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Drie maal is scheepsrecht
Gerard Baar

+

De drie artikelen in dit speciale nummer van Werinon, dat uitgegeven wordt
voordat Nederhorst den Berg bestuurlijk ten grave gedragen wordt, laten zien
dat economische aantrekkings- of afstotingskracht van alle tijden is.
Bij het oplettend lezen zal men bemerken dat het graven van de Reevaart maar
twee jaar geduurd heeft. Let wel, 'in onze Gouden Eeuw'. Hoeveel mensen
uit onze wijde of nog wijdere omgeving moeten daar de schop gehanteerd
hebben! Er werkten op dat moment nog geen Bovenlanders mee, maar of de
toenmalige 'Heren' uit eigen arbeidspotentieel konden putten is de vraag.
Waren sommigen het zat altijd maar met de pet in de hand op de stoep van de
rijkdom te staan voor werk? En kregen ze nu de kans in een dorp vlakbij te
werken? Het moet bij het graven zwart van de muggen en de mensen hebben
geZIen.
Het water als vriend en vijand is de 'blauwe' draad in de verhalen van deze
speciale Werinonuitgave. Het water als transportmiddel, in ons geval de
Vecht, die van de heren van de Staten van Utrecht sneller bevaarbaar moest
worden. De Reevaart verkortte de vaarweg tussen de steden Amsterdam,
Utrecht en Keulen. Dit simpele kanaal betekende ook een langzame groei
voor ons dorp.
In trekschuittempo ontstond de Voorstraat. Het eens zo stille weilanddorp
werd uit zijn isolement gehaald. Handel en nijverheid namen toe. Ongeveer
een eeuw lang bleef het zo.
In de omgeving was men al druk aan het vervenen, maar hier begon men er
pas volop mee toen de veepest de boeren aan de bedelstaf gebracht had. De
vervening gaf rijkdom voor een klein deel van de Bergers en wat beter eten
en onderkomen voor een groot deel van de bevolking, zij het door zware arbeid. De vreemdelingen bleven in het veen en gingen tussen de middag niet
naar huis. Pas in september liepen ze dagen terug. Naar Duitsland.
Toen alles leeggeveend was bleef er water over, met smalle akkers. En die
nieuwe ' natuur' ging verlanden en werd moerassig, daar kwamen vogels op
af. Je werd er tureluurs van. Dr. Wartena beschrijft de gevolgen en de terugkeer van de armoede. Jarenlang heeft dat invloed gehad op het welzijn van de
bevolking van de Vechtstreek. Wartena wil ontwateren. Droogleggen. Hierin
staat hij niet alleen. Het lukt hem en zijn kompanen niet en de Vechtplassen
blijven 'intact'. In steeds veranderende vorm.
2

+-

IWerinonNdB spec iaal

+

08-08 - 2001 15: 05 Pagina 3 ~e ARIE : Desktop Folder: Werinonnr. 43:

De Amsterdamsche Ballast Maatschappij heeft ons dorp het "Wije Gat"
(Spiegelpolder) gegeven en later vergroot met de Blijkpolder. Ankeveen heeft
zijn Wije, evenals Kortenhoef. Daar is het allemaal niet zo diep, anderhalve
meter hooguit, veel bagger en niet zo heel groot. De Wijde Blik (tussen
Kortenhoef en Vreeland) is net zo leeggezogen als de Spiegel- en Blijkpolder.
De Loenderveense Plas is spaarbekken van de Amsterdamse drinkwatervoorziening geworden. De rest van de Loosdrechtseplassen is zo wijd geworden door afkalving tijdens stormen, omdat de akkers te smal gehouden
waren uit zucht naar geldelijk gewin. Daardoor kon Loosdrecht uitgroeien tot
een groot watersportcentrum. Het zal niet helemaal de bedoeling geweest
zijn, maar toch! Kortenhoef en Ankeveen behoren nu grotendeels tot het 'Rijk
van Natuurmonumenten'en in Nederhorst den Berg zijn ze diep gegaan.
Maar Nederhorst den Berg kent het klappen van de zweep. Het heeft ervaring
in samen doen. Den Berg, Overmeer en Hinderdam vormden altijd al een
bestuurlijke eenheid. Napoleon gaf ons Ankeveen en Nigtevecht erbij. Deze
gemeente hield maar kort stand.
En nu zet het gezag in Den Haag ons in dezelfde schuit met 's Graveland en
Loosdrecht om samen de Wijderneren te bevaren in één windrichting en zonder muiterij. De derde bestuurlijke eenheid voor Nederhorst den Berg dus. En
samen hebben we water genoeg om de boot af te houden om nog meer water
te willen krijgen.
Het is genoeg. De verharde wegen hebben we broodnodig om in een 'trekschuittempo' onze burgerlijke plichten en andere poespas te vervullen. Eens
komt de tijd dat de parlevinker met een speciaal smal rijtuig terugkeert in onze
streken om in de file gestrande inkoopbeluste Wijderneerders drinkwater uit
de Loenderveenseplas te verkopen. Hoe het ook zij. Nederhorst den Berg
blijft er bij .
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De zetel van het dorpsbestuur van
Nederhorst den Berg sinds 1700
Els N. G. van Damme

+

Nederhorst den Berg was vanouds een ambachtsheerlijkheid, waarover de
ambachtsheer, woonachtig op het kasteel, het gezag uitoefende. Voor de praktische uitvoering van zijn werkzaamheden stelde hij de schout aan als zijn representant. Het werk van de schout was veelomvattend. Deze had naast zich
een 5-tal schepenen, waarvan er elk jaar twee uit de bevolking werden gekozen terwijl er twee aftraden. Zij behoorden tot de welgestelden uit de dorpsgemeenschap, hadden meestal veel bezittingen en behoorden doorgaans tot
de toen door de staat bevoorrechte gereformeerde kerk.
Tot één van de oudste taken van schout en schepenen behoorde de rechtspraak. In een ambachtsheerlijkheid werd alleen recht gesproken in civiele en
kleine rechtszaken. Daaronder vielen bijvoorbeeld de overdracht van onroerend goed, geldleningen en het vastleggen van nalatenschappen en testamenten. De rechtspraak vond plaats in het gerechtshuis of rechthuis. De verslaglegging werd door de secretaris gedaan. Er was daar tevens een gerechtsbode
in dienst, die samen met de nachtwaker de openbare orde en veiligheid diende.
Als gadermeester was de schout verantwoordelijk voor de inning van de belastingen. De directe belastingen bestonden uit hoofdelijke omslagen op
grondbezit en onroerende goederen. Belangrijker voor de inkomsten waren
de indirecte belastingen. In de 18e eeuw waren zij "zoo menigvuldig, dat er
iemand niet onaartiglijk van gezegd heeft, dat daar alles belast is, behalve de
lucht, die men er inademt". J De handel was een belangrijke bron van inkomsten en er werd nauwkeurig toezicht gehouden op gewichten van goederen
teneinde daarover belasting te kunnen heffen. Er was een Waag aanwezig, die
bij het rechthuis was opgesteld. De administratie van de belastingen, de financiële zaken van de polders en het toezicht op de veenderijen werden door
de secretaris verzorgd, die voor een belangrijk deel ook verantwoordelijk was
voor de gang van zaken. Hij was werkzaam op de secretarie. De schout regelde ook de schouw van water en wegen, hetgeen in Nederhorst met zijn vele
oevers en modderige ongeplaveide wegen nog al eens wat voeten in de aarde had.
Ook in de kerk had de overheid grote invloed. Bij de aanstelling van de predikant had de schout een belangrijke stem en ook met de bezetting van andere kerkelijke functies als kerkmeester en koster, die in kleine gemeenten zoals hier ook schoolmeester en doodgraver was, had hij bemoeienis.
4
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Schouten van Nederhorst den Berg
In het begin van de 18e eeuw (sedert 1681) was Johan van Soesdijk (16521736) schout van het gerecht Nederhorst den Berg. Hij was tevens drost van
Vreeland, maar zijn woonplaats was Nederhorst den Berg. Hij verbleef waarschijnlijk vaak op zijn buitenplaats "Stilhom" , die was gelegen waar thans het
kampeerterrein gevestigd is.2 Hij bewoonde ook het huis "Voortdijk" (thans
Voorstraat 15-17), waar hij in verband met zijn werkzaamheden in het dorp,
waarschijnlijk ook frequent was. In elk geval woonden zijn vrouwen dochter er nadat hij gestorven was (1736).3Hij oefende zijn functie uit tot op zeer
hoge leeftijd (80 jaar) en werd toen opgevolgd door zijn zoon Hendrik (16941778). Dat ging zo in die tijd, hoge functies bleven zo mogelijk in dezelfde
families, de opvolging werd per testament geregeld. 4 Ook Hendrik is oud geworden (84 jaar), maar is reeds 8 jaar voor zijn dood teruggetreden. Hendriks
zoon Johan verkoos een andere loopbaan, hij vertrok naar Amsterdam en
Hendrik werd opgevolgd door de schoonvader van ds. Rappardus, Hendrik
van Geffen uit Nieuwendam. Hij is hier maar 8 jaar schout geweest (17701778). De laatste schout vóór de grote bestuurlijke veranderingen, die onder
het Franse bewind werden doorgevoerd, was Theodorus Koppen (17781796). Hij was tevens notaris en makelaar in Utrecht en was dus vaak niet in
Nederhorst den Berg aanwezig. 5 Hij verplichtte zich tot een jaarlijkse vergoeding van f 250,- voor het uitoefenen van zijn ambt en gaf zijn huis aan de
Oude Gracht in Utrecht als onderpand voor het nakomen van zijn verplichtingen.
De Bataafse Republiek en de Franse tijd (1795-1813) brachten grote veranderingen in het dorpsbestuur. Er ontstond geleidelijk een democratische bestuursvorm en een gemeenteraad met burgemeester en wethouders als dagelijks bestuur. Het proces ging langzaam (jaren), omdat de bestuurlijke hervormingen zeer complex en ingrijpend waren en ook omdat de plaatselijke
elite in het algemeen niet meewerkte, want het gezag en de rechtspraak lagen
niet langer meer in hun handen. Schout en secretaris werden ambtenaren bij
de regionale overheid. Het centrale gezag lag nu bij de Prefect van het departement Zuiderzee aan wie over de gemeentelijke werkzaamheden verantwoording moest worden afgelegd. Het rechthuis verdween en men groeide
naar een gemeentehuis met een burgemeester en secretaris die meer dan
vroeger een administratieve functie hadden. Krol6 geeft een overzicht van de
burgemeesters die Nederhorst den Berg dienden in deze jaren.
In het navolgende wordt verhaald waar het dorpsbestuur van Nederhorst den
5
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afb. 1. Voorstraat Nederhorst den Berg. Rechts de huidige rijwielhandel (Voorstraat 5), links
ervan bakkerij Van der Linden (Voorstraat 4), anno 2001 .

Berg zijn domicilie had, dus waar rechthuis, secretarie en gemeentehuis gevestigd waren en waar de schout en burgemeester woonden. Die geschiedenis speelt zich af rond een aantal panden aan de Voorstraat. We komen tegen
Voorstraat nr. 4, (de huidige bakkerij Van der
Linden, afb. I tweede
pand van links), nr 5 (de
rijwielhandel Kroon,
afb.1 rechts) en de drogisterij in de Brugstraat.
In het verhaal speelt
ook een rol een pand dat
in 1968 werd afgebroken 7 (afb. 2) en dat gestaan heeft op de plaats
waar nu de supermarkt
Albert Heijn gevestigd
afb. 2. Het gerechtshuis van Nederhorst den Berg
IS.

6

(ca . 1740-1829, ca. 1930. (collectie R. Verkaik).
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Het ontstaan van de
Voorstraat (1630)
In 1628 besloten de Staten
van Utrecht aan de stad
Utrecht toe te staan de
vaarverbinding
tussen
Amsterdam en Utrecht te
verbeteren door het graven
van een vaart, die de wijde
lus die de rivier de Vecht
langs Nigtevecht maakt,
afsneed. 8 Jonkheer Ridder
Godard van Reede, die van

+

afb.3· Kop ergravure van Abraham Rademaker 1631.
Nederhorst den Berg vóórdat de Reedevaart geg raven was.

