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DE  METAMORFOSE  VAN  NEDERLAND  (2/4) 
 

Gertjan van Schoonhoven, Rotterdam 
 

Voor nieuwe lezers: Weekblad Elsevier publiceerde op 30 oktober 2010 een  
groot artikel over het dorp ’t Nederland. De HVIJ prijst zich gelukkig dit artikel 
over te mogen nemen. Vanwege de omvang in vier afleveringen, met foto’s uit 
het HVIJ-archief. De leeftijden der personages is die van najaar 2010. 

De redactie. 

 
Riolering 
Ook figuurlijk kwam Nederland, op 13 april 1945, als een eilandje uit de oorlog. 
In het gemeentearchief van Steenwijk is aan de hand van de raadsstukken 
precies te volgen hoe Nederland pas ruim na de oorlog enigszins op de rest 
van Nederland werd aangesloten. Weliswaar komt de buurtschap weinig apart 
in de archieven voor, maar aan de hand van de stukken over de in 1973 opge-
heven gemeente Steenwijkerwold, waaronder Nederland toen viel, is de ont-
sluiting goed te volgen. Met de aanleg van riolering werd begin jaren vijftig 
begonnen, klaar was het werk pas in de jaren zeventig. Het drinkwaterleiding-
net werd aangelegd tussen 1952 en 1963. Straatnamen kwamen er pas in 
1960 – en veel straten waren er niet.  
Vandaag de dag ligt Nederland als het ware in de oksel van de twee wegen die 
het telt: de Rietweg en de Veldhuisweg. Wat vroeger de voorkant van de boer-
derijtjes was, is nu de achterkant. Vroeger waren de Nederlanders immers 
georiënteerd op de Roomsloot, en was die kant van het huis – waar de bootjes 
lagen – de voorkant. Nu zijn de Nederlanders georiënteerd op de weg en werd 
de vroegere achterkant – waar nu de auto staat – voorkant. 
Het ziet er vanzelfsprekend uit, met z’n opritjes en parkeerhaventjes, maar toch 
is dit beeld van relatief recente datum. De generatie die nog weet hoe het 
vroeger was en hoe Nederland werd aangesloten op de buitenwereld, is nu 
rond de zeventig. De eerste autoweg in het gebied, de N333 tussen Blokzijl en 
Steenwijk, ging pas in 1952 open. Pas toen zagen veel jongens in Nederland 
en omgeving hun eerste auto.  
Tot die tijd was de voormalige zeedijk tussen Blokzijl en Kuinre de enige fat-
soenlijke weg in het gebied. Nederland was te klein voor evenementen, maar 
als in het wat grotere Wetering ’s avonds iets werd georganiseerd, gebeurde 
dat bij volle maan, vertelt Jan Bakker van de Historische Vereniging IJsselham. 
Dan konden de bewoners van Nederland de weg terug vinden. Wie vanuit Ne-
derland nog verder weg wilde, helemaal naar het acht kilometer verderop gele-
gen Steenwijk bijvoorbeeld, was een dag bezig.  
Eerst zelf roeien naar Wetering, daar overstappen op het stoombootje de Mi-
nor, dat pendelde tussen Ossenzijl en Steenwijk – de wat grotere Major pen-
delde tussen Blokzijl en Steenwijk. In het bezoekerscentrum van Nationaal 
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Park Weerribben-Wieden in Ossenzijl is de Minor te zien in een hartverwar-
mend filmpje uit de zomer van 1949. De verteller, Henk Dolstra uit Oldemarkt, 
vertelt erbij dat zijn grootmoeder op een heen- en terugreis met de Minor pre-
cies één sok kon breien. In het filmpje zitten helaas maar een paar seconden 
bewegende beelden van het Nederland van 1949. Vrouwen die melkbussen 
schoonmaken in de Roomsloot, tussen de bokken, boten en punters.  
Wat Dolstra droog aankondigt als het ‘postkantoor’ van Nederland, blijkt een 
brievenbus te zijn. Als een Nederlander er een brief zonder postzegel indeed, 
maar wel met een dubbeltje erbij, kwam hij ook op zijn bestemming.  
Zwolle was in die jaren nog het einde van de wereld. Wie de jaarmarkt daar 
weleens bezocht, kon al voor wereldburger doorgaan. Maar in de jaren na het 
filmpje zijn de ontwikkelingen razendsnel gegaan. In 1960, het jaar dat Neder-
land voor het eerst over de weg bereikbaar werd, verdween de brievenbus. De 
ontsluiting van Nederland was in de ogen van de toenmalige PTT blijkbaar  
compleet. In de jaren daarna zou de gemeente blijkens de raadsstukken de 
puntjes op de i zetten: verkeersborden, abri’s, speelterreintjes. De wipkip zou 
niet lang meer op zich laten wachten.  
Nederland was eiland af. 
 
