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Niets uit deze uitgave mag, op welke manier dan ook, verveelvoudigd
en/of openbaar gemaakt worden zonder schriftelijke toestemming
van het bestuur. De redactie is bij het samenstellen van deze Werinon
zorgvuldig te werk gegaan. Getracht is rechthebbende van afbeeldingen
te achterhalen. Mocht U desondanks een afbeelding in deze Werinon
aantreffen waarvoor U als rechthebbende geen toestemming heeft
gegeven, dan wordt u verzocht dit aan de redactie kenbaar te maken.

Foto omslag

De wandelaar, die rond 1910 over de Torenweg het dorp nadert, is
misschien wel begin twintigste eeuw op weg van Amsterdam naar Arnhem.
Want Nederhorst den Berg was in 1913 opgenomen, in deze eerste door
de ANWB uitgezette meerdaagse wandeling, sinds haar oprichting.

WERINON 102 nieuw.e$S_Opmaak 1 04-11-21 15:59 Pagina 1

Opgericht januari 1988

Jaargang 30

Najaar 2021 nummer 102

Inhoud
Van de redactie

Gerard Baar

2

Mededelingen en berichten

Ans Baar

3

Oproep

Linda Scholten-Van Ginkel

5

Nederhorst den Berg na de bevrijding. Deel IV: 1949

Mark Hilberts

6

Overzichtsbord ‘Vroeger en Nu’ wandeling

Gerard Baar

13

Bordje ‘Vroeger en Nu’ wandeling: de freules Warin

Gerard Baar

14

Geboren in Nederhorst den Berg èn
in het leger van Napoleon

Inge Hoogendijk-Vranken

15

Armenzorg tussen ± 1780 en 1815

Coen Meerbeek

19

Feestelijk onthulling aanvulling bordjes wandeling

Gerard Baar

22

Mijn jaren in Nederhorst den Berg

Jan van de Vegt

23

Verslag extra ledenvergadering/Lezing Stadsherstel

Claudette Baar-de Weerd

30

Presentatie Themanummer ‘De Adellijke Stichting van
Nederhorst den Berg in de vroege Middeleeuwen’

Gerard Baar

32

Kappers van het platteland

Gerard Baar

34

Een verborgen dorp

Gerard Baar

36

Nederhorst den Berg en Nederlands-Indië

Coen Meerbeek

37

1938, Wilhelmina 40 jaar koningin

Gerard Baar

38

De hobbelige weg naar het besluit tot
de bouw van het Vechtgemaal te Muiden

Hans Clever

39

Tuinders Jo en Jan Besemer

Cees van Huisstede

48

WERINON 102 nieuw.e$S_Opmaak 1 04-11-21 15:59 Pagina 2

Namens de redactie

Gerard Baar

In een halfjaar gebeurt er eigenlijk zoveel dat dat alles niet in een pagina van de
Werinon is te vangen. Nu hebben we er gelukkig acht en veertig ter beschikking zodat
we alles wat binnenkomt kunnen plaatsen.

Het boekje van mevrouw Els N. G. van
Damme, de special over ‘De Adellijke Stichting van Nederhorst den Berg in de vroege
middeleeuwen’ heeft u als lid tussen de bedrijven door in het afgelopen halfjaar in de brievenbus gevonden. Hoe de presentatie van dit
monnikenwerk verliep, die slechts door een
beperkt aantal mensen bijgewoond mocht
worden vanwege corona, kunt u verderop in
deze uitgave lezen.
Werinon nummer 102 is van de persen gerold
in een periode waarin de meeste mensen terugdenken aan het afgelopen jaar. Kerstmis is
nog wel niet aan de orde maar voor de rest
zorgen de zakkende temperaturen er voor
dat het vertier meer binnenshuis gezocht gaat
worden. Ik hoop eigenlijk dat er onder onze
leden mensen zijn die zich geroepen voelen
iets bij te gaan dragen aan Werinon nummer
103. Mocht u iets uit willen zoeken dan biedt
ons archief wellicht uitkomst. Het is weliswaar
niet gedigitaliseerd, maar er ligt aardig wat om
in te grasduinen.
Een oud-Berger, Jan van der Vegt, heeft een
artikel ingebracht over zijn jeugd in Overmeer. Ik denk dat dit bij deze of gene wel iets
losmaakt. Iedereen heeft zo zijn herinneringen over wat hij of zij heeft meegemaakt
vanaf een paar jaar na de geboorte.
Mark Hilbers heeft het een ander uitgezocht
over het jaar 1949, vier jaar na WO II. De wederopbouw was in volle gang, maar dat tijdperk kreeg pas later deze historische benaming mee.
Hans Clever zocht dit keer naar gegevens over
de bouw van het Vechtgemaal bij Muiden

rond het jaar 1930. Dit gemaal moest een
einde maken aan de vele overstromingen in de
voorafgaande jaren. Volgende keer sluit hij
zijn relaas af.
Coen Meerbeek diende een artikel in over de
armoede rond 1800. Het artikel van Inge Hogendoorn over Bergse jongens in het leger
van Napoleon sluit daar mooi op aan.
Claudette Baar maakte een verslag van wat
projectleider Ruth van der Puijl aan belangstellenden vertelde over de plannen van Stadsherstel Amsterdam met kasteel ‘de Nederhorst’.
In het midden van deze uitgave staat een plattegrond van heel Nederhorst den Berg met
daarop de locaties van alle 52 bordjes van de
‘Vroeger en Nu’ wandeling. Op Monumentendag is dit op het dorpsplein geplaatste bord
feestelijk onthuld door wethouder Rosalie van
Rijn. Ans Baar doet verslag van de inzegening
door Leo Wenneker van het gerestaureerde
oorlogsmonument op het RK Kerkhof.
Verder kunt u korte artikelen vinden over allerlei onderwerpen uit het verleden en het
heden. In een ‘Verborgen dorp’ vindt u klachten over de onvindbaarheid van Nederhorst
den Berg op richtingborden in de verre omgeving. Per auto uit Hilversum komend staat
bij ’s-Graveland bijvoorbeeld Ankeveen wel
op het blauwe verkeersbord. Bij de Klapbrug
wordt de naam van het oudste dorp van Wijdemeren gelukkig wel genoemd.
Om toch een beetje gelijk te krijgen moet u
toegeven dat op de ons omringende provinciale wegen pas op het allerlaatste moment de
naam van het dorp op een bord verschijnt. 䡲

Inleveren van uw kopij voor Werinon Nr. 103 kan tot 1 Maart 2022
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Mededelingen en berichten
Onthulling bord Oorlogsmonument van
Albert van Benschop

Het monument ter ere van Albert van Benschop, op 14 januari 1945 bij de razzia door de
Duitse bezetter doodgeschoten, is op initiatief
van de Historische Kring in samenwerking
met de eigenaar: de gemeente Wijdemeren,
gerestaureerd. Aan de voltooiing van de restauratie is, tijdens het Parochiefeest op zondag
12 september 2021, met een bijzondere herdenking de nodige aandacht besteed.

Ans Baar

overgedragen van de Warinschool aan de
Jozefschool. Elk jaar draagt een van de basisscholen zorg voor het onderhoud van dit indrukwekkende monument aan de Randweg.
Op terugkeer van hun missie in Duitsland
stortten in de nacht van 15 mei 1943 vier
Canadezen en een Engelsman neer met hun
bommenwerper aan de rand van Nederhorst
den Berg. De vijf jonge mannen lieten hun leven voor de bevrijding van Nederland tijdens
de Tweede Wereldoorlog. Hun namen staan
op een paneel bij het monument dat is ontworpen en gebouwd door Joost Zwagerman.
Er waren drie groepen van de Mr. Kremer-,
Warin- en Jozefschool present. Namens de
Mr. Kremerschool las Wietse een emotioneel
gedicht op rijm voor, gaf Janna een ingetogen
verslag van de dramatische gebeurtenis en eindigde Lente met de hartenkreet ‘Ik kan het me
niet voorstellen’.

Foto: Herman Stuijver.

Pastor Wenneker die de herdenking leidde,
vertelde zijn persoonlijke herinnering aan die
tragische dag in januari 1945. Hij gaf aan dat
grote gebeurtenissen uit de wereldgeschiedenis ook de ‘kleine wereld’ van een dorp ingrijpend kunnen veranderen. Hij besloot met
de woorden: De Furore Teutonigo, de Duitse
Razernij, verwoestte vele levens. Het is goed
dat we dat blijven herdenken.
Vervolgens onthulde nicht Agnes van Benschop, het bord bij het monument met de beschrijving van de gebeurtenis in 1945. De
herdenking werd afgesloten met het leggen
van bloemen bij het monument.

Ook Sabine van de Warinschool maakte met
een soort haiku duidelijk dat het ging om
een vreselijke herinnering. Samen vertelden
Vera en Maaike van de Jozefschool op rijm dat
de vliegers ‘te jong waren’ om te sterven. Namens de Warinschool mocht Daniël Verweij
een klein exemplaar van het vliegtuig via kunstenaar Joost Zwagerman overhandigen aan
Gijs de Hiep van de Jozefschool.

Officiële jaarlijkse overdracht replica
vliegtuigmonument

Op dinsdagmiddag 14 september 2021 werd
symbolisch het Bergse oorlogsmonument

Foto: Herman Stuijver.
WERINON
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Tot slot was er een minuut stilte en werden
bloemen gelegd. Met dank aan de ‘Oude Meesters’ Herman van der Molen en Cees Stalenhoef voor het organiseren van de bijeenkomst.
PROGRAMMA 2022

4 Maart – Jaarvergadering met lezing over de
‘Stelling van Amsterdam’, door René Ros

Voor vrijdagavond 4 maart staat de jaarlijkse
ledenvergadering op het programma. Het eerste deel bevat de traditionele punten, zoals de
jaarverslagen, het verslag van de kascommissie, de rekening en begroting, bestuursverkiezing, stand van zaken werkgroepen, de plannen voor 2022 en de rondvraag.

Fort bij Hinderdam.

Foto: Otto Bodemeijer
(Doc.centr. Stelling van Amsterdam)

Vervolgens is om ca. 20.30 uur het woord aan
René Ros voor een multi-mediale presentatie, waar in hij de vrijwel onzichtbare Stelling
van Amsterdam zichtbaar maakt.
Vooraf aan de lezing wordt de documentaire
‘Geheim landschap’ vertoond over militair
erfgoed in Europa en Nederland. De Stelling
van Amsterdam is een van de twee waterlinies
in het UNESCO Werelderfgoed.
In de Stelling werden 46 forten en batterijen
gebouwd. De Stelling is 135 km lang en ligt
op een afstand van 15 tot 20 km in een kring
rond de hoofdstad. Tegenwoordig worden de
4
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forten van de Stelling voor heel verschillende
doeleinden gebruikt. René Ros voert als vrijetijds-historicus archief- en veldonderzoek uit
naar het militair erfgoed in de regio Amsterdam. Tevens is hij beheerder van het Documentatiecentrum Stelling van Amsterdam en
medewerker van het Kenniscentrum Waterlinies.
Zowel de extra ledenvergadering als de jaarvergadering worden gehouden in de Bergplaats, aanvang
20.00 uur. De toegang is gratis.
April – Excursie Fort Nieuwersluis met lezing
over de historie van Nieuwersluis en het fort
door Maarten Bootsma
Stamboom Snellen in Nederhorst den Berg

At Snel las in ons blad Werinon nr 99 het verhaal over Joop Snel. Hierin staat vermeld dat
er later nog een kruidenier was op de Dammerweg 87. Hierbij werd gesteld dat dit geen
familie was van elkaar.
Ze zijn niet in directe lijn familie maar ik heb
de stamboom van de Snellen teruggevonden
tot rond 1500. Alle Snellen in Nederhorst
den Berg zijn afstammelingen van Rudolf
Snel van Royen. Ook genaamd Snellius.
Je hoeft alleen maar op Wikipedia in te vullen SNELLIUS en je krijgt de gehele voorgeschiedenis van de stamvader van alle Bergse
Snellen. Voor vragen kun je contact opnemen
met at.snel1942@gmail.com
Schenkingen
Anneke Venneman
‘Leidraad voor en Herinnering aan de Vaartocht
over de Vecht met het m.s. ir. F. Q den Hollander
op 9 juni 1984.
Els van Noppen
Schilderijtje met ets en diversen.
Watersportvereniging De Tobbe
Het Jubileumboekje “Watersportvereniging
‘De Tobbe’ 50 jaar, 1971-2021”.
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Een oproep

Gerard Baar

Linda Scholten-van Ginkel stuurde ons een foto van een boerderijtje. Voor het gedoetje
staan Abraham Ledder en Maria Elisabeth van Lunteren met een kind. Het moet
volgens haar in Nederhorst den Berg gestaan hebben. Tevens vraagt zij om foto’s van
de families De Koning, Ledder en Snel. Haar oma heette Jacoba de Koning, zij is op
04-10-1922 geboren op de Middenweg. Jacoba overleed in 2016 op eerste Kerstdag in
Blaricum. U zult begrijpen dat Linda met de genealogie van haar familie bezig is.
De plaatsbepaling

Teus van de Kemp heeft haar uit de droom
kunnen helpen. Het boerderijtje heeft achterin de Meerlaan gestaan. In 1935 kwam
Mijwaart er met zijn gezin te wonen. Zijn
spulletje aan de Dooieweg, dat vlakbij de
Tweede Kortenhoefse molen stond, brandde
in dat jaar tot de grond toe af.
Mijwaart kreeg het er niet makkelijker op,
want de afstand tussen de Meerlaan en de paar
bunder die hij pachtte in de hoek van de Kortenhoefsepolder, brak hem op. Tot overmaat
van ramp had hij de pech dat het boerderijtje
op de foto tien jaar later eveneens afbrandde.
Nota bene vlak na de bevrijding, in mei 1945,
zag zijn zoon Piet rook uit het ouderlijk huis
opstijgen. Piet kon op dat moment weinig
hulp bieden omdat hij samen met wat andere
jongens bezig was een tankgracht dicht te
gooien in de Vaartweg (nu Gabriëlweg). Hij
sprong als door een wesp gestoken op de fiets,
maar bij de sluis het Hemeltje sloegen de
vlammen al uit het rieten dak.
Zijn vader moest opnieuw
op zoek naar onderdak.
Dat vond hij schuin tegenover de ruïne van zijn
boerderij aan de overkant
van de Tocht. Daar stond
het keuterboerderijtje, met
boomgaard, van oud-wethouder Blok. Deze hield
zijn werkzame leven voor
gezien, zodat hij zijn bezit

Abraham Ledder met vrouw en kind.

graag aan Mijwaart verkocht. Het kan zijn dat
Ab Snel de grond waarop het afgebrande
boerderijtje van Mijwaart stond kocht met het
idee er een huisje neer te zetten als hij ‘met
pensioen’ ging. Ab was slager en zal daar vast
wel vee voor de slacht geweid hebben. Aan
het begin van de Middenweg boerde Mijwaart net zo lang totdat de nieuwbouw van
de Uiterdijksehof zijn spulletje opslokte.

In 1953 was de droom van Ab uitgekomen.
Er stond een gloednieuw huis met alles er op
en er aan op hem en zijn
vrouw te wachten. Ze trokken er niet in. Ab koos voor
de bouw van een bungalow
op de plek waar nu de tennishal staat. Zijn gezinswoning verkocht hij aan
Willem van Kippersluis uit
Jutphaas, die getrouwd was
met een vrouw uit AmstelHet een paar jaar geleden gesloopte huis van
hoek.
Willem en Agatha van Kippersluis.
䡲
WERINON

5

WERINON 102 nieuw.e$S_Opmaak 1 04-11-21 15:59 Pagina 6

Nederhorst den Berg na de bevrijding

Mark Hilberts

Deel IV: 1949
Vier jaar na de bevrijding zijn de contouren van een nieuwe tijd in Nederhorst den Berg langzaam zichtbaar geworden. Vers in het geheugen liggen weliswaar nog de herinneringen aan
de verschrikkingen van de oorlogsjaren, maar de wederopbouw gaat in een razend tempo door.
wordt naar de verbetering van de
infrastructuur van het dorp.
Aan het einde van 1949 komen de
laatste Bergse soldaten (dienstplichtigen en vrijwilligers) terug uit
Nederlands-Indië. Meer dan dertig
jonge mannen uit Nederhorst den
Berg zijn twee jaar of langer van
huis geweest. Door de soevereiniteitsoverdracht op 27 december
1949 komt er een einde aan het
Nederlandse koloniale bewind in
Nederlands-Indië.
Dr J.E. Baron de Vos van Steenwijk, commissaris van de koningin in NoordHolland, hanteerde de zilveren schaar, welke hem op een kussen werd aangeboden,
om de plechtigheid middels het traditionele lint-doorknippen te verrichten. Met
deze daad leidde hij een belangrijke verkeersverbetering in.