1612-1648 ambachtsheer
van Nederhorst was, verleende er zijn naam aan.
Toen de Reedevaart nog niet gegraven was, had Nederhorst den Berg een geheel ander aanzien. In de uitgave van Willem Barents uit 1725 met kopergravures van Abraham Rademaker, staat een prent uit 1631 van Nederhorst den
Berg. Het dorp wordt omschreven als: "Het Dorp Den Berg anders genaemt
Horsterberg aen de Vecht, volgens zijn gestalte van het Jaer 1631, niet ver
van het huis Nederhorst, staende deeze Kerk op een redelyk hoog Bergje, het
eenigste van het omstreeks gewest" (afb. 3). Op de prent kijken we aan tegen
de huizen die toen aan de (huidige) Kerkstraat stonden. De Reedevaart was er
nog niet en de Voorstraat evenmin. Van 1629-1631 vond het graven van de
vaart plaats . De tekening waarvan de kopergravure gemaakt werd zal dus vóór
1629 vervaardigd zijn.
Toen de vaart er eenmaal was, werd het aantrekkelijk om langs de drukbevaren waterweg te gaan wonen en in die tijd ontstond de Voorstraat, direct westelijk langs de Reedevaart. Wie de eersten zijn geweest die daar gingen bouwen is moeilijk na te gaan, want notarisstukken en rechterlijke archieven vermelden geen bouwactiviteiten. Misschien is het eerste pand wel de pastorie
geweest. In 1630 namelijk kocht ds. Rutgerus Paludanus, van 1624-1667 predikant in Nederhorst, een huis, dat "nu ter tijt was betimmerd en omheind",
dus het bestond nog niet zo lang. Opmerkelijk is dat de pastorie, die al voor
1700 op ongeveer dezelfde plaats stond als tegenwoordig (iets dichter bij de
kerk), niet in de rooilijn staat, wat kan betekenen dat deze er al stond voordat
de Voorstraat vorm gekregen had. Het huis was erfpachtgoed van het huis
Nederhorst. 9 De ambachtsheer bezat de (ambachtsheerlijke) rechten op de
grond van het dorp en grondeigenaren moesten hemjaarlijks een bepaald be7
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drag aan erflasten betalen. Deze bedragen waren niet hoog. Het huis van de
dominee bracht vier stuivers per jaar op.

t

De situering van de secretarie en het gerechtshuis (1704-1723)
In het jaar 1704 was er al veel gebouwd langs de Reedevaart. Het huis naast
de pastorie gelegen, genaamd het "Kalckhock" (het achterste deel van
Voorstraat 2, thans kapsalon), werd toen verkocht aan Jan Dircksz Sweeren. 10
Jan Sweeren was metselaar, later werd hij Jan Dircksz Metselaar genoemd.
Zijn huis(je) grensde ten zuiden aan de sloot van de pastorie, een sloot, die op
verzoek van de kerkvoogden van de Hervormde Gemeente in 1888 werd gedempt. lI Ten noorden grensde het huis aan een eigendom van Jan Comelisz
Rietvink. Deze was schepen in Nederhorst en was bemiddeld, want hij had
meer bezittingen in Nederhorst. Dit eigendom van Jan Rietvink was groot en
bestond uit twee huizen met tuinen ernaast en erachter; het omvatte de huidige nummers 4 en 5 (nr. 3 was er toen nog niet) en liep dus vanaf het Kalckhok
(de kapsalon) tot aan de huidige Brugstraat (toen gemeene steeg genoemd).
In de afbeelding van Den Berg uit De Zegepraalende Vecht (1719) krijgen we
een beeld van het dorp zoals het er uitzag betrekkelijk kort na het graven van
de vaart (afb.4). Er staan statige huizen langs de Voorstraat, de elite woonde

afb.4. Nederhorst den Berg 1719. (De Zegepraalende Vecht).

8
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ajb.5. Nederhorst den Berg, de brug over de Reedevaart met links de secretarie (huis met de
trapgevel), (detail van ajb.4).

er. Ook de huizen waar het hier over gaat staan er op. In afb. 5 (een detail van
afb.4) zien we op de hoek links van de brug een groot pand met een trapgevel en daarnaast een huis dat later de huidige bakkerij Van der Linden zou
worden. Die twee panden moet eerder genoemde Rietvink in 1704 in bezit gehad hebben. We kunnen alleen maar raden of Rietvink er zelf in woonde. Het
is ook heel aantrekkelijk om te veronderstellen dat één of beide panden toen
al een officiële gemeentelijke functie hadden. Rietvink was immers schepen.
Er was in die tijd een gerechtshuis en er gebeurden dingen "ter secretarije ",
maar waar dit gebouw, of die gebouwen toen stonden wordt nergens vermeld.
Iedere dorpeling wist dat immers! Gezien de locatie in het centrum van het
toenmalige dorpje en gezien de latere geschiedenis is het aannemelijk dat het
aanzienlijke huis met de trapgevel toen al als secretarie en als rechthuis diende. Er zijn geen strikte bewijzen voor gevonden, maar opmerkelijk is dat deze
panden door de geschiedenis heen vrijwel steeds eigendom waren van bestuurderen en er blijkt later steeds overtuigender dat in de opvolger van het
huis met de trapgevel de secretarie was gevestigd.
Het rechthuis evenwel blijkt enkele jaren later elders te zijn ondergebracht. In
1760 werd recht gesproken in een pand (afb. 2) dat stond op de plaats waar
9
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nu Albert Heijn gevestigd is. In dat jaar werd dit pand gekocht door Johan
Adolf Boegheim, de gerechtsbode van Nederhorst. Er wordt dan bij vermeld
dat dit huis "tegenwoordig gerechtshuis " is.ll Dat was het dus niet altijd geweest. Een dorpsbeschrijving uit 1759 bevestigt ons dat de "Rechtkamer in
dit Dorp Nederhorst werd gehouden ten huyse van de Gerechtsbode aan de
Vecht.. .. ".12 Nu was vóór Boegheim Johannes Mol gerechtsbode van
Nederhorst. Van hem weten we dat hij in 1727 bij de schout van Nederhorst
den Berg een verzoek indiende om als pachter van de Waag deze bij het gerechtshuis te mogen weghalen.14 Er wordt niet bij vermeld waarheen de Waag
moest worden verplaatst. Uit een lijst van hoofdelijke omslagen aan de dorpslasten, waarin de bijdragen van de dorpsbewoners huis voor huis worden vermeld,3 kunnen we opmaken dat Johannes Mol al in 1740 in dit gerechtshuis
woonde. Zoals hierna zal blijken is het huis met de trapgevel in 1740 afgebroken en herbouwd. Het is dus aannemelijk dat toen de verhuizing naar het
pand van Boegheim heeft plaatsgevonden.
Het door Boegheim gekochte pand is rechthuis gebleven tot 1829. 15 Toen waren inmiddels onder franse invloed ten tijde van koning Lodewijk Napoleon
het landelijke en lokale bestuur ingrijpend gewijzigd en was bijvoorbeeld de
rechtspraak niet meer in handen van de gemeente en behoorde een rechthuis
dus tot de verleden tijd. De schout, als vertegenwoordiger van de ambachtsheer, had plaats gemaakt voor een democratische gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders behoefden nu een gemeentehuis.
Voorzichtig stellen wij dus vast dat vanouds het huis met de trapgevel een
openbare functie in het dorp vervulde als secretarie en als gerechtshuis. Al
vóór 1760 blijkt het gerechtshuis verplaatst te zijn naar een lokatie waar heden de AH supermarkt gevestigd is.
In 1708 verkocht Rietvink de panden nr. 4 en 5 aan Claes Jansen van de
Boogaart. 16 Ook hij vervulde het eerbiedwaardige ambt van schepen.
Mogelijk heeft hij in nr. 4 gewoond. Deze man was invloedrijk als men alleen
al nagaat hoe hij met toekomstige vooraanstaande families gerelateerd raakte en hoe dus de macht in het dorp in deze families geconcentreerd was (zie
bijlage).
In 1720 overleed zijn vrouw Merrichje Dirks Vermeulen en hij hertrouwde
het jaar daarop met Christina Venlo uit Amsterdam. We vernemen van hen
verder niets. Waarschijnlijk was er aanleiding voor hen om uit Nederhorst den
Berg te vertrekken. De huizen werden nu in 1723 afzonderlijk verkocht aan
Herman de Wilde uit Utrecht en Cornelis van Lingen uit Nigtevecht. In het
"Kalkhoek" woonde inmiddels een schoenmaker. 17
10
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Geldbelegging (1723-1732)
De nieuwe eigenaren, Herman de Wilde en Comelis van Lingen, waren beiden woonachtig in Nigtevecht. De families De Wilde en Van Lingen zullen
elkaar zeker gekend hebben. Zij kwamen gezamenlijk voor de schout om de
aankoop te regelen, er werden geen afspraken gemaakt over welk deel aan wie
toebehoorde. Zij hebben de huizen kennelijk gekocht als geldbelegging, want
zij hebben er nooit zelf gewoond.
Herman de Wilde kwam uit een bijzonder interessante Haagse familie. Hij
was een zoon van Jacob de Wilde en Hendrina Veen. Jacob de Wilde was ei~
genaar van een toen wereldberoemde en zeer kostbare collectie van munten
en stenen; zelfs het Koninklijk Kabinet in Parijs, dat de grootste collectie be~
zat, kon hier kwalitatief niet mee wedijveren. Hij stelde de verzameling ten
toon in zijn huis op de Keizersgracht nr. 333 in Amsterdam: het museum
Wildeanum, dat een attractie vormde voor een groot aantal buitenlandse bezoekers. Hij schreef ook tal van werken op het gebied van de numismatiek
(muntenkunde ). Hij bouwde deze verzameling geheel zelf op. De voorwerpen kwamen uit de hele wereld, maar vooral uit Griekenland. Jacob de Wilde
had een vooraanstaand beroep, commies tot de hoofdelijke betaling van de
admiraliteit te Amsterdam. Uit dien hoofde had hij veel met de scheepvaart
en reders te maken. Zij brachten uit verre streken munten en stenen voor hem
mee. Zijn broer Herman was admiraal van de Oost~Indische vloot. Diens wel~
bekende schip "de Liefde" is in de nacht van 7 op 8 november 1711 met man
en muis vergaan, waarmee een grote geldschat naar de zeebodem verdween,
die na 250 jaar weer naar de oppervlakte is gehaald. IS Hij was zelf kort daar~
voor in Oost~Indië overleden en zijn vrouw heeft tevergeefs op het enorme
bedrag van duizend ducatons gewacht (een zilveren ducaton was drie gulden
waard). Het is heel wel mogelijk dat in de lading ook munten zaten, die bestemd waren voor de collectie van zijn broer. Het museum bestaat allang niet
meer. De collectie is geveild. Jacobs kleinzoon, Frans Hemsterhuis, heeft als
negentienjarige jongen enkele stukken gekocht voor een eigen verzameling.
Dat deel van de collectie berust nu nog bij het Koninklijk Penningkabinet in
Leiden. De rest is verspreid geraakt.

De moeder van Herman de Wilde, Hendrina Veen, was een achterkleinkind
van de beroemde dominee Arminius. De familie was dan ook Remonstrants
en tevens heel rijk. Veel aristocraten voelden zich aangetrokken tot de
Remonstrantse godsdienst, die een grotere invloed van de overheid in de kerk
toeliet. Het echtpaar had acht kinderen, vijf dochters en drie zonen. Hun doch~
ter Maria, die een bekwaam dichteres en tekenares was, alsook de dochters
11
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Hendrina en Comelia Maria kregen als huwelijkscadeau elk ca. f 9.000,- mee,
de dochters Hillegonda en Anna, die kennelijk meer geld nodig hadden, kregen respectievelijk f 19.000,- en f 21.000,- . Hun oudste zoon Mr.Willem de
Wilde kreeg maar liefst f 23.704,- voor reizen en studies naar Petersburg,
waar hij tsaar Peter ontmoette en bewerkstelligde dat deze enkele malen tijdens zijn bezoeken aan Nederland de collectie van zijn vader bezocht. De
tweede zoon, Egbert Veen de Wilde kreeg f 11.312.- voor zijn studie en de
aankoop(!) van een kanunnikplaats in Utrecht. De jongste zoon Herman kreeg
niets, waarom is niet duidelijk. Maar bij de boedelscheiding na het overlijden
van zijn vader erfde hij een hofstede met bijbehoren, gelegen onder
Nigtevecht, genaamd Wildevecht, die zijn vader in 1692 had gekocht. 19
Deze zoon nu is de Herman die een van de beide genoemde huizen aan de
Voorstraat kocht. Hij was ongehuwd. Het huis is vele jaren in zijn bezit gebleven. Hij woonde in Nigtevecht op Wildevecht20 en stierf daar in 1731.

