
In gesprek met Klaas Vermaat 

Dit jaar hoopt de heer Klaas Vermaat 100 jaar 
te worden. Van 1940-1992 was hij werkzaam 
in het boerenbedrijf in Vreeland en omgeving. 
Op vrijdag 13 januari 2006 zochten twee leden 
van de interview-werkgroep hem op in zijn 
kleine gezellige huisje in Vreeland (adres 
Vijverlaan 27a) om met hem te praten over zijn 
lange werkzame leven. 

Waar en wanneer bent u geboren? 
Mijn naam is Klaas Vermaat en ik ben op de 
zesde van de zesde van het jaar 1906 ge
boren, 6 juni 1906 dus. Dit jaar hoop ik met 
God's hulp honderd te worden. Vooral dankzij 
één van mijn dochters, Harmina, die nu 73 
jaar is, woon ik nog steeds zelfstandig. 
Zij onderhoudt mijn huis en zorgt ervoor dat 
vader er netjes uitziet. Maar u vroeg mij waar 
ik vandaan kom. Ik ben geboren en opge
groeid in Ameide, dat ten zuiden van Lopik 
aan de rivier de Lek ligt. Mijn ouders waren 
Pieter Cornells Vermaat en Janna Barneveld, 
die allebei in 1875 geboren zijn. Het gezin van 
mijn ouders bestond uit negen kinderen, van 
wie er twee op jonge leeftijd zijn overleden. 
Alleen mijn zuster Willemien, die nu 88 jaar 
oud is, leeft nog. Zij woont in een verzorgings
huis in Ameide. 

Klaas Vermaat. Foto 13 januari 2006. 

Mijn vader was met hart en ziel boer. Hij kwam 
uit een geslacht van boeren, van generatie op 
generatie. Vader had een gemengd bedrijf, 
landbouw en veeteelt dus, ter grootte van 
10 à 12 bunder (hectare). Ook ik voel me nog 
steeds "door en door" boer. Ik was het derde 
kind in het gezin en werd geboren in een 
bedstee aan de Prinsengracht in Ameide. Van 
mijn vijfde tot mijn elfde jaar ging ik naar de 
christelijke school. Ik had een leuke jeugd, kon 
al heel jong melken, groeide op met de dieren 
van de boerderij en trok regelmatig met vader 
de polder in. Uit mijn jeugd herinner ik me nog 
goed het grote volksfeest van 1913, toen de 
100-jarige bevrijding van de Franse overheer
sing werd gevierd. Heel Ameide was versierd 
en ook de paarden werden opgetuigd. 
Een jaar later brak de eerste wereldoorlog uit. 
Ons land bleef neutraal, maar tijdens de mobi
lisatie werden op onze boerderij drie ruiters 
ingekwartierd. Ook werden er -net als in vele 
andere Nederlandse nezlnnen- kinderen uit 
België, dat wel in oorlog was, ondergebracht. 
In die tijd spraken wij van Belgische vluchte
lingen. 

Op elf-jarige leeftijd ging ik van school om te 
gaan werken op de boerderij. Dat was heel 
gewoon in die tijd. Met veel plezier kijk ik 
terug op mijn jeugd. Met mijn vrienden heb ik 
een goede tijd gehad: we haalden katten
kwaad uit, gingen slootje springen en gooiden 
elkaar daarbij in het water. Wij moesten onze 
sokken dan goed uitwringen, want we moch
ten natuurlijk niet met natte voeten thuisko
men. Eén van hen, Cornells Oskam, is tot aan 
zijn dood mijn beste vriend gebleven. Hem 
kende ik al vanaf de eerste dag, dat wij naar 
school werden gebracht. Ik herinner me nog 
dat Cornells toen onbedaarlijk zat te huilen! 

