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Foto omslag 1920, Steenkool voor het Horstermeergemaal aan de Machineweg. In de hoek 

van waar nu het boezemkanaal ligt, lag indertijd nog een sluisje tot ca. 1927.
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Kees of Keith Kloosterman uit Gaythorne in
de provincie Queensland zond ons een bij-
drage over zijn oudst bekende voorvader. Dit
was een Hollandgänger die uiteindelijk op de
Hinderdam zijn verdere leven heeft doorge-
bracht. Trouwens, dit even terzijde, in onze
omgeving treffen we heel wat achternamen
aan die verwijzen naar uit de Duitse gebie-
den afkomstige voorouders.

Het artikel van Hans Clever over de grote
overstromingen in de jaren twintig toont aan
dat de Vechtstreek heel wat eeuwen in het-
zelfde schuitje heeft gezeten. De uiteindelijke
oplossing voor de wateroverlast, een gemaal
bij Muiden, kwam als mosterd na de maaltijd.
Het ging in 1930 voor het eerst malen, maar
toen twee jaar later de Afsluitdijk de Zuider-
zee voorgoed afsloot, was het al weer deels
overbodig. Hans schrijft daar de volgende
keer over. 

Er komen in deze Werinon ook een paar pa-
triarchen langs. De eerste, wethouder Jaques
Nieuwendijk, komt kort voorbij in het le-
vensverhaal van zijn dochter Corrie, maar hij
staat op meerdere foto’s in andere artikelen.
Een leuk zoekplaatje. De tweede, Christianus
Hageman, is door zijn achter-achter klein-
dochter Miriam de Koning uit de geschiede-
nis naar boven gehaald. In haar artikel over
het 70-jarig jubileum van wasserij Vecht en
Dijk, in 1939, zien we de krasse oprichter vol
trots, samen met zijn vrouw op de officiële
feestfoto staan. U kunt gevoeglijk van mij
aannemen dat midden jaren vijftig minstens
een kwart van de katholieken in het dorp fa-
milie van elkaar was. 

Leen Houtop sprak met nazaten van Gerrit
Barmentloo. Deze gaf zijn van Struik overge-
nomen wasserijtje de naam ‘De Vecht’ mee. 
U ziet aan de hand van foto’s hoe dat in zijn
werk is gegaan. Adrie, de vrouw van zijn zoon
Dick, vertelde mij naar aanleiding van een
stukje uit de Gooi- en Eemlander over een
door haar gevoerd protest. In een ander arti-
keltje wil een mevrouw uit België een bijbel
uit 1920 teruggeven aan de nazaten van een
toen twaalfjarig jongetje. Zijn onderwijzer,
meester Lommers, kunt u terugzien te mid-
den van zijn leerlingen op een foto (weliswaar
uit 1927) die afgedrukt staat aan het einde van
een door Riny Leurs aangeleverd verhaal over
Slump, de vroegere oppasser van het kasteel.
In 1920 sloot burgemeester Heierman de vie-
ring van zijn 25-jarig burgemeestersjubileum
af met een op de trappen van het kasteel ge-
nomen staatsiefoto. In datzelfde jaar migreerde
het gezin van Floor Smit naar de Horster-
meerpolder. Zijn zoon Frits verhaalt hoe het
gezin tot die stap kwam. Zijn moeder heeft
het die eerste jaren niet echt makkelijk gehad! 

Op 14 januari 1945 kwam er op de dijk van
de Horstermeerpolder tijdens de razzia een
einde aan het jonge leven van Albert van
Benschop. Een Duitse soldaat schoot hem
dood toen hij uit angst opstond uit zijn dek-
king. Ton Kuijs is samen met Leo Wenneker
bezig het voor Albert op het RK kerkhof
opgerichte oorlogsmonument te laten res-
taureren. �

2 WERINON

Gerard Baar

Beschouwt u dit nummer maar als een nieuw begin. De volgende mijlpaal maak ik 
in ieder geval niet meer mee. Ik hoop wel dat de generatie na ons er voor zorgt dat 
het blad Werinon de tweehonderd gaat halen. Ik ben er niet helemaal gerust op. 
Hoewel, de wereld ligt open. Want dankzij internet kregen we per e-mail een artikel 
uit  Australië aangeleverd. 

Probeert u eens te schrijven! Wij redigeren het wel.
Inleveren van uw kopij voor Werinon Nr. 102 kan
tot 15 augustus 2021. info@historischekring.nl

Van de redactie
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Mededelingen en berichten
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Digitale ledenvergaderingen 2020/2021

Vanwege de coronamaatregelen was het niet
mogelijk om op 19 februari 2021 een fysieke
ledenvergadering te houden. Als alternatief
zijn de leden digitaal geïnformeerd en ge-
vraagd om in te stemmen met:

De financiële documenten: 
de kascommissie bestaande uit Ton Keizer
(2020) en Claudette Baar (2021), heeft aan ge-
geven dat penningmeester Petra van ’t Kloos  -
ter zorgt voor een zeer overzichtelijke admi-
nistratie. Met de complimenten voor het
geleverde werk is aan de penningmeester de-
charge verleend. 

De herbenoeming van secretaris Ans Baar
en de benoeming van de kandidaat be-
stuurs leden: Hans Stalenhoef en Jan van
Wijk. 

Er zijn geen tegenkandidaten en/of bezwa-
ren ingekomen. Dit houdt in dat de  secretaris
is herbenoemd en de heren Stalenhoef en Van
Wijk officieel zijn benoemd als bestuurslid. 

Er wordt gewerkt aan een overzicht van alle
bestuurstaken/projecten. Aan de hand daar-
van zullen de taken binnen het bestuur wor-
den verdeeld.

Afscheid bestuurslid Corry Schoordijk 

Corry heeft zich ruim 23 jaar, waaronder een
aantal jaren als penningmeester, ingezet als
bestuurslid voor de Historische Kring. Voor
haar is nu het moment gekomen om zich niet
meer herkiesbaar te stellen voor het bestuur.
Wel blijft zij actief voor het (foto)archief en
andere voorkomende werkzaamheden. 

Helaas is het voorlopig niet mogelijk om in
brede kring afscheid te nemen. Maar wat in
het vat zit verzuurt niet. Wel mogelijk was
haar persoonlijk bloemen te overhandigen. 

Ans Baar

Corry, hartelijk dank voor de tijd en energie die je
al die jaren hebt besteed aan de Historische Kring! 

Nieuwe website in de maak

De website van de Kring is gecrasht. Pogin-
gen om de site weer aan het werk te krijgen
zijn mislukt. Er is een tijdelijke pagina aange-
maakt. De enige optie was een nieuwe web-
site. Voor het maken van het raamwerk/op-
maak en de technische realisatie voor de
nieuwe site is opdracht verstrekt aan ‘Goed
Volk ontwerp’. Inmiddels is dit deel gereali-
seerd. Marjolein Meerbeek heeft spontaan
aangeboden de inhoudelijk invulling voor
haar rekening te nemen. Het doel is om de
nieuwe site medio april 2021 te lanceren.

NIEUWE PROJECTEN: Online-Nieuwsbrief 

Om de leden en geïnteresseerden meer te be-
trekken bij de activiteiten van de Kring en de
geschiedenis van het dorp meer herkenbaar
te maken is besloten om, naast Werinon, met
een zekere regelmaat een Online-Nieuws-
brief uit te brengen. De redactie en de ver-
zending van deze brief is in handen van Coen
Meerbeek.
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Themanummer Werinon: over het ontstaan
van Nederhorst den Berg/geschiedenis Kasteel
Nederhorst

Het themanummer bevat een beschrijving
van de bijzondere wording van het dorp Ne-
derhorst den Berg en de geschiedenis van
kasteel Nederhorst. Deze zeer oude geschie-
denis wordt in dit boekwerk beschreven door
mw. Els Joosse-van Damme. Het verhaal is het
resultaat van een lange zoektocht in de ar-
chieven naar feiten en gebeurtenissen die tot
nu toe nog niet konden worden beschreven
omdat oude bronnen bij de brand van het
kasteel in 1971 verloren zijn gegaan. Die ge-
gevens moesten nu met kunst en vliegwerk
uit alternatieve bronnen worden verzameld.
Het boekwerk wordt vormgegeven door
Theo Cozijn. Het streven is om het Thema-
nummer in de loop van 2021 officieel te pre-
senteren. De uitgave is mogelijk gemaakt met
financiële steun van: de Harmine Wolters
Stichting en Stadsherstel Amsterdam.

Website roerend erfgoed 

De Stichting Tussen Vecht en Eem (TVE) wil
een nieuwe website: ‘Roerend erfgoed tus-
sen Vecht en Eem’ in samenwerking met de
Historische Kringen in de regio invullen.
Claudette Baar, Karien Veerman en Corry
Schoordijk maken van dit verzoek gebruik
om de inhoud van de vitrines in de werk-
ruimte te inventariseren, te fotograferen en te
documenteren. Aan de hand daarvan kijken
ze wat er aan roerend erfgoed geschikt is voor
de regionale website.

Boven: De molen aan het Ankeveensepad. 
Onder: De Peterburgseweg.
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Uitbreiding ‘Vroeger en Nu’- wandeling

De praktijk leert dat de ‘Vroeger en Nu’-
wandeling een welkome aanvulling is in de
informatievoorziening over de historie van
het dorp. Reden om de wandeling uit te brei-
den en borden te plaatsen bij de overige his-
torische gebouwen en objecten in het dorp,
zoals: de molen aan het Ankeveensepad, de
Goog, de Hinderdam, de Zanderijsluis, bij de
plek van de voormalige buitenplaats Peters-
burg (zie foto), Sluis het Hemeltje, De oor-
logsmonumenten, het Gemaal Horstermeer,
het Jagthuis en de Nera. 

De voor de 1e fase van het project ingestelde
werkgroep, bestaande uit: Ans Baar, Gerard
Baar, Theo Cozijn, Koen Hoetmer, Teus van
de Kemp, Herman Schilder en Franck van
Zijl, gaat ook hiermee aan de slag. Het doel is
om het project rond Monumentendag: 11
september a.s. af te ronden. 

Voor het realiseren van de uitbreiding van de
borden-wandeling heeft de Kring, van de ge-
meente Wijdemeren, een mooie financiële
bijdrage uit het Dorpsbudget ontvangen.

PROGRAMMA 2021 

We hopen dit jaar weer fysieke bijeenkom-
sten te kunnen houden. We zijn er in ieder
geval op voorbereid. Zo staan, als het licht op
groen gaat, de volgende activiteiten op het
programma: 

Lezingen 

Lezing over het werk van stadsherstel Am-
sterdam en de plannen rond kasteel Neder-
horst door: mw. Ruth van der Puijl, pro-
jectleider Planontwikkeling en Restauratie
Stadsherstel Amsterdam

Verhalen over de Herauten op de stelling,
door Historica Agnes Boer.

Lezing over de Bergse kunstschilders: Jan -
Jacob Spohler en Pieter van Os, door histo-
rica Dr. Claudette Baar.

Excursie Fort Nieuwersluis 

Met lezing over de historie van Nieuwersluis
c.q. het fort door: Maarten Bootsma, forten-
kenner bij uitstek 

Scholenproject

Hieraan werken de drie basisscholen mee. Ter
afsluiting worden de kinderen onthaald op
kasteel Nederhorst

Overdracht replica Vliegtuigmonument 

De van het monument gemaakte replica
wordt medio mei door de Warinschool over-
gedragen aan de Jozefschool.

Open Monumentendag 

Nog nader in te vullen gezamenlijke activiteit
van de drie Historische Kringen in de ge-
meente Wijdemeren. 

Omtrent de exacte data, tijd en het program -
ma zullen wij u tijdig informeren, via de web-
site:www.historischekring.nl en de Online-
nieuwsbrief. �
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Het hoofd van de Warinschool, meester Lom-
mers, overhandigde deze leidraad voor het
verdere leven aan Adriaan van Nus toen deze
op 30 april 1920 zijn school verliet. We kun-
nen gevoeglijk aannemen dat in die jaren ie-
dereen die de Warinschool doorlopen had
zo’n bijbel mee naar huis kreeg. Gerda las de
achternaam van Adriaan abusievelijk als Van
Nies. Het is Van Nus. Op het dorp woonden
vroeger een paar mensen die zo heetten. 

Om te beginnen Wim van Nus. Hij schoot
mij als eerste te binnen want hij is zijn hele
leven huisschilder geweest. Wim was tevens
een toegewijd lid van Crescendo, onze dorps-
fanfare. Het was een klein mannetje maar hij
droeg zijn tuba al spelend moeiteloos naar alle
hoeken van het dorp als er wat te vieren viel.

Crescendo bracht graag
serenades aan jubilaris-
sen binnen de dorpsge-
meenschap. 

Een andere Van Nus zat
in de collectie van de
onvermoeibare fotover-
zamelaar Teus van de
Kemp. Het schoot mij
te binnen dat ik tussen
al die foto’s een keer
een postbode met die

naam was tegengekomen. Ik hoopte dat die
man Adriaan zou heten, maar het bleek dat
hij onder de naam Klaas van Nus door het
leven ging 1). Ik veronderstel dat Adriaan een
broer was van de twee voornoemde Van Nus-
sen. Hun vader kan het niet geweest zijn,
omdat Wim ongeveer de leeftijd had van mijn
in 1909 geboren vader.

Het zal volgens mij voor Gerda een moeilijk
gegeven blijven iemand te vinden aan wie ze
deze bijbel terug kan geven. Mocht iemand
van u eventuele familieleden kennen, dan
kunt u een bericht sturen naar info@ histo-
rischekring.nl. De Kring zorgt dan dat het
bij de betreffende persoon terechtkomt.      �

1) Waarschijnlijk is Klaas de opvolger van postbode Huib van
Huisstede. Werinon oktober 2014, nr 87, Licht en donker, blz 11
tot en met 14.

De omweg van een bijbel

Dankzij het world wide web kreeg ik van een van onze leden een gedeeld bericht door
van mevrouw Gerda van der Werf uit Belgie. Zij heeft ergens bij een antiquariaat of op
een braderie een bijbel uit Nederhorst den Berg op de kop getikt. Gerda wil deze ge-
signeerde bijbel graag teruggeven aan de eigenaar of aan iemand uit zijn familie. 

6 WERINON

Gerard Baar

Wim van Nus.

Postbode Klaas van Nus.
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Trouwakte van Dirk en Jannetje.

WERINON 7

Vreemde eend in de bijt

Dirk was de vreemde eend in de bijt. In het
doopboek van de kerk van Meersen staat hij
ingeschreven onder de naam Dierck Hermen
Clausterman, geboren op 18 september 1716.
In de trouwakte van Dirk en Jannetje wordt
vermeld dat de bruidegom ‘was geboortig van
Meersen in ’t Osnabrugse, onder den Bisschop van
Munster’. Meersen, het tegenwoordige Mer-
zen ligt in de deelstaat Nedersaksen, niet ver
van de Nederlandse grens.

Hoe kwam Dirk in Holland terecht? 

Van belang is dat Dirk twee broers had, te we-
ten Joan Nicolaus, geboren in 1707 en ene
 Gerard waarvan geen verdere gegevens  be -
kend zijn. Dit betekent dat Dirk niet de eerst-

geboren zoon van
het  gezin was. In
zijn tijd erfde in
dit Duitse gebied
alleen de oudste
zoon, want de

boer  derij en het land mochten in geen geval
worden verdeeld. Alle jongere broers, die in 
de volksmond ‘Heuermann’ of ‘Heuerling’
 genoemd werden, moesten hun heil  elders
zoeken. 

Een vreemde eend in de bijt Keith (Kees) Kloosterman/Gerard Baar

Een huwelijk te Nederhorst den Berg. Op 5 oktober 1749 vond in Nederhorst den Berg
het huwelijk plaats van Dirk Harmense Kloosterman, 33 jaar oud en de 24-jarige
 Jannetje Heek. In de officiële aankondiging wordt vermeld dat beiden ‘alhier wonen’
en de bruid wordt Jannetje Geurtsz genoemd, ‘geboortig van Bunschoten’. 

Jannetjes afkomst

Het doopregister vermeldt: vader Gijsbert
Geurts en moeder Marritje Gijsberts. In la-
tere akten wordt ze Jannetje van Heek en Jan-
netje Geijsen genoemd, een kleine verwar-
ring. Gijsbert Geurts trouwde eerst met
Gijsbertje Rutten uit Spakenburg, op 4 April
1716. Gijsbertje stierf niet lang na hun hu-
welijk, waarop Gijsbert hertrouwde met
Marritje Gijsberts uit Nijkerk op 3 Mei 1718.
De naam Gijsbert veroorzaakt veel verwar-
ring, evenals de achternaam Heek. Want
Marritje wordt ook Marritje Gijsberts Heek
genoemd. 