+

De eigenaar van het andere huis werd Comelis van Lingen. Kennelijk heeft
Comelis' zoon Amelis zijn vaders aandeel in het bezit geërfd. Amelis van
Lingen had meer bezittingen in Nederhorst den Berg, onder andere de buitenplaats Vecht en Bergzicht21 aan de Hinderdam. Amelis was gehuwd met
Elisabeth van Veeren, die toen Amelis in 1731 in Weesp overleden was, alle
bezittingen verkocht, waaronder het huis aan de Voorstraat. We zien dan dat
in 1732 Herman's broer Mr Egbert Veen de Wilde volmacht krijgt om na
Herman's dood diens deel van het bezit te verkopen. Egbert Veen de Wilde en
Elisabeth van Veeren, de weduwe van Amelis van Lingen, togen gezamenlijk
naar de notaris en verkochten een tweetal huizen aan de Voorstraat voor
f 1.085,-.22 Dit was een laag bedrag als we het vergelijken met latere verkoopprijzen. De huizen waren inmiddels 100 jaar oud en wellicht bouwvallig.
De schout komt er wonen (1732-1778)
De volgende koper was Hendrik van Soesdijk en door zijn aankoop kwamen
beide panden weer in één hand. Hendrik van Soesdijk was de zoon van de
schout Johan van Soesdijk en diens vrouw Henriëtte van Roijen. Johan van
Soesdijk had in 1732 reeds de zeer gevorderde leeftijd van 80 jaar bereikt en
Hendrik was bij testament voorbestemd om hem in dit ambt op te volgen.
Omstreeks die tijd nam hij af en toe de honneurs voor zijn vader waar. Hendrik
was 32 jaar en had trouwplannen. Hij zou op 8 januari 1734 in het huwelijk
treden met Margaretha van Aalst. Hij had zijn jeugd in Nederhorst den Berg
doorgebracht op het eigendom van zijn vader, de buitenplaats Stilhorn (gelegen waar nu de kampeerplaats is gevestigd) en in het huis Voorstraat 15-17

12
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(Voortdijk) waar verschillende leden van de
familie van Soesdijk
ook woonachtig waren
en heeft rond 1720 nog
enige tijd in Alkmaar
gewoond 23 • Hij kocht de
oude huizen (Voorstraat
4 en 5), dus inclusief de
oude secretarie om er
een eigen woonplaats te
hebben. Voorstraat 4
werd tot woonhuis herafb. 6. Het nieuwe huis van de schout, ca. 1711 .
bouwd. In het Streek(SAGV, Hilversum).
archief in Hilversum is
een dossier aanwezig, waarin één en ander over deze huizen bewaard is gebleven.11 In dit dossier bevindt zich een pastelkleurige tekening van een huis,
zoals het na atbraak van Voorstraat 4 door Hendrik van Soesdijk is gebouwd
(atb.6). We herkennen duidelijk het huidige pand "Bakkerij van der Linden"
(atb. 1), dat er nu nog net zo uitziet, en het naastgelegen huis nr. 3, dat er toen
nieuw werd bijgebouwd en er deel van uitmaakte. Voordien was het er nog
niet volgens atbeelding 5. Dit pand is inmiddels gewijzigd. Het hele complex
was ook weer erfpachtgoed van Huize Nederhorst, er moesten j aarlijks 3 stuivers voor worden betaald aan de ambachtsheer. In de nalatenschap van
Hendrik (overleden 1778) en Margaretha wordt het huis aan de Voorstraat genoemd: "Een Heeren huis met stallingen, wagenhuis en een steiger met zittingen aan de Vecht, met een tuin achter en opzij". Bij het bezit hoorde ook
een mannen- en een vrouwenbank in de Willibrordkerk, "staande in de hoek
tegen de noordmuur tegenover de preekstoel ".
De nieuwe secretarie (1740)
In 1740 voegde Hendrik van Soesdijk aan zijn bezit nog een huis met erf toe,
dat in de Brugsteeg lag, achter het huis met de trapgevel. Het grensde aan de
"gemeene weg " (huidige Kerkstraat), thans drogisterij (atb. 7)24. Hij heeft
toen deze aankoop én het huis met de trapgevel (de secretarie) laten atbreken
en vervangen door het pand van de huidige rijwielhandel, met erachter een
wagenhuis en een paardenstal. Uit de latere geschiedenis blijkt dat "de rij wielhandel" secretarie bleef. In de nog onbeschadigde voorgevel kunnen we
zien dat de stenen waarmee het is gebouwd iets kleiner van afmeting zijn dan
13
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die van de bakkerij en ook het voegwerk
is wat grover aangebracht. De bouwstijl
van beide huizen is passend voor halverwege de 18e eeuw. De rijwielhandel
is ca. 7 jaar jonger dan de bakkerij.
Na het overlijden van Hendrik van
Soesdijk (1778) werd zijn bezit geveild.
Van 1734 tot 1778 heeft hij beide panden in bezit gehad, er gewoond en er zijn
werkterrein gehad. Notaris Hendrik van
KeI, tevens secretaris van Nederhorst,
kocht het voor f 2.500,- . Het feit dat de
gemeentesecretaris het kocht, wijst er
weer op dat hier de secretarie gevestigd
was. Hendrik van KeI heeft ook in
Nederhorst den Berg gewoond, want
zijn zoon Hendrik werd er in 1765 gedoopt.
Hij was toen al notaris in Klein
Het koetshuis van de schout aan de
Muiden (onder Nigtevecht). Hendrik
Kerkstraat, anno 2001 .
van KeI vervulde zijn functie in
Nederhorst den Berg van 1773-1794 en is daarna notaris in Muiden geworden, waar hij al enkele jaren ook secretaris was.
Een voornaam huis (1791-1856)
Bij de verkoop in 1791 werd het complex weer gesplitst. Het woonhuis van
de schout werd nu het bezit van Jodocus Clemens van Hall voor f 2.400,-. Hij
moest betalen in "Grof zilver geld of Nederlandsche Rijders, zonder hele of
halve of kwart Rijksdaalders of Schellingen ". Hij verkocht de secretarie onmiddellijk door aan Cornelis Schreuder25 , die mr. metselaar en tevens wethouder van de gemeente was. Het bleef secretarie. Het achterste aan de
Kerkstraat gelegen deel (de paardenstal en het wagenhuis), ging naar Hendrik
Snel, een veender.
J odocus van Hall was Amsterdammer van geboorte (7 -5-1741) en trouwde aldaar in 1762 met Catharina Elisabeth Clemens en voegde haar naam aan zijn
eigen naam toe. Hij was collecteur van de Keizerlijke Hollandsche Loterij,
een lucratieve erebaan. Zij hebben het huis als buitenverblijf gebruikt, want
zij woonden op de Heerengracht in Amsterdam en al hun tien kinderen werden in Amsterdam gedoopt. Na de dood van J odocus werd er ten behoeve van
de erfgenamen op 6 november 1813 een inventarisatie uitgevoerd in zijn
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"sterfhuis". Van zijn tien kinderen blijken er dan nog twee in leven.
Vervolgens werd het huis in 't Oude zijds Heere Logement te Amsterdam geveild en voor f 2.025,- "gemeijnd" door makelaar Arnoldus Thomas Sleyman
ten behoeve van Mr. Hans Hendrik van Haersma, de ambachtsheer van
Nederhorst. Waarschijnlijk kocht hij het ten behoeve van het openbaar bestuur. Tot 1825 bleef het huis in het bezit van de ambachtsheer. Na diens overlijden (hij had geen kinderen) liet hij het huis na aan zijn nichtje Constantia
Jacoba Agnes Warin, nauwelijks 5 jaar oud. Haar ouders, Nicolaas Warin en
Vrouwe Comelia Witsen Elias beheerden het bezit.

+

Gemeentehuis (1856-1935)
Inmiddels was de bestuurlijke situatie na de franse overheersing aan het begin van deze eeuw geheel gewijzigd, maar nog niet alles was geregeld. Er was
nog geen gemeentehuis. In 1856 verkocht freule Warin "de bakkerij" aan
Frans Cöllen, een maatschappelijk betrokken timmerman. Hij kreeg financiële ondersteuning van de freule. Zij zegde hem een hypotheek van f 1.100,toe, die hij in 8 jaren afloste.
Het huis werd inmiddels bewoond door de veldwachter
Barend Snaphaan. En het gemeentebestuur vergaderde
bij hem thuis. De ruimte was
daar echter te klein. Het
Gemeentebestuur zat dus
met een groot probleem. In
1854 ging de Raad vergaderen in de (volgens de eigenaar Gerardus Bak) "zeer
geschikte bovenkamer in het
noordelijk gedeelte van het
hem toebehorende en bewoonde huis "26 (Voorstraat
15-17: "huis van Bak"27). De
burgemeester was het met
deze verandering niet zo
eens, omdat daarmee het inkomen van de veldwachter
aanzienlijk geschaad werd. y Het gemeentehuis van Nederhorst den Berg, ca. 1930.
Deze kreeg voor het schoon(collectie R. Verkaik) .
15
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maken en voor de zorg voor vuur, licht en vertering f 30,- per jaar. Bak rekende er maar f 20,- voor. Ook dit was een noodoplossing die tot 1868 duurde. Toen sloot Frans Cöllen een huurcontract met het Gemeentebestuur van
Nederhorst den Berg om te beginnen voor de tijd van zes jaren voor f 160,per jaar, te betalen in vier maandelijkse termijnen. De raad ging in Voorstraat
4 vergaderen. De gemeente ging erop vooruit. Het was veel doelmatiger om
te vergaderen naast de secretarie en de veldwachter kon er blijven wonen.
Gerardus Bak was er natuurlijk niet helemaal gelukkig mee, hij stemde tegen,
maar de transactie ging door en daarmee werd de vestiging van het gemeentehuis in Voorstraat4 een feit (afb.8). In 1874 werd het pand door de gemeente
gekocht voor f 2.300,-. Het is in gebruik gebleven tot 1935. Toen verscheen
er een artikel in de krant: "Het oude gemeentehuis te Nederhorst den Berg
wordt verkocht. Een achttiend' eeuwsch gebouw zonder bekend verleden."
Van de hier vermelde geschiedenis wist men dus niets. Het huis werd in dat
artikel gekarakteriseerd als een voornaam gemeentehuis, waarin de vroede
vaderen sinds mensenheugenis besluiten hebben genomen. Het was nu onbruikbaar geworden. De indeling was hokkerig, de burgemeester en de secretaris zaten in veel te kleine ruimten, in het duister gehuld. Boven, aan de
voorzijde, was de raadzaal. De bedsteden werden gebruikt om er papieren in
op te slaan. Alle ambtenaren waren gelukkig dat het pand Voorstraat 35 van
JJ. van Emmerik uit 1901 voor f 8.000,- werd aangekocht en verbouwd tot
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een voor die tijd modem gemeentehuis (afb. 9). En nu de gemeente
Wijdemeren zich aandient, behoort ook deze zetel van het dorpsbestuur van
Nederhorst den Berg binnenkort tot het verleden.
Het oude gemeentehuis werd gekocht door Teuntje Heerschop. Na ongeveer
5 jaren werd het geruime tijd (ca. 23 jaar) eigendom van Gerardus de Leeuw
uit Utrecht en na nog 4 jaar in bezit geweest te zijn van Alida en Gerarda
Nieuwendijk, kwam in 1968 bakker J.e. van der Linden er zijn bedrijfuitoefenen.

+

Van secretarie tot burgemeesterswoning
Hoe ging het nu verder met de secretarie (Voorstraat 5)? In 1791 was het pand
verkocht aan wethouder Come1is Schreuder en bleef in gebruik als secretarie.
Toen Gerrit Schottelink in 1844 burgemeester werd en er rond die tijd in ging
wonen, waren de gemeentelijke diensten bij hem aan huis gevestigd Dat moet
voor de burgemeester veel onrust veroorzaakt hebben. Op 1 mei 1868 kwam
er voor de burgemeester verlichting omdat deze diensten konden verhuizen
naar het naastgelegen pand (Voorstraat 4) dat nu officieel als gemeentehuis in
gebruik werd genomen. 28 Voorstraat 5 was daarmee officieel de burgemeesterswoning geworden. De burgemeesters Gerrit Schottelink, Jan Jacob
Schottelink en Frederik Heiërman hebben er gewoond. Dat heeft geduurd tot
1919. Toen werd het eigendom van de familie Haazen met een kruidenierswinkel, later kwamen er onder andere een zaak in electrische apparatuur
(Verheul), een radiozaak (Kaandorp), een schildersbedrijf ( Hennipman) en
tot heden wordt er een rijwielhandel in gedreven (Kroon). Door de vele verbouwingen waarmee deze opeenvolging gepaard ging, is de oorpronkelijke
indeling van dit huis vrijwel niet meer te reconstrueren.
Met dank aan Mevrouw J.Kroon-van der Horst voor gebruikmaking van de door haar verzamelde gegevens over het burgemeestershuis.

Bijlage:
Familierelaties in het gemeentebestuur van Nederhorst den Berg
Ene Jan Claes van de Boogaart (schepen van Nederhorst) trouwde ca. 1680 in Nederhorst den Berg met
Marije Meijerts. Zij kregen zeven kinderen. waarvan de oudste. Claes Jansen van de Boogaart (I682-?)
opgroeide in Nederhorst en later naar elders vertrok. Hij was ook schepen. Hij trouwde op 1-3-l705 met
Merrichje Dircks Vermeulen (1608 -1720). Haar moeder was Lijsbeth Nijssen Verhoef. Zij kwam uit een
vooraanstaande familie uit Uithoorn. Haar zuster Hillegonda huwde met schepen Willem Hendriksz Cuijp
van de Hinderdam.

