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Nigtevecht in de jaren 1899 en 1900 
Burgemeester en wethouders van Nigtevecht 
verleenden op 6 augustus 1900 een vergun
ning aan Hendrikus Bruggeman, afgezwaaid 
dienstplichtig militair van de lichting 1898 en 
afkomstig uit Twello. Het college gaf hem ver
gunning om in Nigtevecht een slagerij te 
beginnen. Bruggeman had daartoe een verzoek 
ingediend en gevraagd om in die slagerij door 
middel van handkracht koeien en varkens te 
mogen slachten. Vanuit de bevolking waren 
geen bezwaren binnengekomen. Zonder moei
te kon daarom de vergunning worden verleend 
aan deze nieuwe inwoner van Nigtevecht. 
En ... nieuwe inwoners kon Nigtevecht wel 
gebruiken, want het aantal ingezetenen 
bewoog zich in dalende lijn. Op 31 december 
1899 woonden in het dorp 776 inwoners, 
bestaande uit 413 mannen en 363 vrouwen. 
Dat waren er minder dan een jaar daarvoor: 

toen telde de gemeente 807 inwoners (420 
mannen en 387 vrouwen). Vooral door vertrek 
naar elders was het inwonertal, dat in de afge
lopen jaren vrijwel constant was gebleven 
(rond de 800 zielen), iets gedaald. Waarschijn
lijk moesten vele jongeren elders hun heil zoe
ken om aan een goede werkkring te komen. 

Bestuur 
De inwoners van Nigtevecht werden bestuurd 
door de gemeenteraad, die als volgt was 
samengesteld: burgemeester, twee wethouders 
en vijf raadsleden. Burgemeester was in die tijd 
jhr. J.A.F. Backer, die tevens gemeentesecreta
ris was ')> de wethouders waren H. Tinholt, 
die tevens gemeenteontvanger was en D. van 
Coesandt. De overige raadsleden waren: G. 
Groenendaal, J. Meijer, H. Otten, J. van 
Schaik en A. de Vries. Voor de verkiezing van 

De hervormde kerk van 

Nigtevecht, omstreeks het 

begin van de twintigste eeuw. 

De buitenmuren van het 

kerkgebouw waren -

in tegenstelling tot de huidige 

situatie - witgepleisterd. 

Coll. W.Mooij 
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Aankondiging van de 

trekschuitdiemt, 

d.d. 20 april 1900. 

A A N K O N D I G I N G 
Verbeterde Trekschaitdienst van Nederhorst den Berg naar 

Amsterdam, via Nichtevecht en Diemen en omgekeerd. 
Ondernemer Cornells v a n E m m e r i k , Veersohipper te Nederhorst den Berg. 

Het vervoer zal plaats hebben met een Hotorschroefboot, aanvangende 26 April 1900. 
Hoofdkantoor gevestigd te Nederhoist den Berg, Voorstraat A, no. 69. 

De dienst zal voorloopig geregeld worden als volgt: 
Op Maandag. 

V a n Nederhorst den Berg voormiddag 6.— unr.\ 
Dammerweg „ «.50 » 8 

I Nichtevecht „ 6.20 
gke aankomst en vertrek ! Weesp—Gijnbrng „ 6.40 ir •WO 

| Oaasperdam „ 6.50 n 
[ Diemen „ 7.25 a A a n k o m s t Amsterdam (Amstel b/d. Bakkerstraat) , 8.— 1» < 
V a n Amsterdam namiddag 5.— nor. n 

! Diemen , 5.35 o 
oaasperdam „ 5.55 » 

gke aankomst en vertrek Weesp—Gijnbrag „ 6.05 •g-g» Nichtevecht , 6.30 •S 
Dammerweg - 6.50 a 

A a n k o m s t Nederhorst den Berg „ 7.— » •4 
Aan bovengenoemde plaateen zal gelegenheid zijn tot het in- en uitlaten van Passagiers. 