Onze Jannetje wordt geboren op 10 decem-
ber 1724 uit het tweede huwelijk van Gijsbert
Geurts. Zij heeft een oudere broer en twee
jongere zusters.
Bunscho  ten was
een dorp waar de
mannen voorna-
melijk het beroep
van boer of visser
uitoefenden. De jongens volgden het voor-
beeld van hun vaders en de meisjes werkten
veelal als dienstmeid, voordat ze in het hu-
welijk traden. Het is niet bekend hoe Dirk en
Jannetje elkaar hebben leren kennen. 

Doopregister van Jannetje Heek, Bunschoten 10 December 1724.
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Er zat voor Dirk niets
an ders op dan dat voor-
beeld te volgen. Hij ging
daardoor een ongewisse
toekomst tegemoet en
moest zich verhuren als
landarbeider of soldaat.
In 1648 eindigde met de
Vrede van Westfalen de
30-jarige oorlog in de
Duitse gebieden. Deze
waren als gevolg van de
oorlog totaal verarmd.
Gelukkig had de Repu-
bliek ieder jaar volop sei-
zoenarbeiders nodig in
de landbouw, de veeteelt
of in de turfstekerij. Met
als gevolg dat vele jonge mannen uit de Duitse
landen, ook wel in de wandeling Hollandgän-
ger of Hannekemaaiers genoemd, de grens over-
staken om hier hun brood te verdienen. 

Dirk had ook soldaat kunnen worden of aan
kunnen monsteren op een VOC schip. Het is
in zijn geval anders gelopen. 

Het zat het echtpaar niet mee

Ze trouwden dus in Nederhorst den Berg op
5 oktober 1749. Op 21 december van het-
zelfde jaar wordt hun zoon Harmen geboren.
Het jongetje overlijdt helaas twee maanden
later. Ze zijn arm, zodat Jannetje in 1750 een
acte van indemniteit gaat vragen aan de Ker-

kenraad van Bunscho-
ten. Met deze acte ver-
plichtten de kerken-
ra den zich om hun
doopleden die naar an-
dere plaatsen waren
verhuisd, te ondersteu-
nen indien zij in ar-
moe de zouden verval-
len. De plaatselijke kerk
kon dan een beroep
doen op de kerkelijke
gemeente waar diegene
geboren was.

In de jaren twintig van de twintigste eeuw moest Duitsland herstelbetalingen doen aan de
 geallieerden voor geleden schade tijdens de Eerste Wereldoorlog. De economie had zwaar te  lijden.
Gemeentepersoneel kreeg als salaris een noodbriefje met daarop de afbeelding van een historische
gebeurtenis. Deze ‘waardebon’ verwijst naar de trek naar Holland om er seizoensarbeid te gaan
doen. Terwijl er thuis extreme armoede heerste, bood Holland werkgelegenheid en voedsel.

(Copyright Paul Harris?) Kaart
van de omgeving van de Hinderdam
omstreeks 1770. De pijl geeft de lo-
catie van het huis van Dirk aan.
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noemd als opvolger van Slof voor het over-
zetten van personen of goederen.

Op 9 november 1758, bijna negen jaar na de
geboorte van Harmen, wordt Gijsbert gebo-
ren en gedoopt in de Hervormde Kerk van
Nederhorst den Berg, doopgetuige is Maria
ten Hoove, huisvrouw van Jan Schottelink.
Er zit veel tijd tussen de doop van hun eerste
kind en die van Gijsbert. Is Dirk enige tijd af-
wezig geweest? Het zou zo kunnen, maar het
hoeft niet het geval te zijn, er kunnen in de
tussentijd kinderen dood geboren of na de
geboorte gestorven zijn. Wanneer op 25 Mei
1760 zoon Hermanus wordt gedoopt is de
getuige Emmetje Pak. Als Jannetje 41 jaar is,
krijgt het echtpaar een dochtertje, gedoopt
op 15 September 1766. Het meisje heeft niet
zo lang geleefd, het overlijdt op 30 Novem-
ber 1768.

Hoewel Dirk en Jannetje hun kinderen laten
dopen, worden zij zelf in het geheel niet ge-
noemd als lidmaten van de Hervormde Kerk. 

Wat zou de reden daarvan kunnen zijn?

“De Armbesorgers van Bunschoten beloven en ver-
binden zig bij desen, Jannetje Gijsberts gebooren
van Marretje Gijsberts, op Spakenburg tans woon-
agtig onder Nederhorst den Berg indien zij onver-
hoopt tot armoede mogt komen te vervallen voor haar
Persoon naar ver mogen te zullen assisteeren.”

Gegeven te Bunschoten desen 20 October 1750
wyt lasten naam des E. Kerkenraads.
John: Halewijn Ecclisia Ibidem 

Ontvangst 
Jannetje Gijsbertsz van de Kerkeraad van Bun-
schoten 20 October 1750

In 1751 vinden we Dirk Kloosterman voor
de eerste keer genoemd als belastingplichtige. 

De aanslag luidt als volgt: 

Aan den Hinderdam 
Een Huijsje Haard 

Stedegeld van 1 halfgeld 1.11.8 Billet 1 

Totaal f 1.12.8

Dirk vestigt zich op de Hinderdam

Acht jaar later koop Dirk een
huis op de Hinderdam van
Jan Stapelberg voor 340 gul-
den. Hij is niet in staat het
verschuldigde bedrag op te
brengen en staat voor dit be-
drag in de schuld bij Stapel-
berg. Jaarlijks moet hij tien
gulden rente betalen, naast de
aflossing. Het huis en land
vormen de garantie als de in-
terest en het kapitaal niet
terug betaald worden.

De vorige bewoner van dit
huis, Jacob Huibertsz Slof,
had een contract om met een
veerbootje van zijn huis naar
de overkant van de Vecht te
varen. Dirk wordt niet ge-

Deze foto verschafte de heer B. Noordanus mij in mei 1999 bij een bezoek aan hem in
zijn huis op Hinderdam 6. Hij vertelde mij dat er vermoedelijk nog een balk (die hij mij
aanwees) nog van het vorige huis was, gezien de foto. Hoeveel veranderingen moeten er wel
niet zijn geweest aan het huis dat Dirk langgeleden bezat? 
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Een raadsel

Notaris Van Kel maakt op 18
juni 1782 een voogdijakte
op. Jannetje is weduwe en
voelt haar einde naderen.
Maar wanneer en waar is
Dirk overleden? Dat blijft tot
de dag van vandaag een mys-
terie. Haar twee overlevende
zoons Gijsbert en Hermanus
worden onmondige kinderen
genoemd,zij zijn respectieve-
lijk 23 en 22 jaar oud. In die
tijd was je met 25 jaar vol-
wassen. 
Als executeurs van haar be-
grafenis, ‘redders van haar
boedel’ en voogden van haar
kinderen worden Gerrit
Schottelink en Dirk Verhoe-
ven aangesteld. De akte is
onder ab intestato opgemaakt,
omdat Dirk is overleden zon-
der een testament na te laten. 
Jannetje overlijdt een week
nadat het testament is opge-
steld op 25 juni 1782. Zij
wordt begraven in Neder-
horst den Berg. �

N.B. De schrijver van dit artikel woont in Austra-
lië en is helaas niet in staat geweest het Diaconie-
boek, de doopboeken en de huwelijksinschrijvingen,
die dominee Rappardus zeer nauwkeurig bijhield,
in te zien. Mevr. Van Damme schrijft over deze in-

10 WERINON

vloedrijke predikant Henricus Rappardus, die van
1754-1801 in Nederhorst den Berg zijn ambt uit-
oefende, in het tijdschrift Tussen Vecht en Eem
(TVE 19e jrg. nr. 2). Dominee Rappardus was heel
zorgzaam voor de armen in Nederhorst den Berg.

Voogdijakte Jannetje.

Bronnen: J.H.M. Putman en H.A. Brugman-Feenstra, Van wee bin jie d’r een. De Bunschoter families van ca. 1600-1912, 1983.

Begraafkosten
Jannetje.
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WERINON 11

Vele onderduikers zijn in paniek gevlucht
ook over het ijs. Dat is voor een aantal van
hen noodlottig geworden. De Duitsers be-
gonnen op de vluchtende onderduikers te
schieten alsof het wild was. Er vielen drie
slachtoffers;

Geertruida Vink (22) uit Hilversum. Zij was•
in de Horstermeer vlak bij de Kortenhoefse
 polder om papieren voor een onderduiker op te
halen toen zij werd beschoten. In de middag
overleed zij te Kortenhoef.
Frits van Zanten (22), een joodse jongen uit•
Naarden met de schuilnaam Joop Nieuwenhui-
zen, werd bij zijn onderduikadres bij de Goog
doodgeschoten.
Albertus van Benschop (19) •
Een Bergse jongen. 

Albertus en zijn vriend
Ben Stokkers vluchtten
over het ijs richting Hor-
 stermeer en hoopten
dekking te vinden tussen
de spruitkoolstronken of
bij zijn werkgever, Kos-
telijk. De beide jongens
hadden tot 12 uur be-
schutting gevonden in de
stal van Bart Meijer. Toen
zij die verlieten liepen zij
rechtstreeks in het ge-
weervuur van de Duit-
sers. Albertus werd dode-
lijk getroffen en Ben gaf
zich over.

De Duitsers namen 25 onderduikers als poten -
tiële arbeidskrachten voor de Duitse oorlogs-
industrie gevangen en brachten hen onder in

het gevorderde café Bornhijm, het huidige
Chinese restaurant. In de loop van de middag
werden zij lopend afgevoerd naar Vreeland en
van daar per boot en trein via Utrecht naar
Duitsland. Na de oorlog keerden allen terug
na soms grote ontberingen. 

Een verslag van een ooggetuige

“Over die zondag 14 januari 1945, ik herin-
ner mij na 76 jaar nog haarscherp wat er die
dag gebeurde,” vertelt de toen tien jarige Leo
Wenneker: “De Vecht en de Reevaart (die
toen nog dwars door het dorp liep) waren be-
vroren en op de Spiegel- en Blijkpolderplas
lag een dikke laag ijs. Wij gingen ’s morgens
gewoon op weg naar de kerk maar werden

tegengehouden door
Duitse militairen en
kwamen er niet door. 
Snel gingen wij terug
naar huis om te vertel-
len wat er aan de hand
was. In de loop van de
dag kwa men de Duit-
sers ook bij ons thuis
op het eiland langs.
Mijn  moeder en acht
kinderen, de jongste lag
in het ziekenhuis,
waren doods bang. Vader
zat met twee andere
onderduikers verstopt
in ons huis. Het hele
huis, alle kamers, boven
beneden, de kelder, de

stal, de hooiberg en de schuur werden door-
zocht. Maar er werd niemand ontdekt en de
Duitsers vertrokken onverrichter zake.

Gedurende de Tweede Wereldoorlog hebben vele onderduikers een veilig heenkomen
 gevonden in het dorp en in geval van gevaar, in het riet en het struikgewas. Op zondag
14 januari 1945 werd er in het dorp een grote razzia uitgevoerd waaraan  ca 250 Duitse
militairen deelnamen. Het was hartje winter en het ijs in de polders was sterk.

FURORE TEUTONICO (De Duitse razernij) Leo Wenneker
en Ton Kuijs

Grafmonument voor Albertus van Benschop op 
de RK begraafplaats te Nederhorst den Berg. 

Foto: J.W. Leijenhorst
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12 WERINON

De ontreddering in het dorp was groot. Vader
Bertus van Benschop gaf het overlijden van
zijn zoon aan op dinsdag 16 januari. Op don-
derdag 18 januari werd om 9.00 uur de mis
van Requiem opgedragen in de RK kerk.
Aansluitend werd Albert begraven op het
kerkhof naast de kerk. Het gebruikelijke
klokgelui ontbrak omdat de kerkklokken op
20 april 1943 door de Duitsers waren gesto-
len.

Frits van Zanten werd eveneens op donder-
dag 18 januari, na een herdenkingsdienst in
de Willibrordkerk, begraven en wel op de
 Algemene Begraafplaats naast de kerk.

Monumenten voor de gevallenen

Direct na de oorlog kwam er behoefte aan
een blijk van nagedachtenis om de vreselijke
gebeurtenissen levend te houden. Er werd
een comité van 16 mensen uit de gemeente
gevormd om te komen tot een monument
voor de beide Bergse oorlogsslachtoffers.
De plannen werden ontwikkeld en leidden in
eerste instantie tot één monument. Later
werd gekozen voor twee monumenten; één
voor Frits van Zanten op de Algemene Be-
graafplaats en één voor Albertus van Ben-
schop op de RK Begraafplaats. Later zou daar
mogelijk nog een algemeen monument bij
komen centraal in het dorp. Dit duurde ove-
rigens 40 jaar, tot 14 januari 1995 toen het
Vrijheidsmonument in de Kerkstraat onthuld
werd.

Na enkele collectes was er voldoende geld 
(fl. 2.666,–.) voor de twee monumenten. De
prijs was geoffreerd door steenhouwer De
Groot uit Hilversum en gebaseerd op de ont-
werpen van de gemeentearchitect Burger.
Aannemer Toon de Groot zou de funderin-
gen leggen. Op 14 januari 1946, één jaar na
het drama, werden de monumenten onthuld;
Op de RK Begraafplaats door Pastoor Groot
en op de Algemene Begraafplaats door Ds

Groenenberg. In 1969 werden op verzoek
van de  familie de stoffelijke resten van Frits
van Zanten overgebracht naar het Nationaal
Ereveld te Loenen op de Veluwe. Het graf-
monument op de Al ge mene Begraafplaats
werd afgebroken. Het monument voor Albert
van Benschop staat nog op de RK Begraaf-
plaats.

Als wij dat monument bekijken vallen er een
paar dingen op. De tekst, door vervuiling
nauwelijks te lezen, bevat een slordige incon-
sequentie in de datering. In de geboorteda-
tum staat de maand als nummer vermeld en
bij de overlijdensdatum met de naam.

Voorts valt de spreuk op: Furore Teutonico;
“Door de Teutoonse razernij/waanzin/gevallen.”

Teutoonse is een scheldwoord en staat voor
Duitse. De Teutonen, een Germaanse stam,
trok rond 100 voor Christus moordend en
plunderend door het Romeinse Rijk. De
Romeinse generaal Marius heeft hen uitein-
delijk verpletterend verslagen.

Maar waar komt die spreuk vandaan? Pastoor
Groot gebruikte hem ook al bij het inschrij-
ven van het overlijden van Albertus in het
 Begrafenisboek van de parochie.

‘Furore Teutonico’ staat ook op de gevel van
de bibliotheek van Leuven. De bibliotheek was
in de Eerste Wereldoorlog door de Duitsers
verwoest. Later, in 1928, is deze herbouwd met
behulp van vooral Amerikaanse sponsoren.
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De Belgische pastoor J.C.J. Groot is tijdens
zijn verblijf in Nederhorst den Berg op 10 no-
vember 1945 op 53 jarige leeftijd overleden
en ligt samen met zijn broer begraven in het
priestergraf op de RK Begraafplaats.
Het monument voor Albertus van Benschop
verkeert in een deplorabele staat. De Histori-
sche Kring Nederhorst den Berg onderzoekt
de mogelijkheid van restauratie. Hiertoe is
contact opgenomen met de gemeente Wij-
de meren en met de Oorlogsgraven Stichting,
de beheerder van het monument. �

Geraadpleegde bronnen:

- Een deel van dit artikel is ontleend aan een verhaal van Jan 
Baar in Werinon 59 van februari 2006.

- J.Krol, De geschiedenis van Nederhorst den Berg (1949).
- De Oorlogsgraven Stichting.

WERINON 13

Op de gevel staat de spreuk:

FURORE TEUTONICO DIRUTA,
DONO AMERICANO RESTITUTA.

(Door de Duitse razernij verwoest, 
door de Amerikanen herbouwd)

Een mogelijke verklaring zou kunnen zijn dat
in de tijd van het overlijden van Albertus de
broer van pastoor Groot in Nederhorst de Berg
verbleef. Zijn broer was eveneens pastoor maar
in de Belgische Ardennen, in het dorp Ouren.
Omdat daar twee weken eerder het Ardennen-
offensief was losgebarsten is het mogelijk dat
hij voor dat oorlogsgeweld naar zijn broer in
Nederhorst den Berg was gevlucht. Wellicht,
maar het is niet meer dan een veronderstelling,
is de pastoor door zijn broer uit België op-
merkzaam gemaakt op de spreuk ‘FURORE
TEUTONICO’ van de bibliotheek in Leuven.
Dat zou ook hier de juiste tekst zijn. 

Grafmonument voor Frits van Zanten op de Algemene Begraaf-
plaats bij de Willibrordkerk te Nederhorst den Berg. Het monument
werd in 1969 afgebroken.

1943. Rechts Albert van Benschop bij de feestelijke viering van het
10-jarig bestaan van voetbalclub RKSV VBO.

Hier, bij de Goog, ging de joodse onderduiker Frits van Zanten zijn ongelijke
gevecht aan met naar jongemannen zoekende Duitse soldaten.
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“Zelfs het muziekcorps dat afgelopen za-
terdag over de Dammerweg kwam om het
feest luister bij te zetten, begon pas een
heel eind voorbij ons huis te spelen,” ver-
zuchtte ze. 