17
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Een zuster van Claes, Cornelia van de Boogaart (1691-1751) trouwde met Jan Willem Visscher (schepen van Nederhorst) . Zij woonden in het huidige pand Voorstraat 11. Comelia werd begraven in
Nederhorst den Berg op 18-10-1751. Op 25-11-1751 hertrouwde J.W.Visscher met Maria Ten hove, uit
Utrecht (1731 -1774).
Na het overlijden van Jan Willem Visscher, hertrouwde Maria Ten hove op haar beurt in 1755 met Jan
Schottelink, geboren in Rijssen en begraven in de kerk van Nederhorst in 1782 (graf 38). Hij was "regerend schepen en kerkmeester". Ook zij woonden op Voorstraat II.Van hun negen kinderen, geboren te
Nederhorst den Berg werd Jacob (1765-1825) "secretaris dezer Heerlijkheid" . Diens zoon Jan (1789)
werd schout en gemeentesecretaris en zoon Gerrit (1803- 1876) werd burgemeester van Nederhorst. Zijn
dochter Antoinetta Jacoba trouwde met Matthias Schultz, heel- en vroedmeester alhier. Hij woonde in het
huidige Voorstraat 12/13. Hun dochter Johanna trouwde met Comelis Schultz, koopman in tabak en dochter Suzanna Maria Catharina met Jan Jacob Berekamp, ook koopman en tevens functionaris in het gemeentebestuur van Amsterdam. Ook de zoon van Gerrit, Jan Jacob (1841 -1921) was burgemeester van
Nederhorst tot 1885. De burgemeesters Gerrit en Jan Jacob woonden in Voorstraat 5.
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Bovenlanders in Den Berg
Seizoenarbeiders en immigranten uit Duitsland in
Nederhorst den Berg 1780-1830
Jan Baar
Al in de Middeleeuwen trokken groepen werklieden door Europa op zoek
naar werk.
Vanaf de 17de eeuw was het een komen en gaan van Duitse arbeiders, die tijdelijk werk verrichtten in de Republiek der Nederlanden, waar handel en nijverheid tot grote bloei kwamen. Deze trekarbeid staat bekend onder de naam
Hollandgängerei. Een aantal van deze seizoenarbeiders - ook wel
Bovenlanders genoemd - vond tijdens de hooibouw voor vijf tot zeven weken
werk in de veeteeltgebieden van Holland en Utrecht. Het overgrote deel
kwam in de veenderijen van die gewesten terecht. De buitenlandse werklieden vonden ook werk in andere bedrijfstakken, zoals de steenbakkerijen en
linnenblekerijen. Op buitenplaatsen en in tuinderijen waren voor de werkzoekenden ook volop mogelijkheden. 1
Over het algemeen werden ze toegelaten tot die werkzaamheden, die voor de
inheemse arbeiders vanwege het tijdelijke karakter en de zwaarte van de arbeid, weinig aantrekkelijk waren. In de veenderij waren de Duitsers ook welkom omdat zij over een zekere vakbekwaamheid beschikten. 2

In de Duitse gebieden grenzend aan de oostelijke gewesten was in de loop der
tijden, tengevolge van de verslechterende economische toestand en de toename van de bevolking, de landloze plattelandsbevolking sterk toegenomen.
Deze Heuerleute verlieten, evenals dagloners en overbodige boerenzonen,
jaarlijks voor een paar maanden huis en haard om in den vreemde goed geld
te gaan verdienen. De lonen lagen in Holland in de zomer aanmerkelijk hoger dan rond Lingen en Osnabrück of in het Münsterland. Tijdens hun afwezigheid werden hun keuterbedrijfjes waargenomen door vrouwen familieleden. Zodra de werkzaamheden aan het thuisfront hun aanwezigheid weer vereisten, keerden de Hollandgangers terug, met een behoorlijke som geld. 3 De
verschillen in welvaart, bedrijfsvoering en levenswijze tussen de beide gebieden maakten de trekarbeid dus voor beide partijen aantrekkelijk. 4
In de 18de eeuw werd het aantal arbeiders, dat voor tijdelijk werk naar het
19
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afb.1. Fragment van de kaart van Pieter Adriaansz. Ketelaar, 1769 (ARA Den Haag).
Het veengebied van de Spiegel- en Blijkpolder. Aan de Oude Goog lag de Spiegelsluis. Via de
Goog en de Ankeveensevaart werd de turf per schuit naar Ankeveen of de Reevaart afgevoerd.
De Blijksluis lag vanaf 1760 aan het Ankeveensepad. Omstreeks 1770 werd tegenover de sluis
van den Bleekpolder de nieuwe Spiegelsluis gebouwd.
Aan het eind van de Ankeveensevaart lag een sluis, waardoor de Reevaart bereikt kon worden.

20
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westen trok, geschat op 30.000. Gezien de toenmalige bevolkingscijfers van
de meest betrokken Landkreisen in het westen van het Duitse Rijk, betekende dit dat jaarlijks een aanzienlijk deel van de mannelijke werkzame bevolking tijdelijk afwezig was. Aangezien weinig vrouwen meegingen naar
Holland kan er van worden uitgegaan, dat in deze Duitse gebieden, één op de
drie of vier mannen naar het westen trok. In sommige staatjes kan dit zelfs de
helft van het aantal mannelijke inwoners geweest zijn. De grootste omvang
bereikte de trekarbeid in de tweede helft van de 18de eeuw. 5

+

Dorpslasten en Bovenlanders
Hoe omvangrijk deze groep 'gastarbeiders' was in Nederhorst den Berg, kan
men onder meer afleiden uit de belastingkohieren. De Bovenlanders werden
voor twee stuivers per week aangeslagen in de consumptiemiddelen. Voor
1758 vermeldde de Quotisatie of Uitzetting der middelen van consumtie of
der Impositiën van Nederhorst den Berg (het kohier): En is van de Bovenlandsche thuisleggeren in 1758 ingezameld 43 -19- O. In 1780 maakte het
gerecht van Nederhorst den Berg nog eens bekend dat de Bovenlanders aangeslagen werden in de consumptielasten voor twee stuivers per week. De inning verliep blijkbaar niet vlot, want een jaar later werd op de Ordinaris
Rechtdag bepaald dat om de betaling van de twee stuivers per week welke de
bovenlanders gedurende den teid dat zij zich onder dezen ophouden, verplicht
zijn in de consumtieve middelen te betalen, met meerder succes te ontvangen,
uitgezondert de Tuiftrekkers en makers welke bij eene meester werken, en dus
die welke in daghuur en bij geen bepaalde meester werken, gehouden zullen
zijn de verschuldigde twee stuivers per week telken week te betalen aan de
zodanige opgezetenen binnen deze gerechte als waar zij thuis leggen.
(Thuisleggen betekent: in de kost zijn).
In 1786 werd nog eens bekend gemaakt dat door dezelve Bovenlanders, tuiftrekkers of smakkers zijnde tegen dertien weken tot twee stuivers per week zal
moeten worden betaald... voor de turfmakers tegen twintig weken met twee
stuivers per week. In 1785 werd een bedrag van 77 gulden, 1 stuiver en 8 penningen geïnd bij de Duitsers. 6 Uitgaande van een gemiddeld verblijf van vijftien weken zouden er dan zo'n vijftig arbeiders werkzaam zijn geweest in de
Bergse veenderij. De schepenen Adrianus Smit en Hendrik van Hilten brachten ieder 1 gulden en 10 stuivers in rekening voor het opschreiven der
Bovenlanders, waaruit afgeleid mag worden, dat hen dat behoorlijk wat tijd
kostte. In het turfseizoen van 1790 werd door ongeveer 80 veenarbeiders een
bedrag van 123 gulden en 5 stuivers opgebracht; in 1805 was de opbrengst
zelfs 241 gulden en 11 stuivers, waarschijnlijk betaald door circa 160 arbeiders.
21
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Het onderzoek van 1811
Het eerste en enige uitgebreide onderzoek naar seizoenarbeid werd in 1811
ten tijde van de Franse Overheersing uitgevoerd, een tijd waarin de trekarbeid
door economische factoren al licht in omvang afnam. Ook de vele rekruteringen voor het Franse leger beïnvloedden het aantal arbeiders.? De enquête
stelde een onderzoek in naar de vreemde werklieden, die jaarlijks in de gemeente komen arbeiden. De verveningsgebieden trokken grotere aantallen arbeiders dan de hooigebieden. Bij interpretatie van de cijfers voor Nederhorst
den Berg, dat echt in het veengebied lag, moet men hiermee rekening houden.
In de Duitse gebieden, waaruit de arbeiders afkomstig waren, werden destijds
25 .000 Hollandgänger geteld. Het kerngebied lag rond Osnabrück, het
Emsland en het Oldenburger Münsterland. Men schatte dat circa 20.000 van
hen in het Hollandse werkzaam waren. 8 In 1811 werkten in het HollandsUtrechtse laagveengebied 6.000 trekarbeiders. De Onderprefect van het arrondissement Utrecht gaf voor zijn gebied een schatting van tussen de 1.500
en 1.600 arbeiders, die voor het grootste deel in de veenderijen werkzaam waren.9
De Etat approximatif des ouvriers venant de diverses contrées a differentes
époques dans les communes de ce departement (het Departement van de
Zuiderzee) van 1812 vermeldde voor Nederhorst den Berg 280 personen, die
daar tijdelijk arbeid verrichtten. Zij waren grotendeels afkomstig uit het departement van de Lippe en uit Osnabrück. Op de vraag naar de werkzaamheden van de vreemde werklieden werd geantwoord met tourbières (vervening),
fauchage (maaien) en moisson (oogsten). Ter vergelijking: voor Vinkeveen en
Waverveen werden resp. 200 en 333 tijdelijke arbeiders opgegeven, hoofdzakelijk werkzaam in de verveningen. Ze kwamen voornamelijk uit
Westfalen en Hannover. Loosdrecht telde 220 trekarbeiders en Kortenhoef
30, zowel turfstekers als maaiers.

De werkers arriveerden tussen april en juni. In augustus of september keerden ze terug naar hun woonplaats. IQ In de periode van 1811 tot 1818 bestond
de gemeente Nederhorst den Berg uit Nederhorst den Berg met Overmeer en
Hinderdam, Nigtevecht en Ankeveen. De maaiers zullen voor het grootste
deel werk gevonden hebben in het Nigtevechtse, de veenarbeiders in
Ankeveen en in Den Berg. Volgens de opgave van 1812 namen de veenarbeiders in Nederhorst den Berg aan het eind van het seizoen 24.400 Franse
francs mee naar huis.
In 1811 telde de gemeente Nederhorst den Berg 1.476 inwoners. 1l De 280
Bovenlanders deden de bevolking dus tijdelijk groeien met bijna 20%.
22
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In het begin van de 1ge eeuw was de Hollandgängerei al over het hoogtepunt
heen. Mogelijk groeide het aantal Duitse werkers in Nederhorst den Berg nog
enigszins na 1850. De veenderij kende toen een opleving als gevolg van de
toestemming het veenland in de Spiegel-en Blijkpolder achter de weg naar
Overmeer en Hinderdam in exploitatie te nemen. Dat ze bleven komen, blijkt
uit een verzoekschrift van het rooms-katholiek kerkbestuur aan de bisschop
van Haarlem in 1866. Het college verzocht om toestemming voor vergroting
van het uit 1811 daterende kerkgebouw. De kerk was veel te klein voor de
Godsvrucht der geloovigen. Groot is het getal van hen, die op Zon- en
Feestdagen gaarne de beide H. Missen zouden bijwonen.... In de zomermaanden komen daarenboven vele katholijke tuiftrekkers en grasmaaijers in
deze Gemeente, die buiten de kerk Mishooren. 12

+

Werk- en leefomstandigheden
Het grootste deel van de Duitse arbeiders in Nederhorst den Berg was werkzaam in de veenderij . De veenlanden lagen in de Spiegel- en Blijkpolder. De
ontginning was oorspronkelijk begonnen bij de Oude Goog, de grens met
Ankeveen, en voortgegaan in westelijke richting naar de Vecht toe. Van de
ruim 186 morgen land in de Blijkpolder waren er in 1812 al 140 uitgeveend,
er resteerden nog slechts 36 morgen. Voor de Spiegelpolder werd in dat jaar
opgegeven, dat er van de 305 morgen nog 22 veenbaar waren, 183 morgen
waren reeds veranderd in water. 13 Op 15 april 1819 werd geconstateerd dat de
vervening in Nederhorst den Berg (binnen de oude grenzen van vóór 1811)
bijna voltooid was. Toch werd in 1827 nog bericht, dat de veenderij het voornaamste vak van industrie is voor de gemeente. 14
Turfbaggeren was zeer zwaar werk. Vaak stonden de baggeraars dagenlang
tot aan hun bovenbenen in het water. Het veen werd met baggerbeugels uit het
water getrokken en op het land uitgespreid, waar het moest drogen.
Vervolgens werd het veen aangestampt. Als de massa vast genoeg was, werd
het gedroogde veen versneden. De aldus verkregen turven werden opgestapeld om verder te drogen. De afvoer van de turf ging door de sluis in de Oude
Goog via de Ankeveensevaart naar de Reevaart of naar Ankeveen. Na 1770
kon de turf ook vervoerd worden door de sluis tussen de Spiegelpolder en de
Ankeveensevaart, dichter bij Den Berg. 15 Ook de Blijkpolder kreeg een eigen
sluis op de Vaart. Gedurende het zomerseizoen, dat veertien tot achttien weken duurde, konden de buitenlanders in de veenderij terecht. Ze werkten in
groepen, van 4 uur in de ochtend tot 8 uur 's avonds, zes dagen per week.
Onderdak kregen ze in tochtige schuren van planken, turf en riet, vlakbij de
veengronden. Een gat in het dak moest zorgen voor de afvoer van rook. De
23
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primitieve onderkomens stonden ver van de bewoonde wereld. De veenwerkers zullen hoogstens op zondag in het dorp verschenen zijn om de kerk te bezoeken. De hygiënische omstandigheden waren allerbelabberdst. Bovendien
was het veen een broedplaats voor allerlei ziektekiemen. Niet elke
Hollandgänger kwam aan het einde van het seizoen gezond in de eigen omgeving terug.
Het was de Bovenlanders er om te doen met zoveel mogelijk geld naar huis
terug te keren. Daarom ook namen ze zoveel mogelijk voedsel mee van huis,
vooral in de vorm van spek, meel en eieren (het dagelijks voedsel bestond uit
spekpannenkoeken) en gaven ze zo weinig mogelijk uit. Het loon, verdiend
in stukloon, was hoog. Van 1800 tot 1820 bedroeg de dagverdienste van een
turftrekker I X gulden. In vijftien weken kon een seizoenarbeider dan ongeveer 135 gulden verdienen. Voor de reis heen en terug en nog wat onkosten
werd ongeveer één derde van dit bedrag uitgegeven, zodat de veenwerker met
circa 100 gulden huiswaarts kon keren. 16
De noodzaak om naar Holland te gaan moet wel zeer sterk aanwezig geweest
zijn, anders zou men zich niet in zulke zware omstandigheden begeven heb-

+

+

Afb.2. Detail van de Nieuwe kaart van Mijnden ende Loosdrecht van J. Spruytenburgh, 1734.
De turfwinning.
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ben, met alle risico's van dien. Ook zucht naar avontuur en de mogelijkheid
tijdelijk uit de bekrompen thuis wereld te ontsnappen zullen, vooral bij jonge
mensen, meegespeeld hebben om zich in zo'n ongewisse situatie te begeven.
De Bovenlanders kwamen in een totaal andere wereld terecht en ze bleven
arme buitenstaanders in een welvarende omgeving. 17 Ze hebben dan ook weinig
sporen nagelaten in de archieven en zeer zeker in de Bergse bescheiden. Dit
komt misschien ook, doordat de belangrijkste werkgevers, de veenbazen, geen
Bergers waren, maar aanvankelijk in Ankeveen en later in Loosdrecht woonden.

