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Het Poldermuseum van Jan Compier te 
Waverveen 
 
Als we kijken waar de leden van de VKTV 
woonachtig zijn, dan zien we naar verhouding 
veel kleine plaatsen. Een derde van de leden 
woont in een kleinere plaats. Dat duidt erop dat 
er verhoudingsgewijs veel minder 
verzamelaars van kranten en tijdschriften 
onder stadsbewoners zijn. Oorzaak en gevolg 
(dat loopt hier door elkaar) van deze 
constatering is een beperkte opslagruimte bij 
VKTV-leden die in een stad wonen. Hoe 
anders kan het zijn in een dorp in een 
plattelandsomgeving. Wie "buiten" woont, 
heeft doorgaans niet zo'n last van ruimtegebrek 
in of rond de woning. 
 

 
 
De redactie van Au Courant is afgereisd naar 
het groene hart van de Randstad, nog net in de 
provincie Utrecht maar op 7 km van 
Zuid-Holland en 1 km van Noord-Holland. In 
de gemeente De Ronde Venen (in 1989 
samengevoegd uit Mijdrecht, Wilnis en 
Vinkeveen en Waverveen), op 2 km ten 
noorden van de bebouwde kom van de plaats 
Waverveen, woont ons VKTV-lid Jan 
Compier. Op de topografische kaarten en op 
Google (vlak boven de 6-kantige parasol) is 
het perceel duidelijk te herkennen, zo ruim is 
het. De polder De Ronde Venen (het is nu ook 

de naam van de gemeente, met veel meer 
oppervlak dan alleen de polder) is een 
interessant geografisch gebied, 6 m beneden 
NAP gelegen, afgegraven voor veenwinning 
en dus een plas geworden, die weer werd 
drooggelegd in 1877. In dit agrarisch gebied, 
dat traditiegetrouw een grote CDA-aanhang 
kent, heeft Jan altijd gewoond. Ook het 
merendeel van zijn kinderen en verdere 
familieleden wonen hier tussen Amstel, het 
riviertje de Oude Waver en de Vinkeveense 
plassen. De familiegegevens gaan terug tot de 
13de eeuw en de achternaam was destijds 
Copier − verwijzend naar het beroep van 
copiïst, iemand die teksten overschrijft. 
 
Verzamelaar sinds 1980 
 
Jan heeft tot zijn veertigste jaar het 
boerenbedrijf van zijn ouders in Waverveen 
gerund. Het zware lichamelijke werk op het 
land pleegde al vroeg een grote aanslag op zijn 
gezondheid en hij vond vanaf de jaren tachtig 
een mooi alternatief door zich in te zetten voor 
allerlei sociaal-cultureel werk voor de 
dorpsbewoners in "zijn" polder. 
  

 
 
Jan is een aimabele persoon, die gemakkelijk 
mensen enthousiast weet te maken voor zijn 
geliefde activiteiten, die steeds te maken 
hebben met het vastleggen van allerlei 
gebeurtenissen voor het nageslacht. Een 
wekelijkse taak was die van koster in enkele 
kerken in omliggende dorpen. Jan was ook 
tientallen jaren actief als onbenoemde 
dorpsfotograaf, vooral bij katholieke 
festiviteiten, zoals de eerste Heilige 
Communie, huwelijks- en doopplechtigheden. 
Het maken van reproductiefoto's (het 
fotografisch vastleggen van oude foto's en 
documenten) was een specialiteit van Jan. 
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Daarnaast heeft Jan jarenlang 's winters een 
taak als ijsmeester vervuld bij het organiseren 
van toertochten op natuurijs. De regio staat 
immers bekend om zijn schitterende plassen en 
Jan was in zijn gezonde jaren een fervent 
schaatser. Verder is hij bestuurslid van de 
stichting De Historie Herleeft in de 
Vechtstreek (HHV), die oude 
(landbouw)voertuigen restaureert. 
 
Door zijn open en vriendelijk karakter bouwt 
hij gemakkelijk contacten op en al deze 
bezigheden voor de streek hebben hem erg 
bekend gemaakt onder plaatselijke bevolking. 
Jan is nog "uit het ijzeren tijdperk", zoals hij 
zelf stelt, en er was in zijn jeugd geen 
gelegenheid om door te leren. Maar de vele 
ontmoetingen met allerlei actieve leden uit zijn 
geboortestreek heeft zijn levenservaring 
verrijkt. Als jongere generaties zijn collectie 
komen bekijken, put Jan graag en met 
toewijding uit zijn opgedane ervaringen en 
geeft hij een toelichting op al het materiaal dat 
in zijn museum te bewonderen valt. 
   

 
 
Wie aan de achterzijde zijn woonhuis verlaat 
en in het boerderijgedeelte komt, treft daar een 
zaal aan ter grootte van een klaslokaal. Hier 
betreedt men het "Poldermuseum": een 
verwarmde ruimte die geheel is ingericht om 
de collectie te tonen. Overdag is er weliswaar 
enig bovenlicht, maar wie komt kijken heeft 
het meeste aan het licht dat van tl-buizen in het 
plafond komt. Aan alle zijwanden staan 
stellingen met boeken en voorwerpen en aan 
de achterwand hangen platen en kranten. Het 
middendeel van de ruimte is gevuld met tafels 
waar je omheen kan lopen, zodat je alles waar 
daarop ligt kan bekijken en oppakken. Iedere 
bezoeker mag overal aankomen, is het 
uitdrukkelijke devies. De ruimte is tegelijk 

tentoonstellingsruimte en depot. Het komt dan 
goed uit dat je vrij gemakkelijk een overzicht 
krijgt van zijn collectie door gewoon rond te 
lopen en om je heen te kijken, want een 
catalogus of kaartenbak of documentatie over 
zijn collectie is er niet. Toch is er meer dan je 
kan overzien, want er staan ook stalen kasten 
vol met historische kranten in cellofaan, de 
voorbije decennia opgekocht  bij beurzen (en 
van ons erelid Andries Kreuzen!).  
 