Toen mijn vrienden en ik ongeveer zestien jaar 
oud waren, begonnen wij naar meisjes te 
kijken. Vooral op de zondagen was daar gele
genheid voor. De meisjes gingen 's middags 
naar catechisatie, de jongens 's avonds. Eén 
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van de meisjes viel mij in het bijzonder op: 
Sijtje van Dieren. Ze kwam uit Tienhoven aan 
de Lek, vlak bij Ameide en was daar op 21 
december 1907 geboren. Op 5 september 
1929 zijn wij getrouwd. De eerste winter van 
ons huwelijk, 1929-1930, was bijzonder 
streng, nog erger dan de beruchte winter van 
1890, waar ik mijn ouders vaak over hoorde 
praten.1) 

Wilt u ons iets vertellen over uw beroep en uw 
eigen gezin? 
Zoals gezegd was ik met hart en ziel boer. 
Mijn vader huurde voor ons een boerderij in 
Middelkoop-Leerbroek. Ook gaf hij ons zes 

koeien en het nodige gereedschap, dat op 
boedeldagen was gekocht. Maar die eerste 
winter was streng, de koeien stonden in de 
stal zelfs met ijspegels aan hun neus. 

De eerste jaren waren moeilijk, het was crisis
tijd. Zes jaar woonden wij in Middelkoop, 
daarna nog vier jaar op een gehuurde boerde
rij in Willige-Langerak aan de Lek. In de eerste 
vier jaar van ons huwelijk werden drie doch
ters geboren: Janna, Magda en Harmina. 
Twaalf jaar na Harmina werd er nog een doch
ter geboren (Sijtje) en tenslotte nog onze zoon 
Piet. 

De crisisjaren waren niet gemakkelijk.2) Toen 
de tweede wereldoorlog uitbrak, werd het nog 
moeilijker. De prijzen gingen omhoog. Voor de 
oorlog betaalde ik 80 gulden huur per hectare 
per jaar, terwijl de prijs in de oorlog in één klap 
omhoog ging naar 120 gulden. Dat was niet 
meer op te brengen. Ik moest wel stoppen 
met het bedrijf. 

In die tijd stond in de boerderijkrant een 
advertentie van Krijn Driessen, een grote boer 
uit Vreeland, die een knecht zocht. Twee 
broers van mij werkten daar al. Tijdelijk kon ik 
'zetboer' worden op de boerderij aan de 
Zuwe, waar wij gratis woonden en gratis melk 
kregen. Na twee jaar moesten wij het veld 
ruimen. Wij hadden geen contract. We huur-
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den toen een huis aan de Boterweg (vroeger 
nummer 31, nu na de verbouwing nummer 
12). Het was eigenlijk een dubbel woonhuis 
met aan de straatkant de voordeur van onze 
buren en aan de rechter zijkant onze voordeur, 
die wij via een gangetje konden bereiken (met 
een pijltje aangegeven op de illustratie op 
pag. 6). De kinderen sliepen op de bovenver
dieping onder de dakpannen. Als het sneeuw
de, lagen de sneeuwvlokken op de bedden. 
Aan de kant van de Vecht hadden wij een 

soort binnenplaatsje met een appelboom. 
Tegenover ons huis stond de boerderij van 
Van Zwieten met op het toegangshek de 
spreuk: 'Ora et Labora (bid en werk). Na de 
Boterweg hebben wij nog in het huis Spoor-
laan 11 gewoond. Het bijzondere was dat ook 
tegenover die woning een huis stond met 
dezelfde spreuk: Ora et Labora. Toen wij het 
huis aan de Boterweg betrokken, ging ik 
werken als boerenknecht, er was werk 
genoeg. Ik wil niet "stoffen" op mezelf, maar ik 
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had het vak van boer goed onder de knie. 
In totaal heb ik bij twaalf boeren gewerkt. Eén 
daarvan leeft nog, Gijs Boele. Bij hem heb ik 
na mijn pensioenleeftijd nog 25 jaar geklust. 

Hebt u nog herinneringen aan de oorlogstijd? 
In de hongerwinter, het was 14 januari 1945 
en op die dag vroor het hard, werd ik bij een 
razzia door de Duitsers opgepakt. Het was 
vroeg in de morgen, toen ik op weg was om te 
gaan melken bij Van Bemmel op de Zuwe. 
Piet de Haan ging op dat moment ook mel
ken, hij op de boerderij "Groot Kantwijk". 
Omdat Piet zijn persoonsbewijs niet bij zich 

had, moest hij het gaan halen. Hij is zo ver
standig geweest om niet terug te komen. De 
Duitsers zijn met mij naar de boerderij van 
Driessen gegaan, waar ze zich in de stal wat 
hebben gewarmd. Van die gelegenheid maak
te ik gebruik aan de zoon van Driessen, Jan, 
te vragen mijn vrouw te gaan zeggen dat ik 
was opgepakt. De Duitsers namen mij vervol
gens mee naar de fabriek van Van Leer, waar 
nog meer mensen verzameld waren, ook 
enkelen uit Nigtevecht. Intussen was Jan bij 
ons huis aan de Boterweg geweest om de 
slechte tijding te brengen. Mijn vrouw heeft 
wat eetgerei en scheerspullen meegegeven. 

