
75 jaar Het Die
1934-2009



75 jaar Het Die
1934-2009

Colofon:

Ontwerp en opmaak: Frissewind visuele_communicatie

Tekst: Petra Hunsche

Archiefwerk: Petra Hunsche & Neede Carvalho Romijn

Scanwerk: David Wijns

Archieffotografie: diverse archieven en (oud) leden

Fotografie FC: Don Wijns

© Amsterdam, 2009/2010 



Watersportvereniging (WSV) Het Die vierde 
in 2009 zijn 75 jarig jubileum.
Achter het antieke hek met zilveren krullen 
aan de Poppendammergouw werken krap 
vijftig leden nog steeds gemoedelijk samen 
aan het onderhoud van stijgers, loods en 
terrein. Gezeild wordt er ook nog, hoewel de 
hoeveelheid kano’s de laatste jaren flink is 
toegenomen. Dat was vroeger wel anders... 



Opgericht door 
‘menschen met een 

klein inkomen’
De geboorte van Het Die in 1934, vlak voor 
de Tweede Wereldoorlog, vond zonder 
veel ophef plaats. Maar het historisch 
archief van de jubilerende vereniging, een 
angstwekkend grote, bruine hutkoffer, bevat 
nauwgezet alle verslagen en paperassen 
van 75 jaar Waterlands verenigingsleven. 
Voor wie tussen de regels door leest, een 
onverwacht interessante geschiedenis.

Sinds1934: 
Watersportvereniging 
Het Die

Vanwege de grote armoede in de crisis van 
het oprichtingsjaar, begint vijf jaar later dan 
eindelijk ‘den bouw’ van de botenloods. 
Ten behoeve van de ‘vereeniging, doch 
op eigen naam’, sluit de eerste voorzitter, 
A.R.J. Meijnen, in 1939 een lening van 
‘1000 gulden’ (!) bij de Coöperatieve 
Boerenleenbank in Nieuwendam. Een groot 
risico, gezien de contributie in die tijd: ‘0,15 
cent’ per week. Alle twintig leden stellen zich 
uiteindelijk mét handtekening garant voor de 
aflossing. Van het resthout bouwt men op 
het terrein drie kleine huisjes. 
Het Die komt voort uit een afsplitsing van 
watersportvereniging De Noordster. Het fijne 
van deze splitsing is niet te achterhalen. 
Maar in 1934 laat het kersverse bestuur 
per brief aan zustervereniging De Viking 
weten dat Het Die, gevestigd te Ransdorp, 
er op stáát de lokale zeilwedstrijden te 
organiseren. En ook in het begin van de 
Duitse bezetting, trekt de vereniging álles uit 
de kast om door te kunnen zeilen.



‘Daar de leeden der vereeniging allen 
menschen zijn met een klein inkomen
en de kasmiddelen niet toereikend waren 
voor het bouwen van een bootenstalling, 
moesten zij zich hiervoor groote offers 
getroosten,’ schrijft het bestuur in 1941  
in een brief aan de Duitse bezetter.  
De briefschrijvende secretaris, ‘domicilie 
kiezende Fazantenweg 27’, geeft nogal 
uitgebreid antwoord op een vraag van  
‘den Marinebefehlshaber’ naar de 
achtergrond van de vereniging. Kort  
daarop volgt een brief in het Duits aan  
de ‘Oberleutnant’ van de Havenwacht  
met het aanbod diens boot voor hem  
van Landsmeer naar Holysloot te varen. 

Deze, iets te enthousiaste, ‘collaboratie’ in 
het eerste bezettingsjaar, leidde er toe dat 
WSV Het Die de enige vereniging was die 
tijdens de bezetting door mocht zeilen. En 
op die wijze ook de leden van alle andere 
verenigingen in de regio van dienst kon zijn. 
Zo verdubbelde het ledenaantal  na 1941 
met een hele lijst zogenoemde B-leden. 
Uit de jaarverslagen blijkt dat in de tweede 
helft van de bezettingstijd, toen middelen en 
moreel schaars werden, ook de activiteiten 
op Het Die hun dieptepunt bereikten.

