Wie het weet mag het zeggen
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(Het oorspronkelijke artikel is aangevuld met drie interessante reacties en een
kaartfragment.)
Een van de vele mogelijkheden die internet biedt, is het zoeken naar informatie over
onderwerpen die mij interesseren. Met enige regelmaat tik ik in Google de zoekterm
“Gasteren” in. Dit levert een flink aantal “hits” op, mede dankzij de naamgenoten van
Louis van Gasteren. Inmiddels google ik niet meer maandelijks op Gasteren … het fijne
van zo’n klein dorp is dat de veranderingen overzichtelijk en minimaal zijn. Dus, om mijn
honger naar informatie te stillen, wijk ik uit naar andere mogelijkheden.

Mijn favoriet van dit moment is de beeldbank van Rijkswaterstaat. Deze webstek barst
uit z’n voegen door het grote aantal foto’s. Na het invoegen van “Gasteren” kwamen 6
foto’s in beeld die te maken hebben met Gasteren (en bescherming, rivierbeheer en

wegen). Wat ik echter interessant vond was foto RWS_6655. Een zwartwit-foto,
vierkant van afmeting. Een klinkerweg, een brug, een buiten de oevers getreden
beek/rivier, bomen aan weerszijden van de weg. Wat deze foto interessant maakt zijn
de kinderen: op de voorgrond drie meisjes, verder naar achteren vier jongens en bij de
brug een viertal kinderen/volwassenen … waarvan eentje in een wit overhemd met
opwaaiende stropdas, de volwassene. En heel bijzonder: de drie meisjes stapelen stenen
op de weg, in het water. Is de weg op dat moment in reparatie? Is een stuk van de weg
weggeslagen.
De periode waarin deze foto gemaakt is? Uit de omschrijving bij de foto (zie hierna) is
zowel 1900 als 1960 mogelijk, een te grove aanduiding. Als ik naar het linker meisje kijk,
denk ik aan de jaren vijftig, begin jaren zestig. En welk jaargetijde? Gezien de
hooibergen denk ik juli, hooimaand.
Het bijschrift luidt: “Hoogwater Drenthe Drentse Aa - Lomerdiep bij weg Loon Gasteren.
Historisch archief van periode 1900-1960.” Ik vergeef RWS deze schrijffout …
Lomerdiep. De gefotografeerde kinderen, de lokatie: het prikkelt mij: waar is de foto
gemaakt. Kwestie van determinieren. Het Lonerdiep kruist de weg Balloo-Loon. Via
Googlemaps ontdek ik dat het Lonerdiep niet meer de naam Lonerdiep draagt als het de
weg Loon-Gasteren kruist: daar heet het inmiddels het Taarloosche Diep. De tweede
fout, eveneens te vergeven. Maar nog heb ik geen idee waar de foto gemaakt is. Drie
mogelijkheden: 1 Lonerdiep, 2 Taarloosche Diep of 3 Gasterse Diep.
1=Lonerdiep valt af: daar waar het Lonerdiep de weg kruist, is de weg vrijwel zonder
bocht. 2=Taarloosche Diep: zou kunnen: vanuit Loon gereden eerst de brug en dan een
bocht naar rechts, overeenkomend met de foto. 3=Gasterse Diep: vanuit Gasteren
gereden: eerst de brug en dan een bocht naar rechts.
En toch valt volgens mij optie 3 af. Immers … de bocht naar rechts ligt veel verder van
de brug af. De huidige weg is een afsnijding van de “stille” klinkerweg die (voor zover ik
dat kan weten) de naam Hevels Bocht draagt; en die maakte na de brug een bocht naar
links. Dus blijft er volgens mij maar één optie over: de foto is volgens mij gemaakt bij
Visvliet, daar waar het Taarloosche Diep de weg Loon-Gasteren kruist.
Kortom, zo’n foto roept vragen op. Bijvoorbeeld:
• waar is de foto gemaakt?
• wie zijn de kinderen op de foto?
• wie is de man in z’n witte overhemd met opwaaiende stropdas?
• in welk jaar is de foto gemaakt?
• is de weg opgebroken voor onderhoud of weggespoeld door de overstroming?
Wie het weet, mag het zeggen: de antwoorden kunt u sturen aan <
deredactie@ingasteren.nl>.
Het eerste antwoord is van Reinder van Rein (14-2-2013): "De bocht, waarover je
schrijft heet niet "hevelsbocht", maar Nevelsbocht. In een ver verleden is een

inwoner uit Gasteren, namelijk Lukas Nevels hier met z'n auto uit de bocht gevlogen;
vandaar de naam. Ik vermoed dat de foto is gemaakt net voorbij deze
bocht, in de richting Balloerveld. Ik denk dat door de hoge waterstand het gehele land
is ondergelopen, zelfs het gebied aan de linker kant van de weg."
Enkele dagen later (19 februari 2013) leverde Roelof Bonder een bijdrage: "Op de
vragen kan ik geen antwoord geven, maar als oud-veehouder zie ik die hooioppers daar
in het weiland, dat komt maar zelden voor, daar werd toen wel over gepraat. Het hooi
was natuurlijk niets meer waard. Daar kun je ook aan zien dat de zomers ook
veranderen, toen had je bij de zomerdag nog broeierig weer en hevige onweersbuien.
Dat hooi duwden ze toen expres in het Gasterensche diep. Ik weet nog wel dat er in
Schipborg een hooiopper aan kwam drijven met een bordje er op: "Groeten uit Loon",
het is misschien wel al 60 jaar geleden. En in die Nevelsbocht zijn al meer auto's uit
gegaan."
Op 27 maart 2013 ontvingen wij een reactie van Henk Winter uit Norg: "Het kan zijn
dat de foto gemaakt is op de weg
van Visvliet naar Loon. Ook valt het
op dat de brugleuningen vrij nieuw
zijn; deze zijn er namelijk een keer
afgereden door de toenmalige arts
Dr. Wenninger uit Annen, met zijn
auto van het merk Rover. Wat ik
mijzelf nog kan herinneren is een
overstroming op de weg naar
Oudemolen bij het Oudemolense
Diep waar wij als kinderen doorheen
fietsten; dit was in ongeveer 1955
,ik was toen 12 jaar. De kinderen op
de foto komen mij niet bekend voor.
Wel is bij mij de Nevelsbocht
bekend."
Nevelsbocht ... dat verdient een
kaartfragment, eentje uit de
negentiende eeuw en een nieuwe uit
2006.

Tekst: John van der Kaap.

(De auteursrechten van de foto berusten bij
<https://beeldbank.rws.nl>; Rijkswarterstaat Afdeling Multimedia Rijkswaterstaat.
Plaatsing van deze foto is toegestaan door vermelding van deze gegevens.)

