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Mededelingen

& Berichten

Door schenking
gekomen van:

is de Historische Kring in het bezit

een waterschapskaart, van de Florstermeer
aangeboden door de heer B. Nagel.
de scriptie 'Nederhorst den Berg 1 780- 1 81 5'
( V. U. 1990) door drs C. F. de Weerd .
een fotoreportage (225 negatieven ) naar aanleiding van ?De Horstermeer 1 00 jaar droog in 1982'
geschonken door l4artin Stevens te HilversurÍl .

Alle

schenkers

hartelijk dank

!

c

cc
o

AKTI VI TE ITEN /I/\lERKGROEPEN

0p dit moment
onderwerpen:

zijn er mensen bezig met de volgende

Zandwinning Spiegelpolder
Waterhuishouding
Gangenstelsel
Documentatie
Ti j dschri ft
o

cc
o

De werkgroep Documentatie houdt ztch al enige tijd
bezrg met het gebeuren rond de zandwinning door de
Amsterdamse Ballast |,Íaatschappij binnen de gemeente,
Er is ondertussen al aardig wat maLeriaal verzameld,
Als u nog lets m.b.t. de zandwinning hebl, zuJ.len
wij dat graag van u horen. Het is de bedoeling dat
van de originele stukken copieën worden gemaakt. U
krijgt uh/ eigendom onbeschadigd terug. Wij zLJn geint,eresseerd in alles wat te maken heeft met de
zandwinningsactivi tei ten .
U kunt voor dit project , kontakt opnemen met:
Cees van Huisstede Esdoornlaan 16 tel . 3407 óf
Ruud Verkaik Fazantelaan 17 -tel . 4317

o

oo
o

Wie heeft interesse om een onderzoek
de buitenplaats Petersburg?

te

o

co
o

Kopi

j graag inleveren op:

Zoddelaná 26

Kuijerpad

6

KerksLraaL

6

doen naar

VCORWOORD

J. E. Jansen

voorzi

Geachte leden en andere geínteresseerden

rische Kring Nederhorst den Berg,

tter

in de Histo-

Voor u ligt, hel eersLe nurnmer van een contactbiad voor
leden van de Histonische Kring Nederhorst den Berg. Een
gelegenheid waar wel even bij stilgeslaan mag worden.
Onze vereniglng is jong, zij verkeert nog in de opbouwfase. In dat stadium is het, van groot belang het onderlinge contacl vorm Le geven, niet al-l-een door het beleggen van bijeenkomsten en het werken in projectgroepen,
maar ook door elkaar te verleflen waar wij mee bezig zijn,
welke-wetenswaardigheden er ztjn. Act,iviteilen van leden,
of het nu indivj-dueel of in groepsverband is, kunnen er
in worden verteld en anderen kunnen zích daar bij aan-

sluiten.
Natuurlijk zal in hel contactblad de huishoudelijke informatie een plaat,s krijgen, zullen de verslagen van vergaderingen en lezj-ngen worden opgenomen en zal- er ruimte
beschikbaar ziTn voor publicaties. Kortom, wij st,reven
naar een interessanl,, Lezenswaardig blad dat Levens als
naslagurerk kan dienen. Hierbij prijzen wij ons gelukkig

met de samenstelling van een redactieteam dat, volenthousiasme zijn schouders onder heL werk heeft gezeL.
Zij rekenen vanzel-fsprekend ón terecht op de inbreng
van de l-eden: het is nlet, al-l-een een blad voor hén,
maar l-etterlijk ook ván heni
Ik hoop dat, het, blad -waarvoor nog een naam gevonden
moel worden- spoedig bij u zaL zijn lngeburgerd, maa?
daarnaast dat heL beoogde doel mag worden bereÍkt:
het geven van bekendheid aan de rljke historie van ons
dorp, onze gemeente Nederhorst den Berg.

,(

tÊ

tÊ

VERSLAG

1990

van de ledenvergadering van de Historische

ts avonds 8.00 uur in het Parochiehuis aan de

Dammerweg.