Nieuwe ontwikkelingen zijn er genoeg in
het dorp. De PTT heeft zijn oog laten vallen
op de Horstermeer als locatie voor een immens groot zendpark dat de Nederlandse radioverbindingen met alle delen van de wereld
moet gaan onderhouden. Dat geeft een forse
impuls aan de groei van het dorp? Of zit er
een addertje onder het gras?
Waar moet het personeel van
Nederhorst den Berg Radio
(NERA) wonen?
Door de opening van de Spiegelweg in september 1949 is
een lang gekoesterde wens in
vervulling gegaan. Voorzitter
Snel van het comité autobezitters Nederhorst den Berg
zegt in zijn speech bij de opening van de nieuwe weg te
hopen dat het dempen van de
Reevaart de volgende stap
6
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Nederland likt zijn wonden. De
familie van Cock van Mer heeft dan
al tragisch nieuws ontvangen van de
militaire autoriteiten. Zij horen dat Cock om
het leven is gekomen tijdens het zwemmen
in een rivier.
Vier jaar na de oorlog zijn er opnieuw grote
zorgen, de spanningen tussen Oost en West
lopen hoog op. De kranten worden overal
gespeld. Veel Nederlanders
houden hun hart vast over de
politieke ontwikkelingen in
de Sovjet-Unie. Ondertussen
wordt er dagelijks overal in
het land keihard gewerkt. Een
werkweek bestaat nog uit zes
dagen en vakantie is alleen
weggelegd voor de elite.
De Ballast en de Spiegelweg

“Algemeen wordt aangenomen
dat de reeds tien jaar aan de gang
zijnde zandzuiging in de Horster-
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meerpolder door de Amsterdamse Ballastmaatschappij mede de oorzaak zijn van het brak in de Vecht
en de Spiegelpolder”, schrijft Het Parool op 25
maart 1949. Het vermoeden bestaat dat door
de boringen een zoutader is geraakt. Commotie alom. Er ontstaat na het artikel een
geruchtenstroom dat de Ballast ook verantwoordelijk zou zijn voor de verzakkingen die
in het dorp zijn geconstateerd.1) Het brakke
water blijkt ook nog eens nadelig te zijn voor
de waterkwaliteit, dus ongunstig voor de langzaam opkrabbelende was-industrie in Nederhorst den Berg. Nader beschouwd blijkt er
wat anders aan de hand te zijn. De zandwinning in Nederhorst den Berg is niet genoeg
om te voorzien in de enorme vraag. De
nieuwbouwprojecten in de grote steden die
in sneltreinvaart worden gebouwd kunnen

De zandzuiger van de Ballast in de Spiegelpolder.

is de meeste ervaring op gedaan met het winnen van zand in een poldergebied.3) Nieuw
onderzoek levert op dat het kwel niet door de
zandzuiging wordt veroorzaakt, maar onderdeel is van een natuurlijk proces van de ondergrondse waterloop van het hoger gelegen
Gooi naar de Vechtstreek.
Voor veel gezinnen in Nederhorst den
Berg is de Ballast een goede werkgever.
De zandzuiging in de Blijkpolder wordt
door niemand als een probleem gezien.
Spiegelweg

Gert Snel sr met bak op de Weespertrekvaart bij Duivendrecht.

niet zonder een stevige fundering, dat betekent dat er dagelijks tonnen zand nodig zijn.
Er worden in Midden Nederland en ZuidHolland meerdere locaties genoemd waar
zand gewonnen kan worden. Ook in 1949 is
er discussie over hoe ver er gegaan mag worden in de aantasting van het oer-Hollandse
polderlandschap ten behoeve van de bouw
van woningen.2) Natuurbeheerders komen in
actie, zandzuiging is prima, maar de plassen
mogen geen wingewesten worden, vinden ze.
In een lijvig rapport verwijzen ze onder andere
naar de situatie in Nederhorst den Berg. Hier

“De weg die de verbinding vormt voor het
plaatsje met de hoofdstad is van betekenis voor
de industrie, speciaal voor de wasserijen”, zegt
Commissaris van de Koningin van
Noord-Holland, Dr. J.E. Baron de Vos
van Steenwijk vlak voor hij het lint doorknipt voor de officiële opening van de Spiegelweg.4)
De nieuwe weg is een enor me verbetering,
vindt vrijwel iedereen in het dorp. Nadat
muziekband Crescendo het Wilhelmus ten
gehore heeft gebracht, wordt de eerste openingshandeling verricht door de Commissaris van de Koningin. Een flink aantal hoogwaardigheidsbekleders en directeuren van het
plaatselijke bedrijfsleven zijn aanwezig; burgemeesters uit de omgeving, ingenieurs van
Rijkswaterstaat en de Bergse wasserijen zijn
ook goed vertegenwoordigd.
WERINON
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Met gevoel voor beeldspraak zegt Snel “dat er
nu ‘vaart’ moet worden gezet met het dempen van
het kanaal. De tijd is er rijp voor”, vindt hij. Hij
wil het ijzer smeden als het heet is. Hij verwijst
daarbij fijntjes naar de aanleg van de Spiegelweg. Het hele proces rondom de aanleg van de
Spiegelweg heeft meer dan tien jaar geduurd.
Tragiek

De bakken worden naar de sluis geduwd.

Na de speech van de Dr J.E. Baron de Vos van
Steenwijk worden de auto’s en vrachtwagens
gestart en vertrekt de stoet in konvooi over de
Spiegelweg. Bij terugkomst in het dorp wacht
een warm onthaal. De meeste huizen zijn
versierd met vlaggen. Overal staan mensen
langs de kant van de weg om de stoet binnen
te halen.
Bij café Den Berg vindt het vervolg plaats van
de openingsfestiviteiten. Diverse sprekers komen aan het woord. Hageman is de vertegenwoordiger van de wasserijen. Hij wijst op
de grote vooruitgang die er door de Spiegelweg is gekomen, “want nu kan de was op veel
betere wijze worden bezorgd”.5)

Het toegenomen verkeer brengt niet alleen
vreugde, maar ook verdriet. Een 29-jarige
timmerman uit Ankeveen ziet de autobus, die
de verbinding tussen Nederhorst den Berg en
Hilversum onderhoudt, te laat. “Hij rijdt op
dat moment samen met een medearbeider in snelle
vaart op de linkerzijde van de weg in de richting
van Overmeer. Uit deze richting nadert een autobus”, schrijft de Gooi en Eemlander in een
verslag over de tragische gebeurtenis.6) De
buschauffeur probeert uit alle macht te remmen en de timmerman probeert aan de kant
te duiken. Slechts een fractie van een seconde
maakt het verschil tussen leven en dood. De
vader van zes kinderen, knalt op de bus en
overlijdt ter plaatse. Eerste hulp is er snel bij,
direct constateren ze dat ze niets meer kunnen betekenen. Het nieuws gaat als een lopend vuurtje door de omgeving. Het verdriet is onbeschrijfelijk groot.

Tot die tijd zorgt het transport
over het smalle dijkweggetje bij
de Hinderdam dagelijks voor
grote zorgen. Het is elke dag weer
oppassen, want een ongeluk zit in
een klein hoekje. Bovendien kost
het transport enorm veel tijd.
Dan komt de heer Snel aan de
microfoon. Hij wil doorpakken.
De Reevaart, ooit de verkeersader
en trots van het dorp, wordt in
1949 vooral gezien als een vervelende hindernis voor de doorstroom van het verkeer.
8
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Op de terugweg van de opening.
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Op de net geopende Spiegelweg, 1949.

NERA (1949)

Alle internationale radioverbindingen van
Nederland gaan in 1949 door de ether via de
korte golf. De signalen worden in Nederland
opgevangen door (NORA) Noordwijk Radio,
een ontvangstation in de duinen van Noordwijk. Het station voldoet maar matig. Dat komt
vooral door de bodem waarop de zendmasten
zijn geplaatst. Zandgrond blijkt voor de geleiding van het korte golfsignaal
eigenlijk niet geschikt te zijn.

Het plan in de Horstermeer omvat de plaatsing van meer dan honderd antenne palen. Zij
zullen worden geplaatst in een ruitvorm in
groepen van vier antennes. Er worden ‘ruitvormen’ gebouwd voor de verbindingen met
Sjanghai, Stockholm, Noord-Amerika, Curacao, Argentinië, Tanger, Rome en Batavia.7)
De centrale ontvangst zal plaatsvinden in het
NERA gebouw. Het gebouw is diep in de
polder gesitueerd en moet voldoen aan de
allerhoogste veiligheidseisen in een noodsituatie als de polder onder water zou komen te
staan. “Een groot aantal patrijspoorten van zeer
solide makelaardij en behoorlijke grootte zal het
bouwwerk beschermen”, noteert een journalist
van de Gooi en Eemlander bij de presentatie
van de plannen.8)
De Gemeente Nederhorst den Berg is blij
met de komst van de NERA.Vanuit Noordwijk zullen dertig medewerkers en hun ge-

De Post Telegraaf Telefoon (PTT)
gaat op zoek naar een nieuwe
locatie. De Horstermeerpolder
wordt uitvoerig door de ambtenaren van de PTT bekeken en
lijkt aan alle voorwaarden te
voldoen voor de bouw van een
antennepark. In de centraal in
Nederland gelegen polder is de
grond drassig en goedkoop. Op
de tekentafel worden plannen gemaakt voor een immens groot
zendpark van ongeveer zes vierkante kilometer.

Het berekenen van de juiste posities van de antennes.

De PTT, dan nog een overheidsdienst, heeft
het monopolie op alle radiocommunicatie en
het postverkeer.Werken bij de PTT betekent
in 1949 de zekerheid van een vaste baan. Dat
telt in een tijd dat een vast salaris, pensioenopbouw en ontslagbescherming geen vanzelfsprekendheid is.

zinnen worden overgeplaatst naar Nederhorst
den Berg. De verwachting is dat de NERA
een van de grootste werkgevers wordt in het
dorp. Deze ontwikkeling sluit uitstekend aan
bij de al bestaande plannen om het woningaanbod in het dorp snel uit te breiden, denken
ze op het gemeentehuis aan de Voorstraat.
WERINON
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De opening van de NERA door de burgemeester.

De verwachting is dat de eerste tien huizen
van het nieuwbouwproject in Over meer voor
de jaarwisseling worden opgeleverd.
De Bergse burgemeester,Van Harinxma Thoe
Slooten, schrikt zich rot als hij een aan hem
gerichte brief van de PTT leest. De burgemeester zet grote ogen op en valt net nog niet
van verbazing van zijn stoel. Hij roept zijn
wethouders erbij. F. Welle (KVP) en J. Snel
(AR) zijn in 1949 nog maar net in functie,
maar beseffen direct dat Nederhorst den Berg
ten onrechte een vette worst is voorgehouden.
In het diepste geheim heeft de directie van de
PTT onderhandelingen gevoerd met de gemeente Bussum over woonruimte voor de
NERA medewerkers in Bussum.9)
Het personeel zou liever in Bussum willen
wonen, zeggen medewerkers van de hoofd–
directie van de PTT. Het centraal gelegen
Bussum is tenminste bereikbaar per spoor en
heeft in vergelijking met Nederhorst den Berg
een veel ruimer aanbod aan winkelvoorzieningen, scholen en sportverenigingen. Dat de
meeste radiomedewerkers Nederhorst den
Berg zien als een boerengehucht, durft de directie niet in het openbaar te zeggen. De PTT
is er veel aan gelegen om het personeel tevreden te houden en is zelfs bereid om elke werkdag een bus tussen Bussum en het NERA gebouw in de Horstermeerpolder te laten rijden.
Het college van Burgemeester en Wethouders
van Nederhorst den Berg geeft zich niet zomaar gewonnen. Het wijst erop dat de grond10
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prijs in de Vechtstreek veel lager is en dat door
de onregelmatige diensten van het NERA
personeel er ook ’s nachts personeel naar huis
moet worden gebracht. Ze wijzen er ook op
dat het transport voor Het Rijk wel een hele
een dure onderneming gaat worden. De
‘Nederhorst optie’ is veel goedkoper, proberen
ze nog. Op het gemeentehuis zijn de plannen
al besproken voor de eventuele bouw van een
rijtje huizen voor NERA medewerkers aan
de Middenweg en in Overmeer ligt genoeg
bouwgrond.
In Noordwijk herhaalt het radiopersoneel het
nog maar eens; kiezen of delen. Achter de
schermen wordt er druk onderhandeld. Lang
niet alles haalt de krant. Eind december wordt
duidelijk dat er een compromis is gesloten
blijkt uit een krantenbericht in de Gooi en
Eemlander.10) “Het College van Gedeputeerde
Staten van Noord-Holland meldt dat er (toch) tien
gezinnen in Nederhorst den Berg komen wonen.”

Opening nieuwe gebouw van de Technische Dienst door chef
Technische Dienst Bert Hilberts.

Drie dagen later, vlak voor kerst 1949, blijkt
dat de zaken toch anders liggen. Het College
van Gedeputeerde Staten meldt dat ze moeten
terugkomen op een eerder genomen besluit.
“Het extra toegewezen bouwvolume’ gaat niet naar
de PTT maar naar ‘de industriële dienstverlening’
in Nederhorst den Berg”, hiermee worden de
wasserijen bedoeld. De wasbazen hebben ook
groot belang bij nieuwe woonruimte voor
hun personeel. Zij wijzen er op dat het NERA
gebouw pas eind 1950 in bedrijf zal komen en
dat de huizen tot die tijd leeg zouden blijven.
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Meer dan een halve eeuw zijn de NERA antennes een kenmerk van de Horstermeer. Al
die tijd is Nederhorst den Berg het centrum
van de radiocommunicatie in Nederland. De
komst van kabelverbindingen, satellietverkeer
en digitale techniek zorgen ervoor dat de
NERA uiteindelijk overbodig wordt. De antennes in de polder worden een voor een ontmanteld. De controle op het etherverkeer kan
door de nieuwe techniek steeds makkelijker en
met veel minder mensen worden uitgevoerd.

Het Technische Dienstgebouw.

Bijna veertig jaar na de glorieuze opening van
de NERA wordt de rol van Nederhorst den
Berg Radio steeds kleiner. De rol van de overheid verandert ook in de jaren tachtig door
‘marktdenken’ en het belang van ‘efficiency’
bij een uitdijende overheid. De PTT wordt in
1989 geprivatiseerd. KPN is de nieuwe naam
van de telecom gigant. De nog resterende
medewerkers van de NERA worden rijksambtenaren en vallen eerst onder de Hoofddirectie Telecommunicatie en Post (HDTP)
van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.
Nieuwe ontwikkelingen zijn er volop. Mobiele telefonie, satellietverkeer en internet zorgen
voor een snelle en ongekende revolutie in de
hele wereld. Het opsporen van radiopiraten
door de peilwagens van de Radio Controle
dienst, een onderdeel van de NERA, klinkt in
de jaren negentig al bijna ouderwets.
In 1997 gaat de HDTP op in de Onafhankelijke Telecommunicatie Autoriteit (OPTA) en
later (in 2013) voegde de toezichthouder zich
bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM).

In 2005 sluit de NERA
voorgoed haar deuren.
Als bedrijfsruimte wordt
het gebouw in de verhuur gebracht.
De natuur heeft dan al
weer enige jaren vrij
spel gekregen in de uitgestrekte Horstermeer,
waar alleen het statige
NERA gebouw nog
herinnert aan het roemrijke verleden van het
internationale zendverkeer van weleer.

Schotelantenne aan de rand van de
Kortenhoefse Plassen.

In 1949 is de toon gezet. Gedurende de halve
eeuw dat de NERA in bedrijf was, zou Nederhorst den Berg nooit een plaats worden
waar veel NERA medewerkers zich vestigen.
Ook niet toen de nieuwbouwprojecten in
de jaren zeventig en tachtig volop woonmogelijkheden boden in Nederhorst den Berg.
Als zoon van een oud NERA medewerker
behoort de schrijver van dit artikel tot de
uitzonderingen. Mijn ouders kiezen er wel
voor om in Nederhorst den Berg te gaan
wonen nadat mijn vader aan de slag was gegaan bij de Technische Dienst van de NERA.
Hierdoor leerde ik ook een select gezelschap
Bergse en Kortenhoefse antennebouwers van
de NERA kennen. En hun bijzondere werkomgeving.