Het ging haar vooral om de kinderen
die over deze weg naar school moes-
ten, om maar niet te spreken over de
ouden van dagen. Die konden boven-
dien van z’n levensdagen niet op de
steile kade komen, die langs de Ree -
vaart liep. Bovenop lag wel een voet-
pad, maar dat was met hier en daar een
tegel nogal krakkemikkig. Adrie durf-

de in ieder geval haar kinderen voor geen goud
over de weg of de dijk naar school te laten gaan.
Ze hield ook haar hart vast voor moeders met
kinderwagens, dat was geen doen.

Heeft het protest geholpen?

Zeer zeker. Volgens Adrie pakte dat heel goed
uit. Binnen een paar maanden, in ieder geval
binnen een jaar, lag er een prachtig egaal trot-
toir langs de huizen. Nog steeds wijst ze, als ze
over het stuk oude Dammerweg fietst, auto-
mobilisten terecht die hun auto of aanhanger
op de stoep parkeren. Wanneer ze dan uitlegt
dat ze voor dit trottoir gestreden heeft, geven
ze altijd gehoor aan haar verzoek het vrij te
houden voor de voetgangers.

Met dank aan mevrouw Adrie Barmentloo-
Snel voor de toelichting. Ik heb het kranten-
artikel samengevat. �

Het laatste stuk Reevaart is pas in 1979 gedempt. Aanne-
mersbedrijf Theo van Vliet kocht de kraan van Van Emmerik
die hij vervolgens gebruikte om zijn zandschip te lossen. Daar-
naast had hij de vultrechter van de Ballast overgenomen zodat
hij zijn zand per vrachtwagen kon verkopen. 

14 WERINON

Dammerweg hoort bij Nederhorst den Berg

De demonstranten spuiden op een ludieke
 manier hun ongenoegen tijdens de feestelijke
opening van het nieuwe, gereconstrueerde
dorpscentrum op die dag. Ze voldeden aan
het verzoek van de gemeente dit heugelijke
feit gezamenlijk te vieren met het uitsteken
van de vlag, maar wel op hun eigen manier.
De hele buurt hing hem halfstok omdat ze
zich in de steek gelaten voelden. 

De gemeente liet ze zitten met een tegen de
kade van de Reevaart aanliggende schuine,
vijf meter brede klinkerweg, zonder trottoir
aan de kant van de huizen. Een levensgevaar-
lijke toestand die om ongelukken vroeg, want
tussen de rijweg en de huizen lag een smalle
strook grond. Voetgangers genoten geen en-
kele bescherming tegen, vooral, aan en af
 rijdende vrachtwagens. 

Initiatiefneemster was mevrouw Adrie Bar-
mentloo-Snel, hun huis staat rechts op de
foto uit de krant. Zij wilde met haar actie
laten zien dat het laatste stuk Dammerweg
het stiefkind van de gemeente was. 

In ons archief vond ik een krantenknipsel uit de Gooi- en Eemlander van 19 mei 1971.
Het gaat over boze Dammerwegbewoners die toen langs het laatste, niet gedempte,
stuk van de Reevaart woonden. Het stuk vanaf de jachthaven van zeilvereniging 
De Spiegel tot aan de bocht van de Vecht bij de (voormalige) Overhoek was nog water. 

Waarschijnlijk wordt er pas wat gedaan als wij werkelijk reden hebben de vlag
halfstok te hangen. 

Gerard Baar
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Anthonius Hageman installeerde
bijvoorbeeld in 1877 een stoom-
machine in zijn wasserij aan de
Meerlaan, waarmee hij de eerste
was in het blekersdorp Neder-
horst den Berg. 

Een van de fotoalbums is dan ook
geheel gewijd aan het bedrijf van
de (groot-)ouders van Ans, Truus
en hun dertien broers en zussen,
hun oom, tante, acht neven en nichten; 
Wasserij Vecht en Dijk aan de Dammerweg. 

WERINON 15

Merkwaardig jubileum bij wasserij Vecht en Dijk
Miriam de Koning

Vecht en Dijkfeest 1939. Het 70-jarig jubileum in Hotel Van der Voorn? Uiterst links op het toneel staat Christianus en helemaal rechts zijn
vrouw Johanna van Hilten. Het door Barend Baar aangeboden portret wordt geflankeerd door directeur Toon Hageman en zijn echtgenote.

Op tafel liggen multomappen, binders en lijvige fotoalbums. Het is het zorgvuldig door
Truus Maatman - Hageman bewaarde familiearchief Hageman - Stalenhoef, waar haar
zus Ans van der Linden - Hageman in de jaren tachtig zo voortvarend aan begon. 
Sommige foto’s zijn al gemaakt in het prille begin van de opkomst van de fotografie.
Dat is niet zo gek voor deze familie, die nieuwe technieken steeds vroeg omarmde.

Familie-album nieuwe stijl

Omdat het jammer is dat de
vele familie leden soms lang
moeten wachten voor zij de al-
bums weer eens kunnen inzien,
en omdat zij de  familiever -
halen graag willen bewaren,
hebben twee nichtjes van Ans
en Truus het initiatief geno men
de albums online beschikbaar

te maken op een besloten website. Zo heeft
elk familielid altijd toegang. 

Sch
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Het bouwen van de website gebeurt met alle
betrokkenen. De foto’s illustreren de per-
soonlijke verhalen van de ooms en tantes, die
inmiddels allemaal 75+ zijn en waarvan er
negen nog in leven zijn. 

De Historische Kring Nederhorst den Berg
blijkt een schat aan verhalen en foto’s te be-

zitten, waar allerlei  nabije
en verre bekenden een rol
in spelen. Dankbaar kan er
uit het dorpsarchief worden
geput, om te combineren
met persoonlijke verhalen
en openbare archieven.  Zo
ontstaat er een rijk gescha-
keerd beeld van meer dan
200 jaar geschiedenis van de
families Hageman, Stalen-
hoef en de vele aanverwan-
ten, het koor St. Caecilia en
wasserij Vecht en Dijk.

Een mysterieuze foto

Dat het soms lastig is nabije geschiedenis te
ontrafelen, blijkt bijvoorbeeld uit het verhaal
achter een van de losse foto’s, een forse
groepsfoto, gemaakt in de feestzaal van hotel
van der Voorn. Een gezelschap van zevenen-
vijftig personen poseert rond een schilderij

van een man met een baard
en een pijp. Het bijschrift in
balpen is: 75-jarig bestaan van
Vecht en Dijk, 1944. Het
jaartal is bijgewerkt, er lijkt
sprake te zijn geweest van
enige twijfel, maar duidelijk
is dat het jaartal uiteindelijk
1944 moet zijn. In het fami-
liealbum is dezelfde foto te
vinden met het jaartal 1944
op het bijgevoegde infor-
matieblad met de namen
van de meeste aanwezigen. 

16 WERINON

Maria Hageman dochter van Christianus en
Johanna. Getrouwd met Elias van Benschop.

Zijn vrouw Johanna W. van Hilten.Christianus Hageman senior.
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1944? Was dat niet een
loodzwaar oorlogsjaar?
Goed, vijfenzeventig jaar
bestaan is een feestje
waard, maar zou de was-
serij dat jubileum groots
vieren midden in tijden
van rampspoed? We
kunnen het ons niet
voorstellen. De oudere
ooms en tantes die het
misschien konden weten
zijn overleden. Onder-
zoek bracht uitkomst; in
de Gooi- en Eemlander
van 22 april 1939 vinden
we in de rubriek plaat-
selijk nieuws het artikel
Zeventigjarig bestaan Stoomwasscherij Vecht
en Dijk. B. Baar, oudste werknemer, “over-
handigde daarbij namens het personeel een geschil-
derd portret van den oprichter”, lezen we. 

Aha, het schilderij op de groepsfoto is dus het
portret van Christianus Hageman, oprichter
van Vecht en Dijk. Dat niet alleen, ook Ba-
rend Baar – stoker en het langst werkzaam bij
de wasserij – is op de foto te vinden. Het kan
niet anders of 1939 is de juiste datering.

Alles is hiermee duidelijk rond het 70-jarig
jubileum, zou je zeggen. Maar toch niet he-
lemaal. Wasserij Vecht en Dijk is namelijk in
1874 opgericht door Christianus Hageman,
vijfenzestig jaar geleden! Hoezo bestaat Vecht
en Dijk dan zeventig jaar? 

We tellen wel op tot zeventig jaar als we de
periode van grootvader Anthonius Hageman
er aan toevoegen, die 1869 aan de Meerlaan
is begonnen, maar zijn wasserij nooit Vecht
en Dijk noemde. Wat kan de reden zijn van
deze milde geschiedvervalsing?

Zijn we klaar voor de toekomst?

Allereerst is er een economische reden te be-
denken; donkere wolken pakken zich samen
boven Europa, en de herinnering aan inter-
nationale crises als de Eerste Wereldoorlog en
de beurskrach zullen vers in het geheugen

Christianus voor het huis (nog zonder aangebouwde 2e huis samen met zijn kleinzoon Kees.
Bij gezin Hageman-Zwijsen (2 kinderen).

Vlnr.: Chris, logeetje (Duits Jongetje) Toon (zoon oprichter Vecht
en Dijk), Anna en Kees.
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liggen. De zaak wil zich sterk presenteren als
een reeds lang opererende, betrouwbare on-
derneming waar degelijk werk wordt gele-
verd. Het behouden en werven van klanten is
belangrijk om de voortgang van de zaak vei-
lig te stellen, mochten de tijden weer zwaar
worden. Je zou het opgerekte jubileum in
moderne bewoordingen ook wel ‘marketing’
kunnen noemen.

Verder is er ook nog een belangrijke sociale
reden om juist in 1939 groots een jubileum te
vieren, ook al is het ronde getal van 75 jaar
nog niet bereikt. Toon Hageman is met pen-
sioen gegaan en heeft de zaak overgedragen
aan zijn zonen Chris en Kees. Daar is in de
korte periode van 1935 tot 1939 veel aan
vooraf gegaan.
Toon bouwde met zijn eerste vrouw Anna
Zwijsen, die overleed in 1935, de zaak flink
uit, klaar voor de volgende generatie. Bo-
venop de nieuwbouw uit 1928 is in 1935 nog
een pers- en strijkinrichting op de ververij
gebouwd. De zaak staat er fonkelend bij.

Zoon Chris Hageman werkte al enige tijd
mee in de wasserij. Als vader Toon en Beatrix

(Smits-) Schrama in 1936 trouwen gaan zij
verderop op de Dammerweg wonen. Nu kan
Chris met zijn vrouw Mien Stalenhoef en
hun eerste zeven jonge kinderen de direc-
teurswoning betrekken. 
Zoon Kees – tien jaar jonger dan zijn broer –
trouwt zijn Truus Welle in 1938 en zij gaan
wonen in het gloednieuwe huis, dat gespie-
geld aan de directeurswoning is gebouwd,

zodat er een twee-onder-
een-kap is ontstaan.

Met het jubileum wordt
Toon Hageman nu bedankt
voor zijn voorspoedige lei-
ding aan wasserij, stomerij
en ververij Vecht en Dijk, en
de vader-directeur wenst op
zijn beurt zijn twee zoons en
het personeel een succes-
volle officiële start, een fees-
telijk begin van een nieuw
tijdperk.

Hoe dit nieuwe tijdperk er
uit moest gaan zien, is van de
foto af te lezen; het bedrijf
presenteert zich als eenheid,
gezamenlijk naar de toe-

komst kijkend vanuit een gedeelde traditie.
Het personeel heeft met het schilderij van de
oprichter van Vecht en Dijk werkelijk een
zeer passend cadeau gekozen. De toekomst
zal gestoeld zijn op een duidelijke hiërarchie. 

Het portret is opgebouwd zoals het bedrijf
functioneert: bovenaan de scheidende direc-
teur en het portret van zijn vader, links en
rechts van Toon en zijn vrouw staan de zonen
Kees en Chris, met hun vrouwen Truus en
Mien. Weer naast hen staan links en rechts
Toon’s broer Dirk en zus Tina, inderdaad, ook
kinderen van de oprichter van de wasserij.
Vervolgens staan in een bre de waaier van
links naar rechts drie-en-een-halve rij perso-
neel en familie. Inderdaad, personeel was ook

18 WERINON

Auto en begane grond ververij en ketelhuis Hageman & Zn “Vecht en Dijk”, 1928.
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vaak familie. Niet alleen de kinderen van de
directeuren werkten in de wasserij, ook di-
recte en verdere familieleden. Veel personen
zijn op een of andere wijze verwant aan el-
kaar ontdekken we met het zoeken naar het
verhaal achter de foto, want door de tijd is
kennis van de familiebanden soms verwaterd
of verloren gegaan. Zo leer-
den we weer dat de families
Baar en Van Benschop ver-
bonden zijn met Hageman
via Toon’s zus Maria Hage-
man – getrouwd met Elias
van Benschop – en tevens
via Toon’s vrouw Anna
Zwijsen via Anna’s zuster
Engelina – getrouwd met
Johannes van Benschop. 

Het gaat om complexe ver-
banden met soms op het
scherp van de snede balan-
cerende verhoudingen door
gedeelde historie, afhanke-
lijkheid, en niet te vergeten,
erfenissen. Er was immers nog geen pensioen,
GGZ, WMO of uitkering. De families waren
door dik en dun op elkaar aangewezen,
woonden bij elkaar op het erf(t) en verzorg-

WERINON 19

den elkaars ouderen en zieken. Ouders hiel-
pen elkaars vele kinderen zelfstandig te wor-
den door ze bij het eigen – of een verwant –
familiebedrijf in de leer te plaatsen. 
De directeuren waren dan wel vaak trotse,
barse, veeleisende bazen, ze droegen toch ook
maar de verantwoordelijkheid voor de zeer
uitgebreide families in een kleine gemeen-
schap. Mede dankzij deze houding, lukte het
bijvoorbeeld de gezamenlijke Bergse wasba-
zen tot het eind van de Tweede Wereldoor-
log het volledige personeelsbestand loon te
betalen, een prestatie van formaat.

Nieuwe tijden

Zo bezien is de groepsfoto van Vecht en Dijk
ook een bevroren beeld van een wereld,
waarvan het verval al voor 1939 is ingezet. Na
de oorlog blijkt de sociale structuur die hon-
derden jaren voor overleving borg stond als
een kaartenhuis in elkaar te vallen. En daar-
mee verviel ook het keurslijf, met name ge-

voeld door de generatie die opgroeide na de
oorlog. Geloof werd een keuze, net als de in-
vulling van je persoonlijke leven en je beroep.

Gooi en Eemlander, 22-4-1939.

Bouw Pers- en strijkinrichting 1935.
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Veel van de kinderen van de geportretteer-
den op de foto bleven in Nederhorst den
Berg wonen, de zonen van Kees en Truus
Hageman – Welle besloten bijvoorbeeld
begin jaren zestig Vecht en Dijk voort te zet-
ten. Maar even zo velen vlogen uit naar an-
dere steden, landen en levens. 

En het portret van Christianus Hageman?
Dat bevindt zich nog steeds in het dorp en

Het personeel poseert voor wasserij Vecht en Dijk rond 1890. 

Directeuren na Toon: Chris en Kees Hageman. 

...aan de Dammerweg, het portret van de
pater familias die de drang tot innoveren, uit-
vliegen en ondernemen heel goed had be-
grepen. Dat zijn portret nu op het wereld
wijde web is geplaatst had hij vast een op-
windende en logische stap naar de toekomst
gevonden. �

Februari 2021, Miriam de Koning

Klopt er iets niet in het verhaal? Ken je personen
op de foto die nog niet met naam worden genoemd?
Aanvullingen, documenten en verhalen zijn heel
welkom. We zoeken bijvoorbeeld nog naarstig naar
informatie en/of een foto van Kornelis Peter Zwij-
sen (9 juli 1849 Driel (Gld) - 1912 Utrecht). De
opa van Chris en Kees Hageman via hun moeder
Anna Zwijsen.

Neem svp contact op met Maria da Cruz Pinto en Miriam de
Koning via miriamdekoning@gmail.com, ook als je naar aan-
leiding van dit artikel informatie wilt over de website van de
familie Hageman – Stalenhoef.
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ogen te houden. Volgens Corrie heeft hij dik-
wijls overleg moeten plegen met Baron van
Lijnden, want die had nog aardig wat in de
melk te brokkelen in de beginjaren van de
20ste eeuw. Volgens haar stonden ze op goede
voet met elkaar. 

Naast zijn wethouderschap bekleedde Nieu-
wendijk meerdere functies binnen de dorps-
gemeenschap, onder meer binnen het kerk-
bestuur van de katholieke kerk. Haar vader
had veel aan zijn hoofd, maar kon gelukkig
de code van de bankkluis onthouden. 