Het huis aan de 
Boterweg. Met een 
pijl is het gangetje 
aangegeven, waar 

zich de voordeur 
van het gezin 

Vermaat bevond. 
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Tegen vier uur zijn we meegenomen naar een 
onbekende bestemming. Mijn vrouw en de 
kinderen stonden aan de overkant achter ons 
huis en zagen, dat wij werden weggevoerd. Ze 
zijn naar de Hoge brug gelopen. Daar lag een 
boot klaar om ons over het Merwedekanaal 
(nu Amsterdam-Rijnkanaal) naar Utrecht te 
brengen, naar het gebouw Tivoli. Bij de voet
tocht van de boot naar Tivoli werd geschoten 
op mensen, die probeerden te vluchten. Ver-
v n l n p n ç y i in u/p m o t hoo i wool qnrjpt-pn Hip (->(-)!< 

opgepakt waren, op de trein gezet voor een 
reis van vier dagen en vier nachten. We zaten 
met acht mensen in een coupé, werden rede
lijk behandeld, kregen voldoende te eten en af 
en toe gelegenheid voor een sanitaire stop. 
Na vier dagen kwamen wij aan in Florisdorf, 
een voorstadje van Wenen. Daar werden we 
ingekwartierd in een groot gebouw, het Lager. 
Wij stonden onder bevel van een "Rottefüh
rer", moesten sneeuwruimen, rangeerterreinen 
schoonhouden en bomtrechters vullen, die 
waren ontstaan door bombardementen. Dat 
werk moest vaak 's nachts gebeuren. 

Aan het einde van de oorlog werd het Lager 
gebombardeerd. Alle gevangenen werden 
toen bij particulieren ondergebracht. Op 21 
april zijn we door de Russen bevrijd. Die dag 
herinner ik me nog precies, het was op een 
zondag. Onze bevrijders kwamen te paard het 
dorp ingereden met hun geweren in de aan
slag. Op 10 mei konden we naar huis terugke
ren. Met mijn werk voor de Duitsers heb ik 
ook wat geld verdiend. Bij vertrek bezat ik 300 

Mark. Als dank voor de goede zorgen heb ik 
bij mijn gastgezin 200 Mark achtergelaten. Het 
geld had ik onder een emmer gelegd. Na drie 
jaar kreeg ik een bedankbrief, die in het 
Nederlands geschreven was: twee weken na 
mijn vertrek hadden ze het geld gevonden. 
Het contact met deze Oostenrijkse familie 
bestaat nog tot op de dag van vandaag! 

De reis naar huis duurde lang, pas op 16 juni 
kwam ik in Vreeland aan. We reisden op open 
vrachtauto's van het ene naar het andere 
dorp. Telkens moesten we overstappen. Toen 
ik in Vreeland aankwam en naar huis liep, 
stond Jaap van Groen, de timmerman, aan de 
andere kant van de Vecht te roepen: "Ver
maat je hebt een dochter!". Eén dag voor 

Het interieur van de 
hervormde kerk in 
Vreeland. 
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mijn thuiskomst, op 15 juni, was onze dochter 
Sijtje geboren. Toen ik dichtbij huis kwam, liep 
ik dominee Kuilman tegen het lijf en 'k zei 

tegen hem: "Zeg maar tegen iedereen dat 
Vermaat weer thuis is". Mijn vrouw hoorde dit, 
omdat het raam van de slaapkamer open 
stond. "Daar is vader" zei ze tegen de kinde
ren. Dat was me een mooie thuiskomst!!! 
In Oostenrijk heb ik heel vaak voor mijn gezin 
gebeden. 