AanwezLg zLJn

niet-leden.

circa 35 belangstellenden, leden en

De VOORZITTER (J.E.Jansen) heet de aanwezLgen welkom in het bijzonder de spreekster van hedenavond,
mevr. Karin Abrahamse uit Hilversum, Streekarchi-

varis aldaar.
FIi j deelt mede dat het gemeentebestuur ruimte in
het gemeentehuis beschikbaar heeft gesleld voor het
(vcorlopig) opslaan van de bezittingen (archÍefstukken ) van de Historische Kring én als beperkte
werkruimte. Het bestuur van de H.Kring is het gemeentebestuur hiervoor bijzonder erkentelijk.
Ook deelt hij mede dat er wordt gewerkt aan de opzeL van een eigen Tijdschrift en dat er twee werkgroepen zLJn gesLarL t.w. Werkgroep Gangenstelsel
en een Fotowerkgroep. Fotofs die, op welke wijze
ook, iets van onze gemeente in beeld brengen (óóX
familie-kiekjesl ) zgn welkom bij Cees van Huisslede,
Esdoornlaan 16. Van de orilginele foto -of van het
negatief- wordt een afdruk voor de H. Kring gemaakt.
De eigenaar krijgt daarna de foto weer ongeschonden
terug !

is bereid gevonden toe te treden
als bestuurslid. Wanneer er geen bezwaren worden ingebracht zal hji in de eerstvolgende ledenvergadering als zodanig worden benoemd.
Na de lezing door mw Abrahamse zaL er gelegenheid
ztJn tot het stellen van vragen.
Hierna geeft hij het, woord een mw Abrahamse (zte
verslag van de J-ezing elders in dit blad )
Na de PAUZE wordt gelegenheid gegeven tot het slelDe heer Jan Baar

.

len van vragen.

van Diermen vraagt uit welke periode de
zware eiken boomstammen dateren die nog steeds in
ZV\I/NO richting in de bodem van de Horstermeer te
De heer

W.

vin-den zgn.
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Horstermeer

Het archief van de Horstermeer was het eerste dat
werd overgebracht naar het Streekarchief. Het was
ooi< het eerste archief waarmee zrJ kennismaakte. Het
was een goed verzorgd archief waaruit veel te leren
valt. Aanvankefijk was zrJ van mening dat de geschiedenis van een polder als de Horstermeer, die
pas zotn 100 jaar droog is, zeer eenvoudig zou z1rn,
maar niets bleek minder waar. Het archief van de
Horstermeer is een archief van kooplieden. Het oud ste stuk dateert van 1612 en is een Octrooi, verleend door de Staten van Utrecht aan de heer Godert
van Reede. Het meer is altJ$d gebruikt voor de afwatering van de hoger gelegen omliggende polders en
dat gaf een extra probleem bU de drooglegging. Van
Reede verkocht zLJn beztL aan een combinatie van
kooplieden die voor de duur van de Droogteggiog, om.dat dal een bijzonder kostbare zaak was, van de Staten van Hclland vrijdom van belasting kregen. In
1629 was de potder nog niet droog, etr werd grote
hinder ondervonden van het (zoute ) kwelwater. De in.'
tensieve bemaling die moest worden toegepast omdat
ook de omliggende polders moesten worden meebernaleil, werd voor sommige geïnteresseerde kooplieden te bezwaartfk en in 1636/'37 wordt met de bemaling geslopt. In 1652 stopt men ook de bemaling van
de omliggende polders. Het gehele gebied wordt verkocht aan de heer Veenman te Vreeland voor een bedrag van f 11 .000 ,-. In 1663 verkoopt de weduwe
Veenman dit bezit voor een aarunerkelijk hoger bedrag
aan LodewJgk de Bas, een rlke koopman. Er worden
droogmakingsplannen ontworpen maar deze worden niet
uitgevoerC. De Bas heeft een zes-t,al processen rond
de Horstermeer gevoetrd, o. a. met de heer Van Reede
over het recht van Zwanendrift en over het onderhcuCen van de waterkeringen. Onder het motto ?wie
t water deert, die t water keert I werd De Bas vrï gesteld van onderhoud aan de d5k.
?

?