Het meisje met de strik

Haar vader trouwde op oudere leeftijd met
een schooljuffrouw van de Jozefschool. Hij
richtte op jonge leeftijd, in 1902, een vesti-
ging aan huis op van de Raiffeisenbank. In
1911 volgde hij zijn overleden vader op als
wethouder van Nederhorst den Berg. De
heer Nieuwendijk heeft jarenlang respect af-
gedwongen door de wijze waarop hij deze
taak, samen met achtereenvolgens vier burge-
meesters, heeft uitgevoerd. Hij probeerde al-
tijd de belangen van de dorpelingen voor

Installatie burgemeester Harinxma thoe Slooten. Hij was bij de Huzaren van Boreel geweest. Het meisje met de witte strik, tussen het
 burgemeestersechtpaar is Corrie Nieuwendijk. Zij zou later trouwen met een man die ook bij de Huzaren van Boreel heeft gediend. 
Achter de baron, met het zwarte hoedje, staat haar moeder. Haar vader ontbreekt door ziekte.

Een al jong zelfstandige Bergse vrouw Gerard Baar

In een onlangs met haar gevoerd telefoongesprek vertelde mevrouw Corrie Elbers-
Nieuwendijk het een en ander. Ze is in 1933 op de Voorstraat in Nederhorst den Berg
geboren als tweede van het drie dochters tellende gezin van wethouder Jacques
 Nieuwendijk (1873-1956). Ze woont al jaren naar genoegen in Voorschoten, maar
denkt natuurlijk wel eens terug aan haar jeugd in Nederhorst den Berg. Tijdens het
lezen van Werinon 100, het jubileumnummer, kwam er weer het een en ander over
die tijd bij haar naar boven. 
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Corrie ziet nog voor zich hoe hij met een
grote sleutel de in haar speelkamer staande
kluis opende om dikke pakken geld veilig op
te bergen. Die bundels toverden de boeren
zomaar uit hun binnenzak als ze ’s mor-
gens terugkwamen van de veemarkt.
Nieuwendijk beheerde dit Bergse filiaal
van de tot Boerenleenbank omgedoopte
Raiffeisenbank 54 jaar lang. Pas na zijn
dood volgde Joop Galesloot hem op. Na
overleg besloot de familie daartoe het
huis in tweeën te verdelen.

Wat haar van het hart moest

Tijdens haar jeugdjaren bracht haar tante,
kraamzuster Grada Nieuwendijk, samen
met dokter Roelofsen heel wat nieuwe
Bergertjes op de wereld. Haar moeder
maakte als vanzelf deel uit van het comité
dat was opgericht om Grada te huldigen

in verband met haar 12½ jarig bakerjubileum.
Grada heeft daar de rest van haar leven met
veel plezier op teruggekeken. Het moest
Corrie van het hart dat haar tante jammer

22 WERINON

Tante Grada wordt opgehaald uit haar dijkwoning aan de Reeweg. De
moeder van Corrie loopt gearmd met haar. De dame met de traditionele
kap is de oude moeder van Grada. Links loopt mevrouw Krol,  echtgenote
van de gemeentesecretaris.

Trouwfoto van het bruidspaar Nieuwendijk-Van der Ven bij de H. Maria Hemelvaart.
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 genoeg niet in Nederhorst den Berg heeft
kunnen sterven. Ze wilde dat zó graag. Om
daar zeker van te zijn, kocht zij zich in 1967
in in het klooster van de Zusters van de Voor-
zienigheid aan de Dammerweg (naast de Jo-
zefschool). Helaas moest de Voorzienigheid
dit gebouw een jaar later vanwege onderbe-
zetting en toenemende kosten noodgedwon-
gen in de verkoop doen. 
Tante Grada, die op de eerste boerderij die
aan de Reeweg heeft gestaan op de wereld
kwam, moest daardoor naar Bosbeek in
Heemstede verhuizen. Daar sleten de nonnen
van de Voorzienigheid in alle rust hun laatste
dagen na een werkzaam, vooral dienend
leven. Grada kwijnde door heimwee gekweld
al gauw weg in dit met een park en een be-
graafplaats toegeruste rusthuis. Ze is wel in
Nederhorst den Berg begraven.

Corries vroege jeugd

Niet alleen de grote kluis-
sleutel staat bij haar in het
geheugen gegrift. Corrie
vergeet daarnaast nooit dat
ze eind 1939, als zesjarig
meisje, bij de inauguratie
van Burgemeester Harinx -
ma thoe Slooten mocht zijn.
Vooral de ceremonie van het
overdragen van de ambtske-
ten door vertrekkend burge-
meester Schimmelpenninck
aan zijn opvolger maakte
grote indruk op haar. Ze ziet
zichzelf nog op haar paasbest
gekleed door het gemeente-
huis lopen. De aandacht die de volwassenen
aan haar besteedden riep bij haar een soort
prinsessengevoel op! Ze viel in die periode
van haar jonge leven van de ene verbazing in
de andere. Want in de middag van de 13e mei
1940 stond ze ineens met haar moeder en
zusjes tussen een heleboel mensen op de

Crailoseheide. De hele gemeente Nederhorst
den Berg zou onder water ko men te staan
omdat defensie de Nieuwe Hollandse Water-
linie op die dag inzette om de opmars van de
op 10 mei binnengevallen Duitsers een halt
toe te roepen. Haar vader was in het dorp
achtergebleven, omdat de Raad hem, als wet-
houder en loco-burgemeester, in oktober ’39
had benoemd tot plaatselijk leider voor de af-
voer van het vee. Dat verliep die dag geheel
volgens plan, zodat Nieuwendijk zich laat in
de nacht bij zijn gezin in Schellinkhout voeg -
de. Haar moeder vertikte het om op de voor
hun  bestemde plek te overnachten. Mijnheer
Blootshoofd, loco-burgemeester, loste dat
probleem op door de familie bij hem thuis te
ontbieden. Corrie had moeite zich in te hou-
den toen ze zijn naam hoorde. Op 15 mei
ondertekende generaal Winkelman in alle
vroegte de volledige overgave, zodat ze een
paar dagen later weer gewoon thuis sliep.

De Lagere School

De Jozefschool stond schuin tegenover hun
huis aan de overkant van de Reevaart. De
smoes dat de brug openstond heeft ze nooit
hoeven gebruiken, want ze ging maar wat
graag naar school. Jammer genoeg viel het

Secretaris Krol, Franssen (voorzitter Spiegelpolder), burgemeester Harinxma, weth. Nieuwendijk en
weth. Bobeldijk (tevens secretaris van de Spiegelpolder) na de officiële opening van de Spiegelweg.
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 onderwijs in het laatste halfjaar van de oorlog
helemaal stil. Corrie zat toen in de vijfde klas,
want de vierde had ze overgeslagen. Na eind
juli ’46 de zesde klas te hebben doorlopen,
mocht ze op twaalfjarige leeftijd meteen naar
de tweede klas van de HBS in Hilversum. Bij
twee dorpsjongens, die gewoon in de eerste
klas moesten beginnen, viel dat in het ver-
keerde keelgat. Ze staken hun jalouzie daar-
over niet onder stoelen of banken. Corrie trok
zich er dankzij haar opgeruimde aard niets van
aan, ze ging toch al het liefst haar eigen gang.
Hoewel haar ouders het haar verboden, nam
ze op weg naar school altijd het pad door het
Spanderswoud. Tijdens die dagelijkse fiets-
tocht genoot ze het meest van dit gemengde
bos. De vijfjarige HBS-opleiding sloot ze op
zestienjarige leeftijd af met hoge cijfers. Haar
drie jaar oudere zus Riet was het allereerste
meisje uit Nederhorst den Berg dat naar de
HBS mocht. Zij kreeg na het einde van de
oorlog een diploma, maar wel met de ver-
melding dat ze die opleiding slechts vier jaar
had gevolgd. Geen probleem, ze kon gelijk als
ambtenaar op het Gemeentehuis aan de slag

Plannen te over

Corrie had het plan zich in te schrijven voor
medicijnen, want ze wilde op eigen benen
staan. Dat kon niet omdat die studierichting
geen vrouwen toeliet. Toevallig zat Bernard
Venneman, de vader van een goede vriendin,
op stel en sprong verlegen om iemand die
kon boekhouden. Hij dreef samen met zijn
broer Gerrit in Overmeer een melkfabriek
onder de naam Hofstede Rundervreugd.
Corrie kon meteen beginnen, ze liet zich dat
géén twee keer zeggen. Na eerst als tweede
man te hebben gewerkt moest ze na een jaar
de boekhouder, die vanwege privéredenen
verdween, van de ene op de andere dag ver-
vangen. De fabriek leverde niet alleen zuivel
aan melkboeren, maar telde ook wat onder-
delen van Defensie tot haar klantenkring.

Hierdoor kwam ze binnen de poorten van
kazernes, onder meer bij de Palmkazerne en
op het terrein van de marine op Kattenburg.
Dit zou een eyeopener voor haar worden.
Een uit Den Haag afkomstige accountant, die
af en toe ter controle op het kantoor kwam,
vroeg haar op de man af of ze dit werk haar
hele leven wilde blijven doen. Ze antwoordde
zeer beslist dat ze dat niet van plan was! De
man zei daarop dat zijn dochter als eerste
vrouw in de geschiedenis bij de luchtmacht
was aangenomen. Ze had, net als zij, haar
HBS-diploma gehaald. 

Goed voorbeeld doet goed volgen

Corrie trok de stoute schoenen aan en stapte
op haar achttiende over naar een onderdeel
van de luchtmacht. Ze gooide haar eisen op
tafel: officier worden, maar de plaats van haar
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Trouwfoto van Joep Elbers en Corrie Nieuwendijk.
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opleiding mocht niet te ver bij Nederhorst
den Berg vandaan liggen. Het liep anders,
haar superieuren stationeerden het meisje in
Appingedam om daar tot gevechtsleider op-
geleid te worden. Deze van hogerhand opge-
legde beslissing bleek achteraf in haar voor-
deel uit te pakken. Want thuis vond ze het
toch al wat te vol worden toen haar op 21 ja-
rige leeftijd getrouwde zus er met haar man
bij introk. De reden was dat haar oude vader
en haar vijf jaar jongere gehandicapte zusje
constant verzorging nodig hadden.

In dat verre noorden stond ze er ineens hele-
maal alleen voor. De opleiding was intern.
Wiskunde en meteorologie vormden het
grootste onderdeel van het leerpakket. Het
bleek dat ze, nadat ze die opleiding had afge-
rond, ingezet zou worden om piloten te be-
geleiden die op missie naar hun doelen gin-
gen! Corrie weigerde: ze kon er niet tegen
dat ze vriendelijk tegen die jongens moest
praten, terwijl ze misschien hun dood tege-

moet vlogen. Die weigering had tot gevolg
dat ze haar naar Zeist overplaatsten. Daar
maakte ze de volgende stap binnen de lucht-
macht. Ze moest radarlessen gaan geven aan
een klas met mannen die bijna allemaal een

stuk ouder waren. Nadat die lessen naar te-
vredenheid waren verlopen, stuurde de lucht-
macht haar in 1952 naar de officiersopleiding
in Breda.

Hoe twee levens elkaar kruisten

Tijdens die opleiding kreeg ze onder andere
les van een instructeur bij de luchtmacht, de
zes jaar oudere Joep Elbers. Die had tijdens
de oorlog in een Jappenkamp ge zeten waar-
van het Rode Kruis het bestaan niet kende. 

Joep had daar verschrikkelijke, onbeschrijf-
lijke dingen meegemaakt, zonder dat hij ooit
ook maar enige hulp van buitenaf had gekre-
gen. Hij overleefde die hel nauwelijks. Nadat
hij was bevrijd, keerde Joep niet terug naar
zijn woonplaats Soerabaja. Een paar vrienden
van hem gingen wel, maar dat heeft hen het
leven gekost. Ze zijn allemaal vermoord tij-
dens de na de Japanse capitulatie uitgebroken
Bersiap. Een oudere broer van Joep wist er

achter te komen in welk kamp hij
zat. Deze drukte hem met klem op
het hart te blijven waar hij was,
want hij zou Joep zelf op komen
halen. Die broer bracht hem samen
met hun moeder vanuit Indië naar
Australië. Hij was daar bij de marine
gestationeerd. 

Terug in Holland moest Joep in
dienst, de legerleiding deelde hem
in bij de Huzaren van Boreel. Ze
stuurden hem naar Texas voor een
vliegersopleiding. Joep kreeg les in
een tweemotorig vliegtuig. Het lag
in zijn bedoeling door te stoten naar
de opleiding tot straaljagerpiloot.
Eenmaal officier geworden wilde hij

met de Tweede Politionele Actie meedoen,
om daar in Indië zijn vermoorde vrienden te
kunnen wreken. Zijn superieuren lieten hem
natuurlijk niet gaan, want met zo’n motief
pakt dat gegarandeerd verkeerd uit. 

Vader Jacques Nieuwendijk zit in zijn kantoor met voor zich bloemen die hij kreeg
ter gelegenheid van zijn 25-jarig wethouders jubileum. Een door de NSB-bur-
ge meester aangeboden feest weigerde hij in alle toonaarden. Later is hij onderge-
doken terwijl hij zelf onderduikers in huis had.

WERINON 101start.qxp_Opmaak 1  27-03-21  12:00  Pagina 25



Het liep anders

Joep heeft uiteindelijk geen straaljagerpiloot
kunnen worden, omdat hij zeg maar een
kwart seconde handelingssnelheid tekort
kwam. Hij bleek wel geschikt om tot ver-
keersleider opgeleid te worden. Zodoende
woonde hij, na zijn gestrande opleiding in
Texas, tijdelijk in Breda. Hij zat daar in af-
wachting van zijn toelating tot de verkeers-
leidersopleiding. Nadat hij geslaagd was kon
hij een tijdje als instructeur aan de bak bij de
officiersopleiding. Uit de rest van het verhaal

blijkt dat een kwart seconde iemands leven
een heel andere wending kan geven. Joep
 Elbers en Corrie Nieuwendijk raakten straal-
verliefd op elkaar tijdens de lessen! Het heeft
ongetwijfeld zo moeten zijn. Ze waren al
gauw onafscheidelijk in hun vrije tijd. In
1956 nam Corrie, door de nood gedwongen,
een paar weken verlof op om bij haar op ster-
ven liggende vader te zijn. Die man zat heel
erg in over zijn gehandicapte jongste dochter
Joke. Deze vrouw, geboren in 1938, is ondanks
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alles toch pas op 82-jarige leeftijd gestorven.
Corrie en haar zus Riet hebben zo goed en
zo kwaad als het ging altijd alles voor haar ge-
regeld. Riet tot haar overlijden in 1985,
daarna nam Corrie het curatorschap over.

Naar Duitsland

Nadat Corrie met goed gevolg haar opleiding
tot officier had afgesloten, kreeg ze een baan
bij de staf van de luchtmacht in Den Haag.
Na een paar maanden mocht ze solliciteren
op een functie die vrijkwam in Duitsland, in

Gütersloh bij Bielefeld. Ze
namen haar aan zo dat ze, na
zich op 10 april 1955 met
Joep te hebben verloofd,
naar Duitsland vertrok. Ze
kwam aan op de lucht-
machtbasis van Hamm. Een
legerauto, met chauffeur,
haalde haar op van dat
vliegveld. Over binnenwe-
gen bracht hij haar naar haar
nieuwe werkplek. Het be-
trof een gezamenlijk com-
mando van de RAF-RNAF
met Engelsen en Nederlan-
ders. Het geheel stond
onder leiding van een En-
gelse generaal, een oorlogs-
veteraan met één oog! Cor-
rie kreeg een eigen flat. Zelf
koken hoefde ze niet, want

ze at iedere avond in de mess! In het begin
was ze daar best eenzaam. De Engelsen duld-
den geen anderen aan hun etenstafel! Geluk-
kig waren de Nederlanders toeschietelijker.
Ze raakte op een gegeven moment aan de
praat met een Nederlandse overste, waarop de
man natuurlijk vroeg waar zij vandaan kwam.
Bij het horen van de naam Nederhorst den
Berg veerde hij op, zijn vrouw kwam er ook
vandaan! Bij de kennismaking deinsden de
beide dames terug. Ze herkenden elkaar gelijk,

Corrie met haar vader voor hun huis aan de Voorstraat dat naast het voormalige Gemeente-
huis van Nederhorst den Berg staat. Op de plek van dat Gemeentehuis staat nu, bijna 20 jaar
nadat de gemeente was opgeheven een appartementencomplex voor ouderen boven de 55 jaar.
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omdat ze bijna tegenover elkaar aan de Ree -
vaart hadden gewoond. De vrouw van de
overste bleek de dochter van Ds Groenenberg
van de Gereformeerde Kerk te zijn. De beide
meisjes hadden van huis uit nooit met elkaar
mogen praten! 