Op woensdag. 
Vertrek Nederhorst d e n Berg (via "Weesp, Merwedekanaal, Zeeburg of over 

Diemen) 's middags 12 nur. 
A a n k o m s t Amsterdam (Amstel b/d. Bakkerstraat) namiddag 2.45 uur. 
Terugre is Donderdag 2 uur namiddag langs omgekeerde route. 
A a n k o m s t Nederhorst den Berg 5.30 namiddag. 

Gelegenheid tot het in- en nitlaten van Passagiers geschiedt op verzoek te Hinderdam, 
TJitermeer, Weesp en Gijnbrag. — Bagage onder de 10 EG. is vrij, mits geen plaatsruimte 
innemende, boven dit gewicht zal voor elke 15 EG. of gedeelte daarvan, 10 Cent bere
kend worden. — Passagiers-Tatief van Nederhorst den Berg naar Amsterdam en omge
keerd : Enkele reis 40 Cent ; Betonr 70 Cent ; tussehenplaatsen worden naar afstand bere
kend. — Plaatsruimte voor 50 personen. 

Nederhorst den Berg, De Ondernemer, 
20 April 1900. C. V A N E M M E R I K 

de gemeenteraad waren er 101 stemgerechtig
den, waarvan bij de laatste verkiezingen 57 
inwoners hun stem hadden uitgebracht en 44 
geen interesse hadden getoond. De begroting 
voor het jaar 1899 van de gemeente Nigte-
vecht sloot met een bedrag van ƒ. 4.544,58 
aan inkomsten en uitgaven. 

Kerken 

Vrijwel alle inwoners waren aangesloten bij 
een kerkelijke gemeenschap, in of buiten het 
dorp. De meeste ingezetenen waren prote-
stants-christelijk, een grote meerderheid was 
lid van de hervormde gemeente (de dorps-
kerk). Juist in 1900 vond er een wisseling van 
predikant plaats. Van 1894-1900 had hier ds. 
P.M. Eigeman gestaan als herder en leraar van 

de gemeente. Eigeman wetd op 10 juni 1900 
opgevolgd door ds. J.W. Verbürgt. 2) Bij diens 
komst bestond de kerkenraad uit de volgende 
personen: A. Moll en H. Otten, ouderlingen; 
A. de Vries en A. van Doorn, diakenen; J. van 
Schaik en W. van Groen, kerkvoogden. 
In 1888 was een nieuwe kerk ontstaan. Een 
klein deel van de hervormde gemeente had zich 
los gemaakt als gevolg van de doleantiebewe
ging onder leiding van dr. Abraham Kuyper 
(1837-1920) en de gereformeerde kerk opge
richt. Deze nieuwe kerk was zo klein (in 1899 
waren er 37 leden, in 1904 had de kerk een zie
lental van 70 leden), dat zij geen eigen predi
kant kon aanstellen. Daarom ging de kerken-
raad een samenwerkingsverband aan met de in 
1887 gestichte gereformeerde kerk te Neder-
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horst den Berg. Beide kerken beriepen samen 
een predikant: ds. Chr. Bruins, die hier stond 
van 1899-1902. Na hem kwam ds. D. Hogen-
birkjzn., die van 1904-1911 aan de beide ker
ken was verbonden en die later in z'n Rotter
damse tijd (Rotterdam-Charlois) bekend 
geworden is door het schrijven van diverse 
christelijke romans. ') 

Bij de volkstelling van 1 900 telde men naast 
hervormden en gereformeerden slechts enkele 
tientallen rooms-katholieken, enige waals-her
vormden, enkele lutheranen en één doopsge
zinde. De hervormde kerk met zijn karakteris
tieke toren vormde het centrum van het dorp. 
In juli 1900 besloot de gemeenteraad dat de 
dorpstoren opgeschilderd diende te worden. 
Daarvoor konden inschrijven "de beide schil
ders hier ter plaatse woonachtig". 