+

Bovenlandse Bergers
Eeuwenlang zijn uit allerlei overwegingen en met verschillende verwachtingen vreemdelingen, met name lieden uit de Duitse gebieden, naar de
Nederlanden getrokken om zich daar definitief te vestigen. Ook in Den Berg
kwamen zij terecht. De bewoningsgeschiedenis van de Bergse buitenplaatsen
wijst hier ook op. Zo kwamen de bewoners van het buitenplaatsje
Schulpenburg in Overmeer merendeels uit Duitsland.!S Op de buitenplaatsen
was voor buitenlanders voor langere perioden werk te vinden. Ook nijverheid
en middenstand boden mogelijkheden aan werklustige vreemdelingen. Van
deze immigranten zijn wel gegevens te vinden in de archieven.
De Moffin bergehuijse van de Heer Brands op Petersburg, die in 1731 drie
gulden belasting op 't gemaal moest betalen, zal geen seizoenarbeider geweest zijn.!9
Christoph Vogelen ter uit Breemen vestigde zich in 1733 in Den Berg, in 1734
vertrok hij naar Oost-Indië.
Johann Ernst, tuinmansknecht op de Nes, die in mei 1798 met attestatie van
KasseI, lidmaat werd van de Gereformeerde Gemeente zal wel de bedoeling
hebben gehad voor langere tijd in Den Berg te blijven. Toch vertrok hij in september 1799 al weer wederwaarts.
Friedrich Wursling uit Weisenstein werkte van 1790 tot 1793 op de Nes.
Daarna vertrok hij naar 's..Graveland. 20
Johann Otto Vurholter (Voorholter) geboren te Valldorf, kanton Vlotho, werkte jarenlang als tuinman bij de heer Prins op Damvecht aan de Hinderdam. In
1821 vertrok hij met zijn gezin naar WeesperkarspeJ.2!
Frans Ostheijmer, geboren te Homburg, stond in 1813 te boek als garçon boucher. Zijn vader was slager. Zijn moeder Margaretha Miesoo, ook afkomstig
uit Homburg, hertrouwde na de dood van haar man Michiel met Jan Siller,
vleeshouwer, geboren te Pfielsingo.22 In zijn overlijdensakte in 1838 wordt als
geboorteplaats opgegeven Weichersheim, Amt Mergentheim, koninkrijk
Würtemberg.
25
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Christoffel Herger, 20 jaar, afkomstig uit Koeboersel in het Wurtembergsche,
als behanger in dienst bij Evert Groen aan de Voorstraat, kwam op 30 maart
1819 op tragische wijze om het leven door een slag van een molenwiek van
de molen op het Ankeveensepad. 23
Jan Tendiek, buitenlandsche arbeider; oud 48 jaren, geboren te Merstsen onder Kwakkenbrugge overleed in 1819 alhier op den 17den dezer maand mei
des morgens ten zeven uren ten huizen van Hendrik Kruijswijk. Landgenoot
Dirk Teepe deed aangifte van het overlijden van de hoepelbuigersknecht. 24

+

Pour Ie service de la Garde Nationale (1813)
Een aantal buitenlanders vestigde zich hier blijvend, na mogelijk één of meerdere seizoenen in het veen gewerkt te hebben, anderen verbleven enkele jaren in Den Berg of omgeving om vervolgens naar elders te verhuizen. De
Controle nominatif des Habitants de la Commune de Nederhorst den Berg
van 25 april 1813 bevat 170 namen van mannen geboren tussen 1 januari 1773
en 31 december 1792, die in aanmerking komen voor de Garde Nationale, de
nationale rnilitie. 25 Van hen zijn er 77 (45%) geboren in Nederhorst den Berg,
terwijl 22 mannen (13%) het levenslicht in Duitsland zagen. Zij hebben op
dat moment een vaste verblijfplaats in Nederhorst den Berg. Van deze 22 zijn
er 16 geboortig uit de Kreis Osnabrück. Er waren ongetwijfeld personen onder die op een of andere manier met de veenderij te maken hadden. Opvallend
is het aantal van 11 jardiniers (tuinlieden). Met name onder de 7 dagloners
kunnen (voormalige) turfstekers zijn geweest. Op de lijst komen veel Duitse
namen voor, die in de 19de-eeuwse Bergse archieven regelmatig terugkeren,
zoals Van der Beek, Ketelaar, Poolman, Meijer, Nieuwede, Ostheijmer,
Klaphake, Eggelmeijer, Bosman en ten Dijk (tenDiek).
Een voorbeeld van een seizoenarbeider die zich uiteindelijk vestigde in de gemeente, is mogelijk Hendrik Eggelmeijer. Op de lijst van 1813 komt hij voor
als Henry, journalier, marié. Hij was in 1773 geboren in Bramsche bij
Osnabrück. Hij zou ook later als dagloner werkzaam blijven bij de heer De
Bas, grootgrondbezitter. Tot begin 1827 kon hij in het onderhoud van zichzelf
en zijn vrouw Neeltje van de Heuvel voorzien, doch (is) sedert dien tijd mijmerende, tot den arbeid ongeschikt geworden. De heer De Bas had aanvankelijk de goedheid voor het onderhoud van het echtpaar te zorgen, maar in
april 1828 klopte Hendrik toch voor onderstand aan bij de gemeente. Omdat
Hendrik (zoals vele Duitse immigranten) Luthers was, probeerde de gemeente tevergeefs de kosten te verhalen bij de Lutherse diaconie te Weesp.
Op 11 juni 1839 overleed hij, 65 jaar oud, in 't huis staande in de Meerlaan
na 16. 26
26
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Een voorbeeld van een immigrant, die na enkele jaren weer uit de gemeente
vertrok, is Gerrit Bosman. Hij was geboren in 1779 te Zuidlohn in
Munsterland en wordt op de conscriptielijst genoemd als Gerard, journalier,
marié, un enfant. In 1812 trouwt hij met Grietje Besemer, dienstbode uit
Weesp en wordt tapper in Den Berg. In 1826 vertrekt hij met zijn gezin naar
de gemeente Bijlmermeer. 27

t

Duitse bruiden en bruidegoms
In de periode 1811-1830 werden er op het gemeentehuis in Nederhorst den
Berg 145 huwelijken gesloten. Bij vijftien bruidsparen (ruim 10%) was één
van de partners uit Duitsland afkomstig, namelijk dertien bruidegoms en twee
bruiden. 28
De eerste Duitse bruidegom die werd ingeschreven was Jan Hendrik
Schwarzberg, oud 37 jaar, gedoopt in 1774 te Bramsche, arrondissement
Osnabrück, van beroep tuinier. Onder de naam Henry Swaanberg kwam hij
voor op de conscriptielijst van 1813 maar hij diende niet in het Franse leger.
Zijn moeder woonde ten tijde van het huwelijk nog in Bramsche en gaf via de
notaris toestemming voor zijn huwelijk met Edelina Dogger, 36 jaar, dienstmaagd te Enkhuizen. Op 14 november 1811 voltrok burgemeester Jan
Schottelink het huwelijk. Tien jaar later hertrouwde Jan, nu onder de naam
Johann Heinrich Schwarberg. Hij gaf op tuinmansbaas te zijn en weduwnaar
van Idalma Doggers. De bruid was Willempje Knipmeijer, 39 jaar, dienstmeid, niet eerder gehuwd en geboren te Meppel. Als geboorteplaats van de
bruidegom werd in de huwelijksakte vreemd genoeg Hembke bij Hannover
genoteerd.
Soms ging de band met de Heimat volledig verloren. Zo verklaarde Engel
Sophie Pettig, 42 jaar, geboren in Holtensen in het Hannoverse, weduwe van
Pieter Greebe en wonende op de buitenplaats Schulpenburg in Overmeer, bij
haar huwelijk in 1820 met Frans Portengen, onder ede, dat haar onbekend was
waar haar ouders en grootouders overleden of begraven waren.
De volkstelling van 1830
Bij de eerste volkstelling in het koninkrijk der Nederlanden werden in
Nederhorst den Berg 769 inwoners geteld. Ze vormden 177 huisgezinnen, die
175 huizen bewoonden. 29
Voor 402 personen werd Nederhorst den Berg als geboorteplaats genoteerd,
22 waren geboortig van Overmeer en zeven van de Hinderdam. In de gemeente woonden dus 431 geboren Bergers, 56% van alle inwoners. Uit het
Vecht- en Amstelgebied (ongeveer de streek van Breukelen tot Muiden,
27
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Abcoude en Ouderkerk, Loosdrecht en Kortenhoef) waren 203 inwoners afkomstig, uit Gooi en Eemland 15, uit Amsterdam en omgeving 41, uit Utrecht
en omgeving 23 en uit het Veenweidengebied 10. Twintig personen gaven een
Duitse geboorteplaats op, 15 mannen en 5 vrouwen, ruim 2,5%. Verder stond
er op de lijst een echtpaar van Deense origine, mogelijk verblijvend op een
schip in de Reevaart of de Stille Vecht.
Hoewel het niet mogelijk is alle familieverhoudingen te bepalen, komt een
telling van inwoners, die Duitse ouders of grootouders hebben, uit op 110
(ruim 15,5%). Dit zou kunnen betekenen, dat zo'n 20% van de Bergers in
1830 van Duitse afkomst was. Ongetwijfeld hebben er naamswijzigingen
plaatsgevonden, waardoor de Duitse achtergrond niet meer direct herkenbaar
is. Het percentage zal hoogstwaarschijnlijk groter geweest. zijn. Zo laat
Harmanus Holtkamp, metselaar, wonende in de herberg aan de Brug zich doorgaans Houtkamp noemen. 30
De Duitse herkomst van
Hendrik Schoo, tuinman op
het kasteel, is ook moeilijk
te herkennen. Zijn moeder
komt uit Hamm in het
graafschap Mark. 3l Namen
als: Van Altona, Stiegheider, Winkelmeijer of
Sodenkampf doen op zijn
minst een Duitse achtergrond vermoeden.
In 1830 zijn nog drie kandidaten voor de conscriptie
van 1813 woonachtig in
Den Berg, namelijk: Gerrit
Hendrik Meijer (uit Venne
bij Osnabriick, 49 jaar),
Hendrik Eggelmeijer (uit
Bramsche bij Osnabrück,
55 jaar) en Hendrik
Klaphake (uit Ankum bij
Osnabrück, 53 jaar).
28

Ajb.3. Fragment van de kaart van C.R.T. Krayenhoff,
1809-1823. Nederhorst den Berg en omgeving
anno 1820. De kaart geeft een duidelijk overzicht
van de stand van de vervening.
Op veel plaatsen is de vervening nog in volle gang.
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De op één na oudste in Duitsland geboren inwoner was in 1830 Hendrik Doos
(Doods).Hij werd in 1755 geboren in Sudlohn (Zatloo, Zutloone) in Munsters
en woonde al vóór 1801 in Nederhorst den Berg. Aanvankelijk was hij koopman. In 1811 was hij betrokken bij de stichting van de rooms-katholieke kerk
in Nederhorst den Berg. In 1812 noemde hij zich fabrikeur en bezat ruim vier
morgen grond aan de Meerdijk. In 1815 trouwde hij, 60 jaar oud en zich wever noemend, met zijn dienstmeid Antje Volkers, 37 jaar, dochter van wagenmaker Volkers. Hij kocht drie woningen (genaamd de Zandkuil) ten noorden
van het kerkhof op de heuvel. Arm was hij niet, want in 1824 betaalde hij 30
gulden in de belastingen en was daardoor kiesgerechtigd. Enige maanden later was hij aan lager wal geraakt, want in 1825 werd hij als armlastig beschouwd. Het echtpaar kreeg toen van de rooms-katholieke armenzorg enig
onderstand.... uit hoofde van hun sober bestaan, vooral om in het onderhoud
van hun onnozel dochtertje te kunnen voorzien. Hendrik stierf in 1831, hij was
toen 77 jaar oudY
Een nieuwkomer in 1830 was Bernardus Belters. Hij werd in 1822 in
Nederhorst den Berg ingeschreven om aldaar zijn domicilium te houden en
het beroep van schoenmakersbaas uit te oefenen. Hij kwam toen van Loenen
aan de Vecht, was 24 jaar oud, ongehuwd en geboren in Sen den in
Münsterland. In 1824 trouwde hij met Maria Bouwman. Zijn ouders woonden toen nog in Senden. De moeder van Bernard gaf blijkens een translaat
eener akte den dertig sten september laatstleden in Münster voor den Cu rat
Kapelaan van de Heilige Ludgerus Kerk gepasseerd toestemming voor het
huwelijkY In 1840 woonde hij niet meer aan Den Berg. Volgens de volkstellingsgegevens van 1840 waren er waarschijnlijk nog steeds 15 uit Duitsland
geboortige personen in de gemeente woonachtig. De oudste op de lijst was
OUo Lankmeijer, 86 jaar, geboren in Warndorp bij Osnabrück, weduwnaar
van Gijsje de Haas. Hij woonde al heel lang in de gemeente. Op de conscriptielijst kwam hij vanzelfsprekend vanwege zijn leeftijd niet voor. In 1816
trouwde zijn dochter Emmetje met de geboren Berger Hendrik Portengen.
OUo stierf ten tijde van het verzamelen van de volkstellingsgegevens, achter
zijn naam op de lijst staat: overleden. De voormalige dagloner, aardwerker en
werkman stierf in de leeftijd van 87 jaar op 2 december 1839 in het huis genummerd 86. Misschien is met hem de laatste oorspronkelijke Bovenlander
in Den Berg heengegaan. 34
Dit artikel verscheen eerder in "Tussen Vecht en Eem" , 1Se jrg. nr. 4, december 1997.
Enige kleine wijzigingen zijn aangebracht.
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De Torenweg anno 1900
Ruud Verkaik