In

1838 werd de meer verkocht aan Jhr Van Loon, in
werd H.C.van der Houwen van Oordt eigenaar. Deze
besluit weer tot droogmaking en wil daarb! tevens de
Spiegelpolder, de Blilpolder, de Kortenhoefse polder
e.a. betrekken. Hiervoor krijgt hij echLer geen toestemming van het, Ministerie van @rl-og omdat deze gebieden
tot de idalerliníe worden gerekend. Voor hel droogmaken
van de Horstermeer hoefde geen concessie te worden verleend - de oude concessie was nog st,eeds van kracht.
Van der Houwen van Oordt begint met de dnoogmaking maar
heefl sl-echts koslen en moeite in het gebied geïnvesteerd, van enig proflt is geen sprake. Ofschoon reeds
gebruik werd gemaakt van een stoomgemaal zijn de kosten
voor de kolen die gebruikt moeten worden vrijwel onoverkomelijk.
Het werk dat de polderwerkers verrichten is buitengewoon
zwaar, vrijwel alle slolen worden mel de hand gegravenl
In 1895 wordt een lriaterschap gevormd waardoor de l-asten
voor de eigenaar worden verlicht. Er worden enkele
slolpboerderijen gebouwd maar het bebouwen van de nieuwe
grond is geen groot succes.
Dr. Frederik van Eeden vestigt in het nieuwe gebied een
gemeenschap (de Nieuwe Flarmonie) en onder meer uil Friesl-and vestigen zich thans enkele gezinnen i.v.m. hun
socialistische ideeën, i^raarvoor zlj in het roudet land
geen ruimte krijgen.
Een naam die met de eerste bewoningsgeschiedenis van
de Horstermeer verbonden blijft is die van de socialisL
D.O.de Vries, die zich in'1904 in de polder vest:ilrgt met
zttrn gezLn. AanvankelJjk was hij wel geïnteresseerd in de
ideeën van Van Eeden maar hij was er de man niet naar om
met alleen ideologen Le werken. [S verzette zich tegen
de weri<w$ze van het toenmalige polderbestuur met succes.
I{ijzelf wordt in het polderbesluur gekozen en heeft daar
grote invloed. Flij wordt, mede-oprichter van de groenteveiling in Hilversum en van de Openbare School in de
Horstermeer. Ingelanden kregen door zijn inzeL meer invloed
op het bestuur van de polder. De eigenaar van slechts e'eh UA
kreeg reeds stemrecht.
Het is het harde werk van eenvoudige lieden dat de
F{gr"stermeer tot ontwikkeling heefL gebracht.
'1881

B

Jan Baar

SPIEGELZAND

Eind 1934 verzaekt de Amsterdamsche Ballast |4aatschapp! aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
over te mogen gaan tot verzanding van een deel
van de Spiegelpolder. Naar aanleidirrg van dit verzoek vraagt Provinciale Waterstaat aan het bestuur
van de Spiegelpolder om inlichtingen. Prov.Waterstaat wjjst het bestuur er op r dat het i-s verboden
gronden in bedijkte of boezemlanden anders dan ten
behoeve van vervening af te graven t . Ontheffing van
deze bepaling kan verleend worden door Ged. Staten.
Op 22 januari 1935 verzoeken de ingelanden J. Hoetmer
wed. A. H. Pos-de Graaf ( Hilversum ) en J. G. K. Baron
van Li jnden ( Soestdi$k ) ' beleefd ' aan het polderbestuur t voor ztch of diens rechtverkrijgenden de vergunning van onLzanding tot een maximale diepte van
20 meter, Betrekend vanaf de waterspiegel ? . De ingelandenvergadering van 25 januari zteL geen bezwarenr
rmits de lasten er maar niet hoger door worden door
soms meer waterbezwaar I . Het verzoek om goedkeuring
voor de verzanding gaat op 31 januari de dei;r uit.
Ged.Staten willen nadere gegevens, o.a. in verband
met waterstaatsbelangen en laat een Geohydrologisch
onderzoek instell-en door het Rjjksbureau voor Drinkwatervoorziening. De A. B. M. vraagt dan op 15 juli
vergunning aan voor de zandwinning, het inrichten
van een laadhaven en het aanbrengen van een vaste
brug over een zandpad. De l4aatschappj$ is ondertussen
in het beztL van 160 HA water en grond in de polder
en dus de grootste ingelande. Op 17 november verzekert de A. B. M. aan Ged . Staten dat ze bereid is bju
exploitatie van plassen en temeinen deze voor het
publiek open te stellen. Het ger^ronnen zand zal van
een in de polder in te richten dep6t naar een steiger in de Vechl worden afgevoerd De vergunningaanvraag voor laadhaven en brug kan vervallen.
De ingelanden komen op 4 december 1936 weer ter ver*
gadering bigeen in Café Bornhí-yr. Op de agenda staat
de vergunningaanvraag en het daarmee gepaard gaande
tijdellk doorgraven van de Kees-Jan Toonenkade voor
om

