
"Het land waarop wij spelen"

Iedere keer a1s bezoekers ons vragen hoe "oud" onze baan is zeggen

wij vol trots "pas 22jaar". Ongeloof is de reactie, zeker als wij ver- .

tellen over het kale stuk bourvgrond waar slechts bieten en aardappels

op wilden groeien.
Nee, er stond echt geen

enkele boom of struik, er

waren geen vijvers en
's winters stond het mees-

tal blank. Nu ligt er een

baan waar wij ons in een

Park wanen en waarop
wl) Duna JO5 dagen

per jaar kunnen spelen.

Het lijkt als of wij de

strijd tegen het water
hebben gewonnen.
Maar hoe was dat stukje
land vroeger? Wat voor
strijd is er in het
verleden gevoerd?

Zoals wij nu strijden om clubkampioenschapper.r, de Haagsche

Ooievaar, de W. de Vlugt beker, de Voorzittersbeker, de

Ruigoord beker en nog vele andeie trofeen vond op het kleine

eilandje Ruygh-oor't'.'in 1572 een veel zwaardere strijd plaats.

Het eilandje (zie históflsche kaait) tussen het water van het

Ye en het Houtrack was aan de noordkànt in hander-r van de

Orarij.e gezinde Watergeuzen. en aan de zuidkant van Spaanse

troepên gesteund door een'pio-.Spaans Amsterdam.
Het Beleg van Haarlem wordt daar voorbereid maar Haarlem

valt toch in Spaanse handen. Alkmaar daarentegen hield
stand en daar mee begint de Victorie. ?o komt er een eind

aan de tachiigjarige oorlog. Het kleine slo,otje, zichtbaar op de

kaart, was de scheidslijn en heet nog steeds,{e Bansloot ten

teken van de vertranning van de Spanjaardèn; -

Dan komen betere tijden. Het water om Ruygh-oort wordt
bevaren door handelsschepen die goederen uit Haarlem weg-

brachten naar de VOC schepen in het Ye voor transPort naar

de Oost. Het was het begin van de Goude4, Eegw Maar het

eiland blijft arm. Er is geen permanente bewoning. Er zijn wat

koeien en schapen, er is een rietsnijder en een kooiker.'
sWinters wordt het eiland regelmatig overspoeld en is niet
meer toegankelijk voor dieren.

Het land is te nat voor akkerbouw maar om toch iets te ver-

dienen wordt rn 1652 een eendenkooi geplaatst. De Vlamingen
en Zeeuwen hebben de meeste ervaring met deze vorm van

voedsel productie. De zilte grond van Ruygh-oort blijkt prima
te zijn voor een hoge eenden aanvlieg.

Maar twee eeuwen later raakt de kooi in verval. De eenden

bout is op zijn retour en de verandering van de grond door
inpoldering van omringende gebieden maakt de grond voor

de eenden minder aantrekkelijk. Ook het Houtrak er.r het IJ

ontkomen niet aan de drooglegging van de gebieden om Amsteidam.

Als het Noordzeekanaal in 1 873 wordt gegraven is er een unieke

mogelijkheid tot droogmaling van het land om Ruigoord en ei ont-
staat een uiterst vruchtbaar gebied.

Er wordt veel geld in het nieuwe gebied geinvesteerd.

De opbrengsten uit de Gouden eeuw vinden .wij terug in een goed .

wegen- 
"n 

ilot.lr stelsel en vooral in grote'bberderijen'zoals dè '

Java Hoeve, de Sumatra Hoeve en de Borneo Hoeve. Inwoners van

Zeeuws Vlaanderen ontdekker-r ook dit vruchtbare gebied. Met hur-r

kennis van landbouw op klei en het droog houden van deze grond
ziln zí1 van grote waarde.

Het eiland Ruigoord kornt ook in een wat betere economische situ-

átie. De Kanaalmaatschappij wordt eigenaar en er ontstaat een echt

dorp op het voormalige eiland. "Het land waarop wij spelen' ligt aan

het zuidpuntje van het eiland Ruigoord en dat is precies de plaats

waar onze buurman Frans Rodenburg met zijn Stichting Het Eiland
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Het kleine slootje,
zichtbaar op de

: was de scheidslijn
en heet nog steeds
de Bansloot
ten teken van de
verbanning van
de Spanjaarden.
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een nieuwe eendenkooi gaat aanleggen. Frans zijn voor-
ouders waren die Zeeurven die zich in de Houtrakpolder
vestigden. Hij is letterlijk geboren op de fundamenten van de
oude eendenkooi. Je kan rvel zeggen dat hij vergroeid is met
de polder en Ruigoord. Met enige trots vermeld hij dat hij
vernoemd is naar een vroege voorvader Frans Naerebout,
de beroemde Zeer.nv die aan de tvieg stond van het loods-
en reddi ngwezen.

Van de strijd tegen het water-wordt het een strijd tegen het
opdringende zand.
Vanuit de Houthaven komen stad en de haven steeds
dichterbij. Alles moet wijken voor het plan van de wethouder
ioop den Uyl. De famiije trekt rveg naar Zwanenburg maar
b1ijft zo lang mogelijk'het polder land bewerken.
Frans bouwt voor zic_h zelf een kleine houten woning in het
dorp Ruigoord. Nu woont hij aan de Machineweg en kijkl
uit over zijn oude iand. Veel zand, loodsen, gebouwen,
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kolen- en olie opslag en in de verte het kerkje var-r Ruigoord
Ook de haven en de gemeente begrijper.r inmiddels dat er
een stukje groen in het gebied moet blijven. Dat is onze
golfbaan rnaar Frans gaat dat nog wat uitbreiden met de
aanleg van egn nieuwq eendenkooi. Niet meer als voedsel
bron maar als èeh récreatief en educatief project. Geheel
opgezet naar voorbeeld van de oude kooi met de bedoeling
om de historische betekenis van de eendenkooi inzichtelijk
te rnaken.

De aanleg, onderhoud en toezicht zal grotendeels uit
gevoerd worden door deelnemers van een sociaal educatief
programma, jeugd welzijnswerkin samenwerking rnet de
gemeente Amsterdam. Frans heeft met.z jn stichting a1le

medewerking van gemeente en de haven. Er is een boekje
uitgegeven waarin het hele project beschreven js.

Op het secretariaat ligt een exemplaar ter inzage, rnaai.het
staat ook op onze tvebsite.
Op mijn vraag wanneer hij gaat beginnen zegt hij "nu".
De Kleine Karakiet is uitgevlogen naar het zuiden dus is
de weg vrij voor de Eenden. Ga maar eens kijken naar de
voortgang van dit unieke project.

Karel LeeJTang

< Prent eendenkooi
van Hans Zantinge
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