering kan Jo kort zijn: de 
weg is breder geworden en de kanten worden stuk 
gereden door haastige automobilisten. Dat vindt ze 
jammer. Maar wat Spaar het Gein bereikt heeft, daar 
is ze blij mee. 
Aan het einde van het gesprek zegt ze nog: “Tot voor 
kort was Anton Gijzen, nadat de moeder van Tom 
Snoek naar het Kampje verhuisde, de oudste bewo-
ner die zowel geboren als getogen is aan het Gein, 
maar sinds hij onlangs overleden is, ben ik dat nu” 
(zie ook het artikel op pagina 9).

Tom Snoek/GW

De ingebruikname van de fietsbrug staat nu ge-
pland voor de zomer volgend jaar. Op dit moment 
wordt aan weerszijden van het Amsterdam Rijnka-
naal druk gebouwd aan de hoofdsteunpunten waar 
de overspanning van de brug op komt te liggen: tot 
het einde van het jaar aan de westkant van het ka-
naal en begin 2018 aan de oostkant van het kanaal.

De aannemer Ballast Nedam denkt in de nacht van 
10 op 11 maart 2018 de hoofdoverspanning van 
de locatie aan de Punt naar haar definitieve loca-
tie te varen en op haar plek te leggen. Dit gebeurt 
in één nacht tijdens een scheepvaartstremming op 
het Amsterdam Rijnkanaal. Het is die nacht voor 
belangstellenden mogelijk om te komen kijken. De 
omwonenden zullen in de weken vóór 10 maart 
daarvoor worden uitgenodigd. 
De periode van maart tot de zomer van 2018 wordt 
gebruikt voor het laatste betonwerk op de brug en 
de afbouw van de brug alsmede de beide aanbrug-
gen. De verwachting van Ballast Nedam is de brug 
open te kunnen stellen in de zomer van 2018.

Men lijkt er redelijk in geslaagd de brug en aanbrug-
gen een rank silhouet te geven zodat de massali-
teit van de constructie beperkt is gebleven, hoewel 
natuurlijk wel duidelijk zichtbaar in het landschap. 
Natuurontwikkeling rondom de brug verzacht de 
pijn hiervan enigszins. Bovendien is op een bepaald 
moment besloten het areaal natuur (ook wel stapste-
nen in de natuurverbinding genoemd) uit te breiden 
met een perceel langs het Velterslaantje, zodat het 
nieuw aan te leggen wandelpad straks uit zal komen 
tegenover de ingang van Fort Nigtevecht.

Fietsbrug  
Natuurverbinding 
Nigtevecht (FNN)

Het werk aan deze uitbreiding lag al enige tijd stil. 
Bij navraag naar de voortgang  informeerde de 
omgevingsmanager FNN, ing. Ruud van Gorkom, 
ons dat de Provincie Utrecht (eigenaar van deze 
percelen) in gesprek was met een aantal boeren, 
waaronder de huidige pachter van de grond. Deze 
belanghebbenden zagen graag een grondruil plaats 
vinden waarbij het eerder genoemde perceel onder 
meer de inzet was. De provincie Utrecht wilde ech-
ter niet afwijken van het vastgestelde beleid en het 
Akkoord van Utrecht zodat het inrichtingswerk als-
nog volgens plan zal worden uitgevoerd. De werk-
zaamheden zullen op korte termijn worden hervat.

Eric de Leeuw
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Op 29 juni 2017 is het nieuwe Groenbeleidsplan 2017-
2040 van de gemeente De Ronde Venen vastgesteld. 
Uit dit plan blijkt een groeiende waardering voor het 
landschapsbeeld in onze gemeente. Het Gein, Velter-
slaan en het Amsterdamrijnkanaal worden met name 
genoemd als landschappelijk waardevolle gebieden 
die behouden zullen blijven. 
Zowel de gemeente als de provincie hebben maat-
regelen getroffen om ook voor de langere termijn dit 
landschappelijk waardevolle gebied te behouden. 
Bomen worden niet gekapt en struikgewas (gerief-
bosjes) zullen behouden blijven.