Het einde van haar carrière kwam abrupt 

Op 10 mei 1957 gaf Corrie in de Maria He-
melvaartkerk haar ja-woord aan Joep Elbers,
verkeersleider op vliegbasis Volkel. De aal-
moezenier van de luchtmachtbasis Gütersloh
was speciaal overgekomen om dit huwelijk te
voltrekken. Tot die voor hen beiden mooie
dag was zij een 24-jarige vrouwelijke luite-
nant bij de luchtmacht. Ze moest echter ge-
lijk haar ontslag aanvragen, want getrouwde
vrouwen mochten in die jaren gelijk niet blij-
ven werken. Corrie heeft die van hogerhand
opgelegde beslissing nooit betreurd. Ze kre-
gen samen vier kinderen in de periode dat
Joep op Volkel-Gilze Rijen was gestationeerd.
Na Volkel woonde het echtpaar, in verband
met Joeps werk, achtereenvolgens in Breda,
Driebergen (Soesterberg), Wassenaar (Ypen-
burg) en nu al jaren in Voorschoten. Ze is al

64 jaar gelukkig getrouwd. Ondanks dat ze
haar baan kwijtraakte heeft ze evengoed van
alles gedaan in haar leven. Corrie is reuzeblij
dat het haar kinderen goed gaat. Ze vindt het
jammer dat haar man, die 94 is, een paar jaar
geleden ging dementeren. Het ergste is dat al
die verschrikkelijke ervaringen uit zijn jeugd
tijdens dit proces naar boven komen. Hij
moest tot haar spijt in een tehuis opgenomen
worden. Vanwege het feit dat ze hem dag en
nacht wilde verzorgen, stortte ze volledig in.
Ze kwam er gelukkig bovenop. 

Nu loopt ze iedere avond rond kwart voor
vijf met behulp van een rollator naar haar
man toe. Voorheen aten ze altijd samen, maar
dat gaat gewoon niet meer. Rond half zes gaat
ze weer op huis aan. Ze beschikt gelukkig
nog over haar aangeboren veerkracht. On-
danks dat ze het betreurt dat haar grote liefde
haar eigenlijk al is ontvallen, probeert ze op
de haar vertrouwde manier door te leven. Ze
verzucht dat ze haar leven op precies dezelfde
manier over zou doen. Ze is blij met haar kin-
deren en kleinkinderen. Haar interesse in de
wereld van vandaag is springlevend.            �

Huize Nieuwendijk naast het gemeentehuis.
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Stoom-, Wasch- en Strijkinrichting ‘De Vecht’ 

28 WERINON

Bijzonderheden:
In 1928 had Arie Struik een
Hinderwetvergunning, 2664.
(zie opschrift boven in gevel).
Arie Struik, verkocht de was-
serij in 1927 aan G. Barment-
 loo.

Opmerkingen:
Themanummer “Van blekerij
tot wasindustrie” (1992) van
Werinon Histori sche Kring
Nederhorst den Berg (blz.
198). Jan Snel koopt in 1919
de handwasserij van Evert
Struik en richt er een stoom-
wasserij in.

Inpakpapier met reclametekst

Met dit inpakpapier voorzien van reclame-
tekst ging het strijkgoed keurig ingepakt naar
de klant. Tekst op het inpakpapier: 
“Heeft U klachten, zegt het ons. Mevrouw, zijt Gij
 tevreden, zegt het anderen.”

Ik weet mij te herinneren dat er achter het
twee-onder-één kap huis Dammerweg B32
en B33 een houten gebouw stond. Arie Struik
had daar zijn strijkinrichting. Is het mogelijk
dat hij daar is begonnen? Arie was ook orga-
nist op het orgel van de Hervormde Kerk.

Gezinssamenstelling van Evert Struik (27-
03-1862) en Wilhelmina Petronella Adriana

Swaan (13-02-1861) uit NdB
Bevolkings register 1883-1914. 

Zij trouwden op 12 januari 1889
te Nederhorst den Berg (Genea-
logie online en bevolkingsregister
Nederhorst den Berg 1883-1914)

1. Cornelis Struik, geb. 17 
november 1889 te Neder-
horst den Berg

2. Peternella Willemijntje   
Struik,  geb. 16 februari 
1893 te Nederhorst den Berg

3. Arie Struik, geb. 16 februari 
1893 te Nederhorst den Berg

Arie Struik was de zoon van Cornelis Struik. De familie had twee wasserijen op de
 Dammerweg. Evert Struik verkocht in 1919 de wasserij aan Jan Snel. (voor een prikkie,
vertelde Evert van Ee). Het was al een stoomwasserij toen Evert hem verkocht.

Rechts op de foto Arie Struik met Bertha Stofberg, eigenaar van “De Vecht”. 

Wasserij Struik is in 1927 in handen gekomen van G. Barmentloo (Later, in 1956,
nam Dick Barmentloo hem over van zijn vader).

Leen Houtop

WERINON 101start.qxp_Opmaak 1  27-03-21  12:00  Pagina 28



In februari 1942 wisselde het aankomende
gezin van Gerrit van woning met Arie Struik.
Het was koud en glad, bovendien lag er een
flink pak sneeuw.   �

Kind nummer 2 en 3 heb-
ben dezelfde geboorte -
datum? (tweeling). Peter-
nella Wil le mijntje (Pietje)
Struik trouwde met Hen-
drik (Henk) van Ee (boer-
derij Hinderdam)

Ik kwam op de mooiste,
warmste 21ste februari
ooit al wandelend met
mijn vrouw Annie toeval-
lig Janny Barmentloo
tegen op het Ankeveense-
pad. Zij vertelde dat zij is
geboren in het voorma-
lige huis van A. Struik als
3e kind van het gezin
Barmentloo op Dammerweg 32 (B32). 

Bep Barmentloo, haar oudste zus, stuurde op
verzoek van Janny twee foto’s op. 

WERINON 29

Het hele gezin staat in de gang naast de wasserij trots bij de  bedrijfsauto van  Wasserij ‘De Vecht’.
Wie reed er in?

Bedrijfsovername-brief voor de klanten.

Moeder Barmentloo staat met een zoontje en een
dochtertje achter in de tuin bij de schuurwasinrich-
ting achter het woonhuis aan de Dammerweg 32.
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Een verlate terugblik op 1920

In november viert burge-
meester Heierman zijn zil-
veren ambtsjubileum ver-
gezeld van een foto met
zijn gemeenteraad op de
trappen van het kasteel.
Hieruit valt op te maken
dat baron van Lijnden in
die tijd nog aardig wat in
de melk te brokkelen had. 
In dit jaar waren er in ieder
geval dankzij de droogge-
maakte Horstermeerpolder
weer inwoners binnen de
gemeente bijgekomen. Het
in 1903 gebouwde huis van
 Sybren Andela stond samen

met vier al eerder gebouw -
de stolpboerderijen langza-
merhand niet meer zo heel
alleen in de weidse polder.
In de afgelopen 17 jaar wa-
ren er toch al wat meer
mensen gekomen die de
uitdaging aandurfden.

Drie nieuwe pioniers 

(Familie verhaal, geschreven door
Frits Smit) Begin 1920
kwam mijn vader Floris
vanuit Nieuwe Niedorp,
samen met zijn broers Hen-
drik en Dirk, een kijkje
nemen in de Horstermeer-

Gerard Baar/Frits Smit

In ‘De Brug …een EEUW-wijzer!’ staat te lezen dat in januari de Kuijerpolder een water-
vlakte is vanwege een kapotte bemalingsmachine. In maart wordt de eerste steen
 gelegd voor de Warinschool. In mei zijn er rellen in Overmeer omdat ze daar weigeren
gemeentebelasting te betalen. Er heerst onvrede over de uitvoer van wetten en veror-
deningen. In juli biedt de Staatscommissie het definitieve verslag over het droog maken
van de plassen beoosten de Vecht aan Hare Majesteit Wilhelmina aan. Dit zegt kort
en krachtig samengevat: DROOGMAKEN.

In 1920 zit de Gemeenteraad op de trappen van het kasteel. Jacques Nieuwendijk is nog niet
zolang wethouder. Hij zit rechts op de eerste rij, rechts op de tweede rij staat Frans Stijvers, de
dorpsschilder.

Het huis in aanbouw van Sybren Andela,1903.
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polder. In hun dorp hadden ze gehoord dat er
beneden Amsterdam een polder lag waar je
heel goedkoop grond kon kopen. Mijn vader
wilde altijd al graag boer worden, Hij kende
de Horstermeerpolder omdat hij er tijdens de
mobilisatie van WO I van 1916 tot 1918 ge-
legerd was geweest. Het had hier in Neder-
horst den Berg heel verkeerd met hem af
kunnen lopen. Hij kreeg op een dag een te-
legram uit Nieuwe Niedorp waarin alleen
maar stond “Alles goed”. Kort maar krachtig,
want iedere letter in een telegram was een rib
uit het lijf voor gewone mensen! Vader Floris
wist genoeg en ging helemaal in de wolken
naar het bijkantoor van defensie, want iedere
soldaat had bij een geboorte recht op een
week extra verlof. Toevallig zat daar sergeant-
majoor Van Rees, een onsympathieke vent.
Hij weigerde een verlofbriefje voor mijn
vader uit te schrijven omdat hij vond dat ie-
dereen zoiets had kunnen verzinnen. Van
Rees deed het natuurlijk alleen maar om hem
te pesten.

Mijn vader raakte in alle staten over dit staal-
tje van machtsmisbruik. Hij wist dat Van Rees
’s avonds vaak dronken over een klein weg-
getje naar zijn huis liep. Hij wachtte hem daar
op met een bajonet in zijn zak. Er kwam ge-
lukkig toevallig een man langs die hem goed
kende. Deze hoorde zijn verhaal aan en zei:
“je bent helemaal over je toeren, je gaat met mij
mee naar huis”. Bij aankomst zei hij tegen zijn

vrouw: “hou Floris hier, ik ga hulp halen”. Ter-
wijl mijn vader aan de koffie zat, haalde deze
goede kennis luitenant Iepma, een eerlijke,
oprechte kerel. Die kwam natuurlijk gelijk
mee om de boel te sussen. Iepma gaf mijn
vader ter plekke gelijk tien dagen verlof. Toen
hij weer terugkwam was Van Rees inmiddels
overgeplaatst.  

In 1918 was de oorlog gelukkig voorbij, alle
soldaten mochten weer op huis aan. Vader was
broodventer, maar die baan had natuurlijk ie-
mand anders overgenomen nadat hij zijn op-
roep kreeg. De kost verdienen met tuinen was
een optie, maar zijn stukje land was daarvoor

S. Andela en zijn vrouw J. Andela Rijpma. Anna Grobe en haar man FlorisSmit.

Frits Smit en zijn vrouw.
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te klein. Hij redde het een paar jaar maar het
bracht niet genoeg op. Temeer daar het gezin,
naast de in de mobilisatie geboren oudste
dochter Thea, inmiddels was uitgebreid met
een zoon, Arie en een dochter, Liesbeth. 

De broers hapten toe

Dat de grond heel goedkoop gekocht kon
worden klopte, maar daar stonden hoge pol-
derlasten tegenover. Bij navraag bedroegen de
bemalingskosten fl. 105,- per hectare. Toch
kochten ze alle drie een bedrijf in de Hor-
stermeerpolder. Mijn vader koos voor 3 ha.
rechts van de Hoofdweg (nu Middenweg).
Oom Dirk kocht schuin tegenover ons een
bunder, die zich uitstrekte tot aan de Dwars-
weg. Oom Hendrik nam ook links van de
Hoofdweg een bedrijfje over.
In februari 1920 kwam het hele gezin Smit
vanuit Nieuwe Niedorp met de boot naar
Nederhorst den Berg. Alle meubels en het
gereedschap gingen mee aan boord. Bij de
Loswal in Overmeer moest de hele boel op
een wagen overgeladen worden. Het was vol-
gens zijn vader heel mooi weer, zelfs warm
voor de tijd van het jaar. Zijn moeder schrok

enorm toen paard en wagen de Hoofdweg
opdraaide. Het was nog een grindweg en al-
lemaal nieuw voor haar. Ze riep vertwijfeld:
“Floris es gibt hier nur Regen und Wind”!
Mijn moeders achternaam was Grobe. Ze was
naar Holland gekomen om als dienstbode de
kost te verdienen. Bij het zien van hun kleine,
‘nieuwe’ huis kon ze nauwelijks haar teleur-
stelling verbergen. Later is er een keuken aan
het huis gebouwd, tegelijk met een vrij-
staande stenen schuur.

De verkoop kwam op losse schroeven te staan 

De verkoper, Meuleveld, woonde met zijn
vrouw en dochter nog in het
huis. Ze raakten snel be-
vriend. Meuleveld wilde
naar Amerika emigreren,
maar moest natuurlijk eerst
geld hebben om de over-
tocht te betalen. 
’s Avonds om tien uur bracht
de post nog een brief. Hier-
in stond dat de hypotheek-
gever zijn belofte niet na-
kwam, hij gaf het geld niet!
Een patstelling: mijn vader
kon niet betalen en Meule-
veld niet emigreren. Mijn
vader gaf niet zo gauw op en
ging te rade bij zijn nieuwe
buurman Jan Sikking. 

Het huis van Frits Smit.

Familie Smit. De kleine is Floris.
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Jan woonde al langer in de Horstermeer. Hij
zei: “we gaan in Hilversum naar een paar no-
tarissen en andere geldgevers. Het moet al
raar gaan als we geen geld krijgen.” Zo gauw
ze ergens binnenkwamen en vertelden dat
hun bedrijf in de Horstermeer lag, haakten
alle potentiële geldschieters echter af. 

Uiteindelijk vonden ze wel  iemand die tegen
woekerrente geld wilde uitlenen. Meuleveld
kon zijn Amerikaanse avontuur tegemoet.

Het vervolg 

Mijn moeder was als voormalige dienstbode
gewend dat er het een en ander in huis was.
Hier in hun huisje in de Horstermeer ont-
beerde ze waterleiding, gas en elektriciteit. Ze
kookte op oliestellen die in een halletje bij de
achterdeur stonden. Water schepte ze uit de
regenput. 

Op een keer zat er na een lange tijd van
droogte helemaal geen water meer in. Op
zondag, dan had mijn vader tijd, reed hij met
een met melkbussen beladen paard en wagen
naar de plassen (eigenlijk dobbers) om de wa-
terputten te vullen. ’s Nachts barstte er een
onweersbui los met heel veel regen. De net
gevulde putten konden geen water meer ber-
gen. Ze liepen over zodat al dat zondagse
werk voor niets was geweest. Het zat mijn ou-
ders ook wel eens mee, ze zullen wat blij zijn

geweest toen in 1921 Floris op de wereld
kwam. Hij was de eerste echte Horstermeer-
der binnen ons gezin. Mijn vader vertelde dat
het in die periode allengs beter ging. Hij kon
het werk op zijn 3 hectare land niet meer al-
leen af, zodat hij besloot er iemand bij te
nemen. Zijn keus viel op Henk van Huisstede. 

Waar je als ouders altijd bang voor bent ge-
beurde met mijn zusje Liesbeth. Ze is bijna
verdronken in de sloot bij ons huis. Gelukkig

had mijn vader in militaire dienst geleerd hoe
hij kunstmatige ademhaling toe moest passen.
Later zei Liesbeth: “ikke half levend half
dood.” 

In Werinon 44 kunt u, als u dat interesseert, in
een door Jan Baar geschreven artikel veel meer
vinden over dat jaar. De strekking is dat Ne-
derhorst den Berg niet serieus genomen wordt,
we zijn en blijven achterstandsgebied!           �

Tot slot. Ik heb de vrijheid genomen het goed in
elkaar stekende verhaal in een iets anders jasje te
steken. Het heeft jaren terug in een door de Hor-
stermeer uitgegeven boekje gestaan, Teus van de
Kemp had er een kopietje zonder datum van. Het
past mooi bij 1920.

PS Een latere, nieuwe woning op dezelfde plek doopte Floor
met de naam Eborg, de naam van zijn vrouw van achteren
naar voren gespeld. Speelden hier toenemende spanningen
tussen Duitsland en Nederland een rol in?   

1920. Steenkool voor het Horstermeergemaal aan de Machineweg wordt overgekruid naar het sluisje dat tot 1927 ongeveer op de plek lag
waar nu het boezemkanaal ligt.  Links aan de overkant staat café Rustoord. Achter de poserende mannen ligt het eiland de Nes. De eerste
steen voor een nieuw elektrisch gemaal op de Driesprong in Overmeer is gelegd in het jaar 1925. 
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Gerard Baar

volgens Doornbos gehandeld binnen het ka-
der van de mogelijkheden. In 1996 ging dit
Waterschap over in het Hoogheemraadschap
Amstel Gooi en Vecht. Schaalvergroting moet
er toe bij dragen de oppervlaktewaterproble-
matiek beheersbaarder te maken. De machines
van het Horstermeergemaal zijn vorig jaar
volledig geautomatiseerd.  