Armenzorg 
Een belangrijke taak van de kerkelijke 
gemeenten was de armenzorg. Een klein deel 
van de bevolking kon niet in eigen onderhoud 
voorzien. Deze mensen waren in de eerste 
plaats aangewezen op de kerkelijke armenzorg. 
Aanvullend moest de burgerlijke overheid 
soms bijspringen en ook in die gevallen waar 
de aanvragers geen lid van een kerk waren. 
De armen van Nigtevecht ontvingen in 1900 
van mevrouw M.N. du Pré-Eheunissen, 
bewoonster van de buitenplaats Zwaanswijck, 
een legaat van ƒ. 6.000,—. In de toenmalige 
verhoudingen betekende dit dat het legaat naar 
rato van het ledental werd verdeeld over de dia
conieën van de hervormde gemeente en de 
gereformeerde kerk. Dat was een mooie aan
vulling op de krappe begrotingen van de beide 
colleges. Hoeveel mensen hieruit financiële 
ondersteuning kregen weten wij niet. 
Wel is bekend dat de burgerlijke overheid 
gedurende het gehele jaar 1899 in totaal zeven 
personen onderhield: twee mannen wegens 
ouderdom en vijf vrouwen wegens de dood van 
hun kostwinner. Daarnaast bedeelde de ge
meentelijke ovetheid tien mannelijke personen 
gedurende een deel van het jaar: zes wegens 
ziekte of andere rampen, drie door gemis of 
vermindering van werkgelegenheid en één van
wege een andere oorzaak. Het gezin Ruig had 
niet alleen financiële steun nodig, maar ook 
materiële. Waarschijnlijk hadden de ouders 

geen fatsoenlijk bed meer om op te slapen. 
Burgemeester jhr. J.A.F Backer gaf daarom 
op 31 juli 1900 opdracht aan manufacturier 
W. van Groen om aan dit gezin één kapokbed 
met peluw en twee kussens te leveren. Eotale 
kosten: ƒ. 24,—. 

Onderwijs 
De kinderen van Nigtevecht ontvingen basis
onderwijs op scholen in het dorp: in 1899 was 
er een bijzondere bewaarschool met één 
onderwijzeres en een helpster, een openbare 
school met één hoofd en een onderwijzeres en 
een christelijke school (een school met de bij
bel) met één hoofd, tevens onderwijzer. In een 
speciaal themanummer over het onderwijs in 
de woonkernen van de huidige gemeente Loe-
nen hebben wij hieraan enige aandacht 
geschonken. ') 

Landbouw 
Veel inwoners van de gemeente werkren in 
1899 in de landbouw. De gemeente had een 
omvang van 589,59 hectare. Daarvan bestond 
495,93 ha. uit grasland, waarvan een deel uit 
hooiland bestond, namelijk 215 ha. In Nigte
vecht waren de volgende landbouwwerktuigen 
aanwezig: Eén grasmaaimachine, zeven hooi-
schudders en negentien paardenhooiharken. 

De veestapel bestond volgens het jaarverslag 
van de gemeente uit: 59 paarden (8 merries, 9 
veulens en 42 werkpaarden), 797 runderen 
(14 stieten, 516 melkkoeien, 238 kalveren en 
29 stuks mestvee), 1105 stuks pluimvee ( 989 
hoenders, 4 kalkoenen, 98 eenden, 10 ganzen 
en 4 zwanen), 261 varkens, 43 bokken en gei
ten (gehouden doof arbeiders om de melk) en 
263 schapen. De melkkoeien leverden in 1899 
in totaal 198.190 liter melk, die gedeeltelijk 
bestemd was voor zuivelfabriek Concordia te 
Vreeland (op deze plek is thans het verpak-
kingsbedrijf Van Leer gevestigd). De overige 
melk werd geleverd aan particulieren en werd 
aan huis verwerkt tot boter en kaas. De scha
pen leverden in dat jaar 580 kilo wol, zijnde 
116 vachten. De wol werd verkocht aan kleine 
opkopers. 

De tuingrond bestond uit kleine tuintjes van 
de inwoners, waarvan de opbrengst voor eigen 
gebruik was. 



VECHTKRONIEK PAGINA 26 

Een verlovingsfoto van H.M. 

Koningin Wilhelmina en 

Z.H. Hertog Hendrik van 

Mecklenburg-Schwerin. 