In het Groenbeleidsplan wordt daarover het  
volgende beschreven:

Stelling van Amsterdam 
De linie of kringstelling ligt op 15 tot 20 km rond 
Amsterdam, waar genoeg ruimte was om inundatie 
toe te passen. Binnen de provincie Utrecht, gelegen 
in De Ronde Venen, in essentie een reeks van pol-
ders, die elk in zijn geheel als inundatieveld konden 
worden gebruikt. Rivierlinten vormden de hoofd-
weerstandslijn. Dijken, kades en andere rivierlinten 
vormden accessen en werden verdedigd met forten 
gelegen langs de hoofdweerstandslijn. De beplan-
ting van de Stelling van Amsterdam had in de oor-
spronkelijke vorm een militairstrategisch karakter. 
Deze beplanting werd namelijk zodanig aangelegd 
dat de nieuw aangelegde forten en dijken voor de 
vijand niet opvielen in het al bestaande omringende 
landschap (bijv. Velterslaan/fort Nigtevecht). De 
wijze van beplanting en de soort beplanting waren 
dus maatwerk per gebied en per fort. Deze historisch 
ontwikkelde beplanting kan om meerdere redenen 
gewaardeerd worden en geeft op haar manier ook 
betekenis aan een gebied. Voor de zes forten en hun 
omgeving binnen De Ronde Venen is het streef-
beeld om aan het landschapsbeeld en dan specifiek 
beplantingen, niets te veranderen.

Lijnstructuren 
Het betreft historische wegen, dijken, kaden, water-
gangen en de voormalige spoorbaan. Het groen-
beleid betrekt verschillende aspecten bij het wel of 
niet beplant willen zien van lijnstructuren: dit zijn 
de openheid van het landschap, verkaveling (middel-
eeuws of rationeel), wel of geen ontginningslint of –
structuur en het gebruik van de lijnstructuur (wonen/ 
bedrijven, utilitair en recreatief verkeer). Dijken  
worden in het onderstaande nader beschreven. 
 
Belangrijke lijnstructuren in de gemeente zijn dij-
ken. Als deze ook een verkeersfunctie hebben zijn ze 
meestal beplant. Het kan gaan om tuinen en erven, 
en wegbeplantingen. We zien bomen op de kruin 
staan (wegberm), of onder aan de dijk, in de teen. 
Het kan gaan om bomen in rijen, verspreid voor-
komende bomen, singels van bomen en struiken. 
Hoogten variëren van 15-18 meter, tot 5 meter (knot-
bomen). Bij dijkverbeteringen worden er meestal 
landschapsvisies gemaakt om het bestaande groen-
beeld terug te krijgen.  Een wettelijke verplichting 
voor herplant op een dijk kan er liggen vanuit de Wet 
natuurbescherming (Wnb), onderdeel houtopstand 
(vroeger Boswet). De Wnb zegt enerzijds dat er niet 
op dezelfde locatie hoeft te worden herplant, maar 
het onderdeel ‘flora en fauna’ kan wel verlangen dat 
er op dezelfde locatie of in de directe nabijheid wordt 
herplant.  Dit komt naar voren wanneer bomenrijen 
ook functioneren als fourageerroutes voor vleer-
muizen. De hoofdfunctie is echter ‘waterkering’, 
ook terug te vinden in het bestemmingsplan, zowel 
als functieaanduiding, als voor de landschappelijke 
waarde die een dijk kan hebben vanuit cultuurhisto-
rie. Een dijkverbeteringsplan, voortkomend uit een 
technische beoordeling door het waterschap, dient te 
voldoen aan de Keur en wordt mede getoetst aan het 
bestemmingsplan en de Wnb. Het waterschap heeft 
regels voor beplanting op waterkeringen beschre-
ven in de Keur. We kunnen te maken hebben met 
een spanningsveld tussen belangen (geen bomen op 
dijken versus de wens van beplante lijnstructuren) 
en regels (Keur versus Wnb versus Kabels en Leidin-
gen). Dit maakt dat per geval gezocht moet worden 
naar maatwerkoplossingen.  
 