?

het graven van een tijdelljk kanaai , zodaL de zandzuLger
de polder in kan. Van de 14 aanwezLge ingelanden gaan

er

13 accoord met de pJ-annen en voorstellen.

.)T

í

"Ë**

jA

* -4

sant wordt er een commissie ingestelC om de zaken
verder te begeleiden. De ingelanden stellen wel als

eis dat er een waarborgsom gezeL moet worden van
f 100. 000, - voor eventueel niet te vaorzj-ene lasten

en gevolgen. Meerdere bemalingskosten zullen door de
A.B.M. betaald moeLen worden. 0p 21 december worden
de ingelanden nog eens ter vergaCering geroepen. De
aanwezigen geven met 1 0 tegen 7 en 4 blanco stemmen
het fiat aan de uiteindeUjke plannetr, die in een bestuursvergadering in aanwezigheid van lwee heren van
Prov . ïrlaterstaat en twee A. B. M. -vertegenwoordigers ,
uitgewerkt zin. De vergadering toont zs-ch wel bezorgd
over mogelUke vervuiling van het water door de zandwinningsactiviteiten. In een schri;ven van 2? december
deelt het polderbestuur Ged. Staten mee dat men ztch
kan verenigen met de concessieverlening onCer voorwaarden: De A.B"M. moet een waarborgfonds stellen,
't

0

eventuele meerdere bemalingskosten komen voor rekening van de exploitant, a? zaL zorg gedragen moeten
worden dat het water van de blekerfren niet vervuild
wordt, er mag geen schade aan eigendommen van derden
aangebracht worden en er mag niet verder dan op een
afstand van 200 meter van bebouwde eigendommen gezogen
worden.

Het polderbestuur krjjgt per omgaande op 23 dec .1936
bericht, dat aan de A.B.M. ?ontheffing van de betref-

fende verbodsbepalingen van de Bodemverlagingsverorde-

ning ten behoeve van het ontleenen van zand aan een
aanlal in Uw polder gelegen percelen ? , is verleend
mits er maatregelen genomen worden voor kaden en terreinen en geen olie en andere vettige stoffen achtergelaten worden en er bI vervuiling van het water doeltreffende maatregelen genomen zulJ-en worden. Het
waarborgfonds zal groot zlJn f 27 .500 - .
De Zandwinning kon beginnen

(wordt vervolgd
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De Vechtbrug aan de Hinderdam

Els

N. G.

van

Damme

In de Middeleeuwen was de Vecht een zeer belangrjjke
verkeersroute voor de Keulse Vaart, de verbinding
tussen Amsterdam en omgeving en het Duitse Rfrntand.
Ook de steden Utrecht en Weesp waren voor handel en
vervoer afhankel{jk van de Vecht. Rond 1 100 begon men
de Vecht te reguleren om de omgeving te beschermen
tegen stormvloedeil, waardoor het zeewater vanuit de
Zutderzee tot ver in het binnenland kon binnendringe-l
en ook om de rivier te beschermen tegen de lage
walerstanden in de zomer, die de scheepvaart grote
moeitijkheden konden opleveren. De eerste dam met
sluis werd geplaatst in Otterspoor, ten zuLden van
Breukel-en, rond 1200 . Het zeewater had dus vrU toegang tol aan die plek. De beruchte stormvloed in
1421 , d e St Elisabethsvloed , én latere vloeden waren
aanleiding de dam verder stroomafwaarts te plaatsen
en leidden tot de aanleg van een dam, voorzLen van
slui zen bjtj Nederhorst den Berg, ter hoogte van de
Hinderdam. Deze dam moet de scheepvaart zeér gehinderd hebben, vandaar de naam. De geschiedenis van