Het ontmantelen van de antennes.
WERINON

11

WERINON 102 nieuw.e$S_Opmaak 1 04-11-21 15:59 Pagina 12

Terug naar 1949

De perikelen rond de Ballast en de
NERA vallen in het niet bij de
ervaringen van ‘onze jongens’ in
Nederlands-Indië. Eind 1949 zijn
de meeste Bergse soldaten teruggekeerd in het dorp.Voor hun uitzending naar de Oost zijn de
meeste Indië-gangers nauwelijks
buiten het eigen dorp geweest.
Hun wereld was meestal niet groter dan de dagelijkse werkomgeving op de wasserij of in de tuinbouw in de
Horstermeer. Dat is veranderd. Ze zijn in
korte tijd wereldburger geworden. Ver van
huis zijn ze ondergedompeld in een totaal andere cultuur. Het bloed en het verderf wat
sommige jongens hebben gezien tart alle verbeelding.

Door de kali (rivier )naar de overkant waden.

Thuiskomst

De Soevereiniteitsoverdracht van NederlandsIndië is weliswaar een kwestie van tijd, maar
af en toe laait de strijd toch weer even op. De
families Udo en Van Rijn halen opgelucht
adem als hun zonen door de marechaussee in
december 1949 thuis worden gebracht. Zij
behoren tot een van de laatste groepen van
gerepatrieerde soldaten.
Eerst moet er door vader een handtekening
worden gezet op het formulier van de wacht12
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Een van de repatriëringsschepen.

meester en dan pas mogen ze eindelijk hun
ouderlijk huis betreden. Een standaard formaliteit. Hoe dankbaar ze zijn dat ze behouden thuis zijn gekomen blijkt wel uit het feit
dat beide jongemannen een advertentie laten
plaatsen in de Gooi en Eemlander, voorzien
van een dankwoord.11)

Toch volgen voor de meeste jongens moeilijke
jaren. Ze hebben veel meegemaakt en kunnen
vaak nergens hun verhaal kwijt. Van nazorg
door defensie is nog lang geen sprake. ‘Niet
klagen, maar dragen’, wordt hen voorgehouden. De vijftiger jaren breken aan. Er moet gewerkt worden, er is geen tijd te verliezen. 䡲
Voetnoten
1 Gooi en Eemlander 26-03-1949
2 Algemeen Handelsblad 03-11-1949
3 Idem
4 Gooi en Eemlander 02-09-1949
5 Het Parool 06-09-1994
6 Gooi en Eemlander 25-08-1949
7 Pas in 1950 wordt Batavia anders genoemd in de communicatie van de overheid.
8 Gooi en Eemlander 05-10-1949
9 De Volkskrant 12-09-1949
10 Gooi en Eemlander 17-12-1949
11 Gooi en Eemlander 15-12-1949
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‘Vroeger en Nu’ wandeling
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Deze plattegrond toont de locatie van alle borden die onderdeel uitmaken van de Nederhorst den Berg ‘Vroeger en Nu’ wandeling, langs de meest markante
gebouwen van het dorp. De beelden van vroeger zijn zo geplaatst dat het aan u de huidige situatie toont, vanuit het perspectief van de fotograaf destijds.
Activeer voor meer informatie de QR-code rechtsonderaan of naast de foto’s of kijk op de site: www.historischekring.nl

Dit nieuwe bord, met een oppervlakte van
één vierkante meter, staat aan de zuidzijde van
het dorpsplein. Ons overzichtsbord laat het
blijvende resultaat zien van een poging om
iets van de geschiedenis van het dorp voor het
nageslacht te bewaren. Er zullen best mensen
zijn die het gevoel hebben dat er iets, wat zij
nog wel weten, ontbreekt binnen deze nostalgische wandeling langs Bergse dreven. We
hebben in ieder geval ons best gedaan om op
alle punten waar de bordjes geplaatst zijn u
via een QR-code meer informatie te geven.

Het leuke is dat u die informatie gesproken
kunt beluisteren terwijl u uw meegenomen
broodje zit op te peuzelen. De stemmen die
u dan hoort zijn van inwoners van Nederhorst den Berg. Een van hen is de 103-jarige
mevrouw Cathrien Middelkoop, die de haar
voorgelegde tekst insprak voor het bordje dat
onder QR-code 20 op het gras langs de oude
Overmeerseweg staat. Met het realiseren van
dit project hebben wij voor ogen gehad voor
u het aangename met het informatieve te
verenigen.
䡲
WERINON
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‘Vroeger en Nu’ wandeling

In Werinon nr. 78, blz. 19-26, kunt u in het
artikel over de ‘De pont van Nagel’ wat meer
te weten komen over de pontbaas en zijn
gezin. Er was veel kommer en kwel. Als de
boer zijn dag niet had kon het een tijd duren
voor hij tot overzetten bereid was. Nadat de
pontdienst was opgeheven kwam er verderop,
tegenover de Korte Velterslaan een motorpont die tevens voor personenauto’s geschikt
was. In het centrum van Nigtevecht heet een
pad dat bij de Vecht uitkomt nog altijd het
Veerpad. Hier zette Sien Hageman met de
roeiboot mensen vanaf de Eilandseweg naar
de overkant, Werinon nr. 30, blz. 21-23.
Het is natuurlijk een beetje vreemd dat dit
bordje de freules Warin heet. Hiermee is echter de nalatigheid van het niet noemen van
de dames achter het bordje voor het kasteel
opgeheven. Constantia en Clara hebben bijna
een eeuw lang hun stempel op een deel van
de geschiedenis van Nederhorst den Berg
gedrukt. Ze financierden in 1881 de aankoop
14
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Gerard Baar

van een huis om er Christelijke onderwijs in
te gaan geven.
In Werinon nr. 64, blz. 8-10, kunt u hier wat
meer over te weten komen.
Het is interessant om in Werinon nr. 79 het
artikel over de Armenzorg binnen de katholieke kerk te lezen van blz. 52-57. Het waren
hele andere tijden, de hokjes tussen geloof en
ongeloof waren nog niet afgebakend. Hoewel
je dat gezien de doleantie in Nederhorst den
Berg niet zou zeggen. In Werinon nr. 88, van
blz. 21-37 kunt u enigszins meekrijgen wat
er allemaal vanaf 1887 in het dorp is gebeurd
op geloofsgebied.
De pont is onder de naam ‘De pont van
Nagel’ nog jarenlang gebruikt door een paar
boeren van het Grote Eiland om vee naar de
overkant van de Vecht te brengen. Tevens
kwam hij goed van pas tijdens de hooibouw.
Wie goed kijkt kan even verderop de overblijfselen nog in de Vecht zien liggen.
䡲
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Geboren in Nederhorst den Berg
èn in het leger van Napoleon

Iny Hoogendijk-Vranken

Op 5 mei 2021 vierden we in Nederland de bevrijding van de Duitse bezetting in 1945.
In Frankrijk richtte men zich op een hele andere oorlog of eerder een persoon: het was
200 jaar geleden dat Napoleon Bonaparte stierf. Was het wel kies zijn overlijden te
herdenken, omdat hij zoveel leed had aangericht in Europa?
In gesprekken in kleine kring
nadiers te Voet van de (Keizerhoor je soms zeggen dat een
lijke) Garde: een eliteregivoorouder ook in het leger
ment. Op 1 augustus 1812
van Napoleon gediend heeft
werd hij in Rusland krijgsgeen al of niet is teruggekeerd.
vangen gemaakt, ergens tusSinds kort is het mogelijk na
sen Vilnius (nu in Litouwen)
te gaan of en waar de vooren Smolensk (Rusland).
ouder gediend heeft. De
Drie jonge mannen waren indatabase van het Nederlands
gedeeld bij het 125e Regiment
Instituut voor Militaire HisInfanterie van Linie: Rijk Lantorie (NIMH) is daarbij een
gemeijer, Jacob Portengen
grote hulp. Voor nadere
en Thomas Torsing. Ze haddetails verwijst het Instituut
den veel gemeen: werkman
echter naar de ‘Service HistoGrenadier 3e Regiment te Voet vd Garde.
van beroep, geboren in 1790,
rique de la Défense’ in Vincendus een dienstplichtige (conscrit) van de lichnes/Parijs, waar slechts een deel van de stamting 1810, waarbij Rijk als nr.29 op de aanboeken is gescand; de rest moet nog volgen.
wijzingslijst van het kanton Weesp stond,
In Nederhorst den Berg treffen we twintig
Jacob als nr.22 en Thomas als nr.18. Ze kwajongemannen aan die in het leger van Napomen op 16 maart 1812 bij het depot van hun
leon gediend hebben. Dertien jongemannen
regiment in Amiens aan, waar ze hun uitruswaren ingelijfd bij één van de Linieregimenting ontvingen en de eerste exercities deden.
ten, waarbij de soldaten zich opstelden in achRijk, inmiddels soldaat, werd al op 6 juni
terelkaar gelegen linies, om daarna
linie voor linie vuur te geven.
Ingedeeld bij het 124e Regiment
Infanterie van Linie (RIL) was Dirk
Uithof. Hij was beroepsmilitair en
al vanaf 1 oktober 1806 in dienst
van het 7e Hollandse Regiment,
voorloper van het 124e RIL. Dirk
had de campagnes van 1806 en
1807 in Pruisen, van 1808 in
Noord-Duitsland en van 1809 in
Zeeland meegemaakt. Op 1 juni
1811 werd hij als grenadier overgeplaatst naar het 3e Regiment Gre-

Slag aan de Berezinarivier, 1812. (P.H.L. von Hess)
WERINON
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1747. Dirk Uithof.

1812 naar huis gestuurd. Jacob was grenadier
geworden en Thomas soldaat. Ze maakten
beiden deel uit van het vierde bataljon dat in
1812 in Stettin (nu: Szczecin in Polen) was
achtergelaten, ter beveiliging van het voorraaddepot. De Russen bezetten de stad in
1813 en de nog aanwezige militairen werden
op 30 november 1813 krijgsgevangen gemaakt. Dit overkwam ook Jacob en Thomas;
in 1814 echter mochten ze weer terugkeren
naar hun land, dat nu weer zelfstandig was.

Ook bij het 126e Regiment Infanterie van Linie
treffen we drie ‘Bergers’
aan. Allereerst Lodewijk
Bouwman: een ‘conscrit’
van de lichting 1808. Hij
kwam op 14 april 1811
aan bij zijn depot in Luik.
In 1811 heeft het regiment de kusten bewaakt om te voorkomen
dat de Engelsen voet aan wal zetten. Lodewijk, inmiddels grenadier, werd op 9 oktober
1811 opgenomen in het militair hospitaal van
Brugge, waar hij op 30 januari 1812 overleed
aan koorts, d.w.z. tyfus.
Hendrik van Groen en Cornelis van Altona,
dienstplichtigen van de lichting 1809, kwamen op 9 november 1811 bij hun depot aan.
Hendrik was werkman van beroep en Cornelis tuinman. Hendrik diende als grenadier
bij het 3e bataljon en Cornelis diende bij de
2e compagnie van het 1e bataljon.
Verder is niets bekend over deze twee militairen. Hun regiment offerde zich op om de
terugtrekking van de ‘Grande Armée’ af te
dekken tijdens de slag aan de Berezina (nu:
rivier in Wit-Rusland) eind november 1812.
Er waren nauwelijks nog manschappen over;
het 126e RIL had opgehouden te bestaan.
Voor Cornelis is in 1820 en 1825 nog een
bewijs van afwezigheid afgegeven.

Overlijdensakte Lodewijk Bouwman.
16
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Jacob van Groen was een dienstplichtige van
het jaar 1812, die diende als remplaçant (vervanger) van een andere dienstplichtige van
dezelfde lichting. Hij kwam op 17 april 1813
aan bij het depot van het 131e Regiment Infanterie van Linie te Brugge; dit was het Walcheren Regiment voor dienstplichtigen. Jacob
overleed op 16 april 1814 in het militair hospitaal van Gent, volgens de Overlijdensakten
van Nederlandse soldaten in Franse Krijgsdienst
over de jaren 1792-1815, die in het Nationaal
Archief te Den Haag te vinden zijn.
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Twee ‘Bergers’, dagloner van beroep, komen
we tegen bij het 8e Regiment Infanterie van
Linie. Zij kwamen op 28 oktober 1813 bij
hun depot aan. Jacob Portengen was remplaçant voor Hermanus Andriessen uit Hilversum, die in 1813 als nr.5 op de aanwijzingslijst van het kanton Loosdrecht stond.
Ook Hermanus van Stillen was remplaçant:
hij verving namelijk Lambert van Emmerik,
die als nr. 18 op de aanwijzingslijst van het
kanton Weesp stond. Ze werden beiden op 13
november 1813 weer overgeplaatst naar het
145e Regiment Infanterie van Linie. Jacob was
voltigeur en Hermanus was grenadier in het 1e bataljon. Ze deserteerden beiden, Jacob op 25
december en Hermanus op 31
december 1813. Holland was
immers eind november 1813 weer
zelfstandig geworden.Waarom zou
je dan als vreemdeling in het
Franse leger blijven?
Drie militairen vinden we terug bij
het 25e Regiment Infanterie van
Linie: Dirk Nieuwede (boerenknecht van beroep), Jan de Jong
(dagloner) en Cornelis van Veeren (eveneens dagloner). Alle drie
waren dienstplichtigen van de lichting 1812. Dirk en Jan stonden op de aanwijzingslijst van het kanton Weesp als nummer 2
en 36. Cornelis stond als nr. 3 op de lijst van
Amsterdam, waar hij toen woonde. Ze kwamen bij hun garnizoen aan op 17 april 1813.
Het regiment voerde in 1813 campagne in
Veel voorkomende rangen bij de Liniesoldaten
Fuselier of geweerschutter, een soldaat met een
‘fusil’, een vuursteenslotmusket.
Grenadier: een soldaat gespecialiseerd in het
werpen van een handgranaat.
Voltigeur: een ‘lichte’ infanterist, klein van gestalte
en een goede schutter.

Duitsland. Dirk deserteerde al op 4 juli 1813.
Van Jan en Cornelis werd verondersteld dat
ze op 29 augustus 1813 krijgsgevangen waren
gemaakt in Kulm, in Bohemen. Alle drie blijken weer teruggekeerd te zijn naar huis.
Zeven jongemannen zijn ingelijfd buiten de
Linieregimenten. Nicolaas van Santen, metselaar van beroep en dienstplichtige van de lichting
1811, werd op 3 december 1812 ontvangen bij
het Dépôt des Conscrits in Courbevoie, vlakbij
Parijs. Na een paar dagen werd hij geplaatst bij
het 3e Regiment Voltigeurs van de Garde, om op 21
januari 1813 weer overgeplaatst te worden naar

Slag bij Kulm, 1813. (A. Kotseboe)

het 6e Regiment Voltigeurs van de Garde. Deze
eenheid voerde in 1813 campagne in Duitsland. In oktober 1813 werd Nicolaas krijgsgevangen gemaakt in Duitsland, waarschijnlijk tijdens de slag bij Leipzig of de Volkerenslag.
Ook Jacob van Groen, metselaar van beroep
en dienstplichtige van de lichting 1812, ging
op 26 april 1813 via het Dépôt des Conscrits
een paar dagen later naar een ander regiment:
het 5e Regiment Tirailleurs van de Garde om mee
te doen met de campagne in Saksen. Op 12
juni 1813 werd hij opgenomen in het hospitaal van Kaiserslautern.
WERINON
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Militairen uit Nederhorst den Berg in het leger van Napoleon
Stamboeknr. geregistreerde

Geb. datum Vader

Moeder

5e Regiment Tirailleurs van de Garde
71827 Jacob van Groen

26-07-1792

Willem van Groen

Elisabeth Hagen

08-12-1791

Goris van Santen

Geertje Hees

07-02-1785

Cornelis Uithof

Lijsje van Asch

31-12-1789

Hendrik Dupont

Gerritje van Blarcum

6e Regiment Voltigeurs van de Garde
1047

Nicolaas van Santen

3e Regiment Grenadiers te Voet vd Garde
1747

Dirk Uithof

11e Regiment Huzaren
1957

Lambertus Dupont

124e Regiment Infanterie van Linie
1205

Dirk Uithof

07-02-1785

Cornelis Uithof

Lijsje van Asch

03-11-1790
06-09-1790
10-05-1790

Jan Torsing
Dirk Portengen
Otto Langemeijer

Eva Bakker
Catharina Hofkamp
Gijsje de Haas

16-03-1788
14-08-1789
19-01-1789

Hendrik L. Bouwman Lijsje de Haas
Ambrosius van Groen Willemina Wijnbeld
Joannes van Altona Wilhelmina v. Leusden