Motorrijders 
En kijk nu eens, in de herfst van 2010. Nog steeds is Nederland een plek waar 
je soms ‘dagen geen mens tegenkomt’, zoals Dick (72) en Bonny (72) Bakker 
zeggen, twee Amsterdammers die zich hier dertien jaar geleden vestigden. 
Maar dat geldt alleen op doordeweekse dagen. Op zondag wordt het gemis 
aan mensen ruimschoots gecompenseerd en merken de bewoners van Neder-
land hoezeer hun buurtschap is aangesloten op de rest van Nederland.  
In het filmpje van 1949 was zondagsrust nog met z’n allen op een bankje voor 
het huis zitten, moe maar voldaan van een pittige werkweek. Nu is zondagsrust 
voor sommigen zo hard mogelijk in een colonne motoren over smalle wegge-
tjes scheuren – echt, als de bewoners van Nederland collectief ergens de pest 
aan hebben, dan is het wel aan al die types die hier op zondag in motorpak 
groepsgewijs – soms wel 30, 40 motoren achter elkaar – de vrije jongen uit-
hangen, en met veel lawaai andermans zondagsrust verstoren.  
Aan het verkeer op de wegen kun je zien waarmee het kleine Nederland in 
2010 zijn brood verdient: rentenieren, recreatie en grootschalige landbouw.  
De motoren, auto’s, fietsen en boten van de ‘uitheemse’ Nederlander bepalen 
het straat- en waterbeeld, met daartussendoor de imposante landbouwmachi-
nes van de laatste ‘inheemse’ Nederlander die nog boert voor zijn beroep: 
Klaas de Lange, zoon van Harm en Hennie.  
‘Het kleine is verdwenen,’ had Harm de Lange gezegd over wat er in vijfenzes-
tig jaar het meest was veranderd. Dat was de spijker op de kop. De Lange 
doelde op de vele kleine boertjes, bakkertjes en slagertjes in zijn jeugd, die nu 
zijn vervangen door een paar grote boeren en de supermarkt in Steenwijk. En 
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op de gigantische villa’s die langs de Wetering de kleine vervenershuisjes heb-
ben vervangen. Inderdaad: het grote heeft in vijfenzestig jaar het kleine opge-
geten. 
Ook verder is het een rake waarneming. Nederland kwam uit de oorlog met 
een fragiele infrastructuur van sloten, vaarten en een voetpad. Vanaf de jaren 
vijftig en zestig kreeg het wegen en bruggen. Maar als je een tijdje in het ge-
bied verblijft, krijg je de indruk dat deze nieuwe infrastructuur alweer te klein is 
voor de Nederlanders met al hun spullen. Niet zozeer de Nederlanders die er 
wonen, als wel alle andere Nederlanders die er hun vrije tijd komen doorbren-
gen. Hun vele auto’s zijn te groot voor de weggetjes en hun boten zijn vaak te 
groot voor de waterwegen – die bedoeld waren voor bokken, vlotten en pun-
ters. Ze steken boven water en omgeving uit, alsof ze de waterweggetjes van 
Madurodam doorkruisen. Het gaat allemaal net goed. En soms niet. Het brug-
getje dat in een bocht over de Roomsloot ligt, wordt met enige regelmaat ge-
ramd door een vrachtauto. Wel is de overlast van personenauto’s vandaag 
minder dan in bijvoorbeeld de jaren zeventig. Toen was een eindje met de auto 
rijden op zondag erg in de mode, tegenwoordig pakken veel mensen liever de 
fiets. 
Ook de schaalvergroting in de lokale landbouw laat zien hoezeer Nederland uit 
zijn jasje is gegroeid – zonder dat er een grotere jas voorhanden is. Waren er 
in de jaren vijftig in Nederland en omgeving naar schatting twintig boeren met 
ieder zo’n tien tot twintig koeien, nu is er nog maar één – en die heeft in een 
zijn eentje net zoveel koeien als die twintig boeren vroeger samen.  
De machines zijn navenant gegroeid. Vijfenzestig jaar na de Tweede Wereld-
oorlog lijkt Nederland soms een kabouterland bewoond door reuzen, met heel 
veel reuzenspullen. De welvaart spat er vanaf, het ruimtegebrek ook. 
Een minder zichtbare ontwikkeling is zeker zo interessant: de sociale metamor-
fose die Nederland zelf onderging en hoe de Nederlanders die opvingen.  
Nederland mag dan nog steeds een kleine, schilderachtige buurtschap zijn met 
mooie boerderijtjes langs een grote sloot, ‘van binnen’ veranderde er van alles. 
Jan Bakker van de Historische Vereniging IJsselham verwoordt het zo:  
‘De ouderwetse mensen, die opgroeiden in een geïsoleerde omgeving, die zijn 
uitgestorven. Nu is iedereen wereldburger.’ 
 