deze sluis is uitvoerig beschreven ( 1 ,2) .
Op een gekleurde kaarL van Lucas Sinck uit 1619 ( 3 ) ,
waarvan een kl-ein gedeelte is afgebeeld in fig .1 ,
zLen \^re waar die dam was gesitueerd. De Hinderdamse
sluis heeft gelegen ongeveer voor het huidige pand
Hinderdam 15. Deze sl-uis heeft het uitgehouden tot
1672, loen de Fransen in de Vechtstreek huishielden
en ook de sluis aan de Hinderdam vernielden. De sluls
werd niet meer vernieuwd maar werd in 1673/74 in M;iden gebouwd, waar hI nu nog ligt.

Fig
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De Vechtbrug aan de Hinderdam

Els

N. G.

van

Damme

In de Middeleeuwen was de Vecht een zee? belangrijke
verkeersrcute voor de Keulse Vaart, de verbinding
ti;ssen Amsterdam en omgeving en hel Duitse Rijntand.
Ook de steden Utrecht en Weesp waren voor handel en
vervoer afhankelijk van de Vecht. Rond 1 100 begon men
de Vecht te reguleren om de omgeving te beschermen
tegen stormvloedeil, waardoor het zeewater vanuit de
Zutderzee tol ver in hel binnenland kon binnendringe-l
en ook om de rivier te beschermen tegen de lage
waterstanden in de zomer, die de scheepvaart grote
moei-tijkheden konden opleveren. De eerste dam met
sluis werd geplaatst in Otterspoor, ten zul-den van
Breukelen, rond 1200 . Het zeewater had dus vr! toegang tot aan die plek. De beruchte stormvl-oed in
1421 , d e St Elisabethsvloed , én latere vloeden waren
aanleiding de dam verder stroomafwaarts te plaatsen
en leidden tot de aanleg van een dam, voorzlen van
slui zen bjtf Nederhorst den Berg, ter hoogte van de
Hinderdam. Deze dam moet de scheepvaart zeér gehinderd hebben, vandaar de naam. De geschiedenis van
d,eze sluis is uitvoerig beschreven ( 1 , 2) .
Op een gekleurde kaarL van Lucas Sinck uit 1619 ( 3 ) ,
waarvan een klein gedeelte is afgebeeld in fig .1 ,
zLen we waar die dam was gesitueerd. De Hinderdamse
sluis heeft gelegen ongeveer voor het huidige pand
Hinderdam 15. Deze sluis heeft het uitgehouden tot

1672, toen de Fransen in de Vechtstreek huishielden
en ook de sluis aan de Hinderdam vernielden. De sluis
werd niet meer vernieuwd maar werd in 1673/74 in M;iden gebouwd, \^raar hff nu nog ligt.

Fig

12

Gedeel-te van een kaart van de Vechtstreek,
getekend. door Lucas Jansen Sinck in 1619.
(aanwezig in ARA rGravenhàBe, cntl-eend aan(!,

(Fig.

1

)

)
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Met de afbraak van de Hlnderdamse sluis verdween ook
de valbrug, over de sl-uis gelegen, waarlangs de bevolking van Nederhorsl den Berg contacten met Nigtevecht, Weesp en Amsterdam kon onderhouden. Mensen,
veen en goederen moesten Loen pen schuit (ponten)
worden overgezet. Ponten, ook schouwen genoemd, betekenden een potentiël-e inkomstenbron. De Heere van
Zuylen, heer van Nederhorst van 1566-1579, had op
zijn kosten een schouw geïnstalleerd aan de Hinderdam
(r+

)

.