125e Regiment Infanterie van Linie
4303
4305
4307

Thomas Torsing
Jacob Portengen
Rijk Langemeijer

126e Regiment Infanterie van Linie
3064
3549
3550

Lodewijk Bouwman
Hendrik van Groen
Cornelis van Altona

131e Regiment Infanterie van Linie
13018 Jacob van Groen

16-05-1787

Ambrosius van Groen Willemina Wijnbeld

17-11-1790
17-03-1788

Gerrit Portengen
Gerrit van Stillen

Neeltje Verhagen
Aaltje de Vries

17-11-1790
17-03-1788

Gerrit Portengen
Gerrit van Stillen

Neeltje Verhagen
Aaltje de Vries

08-11-1792
07-03-1792
31-05-1780

Gerrit Nieuwede
Marretje Schuil
Pieter (de Kat) de Jong Marretje van Gaarle
Willem van Veeren
Neeltje van Reijsik

04-03-1790
15-09-1790
10-05-1790
05-03-1791
18-11-1791

Gerrit Huijberts
Antonie van Leeuwen
Otto Langemeijer
Michiel Ostheijmer
Casper Winthorst

Johanna Jansen
Maria van Hassen
Gijsje de Haas
Geertruij Misschau
Trijntje Hagen

08-12-1791

Goris van Santen

Geertje Hees

145e Regiment Infanterie van Linie
5689
5690

Jacob Portengen
Hermanus van Stillen

8e Regiment Infanterie van Linie
11876 Jacob Portengen
11879 Hermanus van Stillen
25e Regiment Infanterie van Linie
14929 Dirk Nieuwede
14930 Jan (de Kat) de Jong
14960 Cornelis van Veeren

Hij is echter teruggekeerd, gezien
zijn huwelijk in 1815 met Geertruij van Besooijen.
Lambertus Dupont was ingedeeld
bij het 11e Regiment Huzaren. Er
zijn geen scans beschikbaar voor dit
regiment, maar mogelijk heeft
Lambertus deelgenomen aan de
veldtocht naar Rusland in 1812.
Hij is in ieder geval heelhuids
teruggekeerd, want hij trouwde
rond 1815 met Johanna Alenbeek.
Het 3e Cohort van de Nationale
Garde had als standplaats Amsterdam. Het was de bedoeling dat
deze eenheid het eigen grondgebied zou beschermen. In februari
1813 echter, en tegen de beloften
van Napoleon in, werd het 3e
Cohort overgeheveld naar de
‘Grande Armée’ om de eenheden
in Duitsland te versterken.
Van deze eenheid maakten deel uit:
Jan Huijberts, Pieter van Leeuwen, Rijk Langemeijer, Hendrik
Fredrik Ostheijmer en Jan Winthorst. Helaas ontbreken de Franse
scans, zodat er weinig gegevens
bekend zijn. Het lijkt erop dat Rijk
naar deze eenheid is overgeplaatst
na zijn tijd bij het 125e RIL. Vier
van de vijf jongemannen zijn
teruggekeerd, maar voor wat betreft Jan Huijberts is dit niet duidelijk.

3e Cohorte
301
364
735
991
993

Jan Huijberts
Pieter van Leeuwen
Rijk Langemeijer
Hendrik Fredrik Ostheijmer
Jan Winthorst

Dépôt des conscrits
1934

18

Nicolaas van Santen

WERINON

Van de twintig militairen uit Nederhorst den Berg zijn dertien personen teruggekeerd, twee personen
gestorven en van vijf jongemannen
weten we niet precies wat er met
hen gebeurd is.
䡲
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Armenzorg tussen ± 1780 en 1815

Coen Meerbeek

In het voorjaar kreeg ik de scriptie van Claudette Baar, waarin zij een onderzoek naar
de periode 1780-1815 van ons dorp heeft uitgewerkt, te lezen. Hierin staan veel interessante statistieken en weetjes uit het verleden van Nederhorst den Berg die mij niet
eerder ter ore waren gekomen. Een interessant hoofdstuk was de armenzorg en ik wil
daarom een aantal zaken uit de scriptie in dit artikel voor de Werinon verwerken.
De armenzorg werd in de periode 17801815 voornamelijk door de kerken en particuliere instellingen uitgevoerd. De verzorgingsstaat zoals we die nu kennen was er nog
lang niet.
Acte van Indemniteit

In de provincie Utrecht werd sinds 5 augustus
1777 de zorg geregeld met behulp van de
Acte van Indemniteit. Deze acte regelde, dat
als men armlastig zou worden door werkeloosheid, ziekte of ouderdom, de uitgever van
de acte geheel of gedeeltelijk bijdraagt in
de kosten van het levensonderhoud van
de betrokken persoon. De uitgever
van de acte was vaak de diaconie, de kerkmeesters van een
kerkelijk genootschap of de
schout en schepenen (het
lokale bestuur) van de geboorteplaats.
Het invoeren van de Acte
bleek echter niet zo gemakkelijk. Men moest de Acte
op tijd overhandigen bij de
schout en schepenen van de
nieuwe woonplaats waarbij
er problemen ontstonden als
men van een plaats kwam waar
geen Acte werd verstrekt.

Armen

busje

Zo ondervond Gijsbert van der Meer, die
zich in juni 1779 in Nederhorst wilde vestigen. Gijsbert is geboren in Dordrecht en zijn
vrouw in Amsterdam, beide steden geven
geen Acte uit. Gijsbert vraagt het Hof te
Utrecht of hij toch mag blijven.

Op 9 juli 1779 moet hij, samen met de schout,
voor het hof verschijnen. De uitspraak is dat
ze mogen blijven maar op de eerste aanmaning van schout en gerecht zullen zij, in
geval van armoede, moeten vertrekken. Dit
betekent dus dat zij niet op de zorg konden
rekenen.
Wat hield de zorg in?

Het feit dat de Acte verstrekt werd in de
geboorteplaats betekende dat in geval van
armoede van een gezin, soms verschillende
gemeenten aansprakelijk gesteld konden
worden. Wie moest nu wat betalen?
Behalve het verstrekken van voedsel,
brandstof, kleding en schoeisel, namen de diaconie of het
lokale bestuur ook de verzorging van zieken en de
opleiding van de kinderen op
zich. De schoolmeester ontving regelmatig geld van de
diaconie of de kerkvoogdij ter
vergoeding van het onderwijs.
De zorg gaat verder dan het
basisonderwijs, ook wordt geprobeerd een vak te leren aan de
kinderen. Zo ondervond Jan van
Groen. In 1780 leefde hij bij de watermolenaar van de Kuijermolen en later gaat hij
bij een schoenmaker in de leer. De schoolmeester wordt verzocht de jongen streng toe
te spreken want als hij de kantjes ervan afloopt
is hij een “onnut voor de maatschappij!!”. Er
moet dus wel gewerkt worden voor de geboden ondersteuning.
WERINON
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De meisjes werden vaak in de kost gedaan
waar ze meehielpen in de huishouding of
leerden naaien, waardoor ze dan weer geld
terugverdienden voor de diaconie. Antje de
Jong wordt uitbesteed aan vrouwe Altona

Bij bevallingen assisteert de vroedvrouw en als
het gezin dit niet kan betalen, springt ook hier
de diaconie bij. Als de vroedvrouw het niet
aan kan wordt zelfs de hulp uit Amsterdam/Weesp gehaald op kosten van diaconie.
In het geval van overlijden
zijn de kosten voor het begraven van arme mensen
voor de diaconie of voor het
gerecht. Zelfs zaken als het
luiden van de klok, de kist en
de rouwkleding voor de
nabestaanden worden overgenomen.
Andere tijden voor
de armenzorg

Acte van Indemniteit.

voor naailes, wanneer zij gaat meedraaien in
de huishouding zorgt de diaconie voor haar
kleding. De diaconie zorgt ook voor kleding
voor Willempje Marinus
die op de grote vaart zit en
zelfs voor de uitzet van
Maria Ledder wanneer deze
gaat trouwen.
Voor het verzorgen van de
zieken worden kosten noch
moeite gespaard. Wanneer
het aantal zieken echter te
hoog oploopt, wordt aan de
chirurgijn gevraagd om de
armen “aan te nemen” voor
een vast bedrag. Dit gezien
de nadelige toestand van de
armen en de prijs van de
geneesmiddelen.
20
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Was armenzorg voornamelijk een particuliere aangelegenheid, met de komst
van de Bataafse Republiek
(1795) komt hier verandering in. Dit begint voor
Nederhorst den Berg met het besluit van 15
juli 1800 van het Departementaal Bestuur van
Texel dat op 12 september via het Departementaal Bestuur Alkmaar binnenkomt.
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Men wil een overzicht van het armenwezen
voor zover het niet kerkelijk maar vanuit de
gemeente geadministreerd wordt. Hierin
moet vermeld worden, de hoeveelheid geld,
voedsel, kleding, etc. die er mee gemoeid is.
En ook een staat van fondsen, bezittingen en
opbrengsten van de gelden.
Verder wil het Departementaal Bestuur Texel
weten of de kerkelijke armenbesturen zelf
voor hun ar men kunnen zorgen of dat deze
aan de gemeente overgedragen moeten worden.
De druk op de diaconie neemt toe

Rond 1800 beginnen er financiële problemen
te ontstaan bij de diaconie van de gereformeerden door het afnemen van collecten, de
vermindering van de “interest van ’s lands effecten” (rente op grondbezit) en de
vele rekeningen die betaald moeten worden. Besloten werd om de
400 gulden die men wilde beleggen in de Spiegelpoldersluis op te
vragen en het geld in de diaconiekas te doen. Op 23 juli 1813
wordt besloten om een huis-aanhuis collecte te houden om ook
extra geld in kas te krijgen. De
armenzorg stopt niet.
De druk op de diaconiekas is
soms zo hoog dat men zelfs geld
gaat lenen van de weduwe Hesseling van Wittestein te Vreeland.
Een vrouw die bekend staat als
begaan met de armen. De diakenen die haar
bezoeken komen met 200 gulden terug. Een
bedrag dat met de 1e penningen die binnenkomen terugbetaald moet worden.
Op de vergadering van 28 mei 1815 wordt
zelfs besloten de wekelijkse bedeling te verminderen en degenen die werk hebben niets
meer te geven. De schuld is dan al behoorlijk
opgelopen.

Om te voorkomen dat de schuld nog verder
oploopt zal elke broeder, tijdens de maandelijkse collecte, nagaan of er vreemden de gemeente zijn binnengekomen en hoe hun
financiële situatie is. In de daaropvolgende
vergaderingen worden deze “vreemden” besproken en waar nodig ondersteund.
Tot slot

Het onderzoek in de scriptie stopt aan het
einde van 1815. Op dat moment was er nog
weinig verbetering te verwachten in de financiële situatie van de diaconiekas. Dit is niet
alleen zo in Nederhorst den Berg maar in
heel Nederland. Het aantal loonwerkers
neemt toe en in de crisis worden de lonen
verlaagd terwijl de kosten voor levensonderhoud gelijk bleven of zelfs stegen.

Er zijn nog vele interessante verhalen te vertellen over de armenzorg in Nederland, ook
waar die van toepassing zijn op Nederhorst
den Berg. Daar hoop ik in een later artikel op
terug te komen.
䡲
Ik wil Claudette Baar in ieder geval bedanken voor
het ter beschikking stellen van haar scriptie. Ik vond
het enorm leerzaam en ik hoop, dankzij dit artikel,
jullie ook.
WERINON
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Feestelijke onthulling aanvulling
op de ‘Vroeger en Nu’ wandeling

Gerard Baar

De Historische Kring Nederhorst den Berg maakte van de
Open Monumentendag (11 september) gebruik om op feestelijke wijze de aanvulling op de ‘Vroeger en Nu’ wandeling
te onthullen bij de muziektent op het Willie Dasplein.

De kring had daartoe de Wijdemeerse wethouder van cultuur, Rosalie van Rijn, uitgenodigd om hier een officieel tintje te geven.
Klokslag elf uur kwam ze aangelopen onder de
vrolijke klanken van het in de nok van de muziektent hangende carillon.
Voorzitter Kuijs heette haar en de toegestroomde belangstellenden van harte welkom.
Hij vertelde in het kort hoe de toevoeging tot
stand was gekomen. Na plaatsing van de eerste 34 bordjes kwam de werkgroep enige tijd
daarna tot de conclusie dat de buitengebieden
ontbraken in het geheel. Onvervaard ging iedereen weer aan de slag om dat hiaat op te
vullen. Er staan binnenkort in totaal 52 mooie
bordjes verspreid door het hele dorp.

Koen Hoetmer heeft de aanvullingen voor even aan elkaar gezet.
22
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De kring gaat met haar tijd
mee want door een QRcode te downloaden kan iedereen die dat wenst meer
achtergrondinformatie krijgen. Kuijs noemde verder met naam en toenaam wat ieder lid van de werkgroep voor het
geheel heeft betekend. De door de gemeente
en het Prins Bernard Cultuurfonds verstrekte
subsidies hebben er toe bijgedragen dat de
totstandkoming van dit project geen rib uit het
lijf van de Historische Kring is geworden.
Daarna nodigde hij de wethouder uit om haar
zegje te doen voordat zij het grote bord met
de plattegrond van Nederhorst den Berg zou
gaan onthullen. Hierop zijn alle locaties aangegeven waar geïnteresseerden tot in lengte
van dagen iets van de geschiedenis van die plek
te weten kunnen komen.
Mevrouw van Rijn memoreerde dat ze maar
wat graag aan de uitnodiging van de Kring gehoor had gegeven omdat ze dit soort initiatieven een warm hart toedraagt. Ze kon niet
wachten om de aanwezigen te laten zien wat
er van achter het geelrode doek tevoorschijn
zou komen. De wind was haar voor maar dat
probleem loste dorpscoördinator Bas van Immerzeel met wat hulp weer snel op. Kuijs nodigde haar uit om samen met hem het eindresultaat aan de nieuwsgierige blikken van de
aanwezigen prijs te geven. Op de foto kunt u
zien hoe dat gegaan is. Het applaus dat op deze
onthulling volgde is op schrift niet weer te geven, maar ik kan u verzekeren dat het klonk
als een beloning aan het adres van de kring
voor dit geslaagde project.
Bij deze bedankt de HKN de twee sponsors:
Albert Heijn gaf fruit, frisdrank en snoep. Het
Spiegelhuys verzorgde de koffie en de thee.We
kunnen terugkijken op een geslaagde dag.
(Ton Keizer heeft de foto’s gemaakt.)
䡲
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Mijn jaren in Nederhorst den Berg

Jan van de Vegt

In de winter van 1953-1954 kwam ik aan in Overmeer. Maar alles was nog donker voor
mij. Het levenslicht zag ik in mei 1954, in Esdoornlaan 1! Jan was geboren. Mijn ouders,
Jan en Janna, kregen dit huis toegewezen, om economische redenen. Vader was botermaker bij de melkfabriek van de familie Venneman, Hofstede Rundervreugd, aan de
Meerlaan.
Aan de Meerlaan was er inmiddels ook het een
en ander veranderd. De witte melk was ingeruild voor witte latex! De melkfabriek was geworden tot een matrassenfabriek.Van de toenmalige directeur en nu nog wonend in
Blaricum weet ik dat er echt gezocht is naar
een nieuw product dat leek op melk. Nou de
kleur in ieder geval wel.

Esdoornlaan 1.

Mijn jongste jaren thuis waren voor mij snel
voorbij. Op mijn vierde reed ik achter op de
brommer van mijn vader naar De Ark, op de
Overmeerseweg. De heer Tamming, voorzitter misschien? heette mij welkom. Ik kreeg een
houten bakje, met wat houten pennen en gebreide ballonnen. Dat was nog eens speelgoed! Helma Ouweneel was er ook, mijn achterbuurmeisje. Maar ja veel ruimte was er niet,
voor een beetje speelplein liepen we in colonne naar de Warinschool. Het ‘plein’ was
naast de school, een soort weidje in de diepte.
Vanuit de deur werden autobanden naar beneden gerold voor vertier! Let op dat je niet
overreden wordt! Als mijn ouders vroegen
“Jan, wat heb je gedaan vanmorgen”? “Naar de
boerinschool gesjokt”, was dan mijn antwoord.

De lagere school bracht mij naar de Dammerweg. Op een klein rood doortrappertje
naar de School met den Bijbel. Drie lokalen,
met de grote kachel in het midden. In de
winter kwam meester van Paasschen uit de
hoogste klas om de haverklap binnen om de
kachel, met veel geraas en stof, weer te vullen.
Piet van Hemert uit klas 6 was de ‘man’ om de
kolenkit weer te vullen uit het kolenhok.

Melkfabriek Hofstede Rundervreugd.

De tijd veranderde

Een hele echte winter

Het volgende jaar opende de splinternieuwe
school aan de Vreelandseweg, “Van Harinxma
Thoe Slooten” stond op de gevel. Mooie lokalen, stoelen en tafels, zelfs zandbakken in het
lokaal!