Het kaartbeeld ‘beplantingen en open ruimte’ 
(figuur 5 in het Groenbeleidsplan) laat zien waar 
de gemeente streeft naar beplanting op dijken, voor 
zowel openbaar als particulier terrein. In projectge-
bonden landschapsvisies, aan de orde komend bij 
conditionele vervanging van bomen en bij dijkver-
beteringen, moet dit uitgewerkt worden.  

Op bovengenoemde kaart is het hele Gein, Velterslaan en 
de hele kanaaldijk opgenomen. In principe geldt dat er niet 

Waardering voor landschapsbeeld in 
gemeente en provincie neemt toe
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wordt ingegrepen. Een aanzienlijk deel van de bomen is 
eveneens opgenomen in de lijst Waardevolle en Monu-
mentale bomen buitengebied Abcoude). Delen zijn ook 
uitdrukkelijk beschermd door provinciaal beleid (waar-
denkaart kleine landschapselementen). Dit houdt in dat er 
altijd gemeld moet worden bij de provincie. In de delen die 
niet beschermd zijn kan hooguit worden ingegrepen wan-
neer dit tot onveilige situaties leidt. Dit valt dan onder 
de gemeentelijke verordening ‘nee tenzij’. Ook het water-
schap kan niet zondermeer ingrijpen. Indien er vanwege 
dijkverbetering toch moet worden ingegrepen mag dit niet 
ten koste gaan van het landschapsbeeld. Er geldt een ver-
vangingsplicht maar niet altijd op dezelfde plaats. Soms 
wordt daarbij gekozen voor beplanting onder aan de dijk 
ipv bovenop waar de boom oorspronkelijk stond.

Provinciaal Ruimtelijke Structuurvisie (PRS) 
Begin 2013 is de structuurvisie van de provincie 
Utrecht vastgesteld. In het beleid van de Provinciale 
Ruimtelijke Structuurvisie zijn de ruimtelijke ambi-
ties en doelstellingen van de provincie vastgelegd. 
Deze zijn vervolgens vertaald in de gemeentelijke 
structuurvisie en de Provinciale Landschapsver-
ordening. De laatste herziening van de PRS is van 
2016. 
Met de landschapsverordening wil de provincie land-
schappelijke gebieden of elementen beschermen. 
Een van de onderdelen van de landschapsverorde-
ning is de waardenkaart Kleine Landschapselemen-
ten. Hierin zijn landschapselementen opgenomen 
die niet door wetgeving (Wet natuurbescherming) 

beschermd zijn. Voor De Ronde Venen zijn dit (delen 
van) knotwilgenrijen langs de Winkeldijk, De Horn, 
Uitweg, Velterslaan en Gein. De Wet natuurbescher-
ming zegt dat niet-geknotte en geknotte populieren 
en wilgen in één rij langs wegen en landbouwgron-
den niet vallen onder de meldingsplicht en dus niet 
wettelijk beschermd zijn. Deze specifiek benoemde 
houtopstanden worden nu dus beschermd door de 
provinciale landschapsverordening. 

Conclusie 
Gemeente en provincie hechten veel waarde aan 
behoud van het historisch gegroeide landschap. 
Ingreep daarop is in beginsel alleen mogelijk 
wanneer er sprake is van onveilige situaties en 
dan nog zal zoveel mogelijk gestreefd worden 
de ingreep te herstellen. Een voorbeeld daar-
van zien we nu bij Driemond. Er zijn bomen 
gekapt, maar er wordt in overleg met de bewo-
ners gewerkt aan herstel van het oorspronkelijke 
beeld door opnieuw bomen te planten.