Een vraag

Zou samenwerking met andere Historische
Kringen misschien iets voor ons zijn? We
moeten naar mijn mening niet blijven hangen
in een geschiedschrijving die zich afspeelt tot
precies aan de grens van voormalig Nederhorst
den Berg. We kunnen twee kanten op. Aller-
eerst langs de Vecht richting Utrecht, want
wij zijn het enige dorp binnen de nieuwe ge-

meente Wijdemeren dat eeuwenlang op
de Vechtstreek georiënteerd is geweest.
Die verbinding verwaterde door het
wegvallen van de beurtschippers. 
Na de droogmaking van het Hor-

stermeer verloren we langzaam het so-
ciaal-culturele contact met de ten westen

van de Vecht gelegen grotere gemeentes. De in
1967 uit de vaart genomen rijdende pont over
het AR-kanaal bij Nigtevecht gaf de dood-
steek. De Horstermeer had gelukkig voor een
uitweg naar het Gooi gezorgd. Die toenade-
ring resulteerde uiteindelijk in de oprichting
van het Gewest Gooi- en Vechtstreek. Alle in
het Gooi gelegen gemeentes deden mee, uit-
gezonderd ’s-Graveland. De Vechtstadjes Weesp
en Muiden haakten eveneens aan. Wijdemeren
schrijft al bijna twintig jaar geschiedenis. 
Ik hink op twee gedachten, maar water stroomt
altijd maar één kant op.          �

Dankzij hen stuitte ik op arti-
kelen in de Gooi-en Eemlan-
der over een zwarte bladzijde
in de recente geschiedenis van

de Horstermeer. In juli 1987 veroorzaakte
zware regenval daar de vierde inundatie sinds
de polder in 1882 droog kwam te staan.

Het kwam in de nacht van 20 op 21 juli

Binnen een uur stortte een wolkbreuk bijna 80
millimeter regen uit boven de polder. Het wa-
ter stroomde huizen en boerderijen binnen,
want het gemaal kon zo’n enorme hoeveelheid
hemelwater niet even gauw de Vecht in pom-
pen. Er voltrok zich een kleine ramp, die vooral
de tuinders en de drie bloemenkwekers trof. 

De financiële schade was groot doordat de ge-
wassen begonnen te rotten na een paar dagen.
Bij een autohandelaar liepen ongeveer
honderd auto’s waterschade op. Hij was
niet verzekerd, net als de meeste tuin-
ders. De Horstermeerpolder hoopte
op steun uit het Rampenfonds.

De schuldvraag      

Het Waterschap Drecht en Vecht schoof de
vele verwijten, die het van bewoners over haar
aanpak had gekregen, bij monde van hun se-
cretaris Doornbos aan de kant. Hij riposteerde
dat het waterschap vroeg in de morgen extra
pompen in Friesland had besteld, die al om
één uur ’s middags volop draaiden. De in de
nabijheid liggende pompen van Provinciale
Waterstaat, waarop bewoners doelden in hun
kritiek, konden niet gelijk ingezet worden.
Het bedrijfsklaar maken daarvan zou min-
stens twee dagen duren. Drecht en Vecht had

Water, onze gemene deler                                               

34 WERINON

In het archief van de HKN is van alles te vinden. Het is niet gedigitaliseerd
omdat dat onbegonnen werk is voor zo’n kleine vereniging. Trouwens,
het is best leuk te grasduinen tussen allerlei informatie die in de loop der
jaren is verzameld door enthousiaste medewerkers. 

Er waren 9 extra
pompen ingezet.
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In 1947 werd kasteel Nederhorst verkocht. De koper was een Amsterdamse uitgever
van godvruchtige werken, die echter nooit de stad voor het land heeft verruild. Het
was ook nimmer zijn bedoeling geweest om op Nederhorst te gaan wonen. De  uitgever
had de Ridderhofstad overgenomen met het rozengeurige idee de historie te slechten
en de woningnood te verminderen door het exploiteren van een niet al te armoedig
bungalowpark. 

Vergund plichtsverzuim

Nu kun je van de meest toevertrouwde ziel,
dus óók van oude Slump, niet verwachten dat
hij op z’n eentje continudienst vervulde. De
goede man is derhalve ervoor geëxcuseerd
dat hij af en toe even naar het dorp stiefelde
om bij Natte Krant te informeren wat het
laatste nieuws was. Per saldo hebben kastelein
en kasteelheer eenzelfde grond in het stam-
woord ‘chatelain’. Maar de voortreffelijke
Slump heeft altijd een vervanger achtergela-
ten als hij even de stenen voor de vloeibare
heerlijkheid verwisselde. Zijn vervanger was
een hoogst onaangename herdershond. Dat
beest heeft menig Nederhorst den Bergse
huismoeder aan het stoppen van een jongens-
broek gezet. Nu stonden er bij de Ridderhof-
stad een stuk of wat kastanjebomen, door de
jeugd ‘de makkies’ genoemd omdat die tam en
eetbaar waren. De lezer begrijpt al dat de aan-
dacht voor kattenkwaad in het kasteel afnam

Slump en de makkies, oftewel
hoe geef je er een draai aan                 

Het plan is evenwel nooit van de grond ge-
komen, mede omdat het gemeentebestuur
het kasteel niet prijs wilde geven. De Rid-
derhofstad heeft in dit stadhouderloze tijd-
perk dat twaalf jaar zou duren jammerlijk
 geleden. De tuin werd een wildernis, het
weelderijke hek verroeste en verzakte, het dak
verrotte en er vielen grote gaten in. Het inte-
rieur sloeg uit van het vocht. De verf van de
blinden bladderde af. Het was om verdrietig
van te worden

Een walhalla voor de jeugd

De praktijk leert dat Vader Tijd een heleboel
jeugdige satellieten heeft. In dit geval waren
dat horden jongens en meisjes uit het dorp.
Dat is logisch. Als u in een dorp zou wonen
met een heus kasteel waar je rovertje kunt
spelen, zou u dan iene-miene-mutte gaan
spelen op het pleintje van de gereformeerde
kerk? U wist toch wel beter. Dus trok de
jeugd van Nederhorst den Berg naar het kas-
teel. Van de 1278 ruitjes sneuvelden er ruim
negenhonderd. Om dit kampioenschap te
vieren werd het feest binnen voortgezet.
Maar gelukkig was er de oude Slump. Slump
– zaliger gedachtenis – was de tuinbaas annex
oppasser van het lege kasteel. Tot 1959. 
Bovendien was hij een kenner van de jeugd
en wist precies hoe je dat jonge goedje van
verboden terrein af moest jagen. Zij het dat
hij het – zoals gezegd – niet helemaal kon
verhinderen dat daarbij negenhonderd ruitjes
aan diggelen gingen.

Jan de Kock

Slump zwaait op zijn manier naar de fotograaf.
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naarmate de makkies rijper werden en hun
stekelige bolsters openden om de bruine pit
los te laten. Wanneer het zover was kondigde
de getrouwe Slump de noodtoestand af. Hij
holde dan achter de kastanjes jattende jeugd
aan als een sater achter de nimfen.

Een versnapering voor baas en hond

Doch – een mens is maar een mens, nietwaar
– dat kon zelfs Slump geen vier-en-twintig
uur volhouden en per saldo leeft een mens
niet van brood alleen. Derhalve liep hij, net
als de zonen van Abraham uit een carnavals-
lied, af en toe naar het dorp. Maar niet voor-
dat hij zijn afschrikkende hond met een lang
touw had vastgemaakt aan de belaagde mak-
kies. Wanneer hij echter na enige tijd terug-
keerde moest hij tot zijn verdriet ervaren dat
de jeugd ondanks zijn hellehond de kastanje-
boom had uitgeschud als de belastingambte-
naar onze lezer. Hoe kon dat.

De onthulling

Na vijftien jaar zullen wij de lezer het geheim
onthullen. De hope des vaderlands had na-
melijk een ingenieuze oplossing gevonden
om de tamme kastanjes in handen te krijgen
zonder dat dit een hap billevlees kostte. Zodra
de oude Slump in de richting van het dorps-
centrum verdween lapten de kwajongens een
paar dubbeltjes om een stuk worst bij de sla-
ger te kopen. Met deze lekkernij liep een van
de jongens vervolgens rond de boom waaraan
de herdershond met die lange lijn was ver-
bonden. Net zolang totdat het dier nauwe-
lijks meer van de schors te onderscheiden
was.Waarna het tamme kastanjefestijn zich in
volle omvang kon afspelen.   �

Verteld door Riny Leurs en opgetekend door Jan de
Kock, schrijver van ‘Het Fedder Mysterie’. 
Uitgezonden op 15 juni 1963. 

Deze kinderen van de Warinschool kunnen het niet geweest zijn, want de foto is uit 1927. Meester Lommers met bril.
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denzee de Zuiderzee in. De Afsluitdijk die er
ligt om dat tegen te gaan, lag er nog niet.
Daardoor moesten de sluisdeuren praktisch
bij iedere storm dicht. Er kon dan niet ge-
spuid worden.

Terug in de tijd 

Ik laat u aan de hand van een paar artikelen
uit verschillende dagbladen de gebeurtenis-
sen zien rond de twee laatste grote overstro-
mingen in de jaren twintig van de vorige
eeuw. Te weten: de overstroming tijdens de
jaarwisseling van 1925/1926 en die van no-
vember 1928. 
Het regende de laatste dagen van december
1925 bijna voortdurend; de dagen voor de
jaarwisseling viel er in De Bilt zelfs ongeveer
500 mm. neerslag. Een stevige en stormach-
tige zuidwestelijke wind zorgde daarnaast
voor onstuimig weer. 2) Op 30 december

De Vecht roept bij velen het bekende romantische beeld op: een liefelijk meanderend
riviertje, dat met haar groene, aangenaam ogende oevers langs mooie buitenplaatsen,
kasteeltjes en pittoreske dorpjes kabbelt. Niets wijst er op dat dit riviertje ooit zoveel
ellende kon veroorzaken. Toch is niets minder waar; de Vecht bleek vaak een (water-)
wolf in schaapskleren... De belangrijkste oorzaak zat hem in de manier waarop de
afwatering naar de toenmalige Zuiderzee was geregeld.

De “groote overstroomingen van den Vecht” 
in de jaren twintig Hans Clever

De meervoudige functie van de rivier

Naast de, veelal regionale, scheepvaart, zorgde
de Vecht voor de afvoer van het rioolwater
van de stad Utrecht en de aan de Vecht gele-
gen plaatsen; daarnaast dient de rivier als boe-
zem voor de langs haar oevers gelegen pol-
ders. De Vecht is tevens onderdeel van de
Nieuwe Hollandse Waterlinie; het omvang-
rijke verdedigingssysteem voor het westen
van het land, zeg maar de tegenwoordige
randstad. De boezemfunctie was in het verle-
den de belangrijkste oorzaak van de regel-
matig terugkerende natte voeten.

De Vecht mondt bij Muiden uit in het hui-
dige IJsselmeer, toen Zuiderzee. Voor de
 afwatering zorgden de ‘Groote Zeesluizen’,
waarvan de bouw na het rampjaar 1672
begon en in 1674 gereed was. Dit sluizen-
complex had tot taak het water aan twee kan-
ten te keren; zowel bij vloed aan de zeekant
als bij eb aan de rivierkant. Voor de zekerheid
kreeg de sluis een extra stel stormvloeddeu-
ren die bij extreem hoog water afgesloten
konden worden.1)

Zodra het water in de Zuiderzee boven het
niveau van de rivier kwam, gingen die sluis-
deuren dicht, waardoor de Vecht niet op de
zee kon spuien. Met het gevolg dat het wa-
terpeil in de rivier steeg, omdat er geen an-
dere mogelijkheid bestond om het overtol-
lige water te lozen. Bijna bij iedere storm uit
het noordwesten was het raak: die joeg het
zeewater vanuit de Noordzee via de Wad-

Man, staande op een brug, kijkt naar de overstroming in de Vecht-
streek. Plaats onbekend. Nationaal Archief/ Collectie Spaarne-
stad/Het Leven/Fotograaf onbekend.
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 willen zeggen, domme kijkers. Want juist waar een
eventueele botsing zou hebben plaats gevonden,
stonden de menschen opeengepakt over de leuning
te kijken, niet snappende, aan welk groot gevaar zij
zich bloot gaven.” 3)

Het artikel leest als een spannend jongens-
boek, maar ondertussen waren de gevolgen
van het hoge water desastreus en overal in de
Vechtstreek merkbaar.

Het peil liep zienderogen op 

Alle Vechtdorpen hadden met de overlast te
maken. Het nieuwe jaar begon met de hoog-
ste waterstand van de afgelopen 22 jaar, na-
melijk 70 cm. boven NAP. Op zaterdag 2 ja-
nuari 1926 beschrijft de Gooi- en Eemlander
de situatie in diverse plaatsen zoals Maarssen,
Loosdrecht, Vreeland en Muiden. Over Ne-
derhorst den Berg wist de correspondent te
melden: “De hooge waterstanden op de Vecht ver-
oorzaken in de polders ten Oosten van de Vecht
ook veel waterbezwaar, ten eerste doordat de bema-
lingsinrichtingen gedurende een natte periode als
den laatsten tijd niet kunnen uitmalen, en ten
tweede doordat ontzettend veel water in de polders
komt door overstroomen en kwel door de water-
keeringen. De Horstermeerpolder, welke dag en
nacht met twee pompwerktuigen werkt, kan des-
ondanks haar water niet op peil houden door het
vele dat dezen polder binnenstroomt. Het is zeker
geen overbodige luxe, als de polders eens wat meer
aandacht wijden aan de deugdelijkheid hunner wa-
terkeeringen en bemalingsinstallaties.” 4)

Burenruzie

Dat samenwerking tussen de verschillende
polderbesturen en waterschappen verre van
vanzelfsprekend was, blijkt uit het volgende:
“Het bestuur van het waterschap ‘de Horstermeer-
polder’ ontving het bericht, dat door de Kroon is
bevestigd het besluit van Ged. Staten van Noord-
Holland, waarbij aan voornoemd waterschap ont-
heffing werd verleend voor verschillende bepalingen

Een gang tussen twee huizen die geheel onder  water staat in de
Vechtstreek. Plaats onbekend. Nationaal Archief/Collectie Spaarne-
stad/Het Leven/Fotograaf onbekend.

1925 schreef De Gooi- en Eemlander o.a.:
“De Naardervaart rees zóó hoog, dat een gedeelte
van den Naarderstraatweg blank stond en bij nog
grooter was, dreigde over den geheelen straatweg te
stroomen en zoo ook de baan van de Gooische
Stoomtram (G.S.) in het gedrang te brengen. Ech-
ter liep ’t water over de lagere kade den Noordpol-
der in, die nu echter weer gevaar liep onder te loo-
pen.” En even verderop: “Met geweld kookte en
bruischte het water door de kolken; er stond toen
een vliegende stroom. Juist kwam een Belgische
aak, de Philipville, de Vecht af. Zij moest voor de
zoutziederij lossen. De kapitein wierp zijn trossen
uit om ze te bevestigen aan de bolders van een daar
reeds liggende aak. Evenwel, werd deze meege-
trokken; de trossen knapten af als stroohalmen. De
Philipville maakte zich los en dreef nu met den
stroom mede. ’t Ging verbazend snel. Het anker
achter werd uitgeworpen; het baatte niet. 

Vlug werd een stalen tros geworpen naar een andere
groote aak, welke daar gemeerd lag. Hij werd om
een bolder geslagen en, gelukkig, hij hield. Het vuur
straalde van den ketting. De vaart minderde, doch
vlak voor de brug stiet de Philipville tegen de rem-
mingwerken, die het zwaar te verantwoorden had-
den. Ware het schip niet te houden geweest, dan
zou het zelf aan splinters zijn geslagen en de brug
belangrijk beschadigd. Natuurlijk waren er terstond
zeer veel belangstellende kijkers en wij zouden
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voorkomende in de keur van den Meeruiterdijk-
schen polder, welke ontheffingen noodig waren voor
het maken van een nieuwe bemalingsinrichting voor
den Horstermeerpolder, doch welke ontheffingen
door het bestuur van den Meeruiterdijkschen polder
waren geweigerd. Het beroep van het bestuur van

laatstgenoemden polder bij de Kroon ingesteld tegen
het besluit van Ged. Staten, is dus vernietigd.” 5)

De Horstermeerpolder werd dus door de
buren van de – veel kleinere – Meeruiter-
dijkse polder de mogelijkheid tot het bou-
wen van een gemaal onthouden. Het zullen
wel knetterende, spetterende vergaderingen
zijn geweest!