Ja, de winter, 62/63, acht jaar was ik, maar ik
weet het nog als de dag van gisteren. Alles was
ijs en sneeuw. Voor school, op school, na
school, het was schaatsen en sleeën en nog veel
meer.
WERINON
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Voetbalcarrière

Na de dooi, ik was bijna negen, ging ik
mij aanmelden voor de voetbal!
In de Esdoornlaan, even verderop aan
de overkant, woonde Leen Houtop.
De man om je bij aan te melden. En
dat heb ik gedaan. Ik was lid van
Avance!
Eerste wedstrijd, tegen ’s-Graveland,
thuis, veld Horstermeer. Kleedkamer 1
en 2, zes kranen met koud water in het
Opening Van Harinxma Thoe Slooten kleuterschool in Overmeer tegenover
washok. Een shirt dat tot mijn knieën
Tuindorp-Zuid
kwam, kousen ver over mijn knieën en voetAchter de school werden in de middagpauze
balschoenen, gekocht van Dick van Huisstede
sneeuwkastelen gebouwd. Alle broeken en jasuit het Tuindorp, voor 2 gulden vijftig, een
sen waren daarna nat, in de klas waren alle raknaak. Maar ik moest wel de nagels afvijlen die
men beslagen en in de gang lagen alle natte
door de noppen staken. De uitslag van de
wollen wanten op de radiatoren om nog een
wedstrijd is me ontgaan.
beetje te drogen. De geur van die lucht zit nog
De volgende wedstrijden? Namen en opstelin mijn neus...
lingen werden elke donderdag aangeplakt bij
de voordeur van de winkel van Piet en Jans
van Huisstede aan de Meidoornlaan. Grote
vraag natuurlijk elke keer “Sta ik erbij”?
Voetballen deden we elke zaterdag. In het
rood-wit, Avance! VBO speelde in het dorp
aan de Reeweg. Zelf kan ik niet herinneren
tegen VBO gevoetbald te hebben, maar dat er
een flinke greppel dwars over het veld liep,
herinner ik me wel.
De Van Harinxma Thoe Slooten kleuterschool.

En dan natuurlijk de ijsbaan achter de Meerlaan bij de familie
Venneman. Koek en zopie, verlichting, wedstrijden op de korte
baan. Zou er iemand zijn die Piet
de Jong de baas was?
Dat lukte wel het paard dat beslagen moest worden voor een
arresleewedstrijd. Die dacht, ik ga
er van door. Een flinke baas die
mij tegenhoudt en weg was het
paard met slee en al de polder in...
24
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Schaatsen op de ijsbaan bij Venneman aan de Meerlaan.
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De aspiranten van ASV Avance.

Twee keer per jaar liepen de voetbalspanningen in het dorp op. De wedstrijden tussen de
beide eerste elftallen! Het dorp sprak er de
week ervoor over. Na de wedstrijd werd er bij
Piet van Huisstede voor de winkel op het
pleintje over de wedstrijd nagepraat. Alle toptrainers van Overmeer bij elkaar...
Maar de derby’s eindigden, want ziedaar een
echte verbroedering: SC NEDERHORST.
Ik startte in een adspiranten elftal en warempel,
we werden kampioen! Later naar de junioren
met onder andere Willem de Mol,Timo Mulders, Wout ten Hoeve, Bert Verduyn, Jozef
Baar, Herman Popp, Alex en Geri Vrijhoef. Bij
de senioren voetbalde ik op de zaterdag met
Onno Grasmeijer, Evert Oosterbroek, Eli Snel,
Cor Ambachtsheer en ….??
Na 20 jaar voetbal eindigde mijn actieve voetbalcarrière bij Nederhorst.
Alles groeit…

Ik zelf groeide, maar Overmeer ook. Tegelijkertijd denk ik, werd aan het begin van de
Meerlaan het hek van het weiland opengezet,
want er moest zand gestort worden. De Fazantenlaan, Lijsterlaan, Kievitslaan, enz. werden
gebouwd.

Het dorp werd voor mij ook steeds
groter. Je reed op je fietsje door het
dorp en voetbalde hier en daar met
anderen. Steeds meer namen werden
je bekend, Snel en Huisstede of Van
Huisstede en ... Snel. Je had de mannen en vrouwen van aanzien en ook
de bijzonderen. Maar vooral, je
kende elkaar bij naam en bijnaam. Bij
sommigen moest je nadenken hoe de
naam werkelijk was. Want welke
naam ging er schuil achter, pielemuis, witte, Jan van Koen, blauwe
Henk, donderkoppie, piggelmee, Jan
hellepie, Bertus Ghandi, sulle, baron
zeepsop..?
Mooi natuurlijk die nieuwe woningen in de
vogelbuurt, mijn oom en tante kregen er ook
een huis, maar hoe moest dat nu met het
Overmeerse Feest?

De bestuursleden van de Overmeerse kermis lopen voorop.

Op het weilandje naast de boerderij van Henk
Snel aan de Overmeerseweg stond jaarlijks de
kermis. Er stond ook een hele grote tent en we
konden volop aan spelletjes mee doen...
’s Middags zat de hele Overmeerse jeugd in de
tent op houten banken. Witte bolletjes met
ham of kaas en een beker koude melk, zo uit
een melkbus. Voddeboer Bertus Hoed uit de
Acacialaan was één van de organisatoren die
ons al dat lekkers uitdeelden.
WERINON
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De Rivièrahof in aanbouw, op de achtergrond Overmeer Noord en een stukje van de nieuwbouwwijk Blijkpolder. (rond 1990)

Eten en drinken

Al die Overmeerders en Bergers moesten natuurlijk eten en drinken. Er was een levendig
winkelgebeuren in het dorp. Piet en Jans van
Huisstede waren in die tijd net verhuisd van de
kop van de Meerlaan naar de hoek Meidoornlaan.

Wat een schrik toen daar een zelfbediening
van werd gemaakt! Wat krijgen we nou? Moet
ik dat zelf doen? En als er even geen geld in
huis was, eh, wilt u het even opschrijven..?
Dan was er natuurlijk de ‘winkel aan huis’:
Hoetmer met de bakfiets met daarop de melkbussen, kruidenier Vlaanderen die vrijdags zijn
boekje kwam ophalen, groenteboer de Leeuw
reed een paar keer per week door de straat, de
visboer liet luidkeels zijn gerookte makrelen
horen, melkboer Stoker uit de Horstermeer
kwam langs voor boter en kaas.
De wagen van Van Laere.

Vlaanderen, Overmeer 1971.

Een nieuwe winkel met een ruime toonbank.
“Zeg het maar jongeman” was dan hun vraag.
Alles werd afgewogen en bij elkaar gepakt wat
er op je lijstje stond.
26
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De grote Overmeerse brand

Brand bij de Rivièra.

De bakkers kwamen bij ons niet aan huis,
maar bakkerij Dubelaar was om de hoek op de
Vreelandseweg,Van Wijngaarden en Roukens
iets verder op aan de Overmeerseweg. Aan de
overkant vond je slagerij Snel en bij Schriek
kocht je je tabak. Keus was er genoeg!
Van alle markten thuis

En al ging het dan niet om eten, wat moest je
zonder Rijk van de Brink als je fietsband versleten was. Of zonder Den Bak en Scherpenhuijsen als je voor je klus een half pond spijkers nodig had. Of Vic van Laere, de olie- en
gasman, als op zaterdagavond de gasfles opeens
leeg was? De plank voor je klus haalde je bij
Drikus Verwoerd, de timmerman bij
Van Kooten, de aannemer. En bij
schoenmaker De Jong in zijn kleine
werkplaats naast zijn huis kon je altijd terecht.
Wat te denken van de mannen van
Van Emmerik. Als het kouder werd
kwamen zij langs met een half mud
antraciet op hun nek en stortten het
kolenhok vol voor die ene kachel
in huis!
En voor alles wat niet in de kachel
kon of niet wilde branden, kwam
Dirk Bouwer door de straat met
een open wagen met een groot
zwart paard ervoor.

Toen op Tweede Pinksterdag 1965
was er grote schrik in huis! Vanachter het raam in onze achterkamer zagen we de vlammen boven
de daken uitslaan! De matrassenfabriek stond in brand. Met al die
droge schuimrubbermatrassen en
-vlokken om kussens te vullen, was
er geen houden aan. Tot de grond
toe afgebrand. Nog groter was de
verslagenheid door het dodelijk
ongeval van één brandweerman.
Drie klassen in één lokaal

We gaan nog even terug naar school. Elf jaar
inmiddels, gevorderd tot klas 5. Het aantal
leerlingen was kleiner geworden, na de schoolvakantie was opeens meester De Vries er niet
meer. Dus, klas 1, 2 en 3 bij juffrouw Van Emmerik en 4, 5 en 6 bij meester Van Paasschen.
Mijn klasgenootjes? Geen idee meer hoeveel
precies maar in ieder geval zaten Fiep Bouwer,
Harrie van Huisstede, mijn neef Jan Russchenberg, Albert Jan Kuijk, Rientje Zwarts,
(meisje) Pool, Carla Barmentloo, Harrie van
Hemert, Kees de Liefde, Ellie Ledder en Bert
Verduyn ook in de banken van klas
School met den Bijbel.
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Op het plein voor de school werd gevoetbald.
Kort na elke herfstvakantie startte juffrouw
Van Emmerik haar zangkoortje voor het
Kerstfeest in de kerk. Ja, ik was ook één van de
leden en Carla Barmentloo zong zo mooi!
Maar oh wee, als de tandarts langs kwam. Het
kamertje van de hoofdmeester werd omgetoverd tot behandelkamer. De boor werd aangedreven door een leren veter. Je kon de omwentelingen bijna volgen.Van boren was geen
sprake, het rotte deel werd er uitgebrand. De
rook zag je opstijgen!

Opspuiten achter de Rode Buurt.

In oktober 1966 werd mijn jongste zusje geboren. Het gezin was compleet:Vader Jan en
moeder Janna, Emmy als oudste en na mij
mijn zusjes Ineke en Evelien, mijn broertje
Robbert en Gusta. Een mooi stel en qua
grootte heel normaal passend tussen de gezinnen rondom Ouweneel, Stokkers, en Van
’t Klooster.

bracht naar de fabriek op de Overtoom in
Amsterdam. Een groene Daf met Henk van
der Laan als rijder en een rode Bedford met
eerst Jan Ruitenbeek en later Wim Tamming
als rijder. Met Wim heb ik menig ritje meegemaakt over het eiland, langs boer Galesloot
op de Reeweg, dan Van Wijk, Wenneker, Piet
Schoordijk, Korver enzovoort.
Ben Venneman boerde zelf een klein beetje in
de Blijk- en Spiegelpolder tot aan de Goog.
Maar wat niet onbelangrijk voor mij was, hij
had een trekker. Daar heb ik heel wat op
rondgestuurd naar zijn stal in de Blijkpolder.
Aan het eind van de Meerlaan, na de boerderij van De Mol, ging je de dijk op. Je moest
door twee hekken en links van de dijk in de
Blijkpolder stond een houten stal met een
oud huis, bewoond geweest door Bart Meijer.
Geen elektriciteit, geen water.
Aan die zelfde dijk woonde nog een gezin, De
Jong, in een uitgebouwde woonwagen. De
gemeente had na het tweede hek een stortplaats van huishoudelijk en ander afval. Wat
daar niet in de bodem zit? Maar het boeren
van Ben veranderde toen er plannen kwamen
voor nog meer dorpsuitbreiding.
De Horn- en Kuijerpolder was al bebouwd
geraakt en de Uiterdijksehof ook, maar nu
was de Blijkpolder aan de beurt. In het water
van de ijsbaan kwam een oude schuit te liggen
die gebruikt was voor vuilafvoer. Die schuit
werd omgebouwd tot een ware zandzuiger.

In dat zelfde jaar ging ik dagelijks, zoals zo velen uit het dorp, op de fiets richting Hilversum,
naar de MULO.
Lekker boeren en toeren

Tussen al die schooltijd en voetbal in, bracht ik
veel tijd door bij Ben Venneman. Bij de ijsbaan
stond zijn woning met een grote schuur ernaast. Als restant van de melkfabriek werd er
nog met twee auto’s melk opgehaald en ge28
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Boerenbedrijf in de Blijk. (Ben Venneman)

Hij huurde een zuigerbaas in, waarna het opspuiten kon beginnen. Ik heb op de zandstort
gestaan achter het huis van de familie Gieskes
in het Rode Dorp.
Een nieuwe levensfase

Maar het dorpsleven raakt wat op de achtergrond als je zelf dagelijks in Amsterdam aan het
werk bent of als je voor je nummer Hare Majesteit moet dienen.Waar je steeds wel van onder de indruk raakte en stil van werd, waren
ongelukken die er gebeurden. Zelfs met dodelijke afloop en dan vooral die van leeftijdgenoten. Dat is een paar keer gebeurd en dat
raakte je.
26 Jaar jong trouwden Ina en ik in het Brabantse Woudrichem en hadden we een huis
gekocht in Bussum.
Hoe dit allemaal weer boven is komen drijven?

In juli 2020 las ik een verhaal in de krant.
Door het vele thuis zijn zocht iedereen afleiding, dingen om te doen. Zo ook een man die
de tempel van Salomo uit de Bijbel had
nagebouwd in Lego. Dat zette mij aan het
denken. Iets bouwen leek mij ook wel wat.
Maar wat? Een tempel leek mij wel wat te
hoog gegrepen.

Foto: © J.W. Leijenhorst

Toen kwam het idee van de Rivièra, de matrassenfabriek. Ik had daar vele schoolvakanties doorgebracht, in alle afdelingen. Maar ik
had niets, alleen mijn geheugen. Ik maakte een
kleine schets op een A4’tje en ging daarmee
naar de oude directeur in Blaricum.
Ja, de man is oud, hij hoopt dit jaar 99 te worden. De tekening vond hij mooi, maar maten
van lengte, breedte en hoogte wist hij ook niet
meer. Daarmee worstelend, zei Ina op een
moment “ik vind hier de Historische Kring Nederhorst den Berg, met heel veel foto’s”.
Alle ruim 4.000 foto’s heb ik nagezien, ja toen
kwamen de herinneringen weer boven...
Zo vond ik vier fotootjes waar delen van het
Rivièragebouw op te zien waren. Voor mij
voldoende om de buitenmaten en gevels zo
goed mogelijk te herleiden. Het interieur wist
ik wel te reproduceren. Met die maquette ben
ik nu bezig, schaal 1:100, dus veel gepiel, maar
het vordert.
Er is natuurlijk veel meer gebeurd. Er is veel
meer te vertellen. Mijn geheugen heeft dit
verteld. Het is daarom best mogelijk dat er wat
aan mijn verhaal mankeert. Ik hoor dat dan
graag.
䡲
Jan van der Vegt, Bussum 2021.
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Verslag extra ledenvergadering met Claudette Baar-de Weerd
aansluitend lezing Stadsherstel d.d. 9.9.2021
Voorzitter Ton Kuijs opent de
ledenvergadering en licht
toe dat voor het verkrijgen
van de ANBI-status de hiervoor benodigde nieuwe statuten door de leden in een
fysieke ledenvergadering
moeten worden goedgekeurd. De eind 2020 via
email aan de leden gevraagde goedkeuring van de nieuwe statuten was niet voldoende. Naast de ledenvergadering van vanavond is
er nog een 2e vergadering
nodig voordat de notaris de
nieuwe statuten accepteert.
De salon van het kasteel Nederhorst.

De aanwezige leden gaan akkoord met de
statutenwijziging. De 2e vergadering wordt in
oktober gepland.
Hierna geeft hij het woord aan Ruth van der
Puijl, projectleider Planontwikkeling en Restauratie bij Stadsherstel Amsterdam, voor een
lezing over het werk van Stadsherstel Amsterdam en de plannen rond kasteel Nederhorst.
Zij begint haar uiteenzetting met een korte
geschiedenis van het kasteel en haar bewoners
zoals die is beschreven door mevrouw Van
Damme in De adellijke stichting van Nederhorst den Berg in de vroege Middeleeuwen,
een uitgave van de HKN.
Gevolgd door de doelstellingen van het in
1956 opgerichte Stadsherstel: het aanpakken
van de verkrotte woningen en monumentale
panden in Amsterdam om het beeld van de
stad te herstellen. Het verval werd in de jaren
zestig steeds zichtbaarder mede door de aanleg van de metro.
30
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Ruth van der Puijl, projectleider Planontwikkeling en Restauratie.
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Hoe gaat Stadsherstel te werk?

