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MEDEDELINGEN & BERICHTEN 

Wilt u uw contributie over 1993 overmaken? Het gironummer van 
de penningmeester vindt u aan de binnenzijde van de titelpagina. 
He t I i dmaatschapsbedrag is s I echts f 25, - - per jaar. 

***** 

BELANGRIJK: 

De volgende data kunt u alvast noteren in uw agenda: 

vrijdag, 24 september 1993 - ledenavond 

maandag, 15 november 1993 - ledenavond 

donderdag, 3 februari 1994 - jaarvergadering 

donderdag, 14 apri I 1994 - ledenavond 

Over de invull ing van de avonden wordt u tijdig ingel icht. 

***** 

Vanwege de overweld igende belangstel I ing op 15 mei van zowel 
Bergers als bezoekers van de Open Dag van Tussen Vecht en 
Eem van elders, moesten wij velen teleurstellen wat betreft 
de bezichtiging van Kasteel Nederhorst. In overleg met de kasteel
heer bieden wij de op 15 mei genoteerde belangstellenden als
nog gelegenheid een gedeelte van het kasteel te bezichtigen. 
U zult hiervoor een persoonlijke uitnodiging krijgen n.a.v. de 
l ijst, opgesteld op 15 mei jl. Wij moeten u dringend verzoeken 
de regels en afspraken aangaande deze bezoekersregel ing strikt 
na te volgen. 

***** 
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De Open Monumentendag 1993 is bepaald op 11 sept. a.s. Ook 
Nederhorst den Berg zal pogen hieraan een bijdrage te leveren. 

***** 

De Stichting Regionale Geschiedbeoefening heeft binnenkort een 
cursusprogramma voor DORPSGESCHIEDENIS beschikbaar. Voor 
een groepje mensen, dat zich met enthousiasme in een meer
jarenprojekt wi I storten een uitgelezen gelegenheid zeer veel 
uit de historie op te diepen. 

***** 

"De mooiste dag van je leven". Mensen, die door middel van 
invullen van een vragen I ijst mee wi Ilen werken aan een onderzoek 
naar huwel ijk en trouwen in Nederland vanaf de jaren '50 tot 
heden, kunnen kontakt opnemen met het Nederlands Centrum 
voor Volkscultuur, Lucasbolwerk 11, 3512 EH Utrecht, tel. 030-
319997. 

***** 

Peter Lokkart heeft een fotoreportage van de Open Dag van TVE 
gemaakt. Het is een mooi stuk werk geworden, een aanwinst 
voor het arch i ef . 

***** 
Geschonken aan de Historische Kring: 
2 Foto's BI ijkpolder (oud) - C. Griffioen. 
"Nederhorst den Berg Nogmaals" - N. Blankendaal. 
Een diaprojektor en foto BI ijkpolder (oud) - N. Struivel ing-v.d. 
VI iet, Hoorn. 
Een Documentatiekast en een werktafel - NN. 

***** 

Kopij voor het volgend nummer graag vóór 15 november 1993 
inleveren bij de redactie. 

***** 
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OPSPORING VERZOCHT: 
De foto van de schuur In het maart-nummer bracht enige reactie 
te weeg. Meerdere personen plaatsten de schuur achter de boerde
rij van Groenendaal (nu Broekhoff, antiek) aan de Voorstraat, 
ter hoogte van de Ruysdaelstraat. Harte I ijk dank voor de reacties. 
De ''vier van Overmeer", poserend in de aflevering van dec. 
'92 zijn op de braderie van het Zomerspektakel gefdentificeerd. 
Het zouden zijn: (vlnr) P. van Hu i sstede , J. van Veenendaal, 
J. Voogd en J. Snel. 

***** 

AKTIVITE I TEN/WERKGROEPEN. 
In het kader van het "Burgemeestersprojekt" van de Stichting 
Regionale Geschiedbeoefening Noord-Holland wordt er een onder
zoekje verricht naar de Bergse burgemeester J .J. Schottel ink, 
burgervader van 1872-1895. Mochten er gegevens of documenten 
hier of daar aanwezig zijn, dan graag een berichtje aan Jan 
Baar. 

***** 

Naar aanleiding van het feit, dat de Tsaar aller Russen, Peter 
de Grote, 300 jaar geleden Nederland bezocht, heeft het Ministerie 
van Buitenlandse Zaken een stuurgroep ingesteld, die de Peter 
de Grote Manifestatie 1996/1997 gaat coördineren. 
Daar Peter ook in Nederhorst den Berg - op "Petersburg" - op 
bezoek is geweest, probeert de HKN aansluiting te krijgen bij 
de Peter de Grote manifestatie. Een werkgroep PETERSBURG zal 
proberen een en ander over Peters burg en de Tsaar uit te zoeken. 
Claudette Baar, Ton Stalenhoef, Freek Goos, An de Lange en 
Jozef van Laere gaan zich hiermee bezighouden. 