Landelijke aandacht

Dat de wateroverlast ook in de rest van Ne-
derland bekend werd bleek uit de berichten
in de landelijke dagbladen. Het Algemeen
Handelsblad besteedde op zowel zondag 3 ja-
nuari als maandag 4 januari 1926 aandacht
aan de ondergelopen Vechtstreek. Behalve een
uitgebreid artikel over de wateroverlast tussen
Nieuwersluis en Weesp, bevat de krant van 4
januari, behalve het “normale” weerbericht
van het KNMI, daarin ook de volgende

waarschuwing: “Stormwaarschuwingsdienst. Ge -
seind van De Bilt, gisteravond 8 uur, aan alle pos-
ten: ‘Weest op uw hoede’.” 5) Dat waren nog
eens waarschuwingen!

De Utrechtse correspondent van het Alge-
meen Handelsblad schrijft in zijn artikel in de
krant van 4 januari 1926 o.a.: “ […] is vooral
de Vechtstreek in onze provincie de zone geweest,
die de grootste waterschade geleden heeft en het
meeste gevaar heeft opgeleverd” 6)

In zijn artikel beschrijft hij verder de inspan-
ningen die gedurende de afgelopen dagen zijn
geleverd door polderbesturen, politieagenten,
militairen, burgers en leden van gemeentera-
den. Hij heeft het tevens over de ontberingen
die de bevolking moet ondergaan.
Het is maar hoe je tegen de zaken aankijkt. In
de Gooi- en Eemlander van woensdag 6 ja-
nuari 1926 wordt gemeld dat het water “nog
immer een hoogen stand heeft”, maar er is ook
sprake van vrolijker stemmende berichten,
zoals het volgende:
“Er zijn hier dan toch nog menschen, die wegens
hun beweren nut trekken uit den hoogen water-
stand en dat zijn de veehouders, eigenaren van laag
land, welke een slachting van beteekenis zien aan-
gericht onder de mollen, die tot voor kort in bui-
tengewoon grooten getale in de weilanden voor-

Een onder water gelopen woning aan de Rijksstraatweg tijdens de
overstroming van de Vechtstreek. Ondanks het doorlopend hozen
van het water blijft de woning onder water staan. Nieuwersluis. 
Nationaal Archief/Collectie Spaarnestad/Het Leven/Fotograaf
onbekend.

De Mijndensche weg tijdens de overstroming in de Vechtstreek. Het 
water is tot aan de dijk gestegen. Nationaal Archief/Collectie Spaarne-
stad/Het Leven/Fotograaf onbekend.
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kwamen en daar verwoestingen aanrichtten van
ernstigen aard. Nu sneuvelen de wroeters bij hon-
derden, daar zij in water het leven niet kunnen
houden.” 7)

Jaren later zou een bekende Amsterdammer
over een dergelijke bewering zeggen: “Elk
nadeel heb z’n voordeel”.

Het duurde lang voordat het water zakte;
ruim een week later, op zaterdag 9 januari
1926 meldde De Telegraaf nog: “De Vecht was
heden weder gestegen. In dit verband hebben wij
heden den toestand rondom de stad nog eens opge-
nomen en we constateerden daarbij, dat het water,
dat bijna overal rondom de stad in de polders en
boerderijen gezakt was, hedenavond weer even hoog
stond als een week geleden.” 8)

In de daarop volgende week konden de zee-
sluizen bij Muiden weer open zodat er ge-
spuid kon worden. Het water zakte ziender-
ogen zodat de mensen aan de slag konden om
de rommel op te ruimen en de aangerichte
schade te herstellen.

De allerlaatste keer

De Vecht hield zich hierna een kleine twee jaar
rustig. De rivier meanderde al kabbelend rich-
ting Muiden zonder haar oevers te verlaten.

Maar... in november 1928 was het echter weer
raak. Niet zo’n beetje ook! Dit zou de moe-
der aller overstromingen worden. Zij stelde
die van 1904 en 1925/1926 volledig in de
schaduw. Binnen 10 dagen teisterden drie
zware, windkracht 10 metende stormen het
land. In de nacht van 16 op 17 november kon-
digde de eerste zich aan, zes dagen later, op 23
 november gevolgd door nummer twee. De
mensen waren nauwelijks bekomen van de
schrik toen op 25 november 1928 nummer
drie haar opwachting maakte.9)

Verkeerde wind 

Het belangrijkste verschil met de overstro-
mingen tijdens de jaarwisseling van 1925/1926

was de windrichting; kwam
deze twee jaar eerder voorna-
melijk uit het zuid westen, nu
waren het drie onvervalste
noordwesterstormen. Deze
windrichting had tot onmid-
dellijk gevolg dat de zeeslui-
zen bij Muiden dicht gingen;
het was voorlopig gedaan met
spuien op de Zuiderzee. Er
viel tegelijkertijd in De Bilt in
de periode van 16 tot en met
26 november ruim 800 mm.
neerslag 10). 

Dit gegeven, in combinatie
met de windrichting en het

sluiten van de zeesluizen, was de spreek-
woordelijke druppel die de Vechtoevers deed
overlopen. Het was weer eens natte voeten-
weer in de Vechtstreek!

Late berichtgeving 

De wateroverlast als gevolg van de stormen
leek in eerste instantie mee te vallen, althans,
er werd nauwelijks iets bericht. De eerste
meldingen verschenen pas op maandag 26
november 1928 in de kranten. De avond-

De overstroming op 26 november 1928 in de buurtschap Oud Over te Loenen. (Coll. W. Mooij)
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editie van het Algemeen Handelsblad meldde
in een kort berichtje over wateroverlast in
Weesp en het door het water onbegaanbaar
geworden Zandpad tussen Maarssen en Breu-
kelen. De Gooi- en Eemlander van diezelfde
26e november meldt uit Weesp en omgeving
dat er op diverse plaatsen dijken op doorbre-
ken staan. Op verschillende plaatsen in het
stadje slaat het water over de kademuren, de
Ossenmarkt staat blank. Ook de direct door
de storm aangerichte schade staat volop in die
krant Ook uit Muiden kwamen berichten
over rampspoed. Omgewaaide bomen, insta-
biele dijken, naast stremmingen van de
scheepvaart, zorgden ervoor dat Muiden zo
goed als onbereikbaar was. Zowel over de
weg als via het water.

Kleizakken brachten redding 

Uit Nederhorst den Berg weet deze krant te
melden: “Men seint ons: Het water in de rivier de
Vecht heeft gisteren een buitengewone hoogte be-
reikt. Aan den Voorstraat staat de Vecht buiten de
oevers zoodat extra-voorzieningen noodig waren om
het verkeer nog mogelijk te maken. In de buurtschap
Overmeer staat het water in vele woningen. Op
 enkele plaatsen bleek de waterkeering van den
Horn- en Kuyerpolder te laag; door het opbrengen
van klei wist men echter erger te voorkomen. De
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 waterkeering langs den Spiegel- en
Blykpolder houdt zich goed, doch
ook daar zijn eenige zwakke plek-
ken. Het meest bedreigd was de
Meeruiterdijksche polder. De water-
keering had daar op verschillende
punten tusschen Overmeer en ’t ei-
land de Nes mede ten gevolge van
den sterken Noord Westen wind
veel te lijden. Hedennacht te half
twee was de toestand zoodanig, dat
de waterkeering aldaar met zakken
klei moest worden verzwaard. He-
denmorgen is de wind minder sterk.
De Vecht is thans zakkende. Het

water staat slechts 3 c.M. beneden den hoogsten
stand van 1 Januari 1926. [Naar men zich zal
herinneren, heeft de Vecht toen een zeer hoogen wa-
terstand bereikt. – Red.]

Een nagekomen bericht

“Men meldt ons hedenmiddag: Het water in de
Vecht hetwelk vanochtend dalende was, is in den
loop van den middag weer 3 c.M. gestegen. De
 waterkeering van den Meeruiterdijkschenpolder is
op verschillende plaatsen zeer slecht; er wordt met
man en macht gewerkt, haar te behouden. De toe-
stand is echter kritiek.” 11)

De Vechtstreek vecht terug

In de Gooi- en Eemlander van dinsdag 27
november 1928 verschenen alarmerende  arti -
kelen over de overlast in de verschillende
plaatsen langs de Vecht. Loosdrecht meldde
dijkdoorbraken bij Terra Nova en Oudover.
In Mijnden en Oudover moesten bewoners
naar de zolderverdiepingen verhuizen omdat
de benedenverdieping ondergelopen was. 

Uit Vreeland komt het bericht dat het water
over de weg de westelijk gelegen polders bin-
nenstroomt. Daar hebben voornamelijk de
 bewoners van de buurtschappen Duinkerken,
Boterbuurt en Pannenfabriek met het hoge

Centrum van Maarssen tijdens de overstroming van de Vecht in 1928. (Zicht op
den Vechtstreek)
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water te maken. Sommigen van hen zijn naar
de oostzijde van de Vecht geëvacueerd. Het
waterpeil was de dag ervoor al gestegen tot
het peil van 1 januari 1926, de vorige hoog-
ste stand. De weg naar Nigtevecht is onbe-
gaanbaar doordat op vele plaatsen water door
de dijk sijpelt of er zelfs overheen stroomt. De
diverse polderbesturen zijn actief en de inge-
landen hebben het verzoek gekregen perso-
neel beschikbaar te stellen om dammen op te
werpen en de dijken te verhogen. Inmiddels
heeft Gedeputeerde Staten alle rijverkeer
langs de Vecht verboden en heeft de burge-

meester alle scheepvaartverkeer gestremd.
Ook uit Muiden en omgeving komen nood-
tijdingen: de schutbalken die voor de haven-
mond waren geplaatst konden het opstu-
wende water niet tegenhouden. Het was
onmogelijk te spuien, met als gevolg dat het
binnenwater ook steeg. Het water stroomt
over de Korte Weesperweg, met zakken zand
wordt getracht het water te keren, een haast
onbegonnen taak.

Rampzalige toestanden 

Over Nederhorst den Berg schrijft de cor-
respondent van de Gooi- en Eemlander: “De
toestand in onze gemeente blijft critiek te noemen.

De landerijen in den Horn- en Kuijerpolder staan
door het over de waterkeeringen stroomende water
bijna blank. De waterkeering van den Spiegelpol-
der houdt zich nog goed. In den achter deze wa-
terkeering gelegen Dammerweg komen echter vele
zwakke plekken. De Blijkpolder heeft vooral te
kampen met het water te Overmeer. De waterkee-
ring daar ter plaatse begon vanmorgen te wijken.
Met het aanbrengen van versterkingen hoopt men
den toestand meester te blijven. In de waterkeering
van den Meeruiterdijkschen polder zijn door de be-
woners van den Horstermeerpolder meer dan 2000
zakken klei verwerkt om boven het steeds stijgende

water uit te blijven. Dit is tot dusverre
nog gelukt. In verband met den slechten
toestand der wegen hebben B. en W. het
verkeer met rij- en voertuigen over de
Voorstraat, den Achterweg, den Eiland-
scheweg, het gedeelte van den Dammer-
weg, strekkend van de garage van J. Slok-
ker tot Hinderdam en het gedeelte van
den Overmeerschen weg van Overmeer
tot het Hemeltje, tot nadere aankondiging
verboden. De stand van het Vechtwater
bedraagt thans 78 c.M. boven A.P. De
Vecht is nog steeds stijgende. De bevol-
king blijft onder dezen ongunstigen toe-
stand kalm.” 12)

De Gaasp breekt uit

In diezelfde krant werd melding gemaakt van
de doorbraak van het Zandpad nabij de Gaas-
perdam, waardoor het water van de Gaasp de
Bijlmerpolder instroomde. Vlak voor deze
doorbraak was de waterkering tussen ’s-Gra-
veland en Diemen nog geïnspecteerd door de
opzichter, de heer C.P. Plaat, in gezelschap van
de burgemeester van Weesperkarspel, de heer
J.C.F Bletz.Zelfs dit hoge bezoek heeft dus niet
mogen baten. De daaropvolgende dagen wordt,
behalve door de regionale pers, ook door di-
verse landelijk verschijnende kranten uitge-
breid aandacht  besteed aan de wateroverlast in
de Vechtstreek. In de edities van dinsdag 27 
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De Vechtdijk (thans de Vreelandseweg) tijdens de hoge waterstand in de Vecht
op 26 november 1928. (Coll. W. Mooij)
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november 1928 berichten o.a. De Telegraaf, De
Tijd en de Delftsche Courant uitgebreid over
de dijkdoorbraken, evacuaties en wateroverlast,
naast de overige aangerichte schade. Het leven
in de Vechtstreek was totaal ontwricht.13)

De Horstermeer bracht eventjes lucht

Op woensdag 28 november1928 meldden o.a.
de Delftsche Courant en de Gooi- en Eem-
lander: “De Vecht is niet langer bestand gebleken
tegen het water; nabij Overmeer is de dijk over een
lengte van ongeveer twaalf meter weggeslagen. Met
groote kracht stroomde het water den achtergelegen

Horstermeerpolder binnen. Gelukkig is dit een een-
zame polder; er staan daar slechts weinig huizen,
zoodat de schade niet belangrijk zal zijn.
(Deze laatste opmerking is van de Delftsche
Courant, waarvan de schrijver duidelijk nog
nooit in de buurt van de polder is geweest!) 
Reeds spoedig was deze doorbraak merkbaar aan
het zakken van het water van de Vecht. In allerijl
toog men aan het werk om het gat met zakken
zand te stoppen, hetgeen na eenigen tijd inderdaad
mocht gelukken. Dit heeft echter tot gevolg gehad,
dat daardoor het water in de Vecht weer gestegen is.
Met hulp van de militaire politie en van 80 man-
schappen van de genie, uit Utrecht, wordt de dijk
op de zwakste punten nog voortdurend versterkt.” 

De krant berichtte verder uitgebreid over de
toestanden in o.a. Weesp en Muiden, waar,
mede door de goede diensten van tewerkge-
stelde werkelozen, damwanden van zandzak-
ken zijn opgeworpen. 14)

Tot de grens

De Utrechtse correspondent van het Alge-
meen Handelsblad (ochtend editie) weet ook
op 28 november te melden, dat de hoofdin-
genieur van de Utrechtse Provinciale water-
staat, ir. A.A. Mussert (inderdaad, dié Mussert)
de dag ervoor, samen met de correspondent,

een tocht langs de getroffen plaatsen heeft ge-
maakt. In het artikel wordt gewag gemaakt
van de rampspoed die de bevolking langs de
gehele Vecht getroffen heeft en het vele werk
dat verricht is door boeren, arbeiders en man-
schappen van de genietroepen. Op sommige
plaatsen bleek ons ‘lieflijke stroompje’ een
breedte van 150 tot 200 meter te hebben. 

Bij Nigtevecht is men omgekeerd, daar hield
de provincie immers op....

Terug naar Nederhorst den Berg

De Gooische berichtgever van deze krant
meldt: “Uiterst kritiek wegens het gevaar voor den

Militairen van het depot Politietroepen uit de kazerne te Nieuwersluis bieden in november 1928 hulp bij de Mijndensesluis.(Coll. W. Mooij) 
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Horstermeer met zijn talrijke bewoners, (het zo-
merpeil bedraagt hier 3,40 m min N.A.P.) blijft de
toestand bij Overmeer, gemeente Nederhorst den
Berg. Den geheelen dag is met man en macht ge-
werkt aan het verhoogen van den dijk. Het water
wordt slechts tegengehouden door een wal van op-
gestapelde zakken klei. Voortdurend moeten plaat-
sen waar de dijk sterker begint door te sieperen met
zakken klei worden versterkt. In ploegen wordt ook
vannacht doorgewerkt en gewaakt, de maanlichte
nacht is daarbij een uitkomst. Met bezorgdheid
wordt de nacht tegemoet gezien, omdat de klei der
dijken door den langdurigen waterdrang steeds slap-
per wordt én meer poreus.” 15)

De avondeditie van datzelfde Algemeen Han-
delsblad van woensdag 28 november liet de
Gooise correspondent weer aan het woord:
“Tegen één uur in den middag werd de hoogste Zui-
derzeestand van 122 cm+ verwacht, terwijl, als alles
meeloopt, vanmiddag om half vier de Zuiderzee zoo-
veel gevallen zal zijn dat gespuid
kan worden.”16)

Slaaptekorten in ons dorp

“Het is inderdaad te hopen, dat het
leed dan geleden is, want velen der
voormannen in de poldergemeen-
ten zijn aan het einde van hun
krachten. Wij spraken op het
 Gemeentehuis te Nederhorst-den-
Berg den gemeentesecretaris en den

ontvanger, die sedert Zondag slechts en-
kele uren slaap genoten hadden. Het Ge-
meentehuis staat evenals het geheele dorp
Nederhorst den Berg, onder water en kan
alleen over planken en brugjes bereikt
worden. De burgemeester, graaf Schim-
melpenninck, had den geheelen nacht
mee de handen uit de mouwen gestoken
op de bedreigde punten en wagens klei
meegetrokken naar de plekken, waar een
gat was gevallen. Hét hoofd der openb.
Lagere school, werkte als een polderjon-
gen mee. Vol lof was men over de bewo-

ners van den Horstermeerpolder, waarvan er som-
migen meer dan zeventig uur gewerkt hadden.” 16)

De Vecht gaat het land door

De hoge waterstand en de daarop volgende
overstromingen van de Vecht kwam in een
keur aan landelijke kranten, zoals o.a. De Tijd,
Arnhemsche Courant, De Standaard, De Am-
sterdammer en De Tribune. Ze beschreven de
toestand in uitgebreide artikelen.17) In de
daaropvolgende dagen wordt in de bericht-
geving melding gemaakt van het dalende wa-
terpeil van de Vecht. 