Coll. W.Mooij 

Brug over de Vecht 
Van de kant van de gemeenteraad van Neder-
horst den Berg kwam in 1900 het voorstel om 
een brug over de oude Vecht aan te leggen, "ter 
verkrijging eener gemakkelijker communicatie 
met de gemeente Nigtevecht'. 
Op 26 juli besprak de gemeenteraad dit plan 
met als resultaat een negarief besluit: 
"Het hebben van een gewoone brug over de 
Ouden Vecht tusschen de beiden gemeenten 
zou voor Nigtevecht van geen, althans van zeer 
luttel belang zijn en hiervoor zouden zeker 
geen uitgaven vanwege de gemeente gedaan 
dienen te worden." 

Voorts vermeldt het raadsverslag de volgende 
argumenten tegen het aanvaatden van het 
voorstel: 

"Het verkeer bij ons is meer westwaarts dan 
oostwaarts. Van Nigtevecht gaat men via Vree
land, Abcoude, Weesp en niet via Nederhorst 
den Berg om naar den grooten steden te 
komen, en al is* daar de brug, dan nog zullen 
de Nigtevechters niet dien kant uit gaan. 
Bovendien staan tegenover de groote kosten 

van aanleg, onderhoud en bediening van de 
brug nagenoeg geheel geen voordelen en er 
zijn zeker geen inkomsten te verwachten. De 
voorzitter (van de raad) zegt zéér voor vooruit
gang te zijn op het gebied der communicatie 
met andere plaatsen, maar dan moet deze zijn 
naar de eischen des tijds. 
Hij zou een electtische tram, die onze gemeente 
verbindt met centra van beschaving, handel en 
verkeer toejuichen, doch niet het plan tot het 
leggen van een simpele ophaalbrug om naar 
Nederhorst den Berg te kunnen komen." 5) 

Rijwielverkeer 

Het dagelijks bestuur van de Algemene Neder
landse Wielrijders Bond (ANWB), opgericht 
op 1 juli 1883, met 20.000 leden in 1900, 
richtte zich in februari 1900 tot de gemeente
besturen (en dus ook tot de raad van Nigte
vecht) naar aanleiding van klachten van wiel
rijders "over den last en de onaangename 
gevolgen, die zij ondervinden van het werpen 
of laten liggen van doorns op de openbare 
wegen, wanneer de langs die wegen staande 
heggen worden geknipt of gesnoeid." Verzocht 
werd maatregelen te nemen: "de eigenaars van 
de heggen en hen die mer her snoeiwerk belast 
worden op deze ongemakken te attenderen en 
daarover zo mogelijk een verbodsbepaling in 
een gemeentelijke verordening op te nemen." 

Verenigingsleven 

Mogelijkheden voor ontspanning werden 
gevonden in het verenigingsleven, dat in 
die tijd nog bloeiend was. O p 7 oktober 
1899 werd de Christelijke Zangvereniging 
'Excelsior' opgericht. 

Het bestuur verzocht het gemeentebestuur om 
evenals de vorige zangvereniging ('De Vrien
denkring) haar vergaderingen en repetities te 
mogen houden in de openbare school en wel 
op de vrijdagavonden van 18.30 - 20.30 uur. 
In eerste instantie besliste de raad negatief: 4 
leden (Van Coesandt, Meijer, Van Schaik en 
Tinholt) stemden tegen en 3 leden (Groenen-
daal, Otten en De Vries) stemden vóór dit 
voorstel. Later in het jaar kreeg het bestuur 
van 'Excelsior' toch toestemming de vergade
ringen en reperities in de openbare lagere 
school te mogen houden. 
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Collecte 
In het jaar 1900 werd het huwelijk aangekon
digd van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina 
(1880-1962) met Hendrik Wladimir Albrecht 
Ernst, hertog van Mecklenburg-Schwerin 
(1876-1934). 

Voor de aanbieding van een huldeblijk en een 
blijk van trouw en gehechtheid aan het Huis van 
Oranje is toen een collecte gehouden aan de hui
zen van de ingezetenen. In de raadsvergadering 
van 20 december kon gemeld worden dat de col
lecte een bedrag van ƒ. 41,63 had opgebracht. 