Publicaties uit de Tweede Wereldoorlog en 
uit de jaren van de wederopbouw 
 
Op de tafels liggen vooral dagbladen uit de 
jaren veertig uitgestald: exemplaren van 
verzetsbladen als Trouw, Het Parool en Vrij 
Nederland, diverse brochures, met de bezetter 
collaborerende dagbladen, NSB-uitgaven en 
ook Duitse uitgaven, allemaal uit Wereld- 
oorlog II. De collectie is ook daarom historisch 
interessant omdat publicaties zijn bijeen- 
gebracht ongeacht politieke signatuur. Aan de 
achterwand hangen een aantal voorpagina's 
van dagbladen uit april en mei 1945, verder 
allerhande oorlogspamfletten: van het Militair 
Gezag, gemeentelijke bekendmakingen over 
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de wederopbouw, tweetalige 
Bekanntmachungen / Bekendmakingen, 
distributiebonnen, enz. Op de tafels liggen 
verder ook 19de eeuwse dagbladen en 
tijdschriften uit de wederopbouwjaren. 
 
Kerkgeschiedenis 
 
Bijzonder zijn ook de groot-formaat vellen 
bladmuziek, sommige in Gregoriaanse notatie. 
Die zullen wel in de Heilige Mis gebruikt zijn 
door de pastoor als voorzanger op het altaar.   
Daarmee komen we op overige katholieke 
gebruiksvoorwerpen die hier aanwezig zijn: 
rozenkransen, kruisen, mariabeelden, 
kazuivels en een complete biechtstoel! Je kunt 
er knielen en door het halfdoorzichtige rooster 
aanhoren welke penitentie je wordt opgelegd. 
Als je voor je dagelijkse zonden moet bidden, 
hangen er legio rozenkransen binnen 
handbereik om de opdracht terstond uit te 
voeren. Dit alles heeft Jan verzameld; het 
merendeel kwam uit Haarlem en Uithoorn, 
waar rooms-katholieke kerken werden 
afgebroken en de inventaris beschikbaar kwam. 
Er zullen wel meer verzamelaars op zulke 
religiosa afgekomen zijn, maar niet iedereen 
heeft thuis plek voor een biechtstoel. 
 
Streekgeschiedenis en lesmateriaal 
 
Jan heeft veel documenten uit zijn eigen regio 
bijeen weten te brengen: honderden 
ansichtkaarten, diverse heemkundeboeken, 
veel over de Haarlemmermeerspoorlijnen, die 
hier tussen 1915 en 1950 reizigers hebben 
vervoerd. Op deze pagina zien we een ets van 
de kerk van Waverveen. Een ander deel van 
zijn museum herbergt een hele serie complete 
en ingebonden jaargangen van de Oprechte 
Haerlemse Courant uit de late negentiende 

 

eeuw (u weet wellicht dat de uitgaven van deze 
krant teruggaan tot januari 1656 en dat deze 
krantetitel in 1942 op gezag van de Duitse 
bezetter moest samengaan met het Haarlems 
Dagblad). Ook zien we bij Jan alle 16 delen 
van de eerste druk van de Winkler Prins 
encyclopedie (1870−1880). En dan is er nog 
een kast helemaal gevuld met boeken over ons 
vorstenhuis. 
 
Dorpsschool De Poldertrots (op christelijke 
grondslag, dus het was niet zijn eigen lagere 
school), recht tegenover zijn huis, werd enkele 
jaren geleden gesloten en de inventaris is nu bij 
Jan te bezichtigen: schoolboeken uit de jaren 
vijftig en zestig, wandkaarten, leesboeken 
voor de jeugd, aardrijkskundeboeken, 
schoolatlassen. Veel daarvan is van educatieve 
uitgevers als Malmberg uit 's-Hertogenbosch 
en Thieme uit Zutphen, die ieder voor hun 
eigen zuil schoolboeken samenstelde. 
 
Wellicht is het leuk om een keer met een 
groepje VKTV-leden een bezoek te brengen 
aan Waverveen. Iedereen is welkom om dit 
Poldermuseum aan de Botsholsedwarsweg 13a 
te bezichtigen, op afspraak: tel. 0297-582464 
of j.compier@hotmail.com 
 
Interviews die Jan enkele jaren geleden gaf, 
staan nog op internet: 
 
http://www.ad.nl/ad/nl/1039/Utrecht/article/d
etail/2098320/2008/06/04/Unieke-blik-op-Wa
verveen.dhtml?redirected 
 
http://www.dichtbij.nl/t-gooi/uitgaan-en-vrije-
tijd/artikel/2067430/tentoonstelling-jan-compi
er-verlengd.aspx 
 
http://issuu.com/b_vdl/docs/groenvenen 
 
Ter afsluiting: ik ken meer verzamelaars die 
over veel ruimte beschikken en zich er 
helemaal op toeleggen om alles van hun streek 
te bewaren. Doorgaans zijn dat verzamelaars 
die niet landelijk bekend zijn, mischien niet 
eens bij hun plaatselijke VVV-afdeling. Het 
zou het waard zijn om die verzamelaars op te 
sporen en bekend te maken aan wie naar hen 
zoekt.                                               
                                                        Paul Klein
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