Een pand wordt aangekocht waarna de gevel
in opslag gaat en het achterliggende deel wordt
gesloopt. Na herplaatsing van de gevel wordt
– in beton – het pand weer opgebouwd.Van
elk project moeten 50 jaar na aankoop en restauratie de kosten terugverdiend zijn. Het onderhoud wordt door Stadsherstel gepleegd.
De panden worden alleen verhuurd.
Er wordt geprobeerd de bestaande bestemming, wonen of publieke functie, te handhaven. Ook maatschappelijk betrokken projecten behoren tot de mogelijkheden.
Tegenwoordig koopt Stadsherstel ook objecten aan in een straal van ca. 45 km rondom
Amsterdam.
Het kasteelplan Nederhorst

Net als bij de andere projecten heeft ook hier
eerst een haalbaarheids- en bouwhistorisch
onderzoek plaatsgevonden. De bouwhistorici
maken een overzicht van wat een historische
waarde heeft. Daarna wordt er een plan gemaakt door de restauratie-architect.

woningen, naast twee openbare ruimtes: de
salon en de bibliotheek. Elke verdieping wordt
in vieren gedeeld. Zij omvat vier appartementen per verdieping van ca. 100 m2 .
Naast de huidige ingang komt er aan de achterkant nog een ingang d.m.v. een brug op
souterrainniveau, waardoor het pand rolstoel
toegankelijk wordt.
Fase 2 – De twee schuren

Deze zullen omgebouwd worden tot sociale
woningen. Om hoeveel woningen het gaat en
hoe ze eruit gaan zien hangt van de 1e fase af.
Fase3 – Het koetshuis

Dit wordt nu bewoond door Mevr. Jonker.
Te zijner tijd komt dit pand aan de beurt.
Stadsherstel wil het landgoed als geheel aanpakken: waar vroeger moestuinen waren komen tuintjes voor de bewoners. Bovendien
komt er een wandelpad waardoor een deel van
de tuin voor het publiek toegankelijk blijft.
Ruth van der Puijl sluit de lezing af met de
woorden: “Erfgoed moet leven!”
䡲

Alles wat niet monumentaal is wordt gesloopt om de historische gebouwen beter
tot hun recht te laten
komen. Het is een
groot financieel project
en zal daarom in fases
plaatsvinden.
Fase 1 – Het kasteel

De bestemming moet
gewijzigd worden naar
woonbestemming om
de oude functie – wonen – te herstellen. Er
komen maximaal twaalf

Gymnastiekverenigingen brengen misschien een ode aan het kasteel. Het was rond 1968.
WERINON
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De presentatie van het Themanummer Werinon
Op 4 juni jl., een zonovergoten vrijdagmiddag, is mevrouw Els van Damme in het
zonnetje gezet. Zij was de voornaamste gast op de presentatie van het door haar
geschreven Werinon-Thema-boek: ‘De Adellijke Stichting van Nederhorst den Berg in
de vroege Middeleeuwen’.
Het boek is het resultaat van jarenlang onderzoek naar de ontstaansgeschiedenis van
Kasteel Nederhorst en haar bewoners. Zij beschrijft daarin de periode van 1301 tot 1560.
Vanaf het jaar waarin Alfer van Wulven de
burcht Ter Horst stichtte, tot aan de dag
waarop Gijsbert van der Horst er afstand van
deed. Mevrouw Jonker had om de sfeer in het
zaaltje te verhogen allerlei ingelijste foto’s opgehangen om de genodigden inzicht te geven
in kasteel ‘de Nederhorst’ vanaf 1647.
Voorzitter Ton Kuijs gaf na zijn welkomstwoord een kort overzicht van de tijd van Godard van Reede tot aan Baron van Lijnden,
die het kasteel van zijn tantes Warin had
geërfd.
De baron heeft veel bijgedragen aan allerlei
ontwikkelingen binnen het dorp. Hij zorgde
voor het licht (elektriciteit) en de gezondheid
(geitenmelk). Zijn opvolger, Graaf van Bylandt, verkocht het allang niet meer onderhouden kasteel in 1948. Er gebeurde helemaal

DE adellijke stichting
Van Nederhorst den Berg
i n d e v ro e g e M i d d e l e e u w e n

E L S N . G . VA N DA M M E

Voorzitter Ton Kuijs spreekt de genodigden toe.

niets mee waardoor het gebouw steeds sneller in verval raakte. Jan Lourens Jonker dook
in 1959 op als reddende engel. Hij kocht het
kasteel en alles wat er omheen lag. Onverdroten pakte hij de totale restauratie aan. In januari 1971 brandde het echter compleet af,
vlak nadat de restauratie was voltooid. Doodzonde dat bij deze verwoestende brand het
eeuwenoude archief verkoold is teruggevonden!
Jan Jonker stak opnieuw
zijn hele ziel en zaligheid
in de wederopbouw van
zijn levensproject. Na verloop van tijd richtte hij de
Harmine Wolters Stichting
op om er voor te zorgen
dat het kasteel bleef voortbestaan.
De huidige voorzitter, Paul
van den Acker, verontschuldigde zich in zijn
speech bij Els voor het feit
Het publiek luistert naar Paul van den Acker. Cellist Fred Pot laat zijn strijkstok niet los.
dat zijn stichting er bij haar
32
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iets teveel op had aangedrongen dit boek te
laten verschijnen. Zij vergaf het hem in haar
afsluitende woord.
Maar eerst was mevrouw Ruth van der Puijl
van Stadsherstel Amsterdam aan de beurt. Zij
liet met een power-pointpresentatie zien wat
de plannen zijn met het kasteel en omgeving
als de kogel door de kerk is.Want pas wanneer
de gemeente het licht op groen zet voor
woonbestemming van dit monument zal de
overdracht haar beslag krijgen. Spreekster vertelde heel enthousiast over de plannen die al
gemaakt zijn voor als het zover is.

Paul van den Acker vertelt over de Harmine Wolters Stichting.

Een paar muzikale intermezzo’s van de cellisten Fred Pot en Hans Bonsel gaf de genodigden wat gelegenheid tot
introspectie.
Op het moment dat hun
klanken voor de laatste
keer wegstierven in de
Hornhal van kasteel Nederhorst, liep Els van
Damme naar het katheder
om haar woordje te doen.
Ze was blij dat haar monnikenwerk volop bewondering had gewekt bij de
mensen die hebben meegewerkt aan het in stand
houden van kasteel Nederhorst. Daarnaast benadrukte zij dat inherent

De auteur, mevrouw Els van Damme licht haar werk toe.

aan haar onderzoek er veel naar boven is gekomen over de herkomst van het dorp Nederhorst den Berg.
Het ‘moment suprême’, de bekroning van al
haar onderzoek, liet niet lang op zich wachten. Met een gulle lach, vereeuwigd door
fotograaf Ton Keizer, overhandigde zij de eerste exemplaren van haar door Theo Cozijn
vormgegeven boek aan Ruth van der Puijl en
Paul van den Acker. Een mooi symbolisch gebaar, want het hangt van deze twee mensen af
hoe kasteel en park er in de toekomst uit
gaan zien.
䡲

De overhandiging van de eerste exemplaren van het boek.
WERINON
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Kappers van het platteland

Gerard Baar

Op een mooie, late lentedag in het jaar 1963 vertrok een filmploeg vanaf het einde
van de Horstermeer om door het hele dorp heen opnames te maken van een dag uit
het Bergse leven. Laat wil hier zeggen dat de strenge winter van 1963 pas begin april
was geëindigd. Het ijs lag hier en daar zelfs tot eind mei in de sloten. De film, waarop
honderden Bergers zijn te zien, ging de verkoop in onder de naam ‘de Blindenfilm’. De
opbrengst kwam ten goede aan het Blindeninstituut.
Rustbrengers

Gelukkig kregen ze Janus Vossepoel (Janus
van de Kaai) al werkend in beeld. Hij maaide
met de zeis de dijken van het dorp, meestal samen met oude Jan Schriek (wiens vrouw een
sigarenwinkeltje in Overmeer runde). Zijn
maat is hier toevallig niet vereeuwigd omdat
hij die dag waarschijnlijk andere bezigheden
had, want ziek zijn stond niet in hun woordenboek. Dankzij die twee was de gang der
seizoenen merkbaar. In het voorjaar verschenen ze ten tonele, deden in een rustig, niet aflatend tempo hun werk, waarna ze tegen de
herfst uit het landschap verdwenen. Na de
winter kwamen ze net zo geruisloos terug als
het gras. Keer op keer spuwden ze zich na het
wetten van de zeis in de handen om met gelijkmatige halen dijk na dijk glad te strijken.
De mannen waren de kappers van het platteland. Kort geschoren leek dat nog platter dan
het al was. Af en toe onderbraken ze het werk
om het zweet van zowel het
voorhoofd als de hals te wissen
met een grote rode zakdoek.
Tijdens diezelfde pauze propten ze een pluk pruimtabak
in hun mond, want ze kauwden liever dan ze zongen.
Janus en Jan hadden veel gemeen: dezelfde rustige werkdrift, daarnaast allebei een
blauwe thermoskan met koude thee achter de hand en aan
tien woorden per dag genoeg
om elkaar te begrijpen.
34
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Janus van de Kaai.

Wanneer de klokken van beide kerken begonnen te beieren, handmatig geluid door de kosters Han van Asselt en Gerrit van Benschop
Ezn, stopten ze subiet met maaien. Ze dekten
de scherpe kanten van hun zeis af met een jute
zak, want op het fietsen met een onafgedekte
zeis stond een hoge boete. Met de zeis op de
schouder stapten ze op, waarna ze zich al steppend op snelheid brachten.

Jan Schriek.

Voor Jan stond het middagmaal klaar, Janus zette zijn
aardappeltjes zelf op. Om een
uur luisterden ze naar de Radio Nieuwsdienst verzorgd
door het ANP, zodat ze tot op
zekere hoogte wisten wat er in
de wereld gaande was.Wat later, nadat ze een dutje hadden
gedaan, troffen ze elkaar weer
op de plek waar ze gebleven
waren.
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Nieuwe vormen van techniek

De jeugd ving heel andere signalen uit het radioapparaat. De zender Radio Luxemburg
(Your station of the Stars) had een paar jaar
eerder veranderingen op muzikaal gebied in
gang gezet. Hilversum 3 had hun voorbeeld
gevolgd. De Beatles zetten een paar jaar na het
opnemen van de Blindenfilm de toon. Ze
kwamen zelfs in beeld bij de pas in 1954 opgerichte Nederlandse Televisie Stichting. Hun
muziek bleek achteraf helemaal niet zo wild
te zijn, maar toentertijd bracht hun nieuwe
sound wereldwijd de jeugd het hoofd op hol.
De haardracht van de Beatles was een stuk
langer dan de naoorlogse kapsels van in de
lucht schietende tienerjongens en uitgegroeide twintigers. Zij lieten hun haar groeien
in de stijl van die wereld veroverende rockgroep. De herenkapper van het dorp is er
vanwege die nieuwe trend aan onderdoor ge-

Kapper Henk van der Aar aan het werk.

gaan. Zijn gereedschap, de schaar, heeft er
niet onder geleden. In tegenstelling tot de
zeis, want dat eeuwenlang onmisbare gereedschap is tot museumstuk verheven, vanwege
het naarstig zoeken naar manieren om sneller
te kunnen maaien. De kappers konden hun
onvervangbare attribuut een paar jaar later
weer volop ter hand nemen. De zeis staat alleen nog symbool voor iemand die niemand
graag tegen wil komen.
䡲

Op de achtergrond ligt in de Blijkpolder het boerderijtje waar Gert van der Vliet is geboren is. Hij stuurde ons deze luchtfoto. De kade langs
de Reevaart is net zo plat als het land er omheen. Janus maaide toen ook al. De in 1921 geopende Warinschool staat moederziel alleen op
buren te wachten. Het Rode Dorp is zo te zien net opgeleverd. Het is in 1924 gebouwd. Het waren de eerste sociale woningen binnen het dorp.
WERINON
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Een verborgen dorp

Gerard Baar

Uit deze wegwijzer blijkt maar weer dat Nederhorst den Berg bijna onbestaand gebied
was en gedeeltelijk nog is voor de buitenwereld. Tijdens de oorlog was dat niet erg,
hoe minder patrouillerende Duitsers hoe beter. Maar ver voor die tijd speelde al dat
imago van een in de hoek der vergetelheid gedrukt dorp.
Bijvoorbeeld in 1819, net na de Napoleontische tijd. Het heeft toen wel drie jaar geduurd voordat het tot iedereen was doorgedrongen dat Nederhorst den Berg vanwege
een ‘grenscorrectie’ niet meer in een uithoek
van de provincie Utrecht lag. De gemeente
was door dat besluit gewoon verschoven naar
een andere uithoek, maar dan van de provincie Noord-Holland. Niemand schoot hier iets
mee op omdat het dorp slecht bereikbaar
bleef door de abominabele toestand van de
wegen. Dat gold omgekeerd ook voor veel
dorpelingen zelf, want het kostte hun altijd
een paar uur gaans om over land in de grote
buitenwereld te komen. Niet iedereen had
het geld om de veerboot van Van Emmerik
naar Utrecht of Amsterdam te kunnen betalen. Over het water is die vorm van vervoer
eeuwenlang de snelste route geweest tussen
die twee steden. Hemelsbreed ligt het dorp op
een steenworp afstand van Amsterdam, maar

het is nooit gelukt om door middel van een
brug over de Vecht die afstand te bekorten.
Op de wegwijzer staat Vreeland wel aangegeven. Via het ’s-Gravelandse Zuidereinde kon
dat dorp over het eerste gedeelte van de
nieuw aan te leggen provincialeweg Hilversum-Haarlem (N201) bereikt worden. Het
tracé was klaar tot aan de aansluiting met de
Rijksstraatweg bij de Loenerslootsebrug.
Over het Noordereinde kon het verkeer naar
Weesp op de provincialeweg Bussum-Diemen komen (voor Bergers de Loodijk).
Nederhorst den Berg lag en ligt nog steeds
een beetje verkeerd voor doorgaand gemotoriseerd verkeer. Het staat op weinig verkeersborden in de omtrek aangegeven.
Toch is er uit een ver verleden een lichtpuntje
over de ligging van Nederhorst den Berg
opgedoken. Het blijkt dat het dorp onderdeel
uitmaakt van de allereerste door de ANWB
bewegwijzerde, meerdaagse wandeltocht. Die liep en loopt vanaf 1913
nog steeds van Amsterdam naar Arnhem.

ANWB Wegwijzer in Hilversum bij het Palace Hotel tijdens de oorlog aan de ’s-Gravelandseweg, hoek Schuttersweg. Het tuinhek is van villa de ‘Oersberg’ Op de voorgrond
houten richtingborden van de Duitse Wehrmacht. Collectie SAGV.
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De tocht is van zolder gehaald vanwege de uitvinding van het internet.
Ik heb meermaals mensen gesproken
die onderweg waren. Hun eerste overnachting is dan gepland in Hilversum.
Het enige verwarrende voor die wandelaars is dat ze in het centrum de
draad verliezen. Op de route staat
namelijk gewoon nog het oude Ankeveensepad naar de Goog aangegeven.
Voor een doorgewinterde wandelaar
moet het mijns inziens niet zo erg
zijn om een stukje om te lopen.
䡲
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Nederhorst den Berg en Nederlands-Indië

Coen Meerbeek

Mijn interesse in de Nederlandse geschiedenis gaat ver terug. Al sinds mijn kindertijd
lees ik het liefst boeken over ‘vroeger’. De laatste acht jaar is mijn interesse in het
Nederlandse verleden enorm toegenomen, specifiek mijn interesse in de Gouden (17e)
Eeuw. Een enorm breed onderwerp natuurlijk. Sinds enige tijd ben ik me aan het
verdiepen in de geschiedenis van Nederlands-Indië door onder andere het lezen van de
Max Havelaar. Een beladen onderwerp, ook in de hedendaagse politiek.

Gebouw Rode Kruis Batavia, d.d. 9 februari 1949.
Collectie/Archief: Fotocollectie Dienst voor Legercontacten Indonesië.