***** 

Het "Hout" in de Horstermeer blijft intrigeren. Mocht u gegevens 
hebben - uit theorie of praktijk - aangaande het "kienhout" 
of "moereiken" dan willen wij (Karel Scherpenhuijsen, Gé Verheul 
of Jan Baar) dat graag van u horen. 

***** 
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Nederhorst den Berg in de Franse tijd 
Op vrijdag 23 april jl. hield ons lid Claudette de Weerd een 
lezing over onze gemeente n.a.v. haar doctoraal scriptie "Neder
horst den Berg, 1780-1815" waar I n vers I ag van een onderzoek 
gedaan wordt naar verandering en continuïteit in een dorpsgemeen
schap ten tijde van de grote omwentel ing rond 1800. 
Het werd een boeiend relaas over het rellen en zei len binnen 
een kleine gemeenschap in een roerige tijd. 

Open dag van Tussen Vecht en Eem in Nederhorst den Berg 

Eindelijk was het zover. Na maandenlange voorbereiding konden 
we zaterdag 15 mei ruim 150 belangstellenden uit de hele omge
ving verwelkomen. Ze wi Iden wel eens nader kennis maken met 
ons dorp. De inschrijving in de Bergplaats voor de excursies 
bracht helaas voor een aantal bezoekers een teleurstel I ing. De 
belangstel I ing voor het kasteel was zo overweldigend, dat zo'n 
50 bezoekers een andere keuze moesten maken. 
Na de koffie vertrok het gezelschap naar de Wi 11 ibrordkerk voor 
het officiële gedeelte, de ledenvergadering van T.V.E. 
Hierna was het woord aan Prof. Dr. D.P. Blok. Zijn referaat over 
oude namen in de Vechtstreek werd met grote aandacht beluisterd, 
evenals het verhaal van de bouwgeschiedenis van de Wllilbrord
kerk door ing. H. Karsemeijer. Tussen beide lezingen verzorgden 
de gebroeders Pape een "wandelconcert". 
Na deze lezingen begaf het gezelschap zich naar sporthal De 
BI ijk, waar door het gemeentebestuur een drankje werd aangeboden. 
Ondertussen werd de lunch in de Bergplaats in gereedheid ge
bracht. Na de maaltijd gingen de excursies van start. 
De 80 uitverkorenen, die het kasteel, koetshuis, deel en hooiberg 
-waar de weverij "Het Zwarte Schaap" in werking was- mochten 
bezoeken, wandelden richting kasteel. 
De tweede excursie bood een rondvaart op de Spiegelplas o.l.v. 
Cees van Huisstede en Koen Ledder. Weer en wind zorgden mede 
voor een leerzame, mooie tocht. Na afloop vertoonde Evert Boeve 
een fi Im over de turfwinning. 
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De derde excursie bracht 25 gasten naar de NERA, een terrein 
waar zelfs Bergers zelden of nooit komen. Een deskundige rondlei
ding door het gebouw werd zeer op prijs gesteld. Na afloop 
van het Nerabezoek werd ook de RWZI in de andere hoek van 
de Horstermeer bekeken. 
Om 16.15 uur kon voorzitter Le Coultre bij het bordes van het 
kasteel de Open Dag voor gesloten verklaren. Veel deelnemers 
toonden zich zeer enthousiast. Men had tot deze dag vaak geen 
idee van wat Neçlerhorst den Berg te bieden heeft. 

De expositie in de Bergplaats met als thema "Brug en Reevaart", 
trok zowel van gasten als van Bergers de hele dag een fl inke 
belangstel I ing. De historische beschrijving van "De Vechtbrug 
van Nederhorst den Berg" werd grif meegenomen, zodat men thuis 
nog eens rustig over het ontstaan en de teloorgang van die 
Brug van Nederhorst den Berg kon lezen. 
Van diverse zijden werd het bestuur gecompl imenteerd met orga
nisatie en verloop van deze eerste Open Dag in Nederhorst den 
Berg. 
Iedereen -en dat zijn er velen- die op een of andere manier 
een steentje heeft bijgedragen om op deze dag Nederhorst den 
Berg te promoten wordt heel hartelijk bedankt voor de gewel
dige medewerking. 
Informatie over een vervolg-kasteel bezoek zie Mededelingen 
en Ber i chten. 