Burgemeester 
Elk jaar, begin oktober, krijgen de inwoners van Nederland een nieuwe burge-
meester. Heel democratisch gaat dat niet, en veel om het lijf heeft het ook niet. 
Een vrolijke bedoening is het wel: er is een feest, de vertrekkende burgemees-
ter houdt een speech waarin de sappigste anekdotes van het afgelopen jaar de 
revue passeren en zegt dan wie wat hem/haar betreft de volgende burgemees-
ter wordt. Dan zingen de Nederlanders op de melodie van Waar de blanke top 
der duinen hun eigen volkslied. Daarna gaan ze eten en drinken. De traditie 
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begon in 1987, toen – natuurlijk – Nederland-nestor Harm de Lange de eerste 
burgemeester werd.  
Het is een boeiende traditie. Het zal geen toeval zijn dat die ontstond in een 
periode dat de ‘echte’ burgemeester van Nederland, door alle gemeentelijke 
herindelingen, steeds verder weg kwam te zitten. Herindelingen zijn zelden 
dingen die burgers willen – ze hebben hun bestuurders liever dichtbij.  
Maar wat in elk geval een rol speelde, was dat Nederland een jaar of twintig 
van ingrijpende sociale verandering achter de rug had. 
Met de ontsluiting en de wegen kwam de mobiliteit. Nederlanders verhuisden, 
al was het maar om elders het werk te vinden dat er in de buurtschap steeds 
minder was. De turfwinning was weg, door de mechanisatie had de landbouw 
steeds minder handen nodig. De boerderijtjes werden een gewild object voor 
Randstedelingen of Duitsers met geld, op zoek naar rust en een tweede huis. 
Rond 1965 kochten de eerste twee families van buiten in Nederland hun twee-
de huis, eerst de familie De Haan, iets later de familie Lugtmeijer. Zo kreeg 
Nederland zijn eigen immigratiekwestie: nieuwkomers die zich vestigden in een 
gemeenschap die lang op zichzelf was geweest. 
Die andere immigratiekwestie, die sterk (rand)stedelijk is, is ver weg. In de 
Opregte Steenwijker Courant staan wel opgewonden brieven – een lezer uit 
Wanneperveen maakt op 10 september 2010 Balkenende, Cohen, Klink en 
Lubbers uit voor ‘zachte eieren’ omdat ze maar niet willen zien dat de islam ‘de 
grootste bedreiging van de westelijke samenleving vormt’, iets waarvoor deze 
lezer reeds in april 2008 in die krant ook al eens waarschuwde – maar dat is 
toch niet de toon van Nederland.  
‘Als ik in Steenwijk een zwarte man zie, denk ik: gezellig,’ zegt Bonny Bakker, 
die met haar man Dick aan de Veldhuisweg woont en in 2004 burgemeester 
van Nederland was. Juist daarom wonen ze hier, sinds 1997. Voor hun verhui-
zing woonden ze in Amsterdam in de Bijlmer, bij het eindpunt van de metrolijn 
54, en daar voelden ze zich op zeker moment niet meer zo thuis. ‘Maar nu? 