Hebt u buiten uw werk nog hobby's en nam u 
ook deel aan het verenigingsleven in Vreeland? 
Wij hebben altijd hard moeten werken. Voor 
hobby's was niet veel tijd, maar ook geen geld 
beschikbaar. We hebben zuinig geleefd. Ik 
verbaas me erover dat de kinderen tegen
woordig allemaal een fiets hebben en met 
verjaardagen zulke grote cadeau's krijgen. 
Toen ik jong was, kregen we op de verjaardag 
een speculaasje. Toch heb ik heel fijne herin
neringen aan mijn jeugd. Via het Landbouw
schap geniet ik nog een klein pensioen. 
Tijdens het interview vraagt de heer Vermaat 
(als grapje) of we al opschieten met het 
gesprek, want met melkenstijd moet hij thuis 
zijn. 
Daarna ging hij verder met vertellen: Ons 
gezin heeft nooit zo zeer deelgenomen aan 
het sociale leven in Vreeland, behalve dan dat 
wij zeer betrokken waren bij de hervormde 
kerk. In 1950 ben ik gevraagd om als ouder
ling in de kerkenraad plaats te nemen. 
Dat ambt heb ik "met God's hulp" twintig jaar 
bekleed onder vier verschillende dominees: 

8 



De heer Vermaat in 
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H. Huting, die van 17 december 1950 tot 17 
april 1955 in Vreeland stond, G.H. ter Scheg-
get, van 05 juni 1955 tot 19 oktober 1958, 
H.J. Smalbrugge, van 25 januari 1959 tot 17 
oktober 1965 en C. Dijckmeester, van 24 
oktober 1966 tot 24 maart 1973. 
Wel was ik altijd een verwoed domino-speler, 
soms speel ik het nog wel eens met mijn 
dochter. 

Als u terugkijkt op uw werkzame leven, wat 
valt dan het meest op? 
Dat ik mijn werk altijd met veel liefde heb 
verricht: 's morgens altijd vroeg opstaan om 
te gaan melken. Het melken moest op tijd 
klaar zijn, omdat de melk op een bepaald 
tijdstip werd opgehaald om naar de melkfa
briek vervoerd te worden. Daarna kwam het 
andere boerenwerk, zoals het hooien: eerst 
moest het gras dan met een zeis gemaaid 
worden. Regelmatig moest ik de zeis haren 
(slijpen). Ook werd er wel gemaaid met 
machines, die door paarden werden getrok
ken. Zelf heb ik nooit op een tractor gereden. 
Een aantal jaren heb ik bij twee boeren tege
lijk gewerkt, omdat ze zich niet een volledige 
knecht voor de hele dag konden permitteren. 
Ook aan die tijd denk ik met plezier terug. Ik 
werkte graag en heb nooit het gevoel gehad, 
dat ik onder een baas werkte, maar altijd 
naast hem als zijn gelijke. Ik voel me nog 
altijd een boer in hart en nieren. Pas in 1998, 

toen ik 92 jaar oud was, ben ik opgehouden 
met werken. 

Op de laatste vraag of de heer Vermaat nog 
iets leuks weet te vertellen antwoordde hij: 
Mijn hele leven is leuk geweest. Helaas is mijn 
vrouw 38 jaar geleden overleden. Maar ik 
geniet nog elke dag van mijn kinderen, klein
en achterkleinkinderen. Vorig jaar is er zelfs 
een achterachterkleinzoon geboren. Dagelijks 
maak ik kleine wandelingen, waardoor ik veel 
mensen ken en spreek. Gelukkig woon ik nog 
zelfstandig. De warme maaltijden van Tafeltje 
Dekje', die vanuit het verzorgingshuis 't Kam-
pje in Loenen worden bezorgd, bevallen mij 
prima. 

We sluiten het gesprek af door de heer Ver
maat te bedanken voor de hartelijke ontvangst 
en dronken tot slot nog een kopje thee met 
elkaar. 

Riek Arink 
Anneke Binnerts 
Kees de Kruijter 

MOTEN: 

1 ) Zie over de strenge winter van 1890 in het rivierengebied 

de roman van Herman de Man onder de titel 'De barre 

winter van negentig'. 

2) Zie hiervoor onder meer de roman 'Burgers in nood' van 

H.M. van Randwijk. 