Op een dagtocht naar Nederhorst den Berg in april 1900 maakte de
Amsterdamse fotograaf Jacob Olie (1834-1905) een prachtige foto van de
Torenweg, (zie foto op de omslag). Olie maakte tussen 1860 en 1904 duizenden foto's, de meeste in Amsterdam; sfeervolle en romantische stadsgezichten, maar ook opnamen van het alledaagse leven en de bedrijvigheid. Ook trok
hij de omgeving van de hoofdstad in om daar mooie plekjes vast te leggen.
Hij maakte alleen maar eendaagse tochtjes, zodat een reis naar Nederhorst
den Berg wel zo ongeveer het verst mogelijke was, dat op een dag bereisd kon
worden vanuit Amsterdam in die dagen.
Vorig jaar heeft de Historische Kring deze foto, te samen met 5 andere foto's,
aangekocht.

+

Van de Torenweg of Kerkweg, zoals men in die dagen ook wel zei, zijn van
dit punt een aantal afbeeldingen op ansichtkaarten bekend, maar dit beeld
geeft de situatie wel het mooiste weer.
De bebouwing van de Torenweg eindigde hier. Rechts zien we de wegsloot
met een rij knotwilgen, waarachter weiland is en waar de boerderij van
Brouwer aan de weg naar het kasteel staat.
Het witte gebouwtje links is de gevangenis. Elk dorp had een eigen cachot,
dat buiten het dorp stond. Daar werden zwervers, landlopers en al te luidruchtige gastarbeiders ondergebracht. Ook inwoners kwamen er wel eens terecht, bijvoorbeeld voor illegale slachtpraktijken of openbare dronkenschap.
Het gebouwtje, opgetrokken in een soort boerenneogotische stijl, werd gebouwd in 1883. Het staat er niet precies, maar uit de notulen van de
Gemeenteraad en andere correspondentie valt op te maken, dat de bouw
noodzakelijk geacht werd, omdat de sinds 1882 drooggelegde Horstermeer
veel grondwerkers en ander vreemd volk aantrok. In juni 1883 waren er wel
180 polderwerkers in de polder werkzaam. Meerdere malen moest de veldwachter in die zomer assistentie vragen aan de Rijksveldwacht. In het najaar
daalde het aantal werkers wel weer. Het stukje grond, 60 ca, werd in september aangekocht van de dames Schulz te Amsterdam voor f 100,-. De overdrachts- en omheiningskosten waren voor de gemeente. Gezien de ontluchtingspijpjes waren er twee cellen in. Erg comfortabel zal het binnenin niet geweest zijn.
32
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In het rietgedekte huisje waren twee woningen. Links woonde een tijdlang
timmerman Jan Middelkoop en rechts Bernard en Bertha Portengen . Achter
de woninkjes stond de timmermanswerkplaats, die op andere afbeeldingen
goed te zien is. Gezien de bonenstaken was er ook een moestuin. Daarachter,
haaks op de weg, staat een huis met pannendak. De zijgevel van het huis van
olieman Bouwer is ook nog te zien met op het dak een mooie, kolossale
schoorsteen. De handkar staat nog aan de weg vlak bij de kerktrap. Uiterst
links is nog zo'n grote schoorsteen te zien, evenals op het platte dak van de
kerk.
En dan het verkeer. Drie wandelaars moeten de berm in om een paard-en-wagen met houten spaakwielen te laten passeren. De boer en zijn zoon (of
knecht) houden de smalle weg goed in de gaten. Het is twee minuten voor 12.
Aan beide zijden van de Torenweg is nu bebouwing en het vele verkeer kan
gebruik maken van een heel wat bredere weg.

+
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Dokter Wartena,
vechter voor de Vechtstreek
Jan Baar

Inleiding bij
"De gezondheidstoestand in de Vechtstreek rond 1900"

+

In het eerste kwart van de vorige eeuw was de droogmaking van de plassen
ten oosten van de Vecht en de verbetering van de beheersing van de waterstand van de Vecht volop onderwerp van studie en discussie.
De heer Ir. A.L.H. Obreen plaatste het onderwerp vanaf 1900 met grote volharding steeds weer op de agenda. Met onvermoeide ijver hield hij jarenlang
"een veldtocht om de Vechtenaren uit hun benarde toestand te redden".
Obreen woonde in 's Graveland, had bezittingen in de Horstermeer en was
voorzitter van die polder. Ook was hij oud-hoofdredacteur van de Telegraaf.
Door middel van brochures, lezingen en ingezonden brieven probeerde hij
zijn doel te bereiken. In 1906 vroeg hij concessie aan voor de droogmaking
van de Westeinderplassen onder Aalsmeer.
Hij was de grote animator van het verzoekschrift aan de koningin in 1907,
waarin sterk werd aangedrongen over te gaan tot droogmaking van de plassen. Het adres werd ondersteund door 3000 handtekeningen.
In 1913 kwam Obreen zelf met een droogmakingsplan voor de Vechtplassen.
Op maandag 17 oktober 1904 hield de heer Obreen voor een talrijk en aandachtig publiek ook in Nederhorst den Berg een "Openbare voordracht over
de Vechtstreek en de middelen tot haar verbetering" in café Bomhijm aan de
brug. De Gooi- en Eemlander deed verslag van de lezing. In zijn toespraak
schetste Obreen de ellendige toestand in de Vechtstreek: De Vecht is armzalig in verval. Vruchtbare grond ligt jaarlijks doelloos onder water door de vele
overstromingen. Alom vindt landverlies plaats. De Vechtstreek zinkt weg in
het moeras. De gezondheidstoestand wordt steeds slechter, de plassen zijn een
broedplaats voor allerlei ziektekiemen.
Vele autoriteiten steunden en bevorderden de plannen tot verbetering onvoldoende. Het bleef te veel bij "geschrijf en gewijf', was ook de mening van
veel medestanders van Obreen.

34
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In een ingezonden brief in de Gooi- en Eemlander van 1 november 1905
breekt Obreen nog eens een lans voor de droogmaking: "Moerassen zijn een
grote fabriek van vijandige invloed voor mensch en dier.... Wij herhalen, wat
wij ook reeds elders hebben aangetoond, dat de plassen en moerassen beoosten de Vecht een vlek zijn op de kaart van Nederland, welke hoe eer hoe beter moet worden teniet gedaan, want zij zijn de woonplaats van een beschaafd
volk onwaardig."
In december 1906 richt het bestuur van de Horstermeerpolder een adres aan
Hare Majesteit de Koningin, waarin gesteld wordt, dat de polder zeer gebukt
gaat onder waterbezwaar. Al bijna een halve eeuw wordt er gepraat over verbetering van de toestand in de Vechtstreek, maar nog steeds heersen er erbarmelijke toestanden. De drooggemaakte plassen zullen vruchtbare grond opleveren en de volksgezondheid zal aanmerkelijk verbeterd worden. Als er op
meerdere plaatsen op de Zuiderzee afgewaterd kan worden, dus niet alleen
via de Vecht bij Muiden, dan zullen hoge waterstanden niet meer voorkomen.
Op 1 januari 1909 wordt de Vereniging voor de belangen der
UtrechtselNoord-Hollandse Vechtstreek opgericht. Obreen wordt voorzitter

+

+
De dokterswoning aan de Voorstraat en de Reevaart. waar dokter Wartena van 1906 tot 1917
met zijn gezin woonde. Op de foto staat de dokter met zijn vrouw voor het huis. Naast de wo ning staat het houten gebouwtje van het Witte Kruis, daarnaast het koetshuis. Het doktershuis
kreeg later de naam "De Uitvlucht". (Foto Niftarlake 1987).
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van de vereniging, die zal gaan strijden voor een afdoende regeling van de
waterstanden en waterafvoer van de Vecht en de drooglegging van de
Vechtplassen. De heren Voogsgeers uit Loosdrecht en de Bont uit Kortenhoef
behoorden ook tot de initiatiefnemers.
In 1906 vestigt Sjoerd Wartena zich als arts en gemeentearts in Nederhorst
den Berg. Hij is dan 30 jaar. Hij neemt de praktijk over van dokter Jacob Vis
en komt te wonen in het doktershuis aan de Voorstraat aan de Reevaart of
Nieuwe Vecht. Het huis was enige jaren terug door de gemeente aangekocht.
Een voor die tijd behoorlijk salaris van de gemeente en vrij wonen moest
Nederhorst den Berg aanlokkelijk maken om er zich als arts te vestigen en
deze de kans te geven een redelijk bestaan op te bouwen. In september werd
de nieuwe dokter gekozen in het bestuur van het Witte Kruis en later benoemd
tot voorzitter. Ook werd hij voorzitter van de IJsclub Nederhorst den Berg.

+

Wartena zal al gauw aan den lijve ondervonden hebben, dat wonen aan de
Vecht en in de Vechtstreek geen onverdeeld genoegen was in die dagen. De
huizen aan de Voorstraat liepen elk jaar wel een of meerdere keren onder,
waardoor veel bewoners regelmatig gedwongen waren de bovenverdieping
en zolders van hun woningen te betrekken. In de wintermaanden was
Nederhorst den Berg zeer geïsoleerd door de barre toestand van de wegen. In
zijn praktijk werd de arts regelmatig geconfronteerd met de lichamelijke gevolgen van slechte leef-, woon- en werkomstandigheden.
Het kan niet anders of dokter Wartena zal in de contacten met de Bergse notabelen al gauw kennis gemaakt hebben met Ir. Obreen. Deze moet hem warm
gemaakt hebben voor zijn streven de toestanden in de Vechtstreek te verbeteren. De gevolgen van de slechte omstandigheden in Nederhorst den Berg en
omgeving voor de gezondheid van de bewoners interesseerden hem natuurlijk speciaal.
Dokter Wartena raakte zodoende ook betrokken bij de strijd voor de verbetering van de Vechtstreek.
In de Gooi- en Eemlander van woensdag 27 januari 1909 wordt de Openbare
Vergadering van de Vereniging van de UtrechtselNoord-Hollandse Vechtstreek aangekondigd. Sprekers zullen zijn Ir. AL.H. Obreen uit 's Graveland,
Dr. S. Wartena uit Nederhorst den Berg en de heer A Heineke uit Loosdrecht.
In de zaterdag editie wordt nog eens aandacht geschonken aan de bijeenkomst:
De Vereniging krijgt veel medewerking en bijval. De wisselende waterstanden en de noodzakelijke droogmaking van de plassen, de grootste problemen,
36
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zullen de meeste aandacht krijgen. Het hele plan kan in 1913 gerealiseerd zijn,
voor 4.000.000 gulden. Het kapitaal kan gevonden worden in de
Verveningsfondsen en de opbrengsten van de grondverkoop. De plassen zijn
nu een schandelijke rommel. De regeling van de Vecht kan in een half jaar
klaar zijn; er hoeft alleen maar een pomp in Muiden geplaatst te worden.
De krant geeft op woensdag 3 februari in de rubriek "Uit de Vechtstreek" een
uitgebreid verslag van de bijeenkomst. De heren Obreen en Heineke benadrukten, dat het nu of nooit is wat betreft de droogmaking. Er is al veel land
verdwenen. Het Ministerie van Defensie heeft wat betreft het functioneren
van de Nieuwe Hollandse Waterlinie ook geen grote bezwaren meer. "Na hen
Dr. S. Wartena uit Nederhorst den Berg, die de hygiënische zijde der questie
behandelde. Een groot deel der Vechtstreek lijdt hygiënisch zeer onder den
onhoudbaren toestand, die er reeds zeer lang heerscht. De wegen zijn er
slecht, het water dringt overal door, slecht en ongezond drinkwater wordt er
veel gedronken. De huizen staan er 's winters onder water; de provisies zwemmen er in de kelders rond, feitelijk zijn een groot aantal woonhuizen onbewoonbaar. De t.b.c. tiert er welig, niet directelijk omdat de plassen er zijn,
maar omdat door de aanwezigheid der plassen met hun gevolgen van onreinheid, van vochtigheid, natheid de strijd tegen de t.b.c. zo moeilijk wordt.
Bovendien doet zich 't gemis aan grond voor den landbouwer sterk voelen.
Spreker bepleitte op hygiënische gronden droogmaking der plassen."
Aldus dokter Wartena in zijn "eenvoudige causerie met een medische tint",
die door zijn zoon gevonden werd onder zijn nagelaten papieren. Het artikel
maakt overduidelijk, dat de toestanden in Nederhorst den Berg en omgeving,
"het treurigst, achterlijkst, meest onhygiënische deel van de Vechtstreek" ,
zeer schrijnend waren en schreeuwden om verbetering. Die verbetering zou
er uiteindelijk wel komen, maar niet door de droogmaking van de plassen.
In 1911 werd een Staatscommissie ingesteld ter bestudering van de droogmaking der plassen. In 1920 kwam de commissie met een tot in details uitgewerkt plan, dat echter nooit uitgevoerd werd.
In mei 1918 werd in café Bomhijm een openbare bijeenkomst gehouden met
als onderwerp de toestand van de Vechtstreek. De inleider vond de verbetering van de Vechtafwatering en drooglegging der plassen zeer wel mogelijk
én urgent. Staande de bijeenkomst werd een onderafdeling opgericht van de
Noord-Hollandse Bond van Vereenigingen voor Waterschapsbelangen en
Verkeerswezen.
Door het in werking stellen van het Vechtgemaal te Muiden in november 1930
gaf de afwatering van de Vecht op de Zuiderzee weinig problemen meer.
37
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Dokter Wartena vertrok in 1917 uit Nederhorst den Berg, onder andere, omdat zijn kinderen moesten gaan studeren. Hij vestigde zich als arts in
Weesp.Van daaruit was de gang naar het middelbaar onderwijs beter te regelen, dan vanuit het nog steeds moeilijk te bereiken Nederhorst den Berg.
Regelmatig kwam de familie in het dorp terug.
Aan het eind van de oorlog, in het voorjaar van 1945, overlijdt dokter Sjoerd
Wartena ten gevolge van de verwondingen opgelopen bij een bombardement
op Driemond.