Duitse bezetting



Voorzitter Maurits de Hoog, dook bij de 
benoeming van vier ereleden in 2007 al het 
archief in, ‘een soort pak van Sjaalman’, 
zoals hij het noemde: ‘een koffer met 
ordners en schriften vol brieven, verslagen, 
rekeningen, uitnodigingen, krantenknipsels, 
jaarkalenders, bulletins, liedjes, ontwerpen 
voor vlaggen, voor bootwagens, voor 
afrasteringen, vol met correspondentie met 
allerlei gewichtige en minder gewichtige 
organisaties: het ministerie van Justitie, het 
GEB, verzekeringsagenten, leveranciers van 
verf en rubberlaarzen, niet-betalende leden, 
boomkwekers, het KNWV, Publieke Werken, 
onze inmiddels opgeheven 
zusterverenigingen ‘De Geuzen’ en  
‘De Doordrijvers.’
De voorzitter onthulde daarop in zijn  
toe spraak zo’n beetje de hele na-oorlogse 
geschiedenis van de vereniging: 
‘Het jaar ving aan met een Algemene 
Ledenvergadering in januari in gebouw  
‘de Purmer’, waar het jaarverslag over ’47 
voorgelezen werd.’  

Er volgt een reeks werkzondagen in maart 
en april, begin mei gaan de boten te water 
en ‘startte een reeks activiteiten, die zijn 
weerga niet kent.’ Vrijwel ieder weekend 
tot half september was er een activiteit, 
schrijft De Hoog: ‘een openingsfeest, vier 
onderlinge zeilwedstrijden om de Liempke-
wisselprijs, regionale zeilwedstrijden, maar 
ook een gezamenlijke zeilvakantieweek naar 
Loosdrecht, deelname aan de vlootschouw 
ter ere van het regeringsjubileum van 
Wilhelmina, een eindfeest en vervolgens in 
november een feest in de Groene Zaal in 
Kras voor maar liefst 60 leden en introducés 
met optredens en van 23.30 tot 02.00 uur 
dansen!’
Het Die bestaat in die tijd uit een hechte 
club mensen die elkaar uit Nieuwendam 
en van de vereniging goed kennen, met 
vaststaande rituelen: ‘Het woord ‘familie’ 
valt regelmatig. Een door het huidige erelid 
Wim Moerkerken voorgesteld nieuw lid komt 
uiteindelijk niet door de ballotage: 
te eigenwijs!’

Na-oorlogse geschiedenis



Eind jaren zestig verandert, in het kielzog 
van de hele Westerse wereld, ook de cultuur 
van de vereniging. Een eerste teken daarvan 
zijn de toenemende generatieconflicten. 
Jeugdlid Maarten van Poelgeest, in 1964 
gekozen tot secretaris, stelt zich blijkens 
de notulen een beetje te kritisch op. 
Hij is bijvoorbeeld een grote fan van de 
limonade-automaat, die in dat jaar dan ook 
geïnstalleerd wordt. Er ontstaat een enorm 
conflict als Van Poelgeest zich zogezegd 
negatief uitlaat over de acties van twee 
mede-bestuursleden om de haven op diepte 
te houden. Zij hebben zware stalen schepen 
gebouwd, die diep steken en voortdurend 
vast raken in de bagger. De ruzie loopt 
ondanks bemiddelingspogingen totaal uit de 
hand waarbij er woorden vallen als ‘schoft’, 
‘snotneus’ en ‘druiloor’’ Van Poelgeest 
wordt gedwongen zijn functie neer te leggen 
en verlaat de vereniging. ‘Nee, hij is geen 
familie van de latere politicus voorzover ik 
weet,’ zegt Maurits De Hoog.  

Baggeren is in de geschiedenis 
van de  watersportvereniging een 
steeds terugkerend thema. Net als 
steigeronderhoud, de havenbeschoeiing, het 
botenhuis, fundering, bruggen, waterputten, 
wc-hok, lier en helling. Bij het 75-jarig 
bestaan van Het Die schrijft secretaris, 
Anne-Mariken Raukema, in een uitgebreide 
feest-aankondiging voor het lokale blad ’t 
Zwaantje: ‘WSV Het Die is niet meer die 
gesloten familie uit de jaren ’40 tot ‘70. 
Met vijftig leden is de vereniging levendig, 
open, al bestaat de ‘ballotage’ van 75 jaar 
geleden nog wel. Alle leden, in de leeftijd van 
basisschool tot dik in de zeventig, hechten 
veel waarde aan de rust, de natuur en de 
vrijheid van het terrein en het water. 
Waarvan acte.

Petra Hunsche

De moderniteit


















































