Nat, maar mooi 
Maandag 14 juni was de zomerexcursie gepland. Helaas geen 
zomerse weersomstandigheden. Toch vertrokken 40 leden en belang
stellenden vanaf Fort Kijkuit voor een tocht over de Kortenhoefse 
Plassen, aan de zuidzijde van de Horstermeer. 
Gelukkig bood de "Ouwe Marietje" de meevarenden nog wel een 
zei Idoek-dak boven het hoofd. Het land van plassen, moerasbossen 
en legakkers toonde zich in een imposante grijsheid. De heer 
Honig van Natuurmonumenten wist boeiend en beeldend te vertel
len over dit landschap, ontstaan door natuur en mens. 
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PLANNEN VOOR 

SPIEGEL EN BLIJK (slot) 

Jan Baar 

DE ZANDWINNING 
Op 23 december 1936 krijgt de Amsterdamsche Ballast Maatschap
pij ontheffing van . de bodemverlagingsverordening ten behoeve 
van het ontlenen van zand tot een diepte van 20 m. voor de 
Spiege I pol der. 
Nog tot 1935 was tegen het zandzuigen in het Vechtplassengebied 
geageerd. Op 1 mei waren vele belangstellenden en belanghebben
den in Hi Iversum bijeen, met als doel "beter op de hoogte te 
komen van hetgeen in het Vechtplassengebied thans gaande is 
en van de gevaren, die daar dreigen". 
Geruststellende verklaringen van gedeputeerde staten verzoenden 
de natuur I iefhebbers aanvankei ijk enigszins met de zandwinning 
in Wijde BI ik en de Nes, maar verdere schending der Vechtpias
sen moest toch tegen gegaan worden. De aanwezigen konden 
niet . vermoeden, dat anderhalf jaar later "snoode plannen" ten 
uitvoer zouden worden gebracht in de Spiegelpolder, <;lie geheel 
in strijd waren met de geruststellende verklaringen. 

De Plassenverordening, die het storten van afval, mest, grond, 
specie, e.d. in met name genoemde wateren verbood, kwam tot 
stand, maar aantasting van de natuur door zandzuigen werd niet 
genoemd. Vervolgens werd verlagen van de bodem alsnog verboden. 
Nauwe I ijks was de bodemverlagingsverordening van kracht, of 
de zandwinning in de Spiegelplas begon! 

De toekomst van de Spiegelpolder was door deze gang van zaken 
volledig bepaald. Een grote, blanke plas, dominerend in de 
omgeving, zou ontstaan. "Vele jaren zullen er mee gemoeid gaan 
voor op deze wijze 175 HA van den polder tot een meer geworden 
is. Men spreekt van 40, ja zelfs van 60 jaar duur. Misschien 
wordt het in den Spiegelpolder dan ook weer mooi, een wijd 
watervlak met daarachter de Stichtsche Ankeveensche polder, 
waarboven het hooge Gooi uitrijst; maar voor dien tijd zal het 
er een wi Idernis bi ijven tot het laatste zand is afgeleverd", 
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_meent de verslaggever van het Algemeen Handelsblad van 12 
okt. 1937. Ook Burgemeester Graaf Schimmelpenninck toont zich 
nogal optimistisch aangaande de toekomst van het zandwinnings
gebied; hij verwacht "ander, maar ook mooi natuurschoon". 
Erg bi ij is de burgemeester met de nieuwe economische mogel ijkhe
den voor zijn niet welvarende gemeente. 

De in 1936 opgerichte Commissie voor de Vecht en het Oostelijk 
en Westel ijk plassengebied vermeldt in het eerste jaarverslag 
(1938): "Onze bijzondere belangstelling had wel het "zandzuigen", 
speciaal wat betreft den Spiegelpolder. Een adres werd verzonden 
aan gedeputeerde staten van Noord-Holland, inhoudende het verzoek 
voortaan geen ontheffing te verleenen van de bepal ing in art. 
2 der Plassenverordening Noord-Holland, inzake verlaging van 
de bodem der wateren ten behoeve van zandwinning. Dit onderwerp 
is van breeden omvang, omdat het zandzuigen zich op verschillende 
wijze openbaart. Waar noodig zal dan ook door ons worden gea
geerd". 

In de noordoost hoek van de polder ontstaat een stortplaats 
van droog zand, met hoge bergen, een "duinlandschap in de pol
der". In 1942 is de verbindingssluis tussen Spiegelpolder en 
Vecht, met ophaalbrug, gereed. Het zand kan dan nat In bakken 
afgevoerd worden en langzamerhand verdwijnt 't Stort. 
Na onderhandelingen tussen polderbestuur en Provinciale Waterstaat 
wordt een nieuwe weg van ongeveer 1 KM lengte aangelegd ter 
vermijding van de smalle, bochtige weg langs de Hinderdam. 
In 1949 wordt de Spiegelweg geopend. 