t

Onder de titel "De gezondheidstoestand in de Vechtstreek rond 1900" verscheen de causerie van dokter Wartena in het Jaarboekje 1987 van het
Oudheidkundig Genootschap Niftarlake met een voorwoord van Dr. Ruud
Wartena. Zijn inschatting, dat de lezing ongeveer in 1909 gehouden moest
zijn, bleek juist. Zijn opmerking: "Vleiend voor de toenmalige Bergers is dit
verhaal zeker niet, toch is het wel een merkwaardig document en zeker de
moeite waard voor het nageslacht behouden te blijven", kan alleen maar onderschreven worden. De constatering van de redactie van Niftarlake in 1987:
"Wel willen wij constateren, dat er erg veel ten goede veranderd is in de afgelopen 80 jaar", lijkt wat overbodig.
Literatuur:
R. Wartena - Herinneringen aan Nederhorst den Berg in het begin van deze eeuw. In: Prentenboek van

Nederhorst en herinneringen aan groonnoeders tijd.
Jan Baar - Plannen voor Spiegel en Blijk. In: Werinon nrs. 5, 7 en 11.
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De gezondheidstoestand
in de Vechtstreek rond 1900
s.

+

Wartena

M!
Uitgenoodigd door den Heer Obreen ben ik wel bereid eenige woorden te
spreken over de verbetering van de Waterstanden aan de Vecht en het droogmaken der plassen beoosten de Vecht. Des te meer ben ik daartoe bereid omdat zijn streven, dat beoogt vooruitgang en verbetering mij sympathiek is. Ik
geloof wel dat ik in het treurigste, achterlijkste, meest onhygiënische deel van
de Vechtstreek woon en dit feit, mag misschien voor den Heer Obreen een reden geweest zijn, om bij deze gelegenheid mij te inviteeren om mij te mogen
uiten over droevige toestanden die verbetering verlangen, en die ook wel voor
verbetering vatbaar zijn.
Men verwachte echter van mij niet een op statistieken gebouwde en met geleerde beschouwingen doorknede lezing, daarvoor ontbrak mij de tijd. Ik
sprak tegen den Heer Obreen over een eenvoudige causerie met 'n medische
tint, verder zal ik 't ook niet brengen in dezen.
Ik hoorde laatst iemand over de Vechtstreek spreken en zeggen, men kan hier
,s winters geen mensch inviteeren aan alle kanten zit je in de modder.
Ik behoef het nauwelijks te zeggen wat de reden is van de slechte wegen van
de Vechtdorpen en ik spreek uit ervaring als ik de wegen noem van de gemeenten Weesperkarspel, Nichtevecht, Nederhorst den Berg, Vreeland en
Loenen.
Ergerlijk M.H.!
Is de oorzaak hiervan het slechte onderhoud? Ten deele, maar een grooter deel
is toe te schrijven aan de onbeleefdheid van de Vecht en hare dijken om het
water niet binnen de oevers te houden maar het door de dijken te laten gaan,
waardoor al het werk aan de wegen besteed voor niet is.
Men is verbaasd waar al dat water vandaan komt en ziet met verwondering
dat meestal het niet gelukt, de gaten in de dijken te vinden. En dit verschijnsel doet zich niet één maar zeker wel3 à 4 x per jaar voor, de bijna altijd slechte wegen zijn dan compleet modderpoelen, en zooals ik zeide het werk aan de
wegen besteed wordt dan weer vernietigd. En wat nu is slechter voor de hygiënische verhoudingen dan vuiligheid en nattigheid?
Schoolkinderen die zich verstouten dan naar school te gaan, komen beslikt en
bevuild thuis, werklieden (hoewel ze meestal boven op de dijk loopen) even39
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eens; al dat vuil wordt binnen de huizen gesleept, al die modder kan slechts
demoraliseerend werken op een zindelijke huisvrouw, op de hygiëne werkt ze
al zeer slecht.
Toen ik dezer dagen aan één mijner patiënten lijdende aan beginnende longtuberculose zeide: reinheid frissche lucht en goede voeding zijn de eerste vereischten om beter te worden, wat was toen zijn antwoord?
Reinheid met zoo'n modderpoel om je huis waarvan 8 kinderen het slijk in
huis slepen? Open ramen? Om modder en peststank inje huis te krijgen? Ook
van de goede voeding kon de man weinig zeggen maar dat is niet direct de
schuld van de slechte wegen.
Ik spreek natuurlijk niet van het inconvenient datje 's morgens opstaat en water in je gang hebt, en in de kelder een massa water staat waarin de winter provisie drijft, dit is ook niet hygiënisch, ook spreek ik er niet van dat je een paar
dagen op planken moet loopen, en als je 't ongeluk hebt iemand op die planken te ontmoeten je moet overleggen, wie zoo lang in 't water zal staan totdat
de ander gepasseerd is, dit ligt buiten mijn bestek. Is dus de Vecht wat hare
waterstandsregeling aangaat een bron van kwaad, als drinkwater deugt het
Vechtwater heelemaal niet.
Het moest ook niet als drinkwater worden gebruikt, en dit zou ook niet geschieden, indien de woningen goede regenbakken hadden, en dit is althans in
Nederhorst den Berg niet het geval. In 1903 memoreert de gezondheidscommissie over Loosdrecht ± het zelfde: drinkwater voorziening laat veel te wenschen over. Slechts in twee gezinnen wordt het Vechtwater als drinkwater
vóór het gebruik gekookt. Men moet het water in Ned.den Berg van de Kerk
halen en in 't gehucht Overmeer, 20 minuten loop en van die kerk af, spaart
men zich die moeite en drinkt behoudens een enkele meer gegoede, die een
goede bak heeft, uit de Vecht met de klomp als beker of zooals ik dezer dagen
zag, met een omgespoelde steenkolenschep.
En zoo achterlijk zijn de begrippen omtrent hygiëne dat de menschen zeggen,
de dokter beweert Vechtwater moet je niet drinken tenzij goed gekookt, wel
nu nog mooier, mijn vader dronk 't al, mijn grootvader, mijn heele gezin en
typhus hebben we nog nooit gehad! Als je het hebben mot zal je 't toch wel
krijgen. Toen een van de bewoners van het dorp Nederhorst den Berg een
N orton pomp sloeg en zeide brengen jullie een leiding in het dorp dan kun je
goed water krijgen, toen werd op dit voorstel niet met kracht ingegaan.
Waarom? Omdat het begrip hygiëne hier een wanbegrip is en waarom dat,
omdat Nederhorst den Berg en vele dorpen aan de Vechtstreek zoo geïsoleerd
liggen, zoo weinig voeling houden met de centra, zoo in hun eigen kringetje
ronddraaien dat ze geen open oog hebben voor wantoestanden.
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Is het te verwonderen dat toen de gezondheidscommissie Bussum in 1903 een
onderzoek instelde naar het aantal typhus gevallen in haar environs, Weesp,
Nederhorst den Berg, Weesperkarspel en Muiden bovenaan stonden?
De gezondheids Commissie liet toen ook in haar verslag drukken: de typhus
gevallen in Weesp, N. den Berg, Weesperkarspel en Muiden zijn waarschijnlijk veroorzaakt door het Vechtwater, dat niet alleen voor het spoelen van vaatwerk en het verdunnen van de melk maar ook ongezuiverd als drinkwater
wordt gebruikt. De arbeidersbevolking van de Vechtstreek, die over 't algemeen arm is omdat de industrie niet veel beteekent en de Vechtstreek wat men
noemt een dooie achteruitgaande streek is, woont althans zoover ik kan oordeelen in slechte woningen, in krotten! Zelfs het huis van de hoofdonderwijzer der openbare school te Nederhorst den Berg zou geen gek figuur slaan onder de onbewoonbaar verklaarde woningen.
En wanneer ik klaag bij de Overheid dat 't uitvoeren van hygiënische begrippen en ook b. v. van ontsmettingen op allerlei bezwaren stoot omdat de men-

+
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Afb. 1. Reevaart met brug en brughuis omstreeks 1906. Het brughuis met aangebouwd sekreet
werd in 1908 vervangen. Het pand aan de Overmeerseweg, waar nu de apotheek gevestigd is,
werd in 1904 gebouwd als woon- en winkelhuis met hulppostkantoor. De brug links over de
Ankeveensvaart verdweenjaren later. Voorde dorpsherberg is nog geen veranda. De lantaarns
aan de brug moesten voor enig licht zorgen. In de verte is de pijp van het stoomgemaal van de
Blijkpolder te zien (Collectie Ruud Verkaik).
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schen één kamertje hebben waarin alles gedaan wordt, en dat zij bij een eventueele ontsmetting niet kunnen en vaak niet willen afstaan dan wordt ik met
een kluitje in 't riet gestuurd met de woorden: "waar moeten we dan met de
menschen heen?" En dan zeg ik: ruim op de krotten, bouw nieuwe woningen
op plaatsen waar nu honderden Hectaren renteloos liggen; waren de uitgeveende plassen droog in casu voor Nederhorst den Berg: de Blijk- en de
Spiegelpolder dan zou er plaats zijn voor andere woningen en andere bedrijven. Dan zullen die slechte woningen, waarvan er zelfs zijn die het privaat in
de huiskamer hebben, die geen regenwater voorziening hebben, worden verlaten en betere huizen en betere toestanden zullen worden geschapen.
Want wat leveren die plassen beoosten de Vecht op? Visch! meestal echter niet
voldoende voor 'n bestaan, de meeste visschers doen er nog een beetje landbouw bedrijf bij enkelen maar bestaan alleen van de Vischvangst.
Landbouwbedrijf is er weinig omdat er weinig land en veel water is.
Wat wel veel in de Plassen wordt gedaan is plassen m.a.w. het bleekers bedrijf, men behoeft slechts eens dat gezien te hebben om teweten hoe ongezond
dat werk is, uitzoeken van vuil goed is het begin al, het vertoeven tusschen allerlei dampen van wazemend waschgoed het daarna uitspoelen vaak met de
knieën in 't water, uit een verwarmde fabriek in een tochtig spoelhok, dat zijn
zoowat de voornaamste tafareelen.
Men stelle zich niet voor dat al het waschgoed van overleden of nog levende
typhus, t.b.c. etc. patiënten gedesinfecteerd wordt, voor het naar den bleeker
wordt gezonden.
Toen eens een bleeker er op attent gemaakt werd dat het waschgoed van een
typhus patiënt een dag in de creoline moest staan, antwoordde hij: wij zijn anders niet bang voor besmetting.
Het aantal bleekersmeiden en bleekersknechts dat om gezondheidsredenen
van vak moet veranderen is legio. Vraagt een vader mij, wat moet mijn zoon
of dochter (die b.v. eens pleuris heeft gehad, die b.v candidaat is voor tuberculose) worden, ik zeg geen bleeker laat hem boerenknecht worden. Eenige
malen heeft mij reeds getroffen dat de vale ex bleeker een gezonde boer werd.
En waarom worden zoovele Nigtevechters, Vreelanders, Weesperkarspelaars,
Nederhorst den Bergers en Loosdrechters bleeker? Omdat er in die dorpen al
te veel ambachtslieden zijn; omdat ze iets moeten verdienen en bij de bleekers meestal nog wel plaats is.
Meisjes en jongens met bloedarmoede ontmoet men in de bleekerijen, geen
krachtige en bloozende jongelui. De plassen hebben van de voorstanders der
drooglegging al veel op hun verantwoording gekregen, zoo ook de kindersterfte, de tuberculose, de malaria.
42
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De kindersterfte heeft mijns inziens met het al of niet droogleggen der plassen niets te maken, de tuberculose qua tuberculose ook niet, de tuberculose
ontstaat niet door de plassen, de strijd tegen de tuberculose als volksziekte kan
door omstandigheden aan de Vechtstreek niet voldoende gestreden worden.
Het ongunstige bedrijf van kleerenbleeker, ik bedoel natuurlijk ongunstig wat
betreft hygiëne, de slechte woningtoestanden, de slechte hygiënische begrippen, bijgeloof, deze zijn het die de strijd tegen de tuberculose zwak maken!
Het is toch een bekend en door statistieken bewezen feit dat de tuberculosebestrijding daar het hoogst is, waar de bevolking op sociaal en op hygiënisch
gebied het laagst staat. Een specialist op gebied der tuberculose heeft het juist
gezegd, de ideale oplossing over het tuberculose vraagstuk bestaat niet daarin dat men elk nieuw geval van t.b.c. dat zich voordoet weer onschadelijk gaat
maken; dat zou een eeuwig durende bezigheid zijn. Men moet echter zorg dragen dat er geen nieuwe gevallen kunnen ontstaan en dit kan men bereiken
door: uitroeiïng van drankmisbruik, slooping van ongezonde en opbouw van
hygiënisch ingerichte huizen en ten derde door desinfectie van woningen en
plaatsen waar tuberculoselijders vertoefd hebben.
Wanneer eenmaal de Ned. Centrale vereeniging tot bestrijding der tuberculose in die richting, die vooral voorgestaan wordt door Dr. Heyermans uit
Amsterdam, gaat werken dan ben ik er van overtuigd dat het gehucht
Overmeer en het gehucht Hinderdam beide behoorende tot de Gemeente
Nederhorst den Berg bijna geheel naar den grond gaan; dat ook in Nederhorst
den Berg vele krotten zullen worden opgeruimd, krotten die wanneer ze eens
een tuberculose lijder herbergen deze eene lijder vaak door meerdere familieleden wordt gevolgd. En deze slechte toestanden wat betreft hygiënische
begrippen, drinkwatervoorziening, slechte woningen bestaan zooals ik na ingewonnen informaties heb vernomen langs de gehee1e Vechtstreek; hoewel
wat de drinkwater voorziening betreft in Loosdrecht een groote verbetering
is ontstaan door het boren van 3 Norton pompen.
In vergelijking met dorpen in droge gebieden (Drente, Gelderland) kan blijken dat de plassen geen invloed hebben op het voorkomen van tuberculose.
Toch blijkt dat de t.b.c. sterfte in Nederhorst den Berg stijgende is in vergelijking met die aan andere ziekten. In 1907 waren 18% van alle sterfgevallen
aan t.b.c. te wijten, in 1908 zelfs 39 %.
De bewering dat door de uitgeveende plassen meer t.b.c. zou optreden blijkt,
door het bovenstaande en ook uit wat ik straks zal zeggen niet juist. Maar gaan
wij nu, nu de bestrijding overal krachtig ter hand wordt genomen door vereenigingen als het Witte en Groene Kruis, door plaatselijke vereenigingen eens