Ingrepen in het landschap zijn dus niet gewenst 
en hoewel niet alle bomen beschermd zijn, zal  
in de meeste gevallen melding moeten plaats-
vinden bij provincie en gemeente en getoetst 
moeten worden aan het bestaande beleid.

 Hans van Kessel

Anton Gijzen, timmerman van ‘t Gein
Op 5 september j.l. overleed op éénennegentig- 
jarige leeftijd Anton Gijzen. Hij woonde en 
werkte zijn leven lang aan ‘t Gein. In het voorjaar 
van 2016 interviewde journalist en Geinbewoner 
Nynke van Zwol hem over zijn liefde voor de 
polder, echte ouderwetse armoede, en een leven 
dicht bij de natuur. 

De deur van de bijkeuken staat op een kier, want 
opendoen voor bezoek is lastig voor Anton sinds 
hij in een rolstoel zit. Maar dat zijn rechterbeen eraf 
moest na een mislukte dotterpoging, daar was hij 
eigenlijk alleen maar blij om: ”Ik was ’s nachts uren 
wakker van de pijn. Ik had vaatvernauwing. Dus 
dat been moest eraf. Potverdikkeme nog aantoe ”.

Het dijkhuis van Anton staat in de Vinkenbuurt op 
Gein Noord. Hij bouwde het in 1969 eigenhandig 
op de plek waar zijn ouderlijk huis had gestaan, een 
armoedige bouwval met twee kamers. In het huis is 
sinds de bouw weinig veranderd. De betimmering 
en aankleding stammen uit de jaren zeventig. Dege-
lijk en praktisch, zonder franje. Anton slijt sinds de 
amputatie zijn dagen in de woonkamer. “Ik ben 
een polderjongen, ik heb altijd dicht bij de natuur 
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Augustus: Op 5 mei 2017 heeft het bestuur het College van B&W gevraagd om een breder onderzoek naar 
oplossingen voor de verkeersproblematiek in de Stationsstraat (zie de vorige Nieuwsbrief). Op 23 augus-
tus 2017 heeft het College dat verzoek beantwoord. Ons verzoek is in die zin gehonoreerd, dat in de nieuwe 
onderzoeksopzet niet wordt voorgesorteerd op een oplossing. Ook wordt ruimte geboden voor inspraak 
voor bewoners en belanghebbenden. Maak daar vooral gebruik van. Oplossingen kunnen gevolgen voor een  
ruimer gebied dan de Stationsstraat hebben.

September/oktober: Veel gedoe rond prethelikoptervluchten vanuit het Gein. De provincie Utrecht kan ont-
heffingen voor dergelijke vluchten verlenen, maar moet alle betrokken belangen afwegen. Spaar het Gein 
vindt dat het Geingebied ongeschikt is om als heliplatform te fungeren. De provincie verleende voor twee 
locaties in het Gein een ontheffing. Eerst (in maart 2017) voor een locatie op Gein Zuid voor 12 zaterdagen 
in 2017. Een bezwaar van Spaar het Gein werd gegrond verklaard, omdat niet alle belangen waren meege-
wogen. Vervolgens verleende de provincie in september gewoon een nieuwe ontheffing voor die locatie, nu 
voor de resterende (twee) dagen in 2017. Spaar het Gein ging in beroep bij de rechtbank. Die verklaarde het 
beroep ongegrond omdat zij van mening was dat de provincie uiteindelijk wel alle belangen heeft afgewogen 
en die door de rechtbank slechts marginaal getoetst kan worden. Toch zijn de twee resterende vluchten niet 
doorgegaan, omdat het College van B&W – na aansporingen van Spaar het Gein - zijn verantwoordelijkheid 

Wat heeft het bestuur gedaan

geleefd. Nu kom ik niet meer buiten, maar ik kijk zó 
de polder in. En ik heb de zon de hele dag in huis.” 

Om hem heen souvenirs en foto’s uit exotische oor-
den. Een jonge Anton in sarong op een ingekleurde 
zwartwitfoto, tussen twee beeldschone Indische 
meisjes. Een wat oudere Anton in tropenoutfit in het 
Surinaamse oerwoud. “Ik was een avonturier hoor!”