De mensen die deze periode bewust hebben
meegemaakt zijn of overleden, of heel erg
oud.Toch wil ik de hoop niet opgeven en zou
ik graag een item in de Werinon willen maken over Nederhorst den Berg en Nederlands-Indië.
Als dit niet meer direct met de persoon zelf
mogelijk is maar wel door overlevering via de
familie, dan is dat geen enkel probleem. De

Auteursrechthebbende: Nationaal Archief, CC0.
http://proxy.handle.net/10648/575165fc-be82-e25c-9612-6cbc89c3deb4

verhalen mogen gaan over reizen naar Indië
maar kunnen ook gaan over mensen uit
Indonesië die na de onafhankelijkheid in
Nederhorst zijn komen wonen en/of werken.
Alles is welkom.
䡲
Heeft u zelf interessante verhalen over NederlandsIndië of verhalen van familieleden en wilt u die met
mij delen? Neem dan contact met mij op via
coen@meerbeek.email of +31625021766.
WERINON
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1938, Wilhelmina 40 jaar koningin

Gerard Baar

Uit de fotocollectie van de HKN
Zoals gewoonlijk in die tijd vonden alle ceremoniën en festiviteiten plaats bij, in, of op
de trappen van het kasteel. Op de Voorstraat was maar weinig ruimte want de Reevaart lag er heel dicht naast. Bovendien was het van oudsher zo gegroeid, omdat de
kasteelheer een van de belangrijkste personen binnen de dorpsgemeenschap was.
Baron van Lijnden heeft zelfs een paar jaar in de gemeenteraad gezeten.
Deze plechtigheid vond plaats op 31
augustus, want dat was de geboortedatum van de al 40 jaar regerende
koningin.
Wilhelmina, geboren in 1880, moest
in 1898 de troon al op achttienjarige
leeftijd bestijgen. Haar moeder, Koningin-Weduwe Regentes Emma,
had na de dood van haar man, koning Willem III, de koninklijke taken waargenomen tot haar dochter
die leeftijd had bereikt.
Ongetwijfeld zijn al die mensen die op de foto samen met
Crescendo onder de bij het
gemeentehuis opgerichte ereboog door lopen, op weg naar
het kasteelplein gegaan. Als
het goed is wachten ze daar
met z’n allen op het begin van
het officiële gedeelte van de
feestelijkheden. Op de andere
foto staat burgemeester Gerrit
Graaf Schimmelpenninck op
het punt aan zijn speech te
beginnen. Achter hem staan
pastoor Groot en als ik het
goed heb zijn echtgenote,
pontificaal getooid met een grote hoed. In
haar houding lijkt ze een beetje op koningin
Wilhelmina, maar die was een stuk kleiner.
Ongetwijfeld waren ook Ds H.P. Stegenga en
Ds I. Groenendijk aanwezig. De mannen bij
de leuning van het bordes zijn zo goed als
zeker de wethouders.
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Dit jaar (2021) is
prinses Amalia,
de achter-achter
kleindochter van
koningin, Wilhelmina 18 jaar
geworden.
䡲
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De hobbelige weg naar het besluit tot
de bouw van het Vechtgemaal te Muiden

Hans Clever

Extract uit de Kadastrale sectie kaart van de gemeente Muiden. Aantoonende de wijze waarop een stoomgemaal achter de groote
keersluis kan worden gesticht voor de verbetering van de afwatering van de Vechtlanden. Gedateerd: 1846.
Bron: Collectie van kaarten van Rijkswaterstaat Noord-Holland vóór 1850.

De “Vechtquaestie”

Aan het einde van de 19e en het begin van de
20e eeuw werd er in ons nationale parlement
en in de Statenvergaderingen van NoordHolland en Utrecht met enige regelmaat gesproken over, wat toen heette, de “Vechtquaestie”. Deze “quaestie” behelsde het
probleem van de, bijna jaarlijkse, overstromingen in de Vechtstreek. Jarenlang werden oplossingen aangedragen en net zo snel weer
verworpen. In de laatste jaren van de 19e eeuw
werd het oplossen van dit probleem o.a. gezocht in combinatie met andere, grote waterstaatkundige werken, zoals het aanleggen van
het Merwedekanaal tussen Amsterdam en
Utrecht teneinde een betere scheepvaartverbinding tussen Amsterdam en de Rijn te verkrijgen en de plannen van ir. Lely met betrekking tot de afsluiting van de Zuiderzee.

Andere oplossingen van het probleem werden
gezocht in het vergroten van de capaciteit van
het gemaal te IJmuiden, maar dit plan werd
deskundig getorpedeerd door het waterschap
Vecht en Amstel. Het idee van een gemaal was
niet nieuw: reeds in 1846 werd op een kadastrale kaart 1)een mogelijk te bouwen gemaal
ingetekend. Diverse andere ‘gemaalplannen’
zijn sindsdien in de bekende onderste laden
van enig bureau terecht gekomen en vervolgens zo snel mogelijk vergeten.
Meestal waren de stichtings- en exploitatiekosten die het bouwen en in gebruik houden
van een dergelijke inrichting de oorzaak van
de terughoudende reacties van de verschillende betrokken instanties en overheden. De
begrote stichtingskosten voor een (stoom-)
gemaal zouden al snel rond ƒ 610.000,- belopen, een dieselgemaal had ook altijd nog een
WERINON
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begroot prijskaartje van ongeveer ƒ425.000,-;
voor de exploitatiekosten rekende men jaarlijks op circa ƒ 85.000,-, afhankelijk van de kolen- en dieselprijs.
De “Vechtquaestie” bleef voorlopig waar hij
was: in de onderste la van een bureau, terwijl
de bewoners van de Vechtstreek jaarlijks hun
natte voeten bleven houden.
Droogleggen van de Vechtplassen

Een andere, meer radicale oplossing kwam uit
de koker van de heer A.L.H. Obreen 2), een
werktuigbouwkundig ingenieur bij de Inspectie Spoorwegen. Hij was ook de oprichter en
hoofdredacteur van het dagblad “De Telegraaf ” (1892-1899) en medewerker bij verschillende periodieken.
De heer Obreen heeft vanaf het midden van
de 80-er jaren van de 19e eeuw tot aan zijn
dood in 1915 geijverd voor het droogleggen
van de, met name, oostelijke Vechtplassen.
Door het droogmalen van deze plassen zou er
kostbare landbouwgrond ontstaan, vond hij, en
zou het ‘natte voetenprobleem’ zijn opgelost.

Of dat inderdaad zo zou zijn is zeer de vraag.
Er dienden dan immers een groot aantal gemalen te komen om dit te bewerkstelligen, na
droogmaking zou er voortdurend bemaald
moeten worden en waar laat je dan dat uitgeslagen water? Juist ja, weer in de – overlopende
– Vecht!
Hij deed dat door onvermoeibaar ingezonden
brieven te sturen naar diverse media, vnl. kranten en artikelen te schrijven in het lijfblad van
de ingenieurs – heel verrassend ‘De Ingenieur’
geheten – alsmede diverse brochures over dit
onderwerp en haar oplossing te publiceren.
Zoals ‘De middeleeuwen in Nederland’ en
‘Plassen en Polders’, beiden in 1911 verschenen. Daarnaast hield hij overal waar mogelijk
spreekbeurten voor allerlei (soorten van) gezelschappen.3) De heer Obreen kreeg, ondanks
zijn onvermoeibare pogingen voor zijn idee,
de handen hiervoor niet op elkaar.
Initiatieven van boze bewoners

Nadat in november 1928 in de Vechtstreek
voor de zoveelste maal het huisraad naar de
bovenverdieping was verhuisd
of geruïneerd door het water,
het vee weer van stal gehaald en
naar hoger gelegen gebieden
gebracht nadat alles weer onder
water stond, had men er genoeg van.

Portret van Adrien Louis Herman Obreen (1845-1915) door Willy Martens, 1889.
Bron: RKD-Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, IB-nr.: 95521.
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Op maandag 24 december
1928 kwam in hotel/café Koperdraad te ’s-Graveland, het
tegenwoordige restaurant Vlaar,
een select gezelschap bijeen.
Onder leiding van D.O. de
Vries, de voorzitter van het polderbestuur van de Horstermeerpolder, kwamen vertegenwoordigers van polderbesturen
en waterschappen uit de Vechtstreek, de Kweekersvereeniging
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Naarden-Bussum en de Noord- Hollandse
Deze commissie zal tevens de mogelijkheid tot
Maatschappij voor Landbouw bijeen. Zij besamenwerking met bestuursorganen in de prospraken de gevolgen van de overstromingen
vincie Utrecht onderzoeken.5)
en ‘wat-er-aan-te-doen’.
Burgemeesters werpen zich ook in de strijd
De heer de Vries kwam met een aantal cijfers
op de proppen: Zo werd bij
In januari 1929, er was wéér een
enige regenval per etmaal
nieuw jaar zonder oplossingen bedoor de Weerdsluis van de
gonnen, mengden zich ook andere,
gronden boven Utrecht
‘hogere’ bezorgde bestuurders in de
1.200.000 m³ water op de
discussie: de burgemeesters van diVecht geloosd. Alleen al deze
verse plaatsen langs de Vecht. Zij
lozing verhoogde het Vechtwendden zich, adresseren heette dat
peil – bij gesloten zeesluizen
in die tijd nog, tot de Gedeputeerde
te Muiden – met 40 cm. Er
Staten van de provincies Noordvolgde hierna een reeks aan
Holland en Utrecht, met het onDurk Oebele de Vries.
getallen en bedragen met bederstaande ‘adres’:
trekking tot het inrichten van een bemalingsa. dat zij het een provinciaal belang achten voor de
inrichting. De stichtingskosten variëren van
provincies Noord-Holland en Utrecht, dat tijdig
ƒ 425.000,- tot ƒ 605.000,- afhankelijk van de
maatregelen worden genomen ter beveiliging tegekozen brandstof (kolen of diesel).
gen de vóór deze ongekende hooge Vechtstanden;
Een stroom aan subsidiebedragen passeert het
b. dat verschillende maatregelen genoemd worden,
spreekgestoelte, evenals de hierbij behorende
welke te overwegen zijn als mogelijk in aanvariabele bemalingskosten. De – in geduldige
merking komend in afwachting van de definitieve
bureaulades – aanwezige plannen en onderverbeteringen, die van de uitvoering der Zuiderbouwende kostenramingen zijn jaren oud en
zeewerken, met name van de vorming van het
bieden weinig houvast. 4)
IJmeer kunnen worden verwacht, te weten:
Dit alles mondde uit in het
instellen van een commissie
van onderzoek om de mogelijkheden tot het plaatsen
van een gemaal te onderzoeken. Ook diende onderzocht te worden of dit dan
een tijdelijk dan wel een
permanent gemaal zou
moeten worden.
De commissie bestaat uit de
volgende leden: de heren
D.O. de Vries en H. Pos Azn,
te Nederhorst den Berg,
C. Hoetmer te Ankeveen,
B. Ruiten te Muiden en
H. Kingma te Naarden.

Wapen van Amsterdam, voorheen Hotel Koperdraad.

Bron: Collectie Beeldbank voor Cultureel Erfgoed.

WERINON
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1. bemaling van den Vechtboezem (bijv. door een gehoedanigheid van voorzitter van de z.g.‘Vechtmaal bij Muiden);
commissie’ de leden van de commissie en een
2. tijdelijke vergrooting van den boezem door afgroot aantal genodigden/belanghebbenden
tappen op den polder Loenderveen (c.q. nog uit
bijeen geroepen om de stand van zaken te
te breiden met Loosdrechtsche plassen en een gebespreken en te beslissen ‘hoe-nu-verder?’
deelte van het Naardermeer);
Er wordt een overzicht gegeven van de acti3. overeenkomst met Rijnland en Amstelland voor
viteiten van de commissie over de afgelopen
afvoer van een gedeelte van het water;
periode: er zijn diverse contacten met belang4. vaststelling van een z.g. maalpeil voor de polders
hebbenden en bestuurders in het Utrechtse
wier water op de Vecht komt;
Vechtgebied geweest.Verder is er met een in5. vaststelling van een vaarpeil, waarboven scheepgenieursbureau uit Amsterdam contact gelegd,
vaartverkeer op de Vecht verboden is;
wat heeft geresulteerd in een offerte voor een
6. beperking van c.q. verbod tot spuien door de
(tijdelijk) gemaal in Muiden.
Weerdsluis te Utrecht;
Aan de aanwezigen
7. opslag van noodmateriaal en inrichting van
wordt gevraagd hoe
magazijnen voor geval van watersnood en voorzij hier over denbereiding eener organisatie als dijkleger voor geken, waarna met de
val van watersnood;
mening van de
8. verscherping van toezicht op de polder bestucommissie op zak,
ren voorzoover betreft onderhoud van kaden of
naar de betreffende
andere onder hun beheer staande werken voor
autoriteiten kan
waterkeering;
worden gestapt.
9. beveiliging van speciaal woningen, die buiten de
Tevens blijkt, dat bij
polders gelegen zijnde, bijzonder aan overlast
Ir. A.A. Mussert, hoofdingenieur
een aantal belangvan hoogwater zijn bloot gesteld;
Prov.Waterstaat, Utrecht.
hebbenden uit het
10.bevordering van versnelde uitvoering der ZuiUtrechtse Vechtgebied ook gedacht wordt over
derzeeplannen.
c. dat zij het wenschelijk achten, dat ten aanzien
bemaling van de Vecht. Hier is de ‘Vereeniging
van de beslissing welke maatregelen moeten wortot behoud van natuurschoon langs de Vecht’,
den genomen eenheid voor het geheele bedreigde
de huidige VVV, actief in het verkennen van
gebied zal bestaan en dat deze maatregelen door
mogelijkheden. Deze heren zoeken de oplosdeskundigen worden voorbereid en uitgevoerd;
sing ook in bemaling, echter via het bestaande
d. dat zij het college beleefd verzoeken de daarvoor
gemaal te IJmuiden. Reeds eerder is door het
noodige besluiten te nemen voorstellen te doen of
waterschap Vecht en Amstel een bemaling via
opdrachten te geven.
IJmuiden afgeschoten. Dit idee zal dus ook
De actie van de bezorgde burgervaders heeft
weinig kans maken, want de maximale hoeechter niet – zichtbaar en/of merkbaar – tot
veelheid water die via deze weg uitgeslagen
een versnelling in welk proces dan ook rondzou kunnen worden is veel te laag. Het zou ca.
om dit probleem geleid.6)
400 m³ maximaal zijn.
Na drie maanden, hoe nu verder?

Op 12 maart 1929 is hotel Koperdraad te
’s-Graveland weer het episch centrum van de
Vechtbemaling. De heer de Vries heeft in zijn
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Wethouder Timmerman uit Loosdrecht betreurt het dat er geen samenwerking is gezocht
met Utrecht. In Utrecht zijn ze niet tegen
een gemaal in Muiden maar daar is men van
mening dat de kosten te hoog worden.
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Zeker gezien het feit dat binnen niet al te
lange tijd het gemaal door de sluiting van de
Zuiderzee overbodig zou worden.
Het gesprek gaat over en weer en allerlei
(schijn-) oplossingen passeren de revue. Daarnaast gaan de beschuldigende vingertjes natuurlijk ook alle kanten op: Rijkswaterstaat
heeft geen oog voor de gevolgen van de Zuiderzeewerken. De stad Utrecht blijft maar lozen als het onafgebroken regent, de polders
blijven water uitslaan om de sloten op peil te
houden zodat de Vecht overstroomt. De provincies werken niet samen etc..

voorgestelde request te verzenden, waarop
deze, onder dankzegging, de vergadering sluit.7)
Dwang van de provincies?

In mei 1929 sturen Gedeputeerde Staten (GS)
van Utrecht een ‘rondschrijven’ aan de aan de
Vecht gelegen waterschappen waarin onder
meer staat: “De ervaring van de maanden November en December 1928 heeft naar de meening
van Gedeputeerden’ aangetoond, dat de Vechtstanden, welke in perioden van hoog water zijn te
duchten, belangrijk hooger zijn dan die waarmee tot
nu toe rekening werd gehouden.
De Vechtdijken bieden in
hun tegenwoordigen toestand
geen voldoende bescherming
daartegen, zoodat naar hunne meening, vóór den a.s.
winter maatregelen tot verbetering van den toestand moeten worden getroffen.
De maatregelen welke thans
genomen moeten worden,
hebben derhalve slechts deze
beteekenis, dat er naar dient
te worden gestreefd gedurende
het tijdvak tot de voltooiing
van het IJmeer, overstroomingen te voorkomen.