Islam, criminele Antillianen… Het is voor ons een ver-van-m’n-bedshow.’  
Maar er is natuurlijk wel de lokale ‘immigratiekwestie’: de komst van de ‘import’ 
als zijzelf. Vandaag is Nederland een gemeenschap met slechts weinig ‘au-
tochtone’ bewoners, en veel ‘import’. Het is zelfs moeilijk te zeggen hoevéél 
Nederlanders er precies zijn. Iets meer dan twintig, maar op de groepsfoto – in 
deel 3 van dit verhaal – staan er al meer. Dat heeft te maken met de tweede 
huizen: die worden gebruikt door hele families, neven en nichten erbij. Allemaal 
Nederlander, al is het dan tijdelijk. Hoe is dat gegaan? Soms hard: mensen die 
zich echt niets aantrokken van de anderen hier, verkasten op zeker moment, 
omdat ze vreemdeling bleven. ‘Je moet hier de deur wel open hebben staan, 
interesse voor elkaar hebben,’ zeggen Dick en Bonny Bakker. Maar over het 
algemeen voltrok de integratie tussen autochtoon en ‘import’ zich soepel. Oud-
advocaat Gerrit Hesselink (74), getrouwd met Henriëtte Hesselink-Lugtmeijer 
wier familie in 1965 een tweede huis in Nederland kocht, komt al sinds zijn 
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negenentwintigste jaar met vrouw en gezin in Nederland. Van gedoe met de 
autochtone bevolking kan hij zich niks herinneren. ‘De mensen waren wel ker-
kelijk, maar niet bijzonder fanatiek. Er is nooit gezeur geweest als de kinderen 
op zondag een potje voetbalden.’ 
Naast een paar duidelijke spelregels en het jaarlijkse paasvuur speelt de bur-
gemeesterstraditie in de ‘integratie’ een belangrijke rol: het is het moment 
waarop alle Nederlanders, ongeacht herkomst, elkaar zien en beter leren ken-
nen. ‘Met zo’n traditie betrek je de vaste en de niet-vaste bewoners bij elkaar,’ 
zeggen Dick en Bonny. ‘Iedereen heeft toch de behoefte om iets van een ge-
meenschap te hebben, niet langs elkaar heen te leven.’ Het grappige is dat de 
traditie vorm kreeg door de ‘import’. De burgemeester werd verzonnen door de 
inmiddels overleden Ad Nuyten, die net in Nederland was komen wonen, het 
volkslied werd geschreven door de in 1997 overleden oud-Elsevier-redacteur 
Pieter Nouwen, die in Nederland woonde. Zijn vrouw Tine woont er nog, in het 
oudste huis, gebouwd op een terp.     
De autochtone Nederlanders omhelsden het idee. ‘We zijn open mensen,’ zegt 
Klaas de Lange (50), zoon van Harm en Hennie. ‘Je kan krampachtig doen en 
zeggen: die nieuwkomers passen zich maar aan. Maar nieuwkomers brengen 
ook nieuwe ideeën mee. Waarom zou je daar niet voor openstaan?’  
Zo kreeg Nederland zijn burgemeester. Niet om toeristen te lokken, maar voor 
zichzelf. Om de boel bij elkaar en leefbaar te houden. 

  
Winter 1979, boerderij van H. de lange, Rietweg 1, ’t Nederland.  

    Foto: J. de Lange-Lok. 