Had je een fijne jeugd?
“Ik had geen rotjeugd. Ik mocht alles: Hutten bou-
wen, zwemmen, schaatsen, de polder in. Maar het 
was ook een zwaar leven. Mijn vader kon zomaar de 
zak krijgen, en dan moesten de boodschappen op de 
lat worden geschreven. Ik zie nog dat boek voor me 
waar vrouw Roest de schulden in opschreef. En dan 
bij het gieten van de suiker die zak te vroeg van de 
weegschaal halen, waardoor je altijd net wat meer 
moest betalen. Mijn moeder was een prachtige moe-
der. Ik ving vissen voor haar in ‘t Gein en werkte 
voor haar in de moestuin. Ze huilde veel, ze had het 
moeilijk met de armoede. Ze heeft ook twee kinde-
ren verloren. Daar had je het niet over. Maar er was 
liefde en je kwam voor elkaar op”.

En je vader, was dat ook een prachtige 
vader?
“Hij was een vakman van de oude stempel, trots op 
z’n vak. Hij werkte hard en alles met de hand. Maar 
iedere zaterdag was er die rotspanning of mijn vader 
thuis zou komen na het werk. Dan zaten we de hele 
middag te wachten en moest ik hem uiteindelijk uit 
de kroeg halen in Driemond. Daar zat hij dan de 

huur voor de hele week op te drinken. Twee, drie 
gulden. En op een lege maag hè, dus na een paar 
borrels hingen die werklui al tegen de deur aan. Hij 
heeft een keer in ’t Gein gelegen met z’n fiets”.

Vond je dat niet erg, om je dronken vader 
uit de kroeg te halen?
“Je schaamde je wel voor de buurt, want het was toch 
een schande als je vader dronk. En ik was nog maar 
twaalf, dertien. Ik had een oud fietsie en dan moest ik 
vijf kilometer naar Driemond over de grindweg. Thuis 
moest de kast op slot anders at hij zo een hele worst 
op. Ik vervloekte de kasteleins vroeger wel. Maar het 
was geen slechte vader hoor. Hij deed ook dingen 
met ons. Vissen en vliegeren, de polder in. En hij was 
een grappige man. Hij werkte in de kerkenbouw in 
Amsterdam en kwam altijd met sterke verhalen thuis. 
Mijn moeder had het er wel moeilijk mee”.

Is je jeugd daardoor gekleurd, die drinken-
de vader en een verdrietige moeder?
“Nee, want dat is nou eenmaal mijn leven geweest. 
En je dacht er niet over na. Je moest overleven. En ik 
heb ook genoten van mijn jeugd. Ik kon uren door 
de polder lopen, dat was zo mooi! In mei was het 
één bonk muziek. Honderden kieviten, tureluurs en 
leeuweriken. Vroeger maaiden de boeren niet voor 
mei, dus dan kwamen al die nesten uit. Nu krijgen 
die geen kans meer door al die vooruitstrevend-
heid van de boeren. Je hebt nu veel meer vossen en 
kraaien. Die vreten alles op. Ik had ook een hut in 
het bos. Ik wist precies waar ik bramen kon plukken 
en wilde aardbeien. Ik leefde dicht bij de natuur”.

lees verder >
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heeft genomen. De gemeente heeft de vluchten tegengehouden met een beroep op het bestemmingsplan.  
Dat voorziet namelijk alleen in agrarisch gebruik en dat is zo’n pretvlucht natuurlijk niet. Bravo gemeente!
Intussen had de provincie in september ook voor Gein Noord een ontheffing verleend voor maar liefst 50 pret-
vluchten boven het dorp op één zaterdag. Na bezwaar van Spaar het Gein werd de start- en landingslocatie 
verplaatst naar een plek aan de oostzijde van de A2. Dat zorgde er helaas niet voor dat het dorp verschoond 
bleef van die rondvluchten, maar het bracht wel veel discussie teweeg. Die discussie hielp het College om de 
vluchten voor Gein Zuid te verbieden. Wij gaan er van uit dat de provincie voortaan geen nieuwe ontheffingen 
voor het Geingebied zal afgeven. 