De bouw van een gemaal te
Muiden, gelijk vroeger overHotel de Kampioen te Nieuwersluis, (later o.a. Het Stoute Soldaatje). (Foto: Joop van Bilsen,
wogen werd, komt om die
8 mei 1963.)
Bron: Fotocollectie Anefo
reden, in verband met de
De voorzitter stelt voor een request te sturen
hooge kosten daarvan en met het oog op het feit, dat
naar het Rijk en de beide Provincies, “[…]
met de totstandkoming eenigen lijd gemoeid zal zijn,
waarin verzocht wordt ten spoedigste al het mogeniet meer in aanmerking.
lijke te doen om aan den toestand van den hoogen
Naar de meening van Gedeputeerden moet onder de
waterstand op de Vecht een einde te maken. Het gaat
gegeven omstandigheden de verbetering gezocht worniet op, al die kosten voor verhooging van dijken enz.
den in een verhooging van de waterkeeringen. Er
te doen dragen door de polderbesturen”.
moet voorts naar gestreefd worden deze verhooging
de meest eenvoudige en goedkoope middelen tot
Ook hier ontstaat weer discussie over, maar uitstand te brengen.” 8)
eindelijk besluit men het door de voorzitter
WERINON
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Ook hier blijkt weer, dat er door de provincies
absoluut niet werd samengewerkt om deze
problematiek van de terugkerende overstromingen aan te pakken.Terwijl GS van Utrecht
aan de eigen, Utrechtse waterschappen de
hierboven aangehaalde brief stuurde, waren
de waterschappen aan de Noord-Hollandse
zijde, op aandringen van hun provincie, al bezig de Vechtkaden te verhogen.
Enkele dagen later verschijnt een interview
met ir. A.A. Mussert in de krant, waarin deze
de verhoging van de dijken verdedigt en nogmaals benadrukt, dat “[…]het de eigen schuld is
van de mensen buitendijks, immers dan hadden zij
zich daar daar maar niet moeten
vestigen –”.

kaden aan te leggen. De kosten zouden dan bij
de waterschappen – en dus de inwoners – terecht komen en niet bij de provincies.Verdeel
en heers in optima forma.9)
Hier wèl samenwerking!

Tijdens een op zaterdag 25 mei 1929 in Hotel ‘De Kampioen’ te Nieuwersluis gehouden
vergadering van het hoofdbestuur der VVV en
behoud van natuurschoon ‘De Vechtstreek’
heeft de Commissie van advies inzake het
Vechtpeil rapport uitgebracht. Hier kwam men
tot de conclusie dat de enige en noodzakelijke
oplossing gelegen is in een gemaal bij Muiden.

Deze commissie, begonnen
als Commissie tot onderzoek
In hetzelfde artikel wordt invan het Vechtpeil of wel
gegaan op de geleden mateVechtcommissie en in deriële en financiële schade van
cember 1928 ingesteld tijzowel particulieren als ondens een vergadering in hodernemers en hoe dit in de
tel ‘Koperdraad’ te ’s-Gratoekomst te voorkomen:
veland, heeft contact gezocht
“[…]Dit (het voorkomen
en gevonden met geestvervan ellende HC) wordt door
wanten in het Utrechtse. Het
het verhoogen van den Oostelijbestuur van de Vereeniging
ken Vechtdijk niet gedaan, intevoor Vreemdelingenverkeer
gendeel wordt de toestand er door
en behoud van natuurMr. dr. N.J.C.M. Kappeyne van de
verergerd. De ellende is niet geschoon ‘De Vechtstreek’ heeft
Coppello, voorzitter van het actiecomité.
Bron: Beeldbank Utrechts Archief
leden door de polderbewoners,
een belangrijke rol gespeeld
maar juist door de bewoners van
in het tot stand komen en
dorpen en stadjes, die buitendijks liggen, ’t Zou ons
het samenbrengen van de Bergse Vechtcomniet verwonderen, wanneer een uitlating als van
missie en de Utrechtse bezorgde inwoners.
den heer Mussert, wanneer deze algemeen bekend en
De naam is onderweg al gewijzigd van ‘Comdoorvoeld wordt, een storm van verontwaardiging
missie tot onderzoek van het Vechtpeil’ in de
door geheel de Vechtstreek zou doen gaan, die, indien
hierboven al genoemde ‘Commissie van advies
de heer Mussert werkelijk de zaak zoo bedoeld
inzake het Vechtpeil’. In deze commissie van
heeft, als weergegeven is, tot buitengewoon ernstige
advies zijn alle bestuurslichamen, die belang
gevolgen aanleiding zou kunnen geven”.
hebben bij een stabiel Vechtpeil vertegenwoordigd. De aanwezigen in de vergadering
Doordat de beide provincies geen zin hadden
geven dat weer, alleen Weesp en Zuilen ontom weer in een discussie over een (stoom-)
breken.
gemaal terecht te komen, werden de waterschappen min of meer gedwongen de VechtDe Commissie van advies inzake het Vechtpeil
dijken te verhogen en waar nodig nieuwe
bestond uit de heren: dr. N. J. M. Kappeijne van
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de Coppello uit Loenen aan de Vecht, voorzitter; A. J. Middag, Nederhorst den Berg,
secretaris; H. Kingma, Naarden; D. O. de Vries
uit Nederhorst den Berg; Joh. Timmermans,
wethouder te Loosdrecht; J. G. Suring, Maarssen en W. H. de Beaufort uit Maarn. Daarnaast
hebben Jhr. van Panhuijs uit Utrecht, ir. J. C.
Pfeijffer, Utrecht en F. Hissink, Loenen aan de
Vecht, als technische adviseurs gediend.
De commissie heeft na inventarisatie van de
problemen een vijftal oplossingen naar voren
gebracht, t.w.:
1e. De ophooging der dijken. Hiertegen worden
meerdere bezwaren van overwegenden aard aangevoerd; voor de geheele Vechtstreek, meer in het
bijzonder voor de perceelen buitendijks gelegen,
als van buitengewoon groot gewicht.
2e. Bemaling te IJmuiden. Deze stuit af op de hooge kosten, waar- tegenover geen afdoende verbetering staat
3e. Boezemvergrooting. Hier tegen verzet zich waterschapsplan voor de stad Amsterdam in zijn
tegenwoordigen vorm.
4e. Een maalpeil. Na uiteenzetting van de bezwaren, die hiertegen bestaan, wordt dit ontraden.
5e. Bemaling te Muiden. Dit wordt onder de tegenwoordige omstandigheden als meest geschikte
oplossing gezien.10)
De laatste oplossing is voorzien van een uitgebreide kostenberekening. Uit de contacten
met het Provinciaal Bestuur zou ook zijn gebleken, dat men er over dacht een nieuw
‘Vechtwaterschap’ te vormen. Mocht dit lukken, dan zouden een aantal zaken sterk vereenvoudigd worden.
Er wordt een – voorlopig – groot Comité van
Actie onder voorzitterschap van de heer Kappeyne van de Coppello gevormd, dat zal
trachten dit onder punt 5 genoemde bemalingsplan te verwezenlijken. Het secretariaat
voor deze actie is toevertrouwd aan de heren
Molenkamp uit Breukelen en Middag uit
Nederhorst den Berg. Adhesiebetuigingen en

aanvragen voor het rapport worden gaarne
door de secretarissen ontvangen. In het
Comité van Actie zullen alle autoriteiten uit
de Vechtstreek uitgenodigd worden zitting te
nemen, terwijl de Commissieleden uit de
Noord-Hollandse polders en bloc uitgenodigd worden deel uit te maken van het
Comité van Actie. Aansluitend zou een vergadering gehouden worden waarin de eerste
stappen tot actie gezet worden.11)
De details

In de dagen na de vergadering op zaterdag 25
mei kwamen de details van het bemalingsplan
naar buiten. Door de commissie is als enig
haalbaar alternatief een bemalingsinrichting te

Pompstation met watertoren te Weesperkarspel.
WERINON
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Muiden naar voren geschoven. Aanvankelijk
was er nog betrekkelijk veel oppositie tegen
een gemaal, maar de aan de commissie verbonden deskundigen hebben met hun argumenten deze tegenstanders kunnen overtuigen om zich achter de voorstellen voor een
gemaal te stellen.
Deze argumenten vóór een gemaal waren o.a.:
“Land -en tuinbouw stellen veel hooger eischen aan
den waterstand dan voorheen, waar om voor de land
-en tuinbouwstreken geregelde loozingsmogelijkheid eisch van den tijd is. Het vervullen van dezen
eisch kan geen tien jaren uitgesteld worden zonder
dat men de kans loopt deze twee belangrijke bronnen van inkomsten zoo niet te vernietigen dan
toch ten zeerste te benadeelen.
Bij deze zeer groote belangen, die door een bemaling gediend, zouden zijn komt, dat:
1. de machinerieën enz. voor bemaling den laatsten tijd aanmerkelijk in prijs zijn gedaald;
2. de bedrijfskracht, electriciteit, tegen zeer lagen
prijs kan worden geleverd.
3. dat de machinerieën na een tienjarig gebruik,
door het betrekkelijk gering aantal arbeidsuren
bij goed onderhoud, lang niet waardeloos behoeven te zijn geworden.
Op vorige ontwerpen heeft dit plan voor, dat geen
kostbare fundeeringswerken behoeven te worden
aangebracht.”
Wat men voor ogen had is het volgende:
“Over de z.g.n. Stille Sluis te Muiden wordt een
bemalingsinrichting gebouwd met een capaciteit van
1600 m³ per minuut. Zoowel aan- als afvoerbuis
worden tot buiten de Sluiskom geleid, zoodat de
fundeering der Sluiswerken geen gevaar loopt. De
sluis zelf blijft intact. Een ruwe berekening van een
waterbouwkundig ingenieursbureau gaf als begrootingscijfer een bedrag van ƒ 250.000,-. Door
anderen wordt dit cijfer veel te laag genoemd, maar
wanneer we – aldus liet rapport – daarnaast leggen
den begrooting voor het groote gemaal voor de boe46
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zem Oldambt, begroot op ƒ 350.000,-, dan lijkt
ons het bedrag voor Muiden genoemd nog niet zoo
onmogelijk. Inderdaad hebben zich in vergelijking
met vroegere jaren toen een bemaling bij verscheidene gelegenheden als te kostbaar werd verworpen
verschillende omstandigheden ten gunste van zulk
een bemaling gewijzigd.12)
De kostenbegroting

Ook omtrent de kosten en de verdeling hiervan zijn eveneens voorstellen gedaan:
“Wat betreft de kostenverdeeling der bemaling te
Muiden zal met drieërlei factoren rekening moeten
worden gehouden:
1. rentebetaling van het kapitaal benoodigd voor
het stichten van het gemaal;
2. jaarlijksche aflossing op dat kapitaal;
3. bedrijfskosten.
De post sub 2 behoeft in ieder geval niet te hoog te
worden genomen en kan aldus worden samengesteld: (X is het aantal jaren, dat nog zal verloopen,
alvorens het IJmeer gevormd is.) X Bouwkosten gemaal minus verkoopwaarde na X jaren gedeeld
door X. De verdeeling der kosten over de verschillende belanghebbenden zal dienen te geschieden in
evenredigheid tot het belang, dat elke belanghebbende bij een behoorlijke afwatering van de Vecht
heeft.
Waar de Commissie zich in den aanvang van haar
rapport op het standpunt heeft geplaatst, dat het niet
op haar weg lag de verschillende belangen te classificeeren, zoo volgt daaruit, dat zij ook thans geen
poging mag wagen de verdeeling der kosten van het
gemaal over de verschillende belanghebbenden aan
te geven.”
Ook voor wat betreft de belanghebbenden
heeft men al enig huiswerk gedaan en een
lijstje, (niet in willekeurige volgorde!), samengesteld:
1. “het Rijk voor zoover een algemeen Rijksbelang bij de afwatering is betrokken;
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2. de provincies Utrecht en Noord-Holland, voor
zoover een algemeen provinciaal belang daarbij
is betrokken (in het bijzonder het belang van
een geregelde waterloozing voor de stad Utrecht
en de boven Utrecht gelegen landen);
3. de gemeenten voor zoover betreft vermeerdering
der armlastigheid en verminderde aantrekkelijkheid van de Vechtstreek als woonoord;
4. de gemeente Amsterdam in het bijzonder voor
zoover het plan om boezemvergrooting in de
richting van het plassengebied te zoeken definitief wordt losgelaten en dit gebied dus vrijkomt
voor drinkwatervoorziening der voornoemde gemeente.”
5. de Waterschappen met het oog op het instandhouden der waterkeeringen;
6. de eigenaren van buitendijks gelegen huizen;
7. de land-,en tuinbouwers in de omliggende streken, speciaal ook de kweekers te Naarden.
In de Commissie werd de suggestie gemaakt, of het
niet mogelijk zou zijn den Staat te bewegen het benoodigde kapitaal voor een tiental jaren renteloos
voor te schieten.”
Het Rijk en beide provincies worden nadrukkelijk uitgenodigd subsidie te verlenen
aan de bouw van een – tijdelijk – gemaal.
Vooral van de provincie Utrecht mag men, gezien de grote belangen voor inwoners in en
boven de stad Utrecht bij een gemaal, toch wel
enige subsidie verwachten. Daarnaast mag men
ook van de aan de Vecht grenzende waterschappen redelijke bijdragen verwachten.13)
Onverwachte medespeler: Amsterdam

Een nieuwe speler in het maalveld is de stad
Amsterdam. Het waterleidingbedrijf van deze
stad was al enige tijd op zoek naar geschikte
spaarbekkens t.b.v. de watervoorziening van
de hoofdstad. In tijden van grote vraag en/of
droogte was de aanvoer van vers drinkwater
penibel en was men naarstig op zoek naar geschikte opslagplaatsen voor de drinkwatervoorziening.

Er was reeds in 1888 een verbinding tussen de
Vecht en Amsterdam aangelegd met een zuiveringsstation te Weesperkarspel, maar dit water was te onrein en mocht niet als drinkwater, doch slechts als reinigingswater worden
gebruikt.
Amsterdam volgde met interesse de discussie(s) rondom de mogelijkheden ter bestrijding van de hoge Vechtstanden.
Het was voor het waterleidingbedrijf van het
grootste belang dat er een gemaal zou komen.
Als men zou kiezen voor verhoging van de
Vechtkaden, waardoor een grotere boezem
zou ontstaan en overtollig water als eerste
zou worden afgevoerd naar de Vechtplassen,
dan was het drinkwaterbekken waar Amsterdam op hoopte, van de baan.
Het water in de Vechtplassen zou te verontreinigd zijn om als drinkwater gebruikt te
kunnen worden. Een gemaal zou deze opslag
in de plassen niet nodig maken waardoor
Amsterdam de plassen als berging voor drinkwater wel zou kunnen gebruiken.Voor het zo
ver was zou er nog heel wat water door de
Vecht stromen.
Hoe nu verder?

Het groot Comité van Actie ging hierna
voortvarend aan de slag om de ruwe plannen
uit te werken en fondsen te vergaren. Nog
vele hobbels moesten genomen worden, niet
in de laatste plaats bestuurlijke hobbels. Er
was veel overtuigingskracht en nog meer geduld voor nodig om de eerste steen gelegd te
krijgen. Daarna kon de bouw beginnen.
Maar zo simpel was dat niet...
Over deze te nemen hobbels, de bouw en ook
weer de afbraak van het gemaal berichten wij
u de volgende keer in deze Vechtwater trilogie.
䡲
Hans Clever, Nederhorst den Berg,
2 oktober 2021
WERINON
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Voetnoten:
1) Extract uit de Kadastrale sectie kaart van de gemeente
Muiden. Aantonende de wijze waarop een stoomgemaal achter de grote keersluis kan worden gesticht voor
de verbetering van de afwatering van de Vechtlanden.
Gedateerd: 1846. Collectie van kaarten van Rijkswaterstaat Noord-Holland vóór 1850, Invent.nr.: NLHlmNHA_269_1383.
2) Portret van Adrien Louis Herman Obreen (1845-1915)
door Willy Martens 1889. RKD-Nederlands Instituut
voor Kunstgeschiedenis, IB-nr.: 95521.
3) o.a. een redevoering (in zake drooglegging van de plassen in de Utrechtse en Noord-Hollandse Vechtstreek)
uitgesproken op 28 oktober 1911 te Utrecht voor de
centrale antirevolutionnaire kiesvereniging “Breukelen”
4) Algemeen Handelsblad, ochtendeditie van 25-12-1928,
Delpher inv.nr. 01065972; De Amsterdammer, Chr. Dagblad voor Nederland, ochtendeditie van 27-12-1928,
Delpher inv.nr. 000052151

5) De Gooi- en Eemlander van 27-12 -1928, Delpher inv.nr.
011169828; De Standaard van 27-12-1928, Delpher
inv.nr. 001870074
6) De Gooi- en Eemlander van 16-01-1929, Delpher inv.nr.
011169847
7) De Gooi- en Eemlander van 12-03-1929, Delpher inv.nr.
011163450
8) De Telegraaf van 14-05-1929, Delpher inv.nr. 110566302
9) De Telegraaf van 14-05-1929, Delpher inv.nr. 110566302;
Algemeen Handelsblad van 18-05-1929, avondeditie,
Delpher inv.nr. 010658936; Algemeen Handelsblad van
23-05-1929, ochtendeditie, Delpher inv.nr. 010658942
10) De Gooi- en Eemlander van 28-05-1929, Delpher inv.nr.
011163524
11) idem
12) idem
13) De Gooi- en Eemlander van 29-05-1929, Delpher inv.nr.

Tuinders Jo en Jan Besemer

Cees van Huisstede

De twee broers tuinden op de plek waar nu Châletparc De Vechtoever gevestigd is.
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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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