Op 1 december verschijnt in de avondeditie
van het Algemeen Handelsblad in een artikel
over de naweeën van de overstromingen o.a.: 

“Hedenmorgen 7 uur bedroeg de stand alweer 52+,
een hoogte, die na de katastrofale waterstanden van

eenige dagen geleden niet meer zoo
bijzonder hoog lijkt, maar die toch
zelden voorkomt en, wanneer er
géén nooddammen gelegd zijn, al
groot ongerief veroorzaakt. Wan-
neer de N.W. wind van hedenmor-
gen nog opsteekt, waardoor het loo-
zen op de Zuiderzee opnieuw zou
kunnen worden verhinderd, dan
moeten we vannacht of morgen een
herhaling van de ramp der vorige
week verwachten!”’t Jochie moet nog leren aanpakken!

Overstroming in Nederhorst den Berg.
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De journalist van het Algemeen Dagblad 
legt de vinger op de zere plek

“Bovenstaande feiten, voornamelijk het snelle
 stijgen van de Vecht ondanks den ongehinderden
afvloed op de Zuiderzee, brengen wel heel overtui-
gend de insufficiëntie van deze rivier als boezem-
water aan het licht! Nu alle waterschappen op volle
kracht malen, kan al het water onvoldoende gebor-
gen worden, en een beperking van de bevoegdheid
der polderbesturen om bij buitengewoon hooge
Vechtstanden te blijven loozen is dan ook een drin-
gende eisch om snelle verbetering in den toestand te
brengen.” 18)

De vooruitgang treft schuld

De redactie van de Gooi- en Eemlan-
der haakt op het voorgaande in. Want
op maandag 3 december 1928 staat in
die krant een redactioneel stukje
waarin over de mogelijke oorzaken
van de overstromingen wordt gerept.
Dit artikel zal vérstrekkende gevolgen
hebben; niet zozeer het artikel, maar
wel hetgeen het losmaakte. Het
maakte de al langer heersende on-
vrede bespreekbaar. Er bleek het een
en ander in de la te zijn blijven liggen!
De journalist had zonder dat hij het wist al-
lerlei zaken in gang gezet.

Hier volgt dat artikel 

“Nu de waterstand van de Vecht weder normaal ge-
worden is achten wij het oogenblik gekomen om na
te gaan wat de oorzaken zijn van de abnormaal
hooge Vechtstanden der laatste jaren – in ’t bijzon-
der van den nimmer te voren voorgekomen stand
van 91 als Woensdagnacht werd geconstateerd. Het
is van algemene bekendheid dat bij wind uit ’t N.W.
het Zuiderzee water stijgt en de sluizen bij Muiden
het water van de Vecht niet meer doorlaten. Tot
1926 is het gevolg daarvan geweest dat een stand
van 69 als hoogste peil werd genoteerd. In 1926 is
het buitengewoon hooge peil van 73 bereikt en waar

de peilschalen langs de Vecht als maximum peil 75
aangeven is met de dijken langs de Vecht er nooit op
gerekend, dat het water hooger zou komen. Toen
vroeger alleen windmolens gebruikt werden, ge-
schiedde dit uit den aard der zaak dan ook niet.” 

De snellere lozing was debet aan de ellende

“Nu in meerdere polders langs de Vecht de wind-
molens zijn vervangen door stoom- of electrische
 gemalen is de toestand echter geheel anders gewor-
den. Deze zijn n.l. zoo gesteld en hebben zooveel
capaciteit, dat zij bij de hoogste Vechtstanden nog
kunnen malen. Naar onze meening is dit de hoofd-
oorzaak, dat een peil van 91 kon bereikt worden.
De besturen der verschillende waterschappen zijn

niet gebonden aan een maalpeil. Men heeft dan ook
bij den laatsten hoogen Vechtstand op verschillende
plaatsen geconstateerd, dat meerdere gemalen bij een
peil van 82 nog lustig doormaalden. 

Meermalen is in de Staten der Provincie erop ge-
wezen, dat een maalpeil moest worden vastgesteld,
doch het is steeds gebleven bij de toezegging, dat de
zaak zou worden overwogen.”

Haast is geboden

“Hoe dringend noodig de omzetting van een der-
gelijke toezegging in een daad is, dat heeft de afge-
loopen week doen zien, toen het hoogste peil 91
aanwees. Verder moest het inlaten van water te
Vreeswijk, om de riolen van de stad Utrecht op de
Vecht te spuien verboden worden, zoodra de wind

De Vecht bij Vreeland buiten haar oevers getreden in 1928. (Coll. W. Mooij)
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N. W. werd.Het is te voorzien, dat wanneer niet
spoedig afdoende maatregelen worden genomen, her-
halingen niet zullen uitblijven. Waarbij nog in aan-
merking dient te worden genomen, dat de afloop van
het Zuiderzeewater minder snel zal worden naar
mate de afsluitdijk Zurich-Den Oever zijn vol-
tooiing nadert, met als gevolg dat de Zuiderzeesluis
te Muiden het water minder snel zal doorlaten.” 19)

Dit redactioneel stukje werd op 6 december
1928 met een ingezonden brief in De Gooi-
en Eemlander beantwoord door D. O. de
Vries, o.a. voorzitter van het polderbestuur
van de Horstermeerpolder.20)

Wie was die voorzitter?

Durk Oebeles de Vries,
geboren in Arum (Fr.) in
1872, arriveerde na een
tweejarig verblijf in Lage
Vuursche in 1904 in de
Horstermeer. Hij was pro-
pagandist voor de Neder-
landse Bond van Landar-
beiders en tevens jarenlang
redacteur van het bonds-
blad “De Landman”. Zijn

anarchistische politieke ideeën hadden het
hem onmogelijk gemaakt in Friesland nog
een bestaan te vinden. Pogingen om op een
van de bestaande kolonies onderdak te vin-
den, waren op niets uitgelopen. Vanwege zijn
kennis, opgedaan door zelfstudie, en zijn re-
gelmatige publicaties in allerlei vakbladen,
werd hij al snel een adviseur van de in de pol-
der aanwezige kwekers. Hij had er geen en-
kele moeite mee zijn kennis met anderen te
delen. Durk overleed in 1937 op 65-jarige
leeftijd in  Nederhorst den Berg. 21)

Een rechtzetting

D.O., zoals iedereen hem noemde, oefende na
zijn binnenkomst in de polder al snel vele
functies uit. De tuinders hadden hem al snel

unaniem als voorzitter van het polderbestuur
gekozen. In die hoedanigheid reageerde hij
op dat artikel in de Gooi- en Eemlander. 

Dit schreef hij: 

De hooge waterstanden van de Vecht.
“Geachte Redactie. Gaarne zag ik onderstaande
regelen in het eerstvolgend nummer van uw blad op-
genomen, naar aanleiding van een door u opgeno-
men schrijven van een ongenoemd persoon over de
hooge waterstanden op de Vecht. Genoemde schrij-
ver noemt als oorzaak dier hooge waterstanden de
krachtiger bemalingen der polders, welke op de Vecht
uitmalen en het spuien der riolen te Utrecht en als
oplossing het advies ‘dat most niet maggen’, plat
uitgedrukt. Ik wensch hiertegenover evenwel op te
merken, dat de krachtiger bemalingen der polders
een uitermate economisch belang voor de maat-
schappij zijn en wat het spuien der riolen in Utrecht
betreft, wel niet minder. Ik zou het een uitermate
grove fout achten, hieraan paal en perk te stellen, te
meer omdat het geenszins juist kan zijn dat dit de
oorzaak van de hooge waterstanden is. De oorzaak
ligt in het niet voldoende afvloeien van het water
van de Vecht bij ongunstige windrichting. Sinds het
eiland Wieringen met den vasten wal is verbonden,
is dit steeds verergerd en zal steeds meer verergeren
bij het vorderen der werken voor het afdammen der
Zuiderzee. Moet daarom het advies zijn: stop zet-
ten van die zeer belangrijke werken, of stop zetten
der bemalingen der polders langs de Vecht?

Geenszins! Wat dan wel moet geschieden? Naar
mijne meening zou het meest aanbevelenswaardige
zijn: het in den doofpot zittende plan voor het
plaatsen van een groot gemaal bij Muiden hetwelk
de Vecht op peil zou moeten houden, op nieuw aan
de orde te stellen; dit zou het meest rationeele mid-
del zijn en dit te meer nu het voor de hand ligt, dat
verschillende polders hun dijken zullen verhoogen,
waardoor dorpen en steden welke moeilijkheden
hebben met de hooge waterstanden in nog grooter
moeilijkheden komen, want al zouden alle polder-
gemalen tijdelijk stop staan, dan nóg zou de over-
last van de hooge waterstanden niet uitblijven.

Durk Oebeles de Vries.
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Daarom dient met kracht geijverd, dat ten spoedig-
ste het bewuste plan voor de bemaling van de Vecht
uit den doofpot komt, anders zal het nog wel eens
kunnen gebeuren, dat voor en aleer de Zuiderzee
droog is, er eene nieuwe binnenzee is gevormd tus-
schen Muiden en Utrecht.

Met beleefden dank voor de opname, de Voorzit-
ter van het Waterschap de Horstermeerpolder:
D.O. de Vries
Nederhorst den Berg, 3 Dec. 1928” 22)

De redacteur reageert halfslachtig

Hij neemt in een weinigzeggend stukje de
door hem in het artikeltje van 3 december
1928 gemaakte opmerkingen wat terug. Hier
volgt zijn relaas:

De hooge waterstanden van de Vecht.
“In antwoord op de opmerkingen van den heer De
Vries, voorzitter van het Waterschap de Horster-
meerpolder, gemaakt in het Donderdag-nummer
van ons blad naar aanleiding van ons stuk onder
‘Binnenland over de hooge waterstanden van de
Vecht’”, schrijft onze medewerker nog het vol-
gende: “Ik geloof, dat u uit mijn artikeltje hebt ge-
concludeerd, dat ik bezwaren zou hebben tegen de
nieuwe maalinrichtingen, die zijn ingevoerd. Inte-
gendeel echter; ik acht het een uitkomst dat men ook
met stil weder gelegenheid heeft om te malen en een
polder zoo spoedig mogelijk op peil te brengen. Mijn
bezwaar is alleen dat de bemalingen bij een peil van
± 60 en N.W. wind den Vechtstand
onbeperkt mogen blijven opvoeren,
waarop de  Water keerin gen niet zijn in-
gericht. ‘Dat most niet maggen’. Na-
tuurlijk is een gemaal in Muiden de
meest afdoende oplossing, maar we heb-
ben nog geen gemaal in Muiden en ’t
zal nog wel acht dagen duren eer we
het hebben ook, en zoo lang dit er niet
is en dus geen water kan afvloeien bij
N.W. wind is het onverantwoordelijk,
dat de electrische- en stoomgemalen het
peil zoo hoog mogen opvoeren dat

 huizen onderloopen, waterkeeringen overstroomen
en dijken dreigen door te breken, zooals in de afge-
loopen week het geval was. ‘Niet maggen’ was vroe-
ger toen er alleen water molens waren ‘niet kunnen’
en in geen vorig jaar was dan ook de waterstand
zoo hoog als thans. En wezenlijk sterke N.W. wind
en veel regenval is dit jaar niet voor het eerst voor-
gekomen.” 23)

Bemaling blijft nodig

Door de redacteur wordt er gemakshalve aan
voorbij gegaan dat er zonder bemaling geen
polders zouden zijn, niet bij goed en ook niet
bij slecht weer. Het probleem ligt in de afvoer
van het uitgeworpen boezemwater en zolang
de sluisdeuren in Muiden bij de geringste
noordwestelijke wind (automatisch) sluiten,
zal dit probleem blijven bestaan. De Vries en
de betreffende redacteur blijven elkaar met
argumenten vóór en tegen bestrijden in een
aantal redactionele artikelen en ingezonden
brieven in De Gooi- en Eemlander gedu-
rende de maand december 1928.

Samenwerking gezocht

De Vries refereerde in zijn stukje al aan een in
een bureaula liggend plan om bij Muiden een
gemaal te plaatsen, teneinde de wateroverlast
het hoofd te bieden. Het probleem is echter
de weinig effectieve samenwerking tussen de

Militairen van het Depot Militaire Politietroepen uit Nieuwersluis dragen zand-
zakken aan om het water van de stijgende rivier tegen te houden. (Coll. W. Mooij)
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beide provincies (Utrecht en Noord-Hol-
land) en de langs de Vecht gelegen gemeen-
ten. Daarnaast hielp het weinig dat er tien-
tallen polder- en waterschapsbesturen bij
betrokken waren, die allemaal hun eigen ko-
ninkrijkje verdedigden. 

Er gloort licht

Het gevolg van de reactie van De Vries, naast
de daarop ontstane polemiek met de redac-
teur, mondde uiteindelijk op maandag 24 de-
cember 1928 uit in een vergadering. Hieraan
namen vertegenwoordigers van betrokken
Noord-Hollandse waterschaps- en polderbe-
sturen deel, naast die van de afd. Naarden van
de Noord-Hollandsche Maatschappij voor
Landbouw en de Kweekersvereeniging Naar-
den-Bussum. De vergadering vond plaats in
hotel Koperdraad te ’s-Graveland. Deze bij-
eenkomst leidde tot het instellen van een
commissie die onderzoek gaat doen naar de
mogelijkheden tot het plaatsen van een ge-
maal. Hieromtrent gaat zij ook overleggen
met de Provinciale Staten van zowel Utrecht
als Noord-Holland. Gezien de stand van
zaken omtrent de Zuiderzeewerken diende
ook de vraag beantwoord te worden of dit
een permanent dan wel een tijdelijk gemaal
zou moeten worden. De leden van deze com-
missie waren: D.O. de Vries en H. Pos Azn, uit
Nederhorst den Berg, C. Hoetmer uit Anke-
veen, B. Ruiten uit Muiden en H. Kingma uit
Muiden.24) Uiteindelijk is men tot de bouw
van een gemaal in Muiden gekomen, maar dit
ging niet zonder slag of stoot. Hierover wil ik
u een volgende keer berichten. �

Hans Clever, 
Nederhorst den Berg, 

25 januari 2021

Credits foto’s:

Kruijter, Kees de; Mooij, Willem
(2011) Vechtkroniek, uitgave van de Historische Kring Loenen,
nr. 36 (2011), p. 32-34; nr. 37 (2012), p. 47-52; nr. 38 (2012), 
p. 37-47
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VERKRIJGBAAR BIJ DE HISTORISCHE KRING NEDERHORST DEN BERG

Themanummers van WERINON:

Van blekerij tot wasindustrie. (1992) € 2,50

Onderwijs in Nederhorst den Berg. (1994) € 2,50

Petersburg – Een verdwenen buitenplaats. (1996) € 3,00

Nederhorst den Berg Speciaal. (2001) € 3,00

Religieus Erfgoed – Geloven in monumenten. (2005) € 5,00

De Willibrordkerk door de eeuwen heen. (2008) € 5,00

Historische Canon van Nederhorst den Berg. (2009) € 10,00

Parochie H. Maria Hemelvaart – Nederhorst den Berg en Nigtevecht 1811-2011. (2011) € 5,00

Levensboek – Doot ende begraven. (2016) € 5,00

Kwartaalblad WERINON: 

Losse nummers. (indien voorradig) € 3,00

Boeken:

Nederhorst den Berg tijdens de oorlog. Willy van Deutekom e.a. (1986) € 1,00

Om het vriespunt – 100 Jaar IJsclub Nederhorst den Berg 1902-2002. Jan Baar. (2002) € 5,00

Warinschool 1881-1981 – Honderd jaar Christelijk Onderwijs te Nederhorst den Berg. (1981) € 2,50

Nederhorst den Berg – Tussen Vecht en Eem. (1993) € 7,00

De Brug – Een eeuw wijzer. (1999) € 1,00

Het gemeentehuis van Nederhorst den Berg. W.J. v. Deutekom/J. Jansen. (1984) € 1,00 

DVD:

Nederhorst den Berg anno 2001. € 10,00

Nederhorst den Berg 1965. € 10,00

Nederhorst den Berg door de jaren heen. € 10,00 

De Willibrordkerk in ere hersteld. € 10,00

Streekarchief Gooi en Vechtstreek (SAGV)

Bezoekadres: Oude Enghweg 23, Hilversum.

Openingstijden: maandag en dinsdag 9.00 uur-17.00 uur.

Informatie: telefoon 035-6292646 en 

www.gooienvechthistorisch.nl
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