DE BLIJK DROOG? 
In 1948 ontwikkelt de Grontmij te Haarlem een droogmakingsplan 
voor ongeveer de helft van de Blijkpolder, 80 HA in het zuid
westel ijk deel. Het polderbestuur dient op 6 sept. 1949 een aan
vraag in bij de Provo Directeur van de Wederopbouw en Volkshuis
vesting. De 9 stemgerechtigde ingelanden van de BI ijkpolder, 
bijeen in zaal Bornhijm, stemmen op 13 maart 1951 in met de 
plannen van het bestuur, bestaande uit voorzitter H. Dolman, 
secretaris J. Krol, H. van Huisstede en B.G. Venneman, want, 
zo vermeldt de Gooi en Eemlander: "Een boer heeft nu eenmaal 
meer belang bij land, dan bij water". 
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De BI ijk bestond maar voor een kwart uit akkers en vasteland. 
Het liefst zouden de ingelanden de hele polder drooggelegd zien, 
maar dan zou het waterpei I van de drooggelegde polder ongeveer 
een halve meter beneden het Horstermeerpei I komen. Constante 
bemal ing zou dan nodig zijn, hetgeen financieel te begrote I ijk 
zou worden. 

Zes weidebedrijven zouden in de droge Blijk ingericht kunnen 
worden. Bij de overwegingen werd betrokken, dat het droog te 
leggen gedeelte "stellig niet behoort tot de meest mooie natuurge
bieden". 
De veenvegetatielanden stonden wel op een I ijst van moge I ijk 
te beschermen gebieden. In 3~ jaar kon van rimboe goede cultuur
grond gemaakt worden. De kosten werden berekend op achthon'" 
derd duizend gulden (f 800.000,--). 

Op 13 apri I bood het polderbestuur het rapport "De moge I ijkheid 
tot Droogmaking en ontginning van de BI ijkpolder" aan burgemeester 
en wethouders aan.· Op 5 juni werden de plannen in een "hoorzit
ting" (in zaal v.d. Voorn) besproken met 20 betrokken instan
ties. Hare Majesteit en haar minister van Verkeer en Waterstaat 
hadden geen gehoor gegeven aan de uitnodiging de bijeenkomst 
bij te wonen. 
De voornaamste overwegingen tot uitvoering van het plan waren: 
het scheppen van cultuurgrond en het verschaffen van werk aan 
arbeiders van de Rijksdienst Uitvoering Werken (D.U.W.). Er zouden 
zo'n 100 werkl ieden geplaatst kunnen worden. De vertegenwoor
diger van de DUW stelde, dat uitvoering alleen mogel ijk zou 
zijn met voldoende rijkssubsidie: "We kunnen in dit verband 
onze voorouders dankbaar zij n voor hun vooru i tz i ende b I i k om 
voor een eventuele droogmaking een zogenaamd si ikfonds te 
vormen. Dit fonds is voor de Blijkpolder thans ongeveer een 
kwart mi Ijoen gulden groot. De Kroon zal wel genegen zijn een 
zeer groot gedeelte hiervan als subsidie beschikbaar te stellen". 

Sociaal-economisch werd de witvoering verantwoord geacht. De 
Commissie voor de Vecht verklaarde zich tegen de plannen. De 
wens van voorzitter Dolman, dat binnen niet al te lange tijd 
een begin gemaakt zou kunnen worden met de uitvoering, ging 
niet in vervuil ing. Ook dit droogmakingsplan stierf een zachte 
dood! 
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UITBREIDINGSPLAN 1950 
De Provinciale Planologische Dienst geeft in een toel ichting 
op het uitbreidingsplan in hoofdzaken van 1950 te kennen, wel 
wat bezwaren· van technisch-financiële aard te zien en wijst 
er tevens op, dat de drooglegging van zo'n 58 HA (de rest van 
de 80 HA is al land) te hoge kosten per hectare zal vergen. 
Bovendien zal de grond in de drooggemaakte polder van matige 
kwal iteit zijn. 
Het plassengebied van de Spiegel- en Blijkpolder dient een afzon
derl ijke bestemming te krijgen, die recht doet aan de natuurwaarde 
van het gebied. Beëindiging van de zandzuigerij zal niet alleen 
het herstel van de schoonheid van het landschap meebrengen, 
maar ook het belang van de plas voor recreatie doen toenemen. 
Een fiets/voetpad rond de plas zal aangelegd moeten worden. 
De maatschappij, die concessie voor de BI ijkpolder zal krijgen, 
zal een hoeveelheid zand beschikbaar moeten stellen voor opspui
ting van grond bestemd voor dorpsuitbreiding, tegen een niet 
te hoge prijs. 

De Planologische Dienst is van mening, dat er een uitbreidings
plan is verkregen, "waarin de belangen van werken, wonen, ont
spanning en verkeer alle op een wijze, die past bij de structuur 
der gemeente, tot hun recht zijn gebracht". 