De opbrengsten kwamen hem toe en het recht op hel innen
van pachtgelden werd overgenomen (gekocht of geërfd)
door de volgende heren van Nederhorst. Uit een seri-e
huurcedullen (4) tussen 17OO en 1756 belreffende de
Schouw blijkt, in principe elke vier jaar een pachter
te worden aangesteld op een vergoedi-ng van rond -f 9,per jaar. De tarieven voor hel overzelten worden nauwkeurig vastgesteld (fig.2). De opbrengsten zijn evenwel
niet hoog. Uit een notitie over het, tpagt rendement
van de Schouw of Pont aan de Hinderdamf van 1695 LoL
1747 bLikt de jaarllkse opbrengst le variëren van
6T - 82 guldens. De zuivere inkomsten over de jaren
1695-173'1 bedragen totaal 369 guldens, 2 stuivers en
12 pennÍngen. Er is in deze periode een groot aanlal
jaren r^raarover geen inkomsten worden gemeld.
(wordt vervolgd)

Fig. 2'
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Van oude foto t s tot
stamboomonderzoek .

A. Schilder-Hageman

Veel mensen van rnijn leeftJ$d zullen nog wel wat oude
vergeelde foto t s in bezit hebben en soms weet je
niet eens wie er op staan.
Een familielid bleek nog foto I s van onze overgrootouders te hebben en op een of andere manier waren
we toch wel nieuwsgierig wanneer die mensen geleefd
hadden en of ze hier altijd gewoond hadden.
I4aar er kwam nooit iets van om het uit te zoeken,
voornamelijk door ti$dgebrek. Toen echter ook een
schoondochLer interesse had , zgn we samen van start
gegaan. Er waren nog wat oude bidplaatjes en met die
gegevens begonnen we gemeente s aan t,e schrijven vcor
copieën en die kregen we keurig toegestuurd, maar

wel kostte dat een aardig bedrag.

Dat werd te duur rnaar via-via hoorden we dat alle
provincies een eigen rijksarchief hebben waar je
zeTf moet zoeken. Dit was een heel wat goedkopere
mani-er en de Streekarchieven zin nóg goedkoper en er
wordt meestal vriendellk informatie gegeven.
Met In gewoon gezond verstand is het helemaal niet
moeil$ om zoLets te onderzoeken. Er is werkelffk
onLzettend veel bewaard gebleven. Zoals dat met de
meeste families het geval is belandden we omstreeks
1 700 in Duitsland, maar ook daar kan men veel informatie krijgen. Dat wordt dan de volgende stap in ons
speurprograrïlma

.
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Dick van Wichen

ONS DORP

In ons dorp, reeds lang geleden
ging men zo zin eigen gang.

lrlat er verderop gebeurde
Vond men van minder belang.
We

leven n,i met sateltieten

1, 2,3 of 4
reizen, varen rond de aarde
en brengt ons modern vertier.
TV

We

Los van deze bezigheden

leeft in ons de hang naar toen,
Graven in het grUS verleden
nJn we reeds gaan doen.

Zo vonden we bju schoffelwerk
een mooie, diepe put.
Na wat praten, zoeken, lezen
kwam plots het idee
om zot n Kring op te gaan richten
wat menigeen al dee.

Dat is nu drie jaar geleden
en wat m11 dan zo verrast
is het groeiend enthousiasme
van elk lid of gast.
Veel wat nog niet was gevonden
ter sprake, wordt ontdekt

komt,

In ons dorp nu in I t

heden

gaan we zo ons eigen gang
Wat er verderop gebeurt
vinden we van minder belang

!
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De Pastoor

die Predikant

werd

G.

Verheul

Het boek van Jan Baar over de OO-jarige Rooms
Katholieke kerk in Nederhorst den Berg maakte ons
nieuwsgierig naar een stukje nog vééf oudere geschiedenis, de gang van zaken rondomde reformatie
hier in de tweede helft van de 16e eeuw.
Ankeveen en Kortenhoef ressorteerden onder het kapittel van Sint Marie in Utrecht. |4aar Nederhorst
den Berg, of liever nog rOvermeer en Ten Bercht behoorden aan de bisschop. Uit geldverlegenheid had
hij I de kerk die men ncemt ter Nederhorst ? in leen
gegeven aan Gijsbrecht van IJsselstein. Ook het kasteel Horst was verpand. Met dat van Vreeland en
lrloerden was het bedoeld om het Sticht tegen de graven van Holland te verdedigen. Tevergeefs want het
belette niet dat Graaf Floris V in 1279 de kastelen
veroverde en op zin beurt verpandde aan bevriende
1