In september vergaderde het bestuur voor het eerst met Hans van Kessel. Hij is bereid gevonden het bestuur 
te versterken. Hans is in de gemeentepolitiek gepokt en gemazeld.  Tijdens de eerstvolgende ledenvergadering 
zal zijn toetreding hopelijk door de leden worden bekrachtigd. 

November: Waternet heeft aangekondigd in januari 2018 een noodkering bij de Swinkelsbrug te willen  
bouwen. Dit is het sluitstuk van de dijkverbeteringsmaatregelen. In geval van een dijkdoorbraak kan het Gein 
dan aan beide zijden worden afgesloten (de noodkering bij Driemond is aan de Driemondse kant van de Gein-
boogbrug voorzien). Met Spaar het Gein is overlegd hoe de werkzaamheden op de minst schadelijke wijze 
verricht kunnen worden. 

Rien Leemans

Je bent geboren in 1926, dus je was veer-
tien toen de oorlog uitbrak. Merkte je daar 
veel van?
“In het begin niet. Het was zelfs wel leuk, want onze 
polder ligt in de Stelling van Amsterdam. Daarom 
bouwden de Duitsers er twee namaakboerderijen 
waar ze kanonnen in verstopten. Die konden op een 
spoorbaantje naar buiten worden gereden om ze te 
richten op de geallieerden, als die zouden komen. Op 
dat spoortje stond een lorrie en daar speelden wij het 
hele weekend op. Er zaten ook Joden ondergedoken 
op een paar boerderijen. Die zwommen gewoon met 
hun keppeltje op in ’t Gein. In 1943 is de hele polder 
door de Duitsers onder water gezet dus de boeren had-
den geen oogst. Toen hebben we erge honger gehad. 

In 1944 werd ik opgeroepen voor de Nederlandse 
Arbeidsdienst: Verdedigingsdijken graven voor de 
Duitse soldaten. Het was een vreselijk strenge win-
ter, we moesten overleven. Maar we kregen wel aar-
dig te eten. We werden steeds naar andere plekken 
verplaatst. Op een van die transporten werd de trein 
vanuit de lucht kapot geschoten. Toen we weer op 
weg waren in een nieuwe trein is daar een bom vlak 
naast ingeslagen.”

Toch niet niks voor een polderjongen. 
Hoe ging het met je toen je weer terug was?
“Er was nog een hoop armoede en ellende, alles was 
op de bon. Ik ben toen rubber zolen onder klompen 
gaan zetten om geld te verdienen. Er was geen hout 
meer om nieuwe klompen te maken en met die rub-
ber zolen kon je langer met een paar doen. En zo 

ben ik voor mezelf begonnen. Maar na een jaar werd 
ik alweer opgeroepen voor de politionele acties in 
Indonesië. Ik vond het niet zo erg, ik zag het als een 
avontuur. Ik ging gelijk met mijn beste vriend Jan 
Balder, een rijke boerenzoon van ‘t Gein. We werden 
apart van elkaar gelegerd.

Ik heb gelukkig zelf nooit hoeven schieten, maar ik 
heb dingen gezien…. Stervende, vermagerde Indo-
nesiërs. Slaan, om mensen aan het praten te krijgen. 
Je kon er niks van zeggen, je was een soldaat. Toch 
is het een interessant stuk van mijn leven geweest 
dat ik niet had willen missen. Die kampongs, al die 
kleine lichtjes en eetstalletjes. Toen ik in 1950 terug-
kwam in Nederland hoorde ik dat Jan Balder daar 
is gesneuveld. Ik had hem daar nog opgezocht. Een 
maand later is hij geraakt door een scherpschutter”.