De Commissie voor de Vecht vindt in 1952, dat Spiegel en BI ijk 
een recreatiegebied voor de water- en zwemsport moet worden. 
Ook vindt zij, dat aan de achterzijde van Dammer- en Overmeerse
weg uitbreidingsplannen gereal iseerd kunnen worden. Burgemees
ter en wethouders staan hier niet afwijzend tegenover, mits het 
benodigde zand volgens de concessievoorwaarden opgespoten 
zal worden door de Amsterdamsche Ballast Maatschappij, want 
"indien het zandspuiten betaald moet worden. zal het plan veel 
te duur worden". 
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Burgemeester en wethouders spreken in dezelfde periode ook 
over demping van de Reevaart met spiegelzand. Op 10 oktober 
1952 wordt de Reevaart voor doorgaande scheepvaart gesloten. 

DRINKWATER OF WOONARKEN 
Bestuur en ingelanden van de Spiegelpolder doen in het begin 
van de jaren vijftig ook een poging te profiteren van het zgn. 
slikfonds. Ook deze poging loopt op niets uit. (Zie themanummer 
H.K.N. "40 jaar zandwinning - Wie zal dat betalen? De concessie 
in de jaren vijftig"). In de concessieverlening van 1954 wordt 
opgemerkt, dat "nu door de grote diepte van de gemaakte plas 
droogmaking uitgesloten moet worden geacht, men zich heeft 
te beraden over de uiteindel ijke bestemming van de gronden 
en wateren in de Spiegelpolder, een beraad, waarbij zich vele 
problemen voordoen, welke nog niet tot een oplossing zijn ge
bracht" . 
Verder wordt bepaald, dat "na de intrekking of afloop der onthef
fing of voltooi ing van de werken, welke overeenkomstig deze 
ontheffing zullen worden uitgevoerd, bi ijft de houdster van de 
ontheffing ..... gehouden de haar ingevolge deze ontheffing opgelegde 
verpl ichtingen na te leven, voor zover Gedeputeerde Staten haar 
hiervan niet ontslaan". 

Hoe meer rendement uit de polders te krijgen, hield de polderbe
sturen in deze periode flink bezig. In 1950 doet secretaris Krol 
een poging de gemeente Amsterdam te interesseren voor drinkwater
winning uit de Spiegelpolder. Technisch en financieel is dit 
niet haalbaar, bericht Amsterdam, o.a. in verband met de belangrijke 
aanvoer van water uit andere bronnen (kwelwater) naar de polder. 

Midden jaren zestig lanceert het Ontwerpstr~ekplan Gooi- en 
Vechtstreek een plan om in de Spiegelpolder een woonschepenhaven 
in te richten voor zo'n 600 woonarken, om zodoende de Vecht 
te ontdoen van woonschepen. Protesten van woonschepenbewoners, 
wasserijen, inwoners van Den Berg en van natuurminnaars hebben 
er misschien toe bijgedragen, dat ook dit plan niet doorging. 
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DE BLIJK BEDREIGD 
Met de concessieverlening aan de Amsterdamsche Ballast Maat
schappij in 1966 wordt duidelijk, dat aan zandwinning in de 
BI ijkpolder niet valt te ontkomen. De maatschappij krijgt ver
plichtingen opgelegd onder meer op het gebied van recreatie: 
een voet- en rijwielpad om de verbinding met Ankeveen, die 
vervalt als het Ankeveensepad in de golven verdwijnt, in stand 
te houden, enige zandstranden, in het landschap passende beplan
tingen en ei landen in het oosten van de grote plas. Het verkeer 
over het Ankeveensepad mag niet worden belemmerd, dan nadat 
dit pad aan het openbaar vervoer lal zijn onttrokken. 

Binnen vijf jaar moeten die werken uitgevoerd zijn en dient het 
hele concessiegebied tot water met tenminste 1.50 M diepte 
vergraven te zijn. Verder moet de Ballast zand leveren aan de 
gemeente voor werken in het kader van het uitbreidingsplan met 
een maximum van 1.600.000 m3, tegen kostprijs. Gronden en 
wateren, die niet meer nodig zijn voor de zandwinning zullen 
desgewenst overgedragen dienen te worden aan de gemeente 
of de provincie. Het plassengebied zal toegankel ijk zijn voor 
iedereen. Alleen speedboten zullen geweerd worden. De sluis 
zal op bepaalde tijden voor de waterrecreatie opengesteld worden. 

Eind jaren zestig ontwikkelt de Bagon een bouwplan voor het 
gebied ten zuiden en noorden van het resterende Ankeveensepad. 
Dit plan zorgt voor veel beroering en haalt ook de uitvoering 
niet . 