Straatverlichting 
Rond de eeuwwisseling bestond de straatverlich
ting uit olielantaarns. Elk jaar verpachtte het 
gemeentebestuur het aansteken en het onder
houd van de straatlantaarns aan de laagste 
inschrijver. 

Voor het jaar 1899 waren er twee inschrijvers, te 
weten B. van Dijkhorst voor ƒ. 59,99 en 
J. Westland voor ƒ. 58,80. Deze functie werd 
soms gecombineerd met die van nachtwacht. De 
nachtwacht maakte enkele malen per nacht een 
rondgang door het dorp om te zien of er onraad 
of brand was. In 1900 was Van Dijkhorsr nacht
wacht. Vanwege ziekte had hij in de winter
maanden een vervanger moeten zoeken, die voor 
zijn rekening het werk moest overnemen. 
In mei 1900 verzocht Van Dijkhorst aan de 
gemeenteraad om een tegemoetkoming van 

ƒ 10,— in de door hem geleden schade. Met 
algemene stemmen werd hierop afwijzend 
beslist. Sociale voorzieningen waren er nog niet. 
Voor geleden schade moest men zelf opdraaien. 
Wat dat betreft zijn de omstandigheden in hon
derd jaar aanzienlijk verbeterd. 

Jan Boerstra 
Kees de Kruijter 

Willem Mooij 

N O T E N 

1) Zie voor een korte biografie over burgemeester 

jht. J.A.F. Backer de achterpagina van deze aflevering. 

2) Ds. J.W. Verbürgt was van 1900-1919 ptedikant bij de 

hetvotnide gemeente te Nigtevecht. In het seizoen 

1910/1911 publiceerde hij in de 'Kerkbode voot de 

Vechtstreek', vanaf 31 decembet 1910 'Kerkbode voor 

Vecht- en Rijnstreek' stukjes over de plaatselijke en 

kctkelijke geschiedenis van Nigtevecht. In 1911 zijn de 

afleveringen in een boekje gepubliceerd onder de titel: 

'Nigtevecht, Plaatselijke en Ketkelijke geschiedenis'. 

Naderhand is ds. Verbürgt benoemd tot atchivatis van 

de stad Leiden. 

3) Ds. D. Hogenbirk Jzn. (1876-1953), stond als 

gereformeerd ptedikant te Nigtevecht en Nederhotst 

den Berg 1904, te Rottetdam-Chatlois 191 1, Emeritus-

predikant 1939. 

4} Zie Vechtktoniek nummer 7 van decembet 199"? 

(themanummer over het onderwijs), met name pag. 15 

t/m 21 (attikel ovet scholen met de bijbel, o.a. in 

Nigtevecht). 

5) Notulen van de raad der gemeente Nigtevecht, d.d. 26 

juli 1900. 

Fragment uit archiefstukken 
Haan op de toren 
De voorzitter van de gemeenteraad deelde in de 
vergadering van 31 mei 1900 "mede dat bij het 
weder opplaatsen van den Haan op den toren 
het gebleken is dat het toestel (waar de haan op 
draait) geheel verroest en verteerd is en dat 
Fluijt (Timmerman) het toestel naar Amster
dam heeft gezonden aan de gebroeders Feld-
berg om te herstellen, deze handelwijze wordt 
door allen wel eenigzins voorbarig genoemd. 
De fabrikanten hebben teruggeschreven dat de 
reparatiekosten ƒ. 435,- zullen bedragen, welk 
bedrag door alle leden hoog wordt geacht. 

De Heer van Lennep vindt de zaak van genoeg 
belang om ook eens prijsopgaaf te vragen bij de 
gebroeders Smulders te Utrecht en dan er op te 
wijzen dat het kruis (het toestel waar de haan 
op draait) van gegoten ijzer gemaakt kan wor
den. 

Wordt besloten om door den Gemeenreopzich-
ter eene teekening te doen maken en Smulders 
ook prijsopgaaf te vragen en Burgemeester en 
Wethouders te machtigen handelend in deze 
zaak op te treden". 

(Verzameld door Willem Mooij) 