Hoe ben je daar overheen gekomen?
“Ik ben hard gaan werken, geld verdienen. Ik heb 
mijn eigen timmermansbedrijf opgezet. Daar kwam 
later mijn broer bij. We hebben villa’s gebouwd, alle 
boerderijen aan ’t Gein onderhouden; prachtig mooi 
werk. Ik heb die stallen steeds zien veranderen, de 
hele vooruitgang van die boerenbedrijven meege-
maakt. Van 1800 tot 1940 zijn de boeren hetzelfde 
blijven werken, maar van 1940 tot nu is er zoveel 
veranderd. Ik ben trots op wat ik daaraan heb bij-
gedragen. Mijn broer is in 1985 tijdens het werk van 
een steiger gevallen. Hij is in mijn armen gestorven. 
Dat was erg. Maar je ging weer verder”.

lees verder >
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heb prostaatkanker. Potverdikkeme nog aantoe 
Maar ik kijk terug op een welbesteed leven”.

Dit is een deel van het oorspronkelijke langere interview, 
waarin Anton uitwijdt over zijn tijd bij de Duitse arbeits-
ensatz, zijn ervaringen als soldaat tijdens de onafhanke-
lijksstrijd in Indonesie en zijn avontuurlijke rugzakreizen 
met vriendin Marian, naar o.a. Syrië en Turkije. 

Wilt u het hele interview lezen? 
Mail dan naar mail@nynkevanzwol.nl. 

Nynke van Zwol

Je bent alleen, ben je nooit getrouwd? Geen 
kinderen gekregen?
“Nee, maar ik heb wel vriendinnen gehad hoor. Met 
Marian heb ik avonturen beleefd, potverdikkeme 
nog aantoe. We zijn twee keer in Bigiston geweest, 
een Indianendorp aan de Marowijnerivier in  
Suriname. Ik heb er een brug gebouwd, een grote put 
gemaakt. Prachtig. Marius, de zoon van de dorps-
kapitein, is naar Nederland gekomen om de land-
bouwschool te doen. Hij heeft drie maanden bij mij 
in huis gewoond toen hij stage liep op een boerderij 
aan ’t Gein. Zo’n Indiaanse jongen op een trekker.  
Ik ben nog met hem naar de schaatsbaan geweest, hij 
kon er niks van”. 

Ik wilde wel graag kinderen, maar mijn vriendin-
nen waren allemaal al voorzien. Dat is jammer, maar 
ik heb genoeg mensen om me heen. Buren, familie.  
En mijn buurjongen Daan is in mijn leven gekomen. 
Hij huurt de woonboot van me, komt een paar keer 
peer week langs. Hij heeft energie, hij werkt hard, 
hij ziet het als je wat nodig hebt. Hij vertelt over zijn 
verkeringen en zijn werk. Ik zie hem wel een beetje 
als mijn kleinzoon. En er worden weer allemaal 
baby’tjes geboren op de boerderijen. Je moet de pret-
tige dingen in het leven toch ook zien”.

Je wordt alleen oud in je zelfgebouwde huis 
aan ’t Gein?
“Ik wil nu geen vriendin meer. Het geeft alleen maar 
gedoe. En voor de seks hoeft het ook niet, want ik 

Ontvangt u al Nieuwsmail? 

Als lid van Spaar het Gein ontvangt u twee keer 
per jaar automatisch deze papieren Nieuwsbrief. 
Daarnaast kunt u ook een aantal malen per jaar 
de gratis digitale Nieuwsmail ontvangen. Het 
enige dat u daarvoor moet doen is uw naam  
en emailadres invullen in de invulveldjes in de 
rechterkolom op www.spaarhetgein.nl.

U wordt dan bijvoorbeeld geïnformeerd over 
actuele berichten die niet kunnen wachten op de 
volgende papieren Nieuwsbrief. Of bijvoorbeeld 
over de eerstvolgende knotactiviteit. Of over een 
peiling die we onder de leden willen houden.
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