Het Ankeveensepad, eeuwenoude verbinding tussen twee dorpen, 
valt in 1971 ten prooi aan de zandhonger. Protesten in 1967 
hadden niet geholpen. De vele bezwaarschriften worden niet gehono
reerd. Het gemeentebestuur stelt met name, dat het nieuwe pad 
rond de plas nieuwe mogelijkheden schept voor zei len, roeien 
en zwemmen, terwijl de fietsende en wandelende toerist meer 
mogelijkheden ' heeft dan tot dan toe. Over het vervallen van 
de schaatsbereikbaarheid van Ankeveen wordt met geen woord 
gerept. 
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NAAR DE KNOPPEN 
De aanvraag van de Amsterdamse Ballast, Bagger en Grond BV 
om concessieverlening in 1976 ondervindt zeer veel weerstand. 
Het bestuur van de Spiegel- en BI ijkpolder bericht gedeputeerde 
staten, dat er geen bezwaar bestaat tegen verlening van een 
nieuwe concessie. De Maatschappij heeft zich altijd keurig aan 
de voorwaarden gehouden en "Mede door een grote investering 
(op vrijwlll ige basis) door de Ballast van bijna f 1.000.000,
waardoor het vui Ie Vechtwater niet meer in de Spiegelplas kan 
komen, is de kwal iteit van het water goed. De oevers zijn stabiel 
en de visstand is goed. Wel is het voorgekomen, dat bepaalde 
akkers in het water verdwenen, maar dat gebeurde altijd binnen 
de grens van de verleende concessie..... Er zal echter moeten 
worden voorkomen, dat schade die na beëindiging van de werkzaam
heden zal ontstaan voor rekening van de polder komt.... Wij 
kunnen nog vermelden, dat bij onze besluitvorming de grootste 
ingelande (de Amsterdamse Ballast, Bagger en Grond BV) niet 
in de vergadering aanwezig was, zodat vrijel ijk tot bovenstaande 
conclusie kon worden gekomen". 

Vele anderen, inclusief het gemeentebestuur, denken er op dat 
moment anders over. Het verzet tegen de concessieverlening 
richt zich vooral op het verloren gaan van het verveningslandschap 
in de zuid-westhoek van het resterende deel van de Blijkpolder. 

De Vereniging Mi I ieudefensie, Kerngroep Nederhorst den Berg, 
werpt zich op als vertolker van de onlustgevoelens: De bevolking 
van Nederhorst den Berg heeft er genoeg van. Maar ai ie bezwaren 
en protesten zetten geen zoden aan de di ik. Zandwinning was 
niet in strijd met het geldende bestemmingsplan voor het BI ijk
poldergebied... (zie voor een uitgebreid overzicht Themanummer 
H.K.N. - 40 jaar Zandwinning-Diepzandwinning Spiegel- en Blijk
po I der, Mart i n Stevens). 

Gedeputeerde Staten bracht de Ballast al in een vroeg stadium 
onder de aandacht "dat het niet uitgesloten moet worden geacht, 
dat de zandwinning ..... binnen afzienbare tijd moet worden beëin
digd. Op een langdurige verlenging van de eerlang aflopende 
vergunning - aangenomen, dat van verlenging sprake zal zijn 
- mag derhalve niet absoluut worden gerekend". 
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Het Gewestrapport van nov. 1975 wijst er op, dat de recreatieve 
mogel ijkheden van de BI ijkpolder kleiner worden bij volledige 
ontzanding en de landschappelijke waarde afneemt: "De recreatieve 
potenties van dit gebied zijn nu nog vrij groot. Een ondiepe 
plas, bij voorkeur met ei landjes is voor de kleine watersport 
het meest geschikt. Daarnaast zijn hier nog tal van mogel ijkhe
den voor vormen van natuurbeleving, zoals wandelen, fletsen, 
natuurbouw, enz. Bij volledige ontzanding wordt de te diepe 
plas voor recreatief gebruik minder aantrekkei ijk ..... lntegratie 
van de recreatieve-ontwikkel ing in de Blijkpolder met de overige 
recreatieve plassen in Gooi- en Vechtstreek is uiterst noodzake
I ijk om een te snelle of overmatige uitbreiding ter plaatse te 
kunnen beteugelen". 
De Stichting "Natuur en Milieu" stelt in dec. 1976, dat door 
de nieuwe ontwikkel ingen het gebied in afnemende mate aan 
de streekplanrichtl ijn "Recreatie buiten de stedelijke sfeer" kan 
voldoen. Het is in strijd met de planologische wensel ijkheden. 
Zand mag niet alleen beschouwd worden als handelsprodukt; 
het is een delfstof, slechts beperkt winbaar met invloed op het 
milieu. 
In het bestemmingsplan "Spiegelpolder" en "Recreatiegebied BI ijk
polder" van maart 1975 wordt er van uitgegaan, dat een vergrote 
plas de recreatieve mogel ijkheden aanzienl ijk verhoogt. In 1976 
is het gemeentebestuur van mening, dat de recreatie-mogel ijkheden 
bij volledige ontzanding kleiner worden: "Dit gegeven - en ernstige 
aantasting van flora en fauna brengt burgemeester en wethouders 
tot het standpunt, dat zandwinning in de Spiegelpolder onmiddell ijk 
gestopt dient te worden en het bestemmingsplan voor de BI ijk 
zo te wijzigen, 'dat het nog aanwezige natuurgebied behouden 
kan blijven". Deze mooie woorden komen te laat. De Blijk gaat 
naar de Filistijnen. Tot op een diepte van 35 M mag de polder 
uitgezogen worden, 5 mi Ijoen m3 zand kan gewonnen worden. 
De concessie loopt tot 31 dec. 1979. Oevervoorzieningen moeten 
worden uitgevoerd met in het landschap passende materialen. 
Ook wordt een waarborgsom van f 750.000,- gestort. Beroep 
bij de Kroon door gemeente, mi I ieudefensie, gewest e.a. ter vernie
tiging van de concessieverlening is tevergeefs. 
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NA DE ZANDWINNING 
Per 1 januari 1979 neemt het Waterschap Drecht en Vecht, afd. 
Zuidervecht, het bestuur over de Bergse polders over. 
Eind jaren zeventig wordt begonnen met het uitbreidingsplan 
BI ijkpolder. De Spiegelplas bi ijft na het beëindigen van de zand
winning regelmatig in het nieuws. In 1981 worden de Bergse 
watersporters opgeschrikt door de plannen van de provincie de 
Ballastsluis te sluiten. In 1991 herhaalt deze situatie zich, maar 
de sluis is nog steeds op vastgestelde tijden voor de water
sport besch i kbaar. 