relaties.
Drie eeuwen later, in 1579, komt het kasteel door
aankoop in handen van het geslacht Reede. Met inbegrip van alle rechten en plichten van de ambachts-

heer.
De Spanjaarden met hun inquisitie ruimden het vel-d
en de Gereformeerde religie werd door de Staten
krachtdadig ingevoerd.
En hoe ging dat nu in ons dorp?
In Ankeveen en Kortenhoef was nogal wat verzeL. ïn
Nederhorst den Berg daarentegen ging de in 1556 gei^rijde pastoor , Jan Hermanssen , zonder veel tegenstribbelen in 1593 over tot de reformatie. HjU stond
hier dus al 37 jaar, was misschien zelfs Berger van
geboorte. I-liJ kende zin pappenheimers en Hd had al
zin LacL nodig om tussen al-le klippen door te zer'len.
Ridder Gerard van Reede ( 1 585 -1612) liet vanwege zgn
vele belangrlke functies in Utrecht de dageli$kse
zorg voor de heerligkheid en de gemeente over aan ztJn
plaatsvervanger, de schout, en die stond weer veeldichter bï de bevolking die maar weinig voelde voor
de ni-euwe leer.
1B

Dat g,cld met name ook voor de schoolmeester en de koster die de predikanl gantsch ongehoorsaam t waren.
0p last van hogerhand waren altaren en beelden uit de
kerk verwi$derd maar dat weerhield dominee Hermanssen
er niet van desgevraagd een dodenmis op te dragen of
het laatste oliesel uit te reiken. De classis
(Amersfoort ) keek argt^ranend toe ,, maar intern was zUn
positie vrg sterk want de kerk had nogal wat eigen
inkomsten, o.à. door de broederschap van St.Antonius,
de eigenlijke armenzorg.
Van Hermanssen wordt gezegd: Schoon ongehuwd leefde
hlf stichtelijk. I{ij schÍkte ztch in z}Jn pediening naa?
de lieden ? .
HiJ had dus nog vele t paapse superstitien t aangehouden.
Een intrigerende figuur, die pastoor van Nederhorst
den Berg, die predikant werd maar goeddeels pastoor
bleef.
Een nadere studie waard !
?
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Waterbeheersing

K.

Scherpenhuijsen

Ove?zrcht van gebouwen en kunstwerken in de gemeente
hlederhorst den Berg, die dienst hebben gedaan voor
de waterbeheersing vanaf 1600.
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Inleiding
Tjjdens de werkzaamheden, eind 19BT, voor het bouwrj$p
maken van een gedeelte bestemmingsplan ? Bljgkpolder '
nabJj de Cvermeerseweg , zin de funderingen verwjgjderd
van een oude poldermolen met watergangen, waarmee

vroeger de Bh$kpol-der werd bemalen, terwijl ook de
fundering van een voormalig sLoomgemaal van de Horstermeerpolder geheel is verwijderd.
Eveneens is een inundalieduiker, behorende tot de
nieuwe Hollandse Waterlinie, geheel gesloopt.
Al deze werkzaamheden waren nodig alvorens tot
bouwen van woningen in het eerdergenoemde bestemmingsplan kon worden overgegaan.
Daar de voormalige bouw- en kunstwerken in vroeger
tJ$den een Waterstaatkundige historie hebben gehad,
is het wensellk het cntstaan en gebruik hiervan nader te beli-chten.

In ons volgend nummer beginnen we met deel 1:
?Poldermolen van de Blijkpolder aan de Overmeersewegt

t(
Tevens

tÊ )c

in het volgende

nummer een poging mondelinge

overlevering op papier te zeLten.
Ons lid C. van Huisstede heeft bandjes vol laten
praten door oude mensen die vanaf hun geboorte in
het dorp wonen.
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