43

+

IwerinonNdBsp eCiaa1 08 - 08 - 2001 15:05 Pagina 44$ieARIE:DesktoP Fo1der:werinonnr. 43:

+

na hoe weinig symphatie en hoe weinig steun wij medici vinden in onze omgeving voor die symphathieke strijd, en gaan wij dan eens over bijv. 10 jaar
onze statistieken na dan is het mijn overtuiging dat de Vechtstreek, blijft zij
zoals ze is bovenaan zal staan in het sterfte cijfer der t.b.c.
Wordt zij niet stelselmatig achteruit gehouden en worden alle zeilen bijgezet
tot haar vooruitgang (het grootste zeil is m.i. de drooglegging der plassen),
wordt niet meer lakoniek de schouders opgehaald wanneer er verbetering van
hygiëne wordt geeischt, komen andere menschen met energie en gezonde begrippen hier wonen - en dat zal gebeuren want er is gebrek aan land - dan zal
de Vechtstreek ook haar rechtmatig deel (leveren) in de strijd, die in de tegenwoordige omstandigheden zoo moeilijk is te strijden, daar de strijdmiddelen afwezig, of in gebrekkige staat aanwezig zijn.
In Nederhorst den Berg bestaat, dank zij haar ijverig bestuur en het werken
van enkele leden een bloeiende afdeling van het Witte Kruis. Men denke echter niet dat de invloedrijke menschen er zich warm voor maken, ze betalen
hun contributie en 'voila tout' . Toen over een huisbezoekster, een enquetrice
werd gesproken die alle t.b.c. gezinnen zou bezoeken en hare wenken zou geven, moest het bestuur, hoewel zich een daarvoor geschikt meisje bevond in
de gemeente toch besluiten haar niet aan te stellen omdat men vreesde (en terecht m.i.) dat haar werk een groote desillusie zou worden en zelfs, op zijn
ergst tot vijandelijkheden zou worden overgegaan! Waarom? Ik zeg het tot
vervelens toe, Mijne Heren, omdat men nog lang niet rijp is voor zulke dingen, omdat de bevolking achterlijk is, omdat welstand, beschaving en het gevolg van dit laatste, een open oog voor hygiëne hier totaal ontbreekt.
En hiervan zijn m.i. de uitgeveende plassen schuld. Geen schoner voorbeeld
dan de Horstermeerpolder: de vreemdelingen brengen haar vooruit en de inboorlingen van de Vechtstreek mogen hen plantenvreters, anarchisten of dies
meer zij noemen, het zijn menschen met handen aan hun lijf en hersens in hun
hoofd. Waarom? Omdat zij uit meer bevoorrechte streken naar hier komen.
Hoe is verbetering te krijgen?
Een onzer collega's uit de Vechtstreek schreef voor eenige jaren: het sterftecijfer zal in de Vechtstreek dalen, wanneer ook deze, evenals de groote steden
eens van goed zuiver drinkwater zal zijn voorzien. Wanneer door woningverordeningen eischen gesteld kunnen worden tot voorkoming van vochtigheid
van woningen, omtrent inrichting van privaten, omtrent toetreding van licht
en lucht, zindelijkheid enz.
Is er in die 5 à 6 jaar iets gedaan in die richting? Is er voor goed drinkwater
gezorgd? In Nederhorst den Berg zeker niet, daar bouwde men deze zomer
een nieuw brughuis zonder regenbak, waarom? Omdat de brugwachter het
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water wel van de kerk kon halen! Nu, men kan zich licht begrijpen, dat die
brugwachter dat wel zal doen, maar dat hij of anders z'n kinders als er eens
geen water in huis is, wel zoo onhygiënisch zullen zijn het eventjes uit de
Vecht te putten. Hoe is te verkrijgen verbetering van wegen, verbetering van
woningen, verbetering van drinkwatervoorziening, van zindelijkheid, van
bijgeloof en laatst not least van hygiëne?
Door het isolement der Vechtdorpen op te heffen, door leven in de brouwerij
te brengen, door fris sc here bedrijven en frisschere begrippen in te voeren, het
droogleggen der plassen kan hier veel verbeteren. Voor Nederhorst den Berg
en omstreken zal door die droogmaking beter verkeer komen en dus meer
welvaart en de Horstermeerpolder, een polder die door de verdrukking heen
toch vooruitkomt, (men moet de bewoners bewonderen die jaar in jaar uit
daarin ploeteren en werkelijk met succes) zal er zeer wel bij varen.
Wat is de Horstermeerpolder? Niet veel meer dan een vergaarbak van de
hooger gelegen Polders; voeg deze schadelijke waterovervloed bij den poreuzen bodem dan is 't niet te verwonderen dat het land althans op de lager
gelegen gedeelten niet goed kan worden, voor en aleer de plassen zijn droog
gelegd.
Deze omstandigheid, gevoegd bij de vele wellen die na de droogmaking der
Polder te voorschijn zijn gekomen hebben de kosten van bemaling van de
Horstermeer Polder opgevoerd tot f 32.- per Hectare, zeker geen klein bedrag.
Voor en aleer ik het oordeel van eenige Geneeskundigen om de plassen wonend u mededeel wil ik nog één ziekte bespreken die hier niet zoo veel voorkomt als men met 't oog op het stilstaande water in de uitgeveende plassen
zou kunnen vermoeden en dit is de malaria. De typische malaria werd door
mij eenige malen waargenomen bij bewooners die van elders waren gekomen,
deze gevallen mogen we dus niet met zekerheid rekenen, verder werd malaria hier sporadisch gediagnostiseerd bij schoolgaande kinderen en bij grondwerkers. Het zal mij zeer aangenaam zijn die medici die nooit malaria in de
practijk aan de Vecht hebben gezien eens te inviteeren en hen in gezinnen te
brengen waar telken jare malaria is. Waar zij de verzuchting hooren s' winters
ben ik goed,zomers kan ik haast niet. Ik ken een huisgezin in mijn practijk
waar reeds 2 jaar achtereen man en vrouw om de anderen dag een aanval hadden en wel op verschillende dagen, zoodat de eene dag de boer de andere dag
de boerin de koeien ging melken. Ik zeg niet dat hier veel malaria voorkomt,
ook niet dat de plassen speciaal de schuld hebben, maar dat waar aan de eenen
kant misschien overdreven wordt wat betreft het voorkomen van malaria aan
de anderen kant o.a. in het Udagblad van 28 Dec. ook weer overdreven wordt,
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door te zeggen: 3 medici zeggen geen malaria of weinig malaria in de
Vechtstreek te zien. Dus het voorkomen van malaria is overdreven; in
Nichtevecht, Vreeland, Nederhorst den Berg komt zeer zeker malaria voor en
ook in Loosdrecht zooals mij door ingewonnen informaties is gebleken. En
het is niet uit te maken of hiervan de plassen of andere waters (kleine slooten,
etc.) schuld zijn. Een geval herinner ik mij van een schoolkind dat nooit
elders was geweest uit Ankeveen (midden in de plassen) dit was zelfs zoo
hardnekkig dat tot verplaatsing werd besloten toen juist de koorts bestreden
was. Waarom in een voor malaria zoo gepraedisponeer-de streek niet zeer veel
malaria voorkomt? Om de eenvoudige reden dat men niet meer op het vroegere standpunt staat dat de moeras dampen de malaria geven, maar dat de
muggen, de anophales, de bewerkers van de malaria zijn.
Redenen waarom muggen en speciaal de anophales locaal in gering aantal
worden aangetroffen, zijn er zeer vele en deze berusten meestal op eigenaardigheden in hunne levenswijze of in 't frequent voorkomen van hunne natuurlijke vijanden te water en te land. Door het feit dat vele Noord Hollanders
zich in de Nederhorstermeer Polder vestigen is het niet onwaarschijnlijk dat
de malaria hier wordt gebracht en eens geïmporteerd zal zij een vruchtbaren
bodem vinden.
En dan ten slotte hetgeen ik meen te mogen opmerken omtrent de algemeene
gezondheidstoestand. De hygiënische verhoudingen aan de Vechtstreek zijn
slecht, het isolement is nadeelig voor de welvaart. Waar zooals we straks zagen sociale en hygiënische verhoudingen slecht zijn is meer kans op slechte
gezondheidstoestand.
Is het mogelijk de plassen droog te leggen en blijkt na een ingesteld onderzoek dat de kosten later door de inkomsten worden gedekt dan zal deze maatregel zoo niet direct, dan toch indirect de gezondheid tot voordeel komen.
Meer welvaart, betere woningen met goede drinkwater voorziening en goede
privaten, een meer gemêleerde bevolking, betere verkeerswegen waardoor
opheffing van isolement en hooren van nieuwere toestanden en nieuwere hygiënische begrippen, het niet meer rondkruipen in een klein kringetje zal zeker de beschaving en als gevolg daarvan de hygiëne ten goede komen.
In het verslag van 1906 der Gezondheidscommissie van Loenen en omstreken wordt zoojuist weergegeven wat ik ook beweerde met deze woorden.
Verder heeft de vrij groote achterlijkheid op allerlei gebied, met daarmee samenhangend bijgeloof (zoals vrees voor frissche lucht en koud water), het
vertrouwen in de kwakzalverij, het wantrouwen in de hygiënische maatregelen door de overheid beraamd enz. welke de meeste inwoners van het district
kenmerkt, haar noodlottigen invloed op den gezondheidstoestand.
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Afb. 2. Kaart van de Vecht en de Oostelijke Vechtplassen.
Uit: Jac.PThijsse -"De Vecht", 1916 (2e druk).
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En ik zou zeggen waarom die toestanden die men op de Drentsche heide kan
verwachten, en niet in het centrum des lands? Eenvoudig hierom omdat de
Drentsche hei en de Vechtstreek in één opzicht overeen komen nl. in hun isolement. Men behoeft daarom de Vechtstreek in z'n geheel niet in discrediet te
brengen. Ieder Vechtbewoner zal toch het natuurschoon van de Vecht prijzen,
maar ook de meeste Vechtbewoners zullen zeggen waarom in zoo'n schoone
streek in het centrum des lands zoo verstoken van verkeer zoo zonder bedrij vigheid, hygiënisch in zoo'n slechte conditie. En dan is het mijn overtuiging,
dat zoo het mogelijk is de plassen droog te leggen en de Vecht te regelen, de
Vechtstreek een mooie streek zal blijven en een druk bezochte, welvarende en
last not least een gezonde streek zal worden.

s. Wartena
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Rabobank, Nederhorst den Berg
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