In 1987 neemt de provincie Noord-Holland het hele plassengebied 
over voor de symbolische prijs van f 1,-, om de natuurlijke, 
landschappel ijke en recreatieve waarden vei I ig te stellen. De 
opgestelde beheersvisie maakt duidel ijk, dat er gezocht wordt 
naar een compromis tussen natuur en recreatie: Recreatie mogel ijk 
maken en natuur beschermen. Het Ontwerp Slibplan 1991-1995 
I ijkt met deze visie in tegenspraak. De Spiegelplas wordt in 
dat plan aangewezen als stortplaats voor vervui Ide baggerspecie. 
Het plan wekt grote beroer i ng. De i j I i ngs opger i chte act i egroep 
"Spiegel Schoon" coördineert de protesten en bezwaren. Voor
lopig I ijkt deze bedreiging afgewend. De provincie heeft in haar 
conceptplan afgezien van si ibstort in de Spiegelplas. 

ANDERS, MAAR MOOI 
Vele plannen zijn in de loop der tijden voor het poldergebied 
ontwikkeld. Veel was niet te verwezen I ijken, veel pakte anders 
uit. Er ontstond een grote, mooie plas met schoon water en een 
goede visstand. De flora en fauna bleven aantrekkei ijk en van 
belang in een geheel ander landschap dan vijftig jaar terug; 
alleen de randzones herinneren ten dele nog aan het oude verve
ningslandschap. De recreatieve mogel ijkheden werden vergroot. 

Hopel ijk zullen velen in de toekomst kunnen bi ijven genieten 
van een gebied, waarin recreatie en natuur goed samen gaan 
en waarin elke activiteit, die de kwal iteit van natuur en mi I ieu 
aantast, tegengegaan kan worden. 
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Situatie Blijkpolder 1975 met voorstel inrichting recreatie. (Kern
groep M i I i eudefens i e)f 

Plannen voor Spiegel en Blijk 1 - H.K.N. Jrg. 2 - febr. 1992, 
nr. 5. 
Plannen voor Spiegel en BI i jk 2 - H.K.N. Jrg. 2 - sept. 1992, 
nr. 7 

Bronnen: 

* Archief gemeente Nederhorst den Berg. 

* Archief Spiegelpolder. 

* H.K.N. - Themanummer 40 Jaar Zandwinning in Nederhorst 
den Berg, okt. 1991. 

* De Wijde Blik, Milieutijdschrift, 1991/1. 

* Vereniging Mi I ieudefensie - Rapport Diepzandwinning 1 · en 
2, 1975/76. 

* H. Polak - De zoom van 't Gooi, 1936. 

* J. Trouw - De West-Nederlandse Vechtplassen, 1942. 

* Gooi- en Eemlander 1951. 
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UIT DE KERKERAAD (3) 

J. Kloosterman-Dekker 

Moei I ijke tijden. 

1769 

De diaconie bezit een hofstede in Overmeer. Deze boerderij, 
met de daarb ij behorende negen morgen land, wordt gepacht 
door Theodorus de Graas. De huur bedraagt f 26,- per morgen, 
dus in totaal f 234,- per jaar. Maar "door de besmettelijke 
Vee-pest van den Hemel besogt" verl iest De Graas in de loop 
van de tijd al zijn vee. Hij is niet meer in staat de huur 
te betalen. 

Op 17 april 1769 belegt de kerkeraad een speciale vergadering, 
voornamelijk om te bekijken hoe men het best zou kunnen 
handelen in deze zaak. Theodorus heeft om de medewerking 
van de kerkeraad verzocht. Hij wil graag op de boerderij blij
ven. Na rijp beraad wordt, met algemene stemmen, het vol
gende besloten: 

1. De huurovereenkomst bi ijft van kracht. Maar ... de betal ing 
van de halfjaarl ijkse huur wordt van apri I uitgesteld 
tot augustus (niet langer). Vervolgens moet in november 
- of hoogstens 14 dagen later - de andere helft van 
de jaarhuur betaald worden. 

2. Dominee Rappardus en ouder I ing Van den Heuvel zeggen 
toe "sulx uijt liefde voor de Diaconie en opdat dezelve 
niet te zeer zoude gedrukt worden, maar Intresse van 
haar capitaal ontvangen" om aan Theodorus de Graas 
vier goede melkbeesten in gebruik te geven. 

Hij mag een jaar lang melken zonder huur voor dit vee te 
betalen. Echter, om het risico voor de beide gevers te verklei
nen - de besmettelijke ziekte waart namelijk nog hevig rond 
- zal de diaconie dat jaar zes gulden per morgen aan hen 
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betalen. In totaal dus f 54,- van mei 1769 tot 22 februari 
(Petri ad Cathedram) 1770. De diaconie zou dat jaar dus slechts 
twintig gulden per morgen, in totaal f 180,- ontvangen. 

Deze zaak werd dus door de kerkeraad niet alleen financieel 
geregeld maar de boer kreeg ook de gelegenheid zijn bedrijf 
weer op te bouwen. 

1823 

De winter van dat jaar is bekend geworden als één van de 
vier zeer strenge uit de negentiende eeuw. Januari 1823 staat 
nog steeds te boek als de koudste januarimaand aller tijden. 
Op de 23ste werd door Hoogleraar Moil van de universiteit 
van Utrecht 22,8 graden onder nul gemeten. Op 29 januari 
wordt in het Belgische Turnhout een dik zwijn, dat door honger 
naar de stad werd gedreven, door de straten gejaagd. Het 
was een winter met zoveel ijs voor de kust als nadien nooit 
meer is voorgekomen. Bij Den Helder zag men ijsbergen van 
20 meter hoog in het Nieuwe Diep. Veel schepen konden slechts 
met moeite of in het geheel niet de Nederlandse zeehavens 
bereiken. Het loodswezen in VI issingen zond de loodsen met 
i j ss loepen over I ange afstanden over het ijs naar de aankomende 
schepen. Bij Harl ingen werd een uur gaans van de haven door 
vele honderden te voet een grote ijsberg bezocht, die een 
hoogte had van eenentwintig en een breedte van vierentwintig 
meter. 

I n deze koude maand over I ij dt vrouwe Constant I na E I i as, echt
genote van mr. Hans Hendrik van Haersma. Hij is van 1807 
tot 1825 ambachtsheer van Nederhorst den Berg geweest. Haar 
naam komt niet voor in het begrafenisboek ot het overl ijdensboek 
van Nederhorst den Berg. Zij Is dus waarschijnl ijk elders 
overleden en in een tami I iegrat bijgezet. 

Wel wordt op 26 januari de plechtige lijkrede op haar afsterven 
uitgesproken. Bij deze gelegenheid zegt mr. Van Haersma 
f 300,- toe aan de broeders diakenen "om ten spoedigste geduren-
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de den strengen winter aan de behoeftigen dezer gemeente 
uit te delen". Deze gift wordt die dag via het "kerkenzakje" 
ontvangen. 

In het diaconieboek staat vermeld dat de extra bedel ing van 
f 300, - besteed i s aan: 

15 wollen dekens f 
15.400 turven 
15~ ton aardappe I en 
11 paar schoenen 
3 huisgezinnen ieder f 5,-

totaal 

Bronnen: 

81, - -
107,16 
54,50 
29,40 
15,--

287 gulden en 5 stuivers 

Register van kerkeraadshandel ingen 1765-1901 hervormde gemeen
te Nederhorst den Berg. 
Diacon i ereg i ster 1756-1825 hervormde gemeente Nederhorst 
den Berg. 
Doop-, trouw- en begraafboeken Nederhorst den Berg, daterend 
vóór 1811. 
Burgerl ijke standregisters Nederhorst den Berg. 
J. Pelleboer, Volksweerkunde. 
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HERINNERINGEN EN VERHALEN 

OVER MIJN VADER VAN 

5 DECEMBER 1892 

Jan van Hemert 

't Was nog een hele reis geweest voor Jan van Hemert, na 
eerst de Vecht met zijn roeiboot te zijn overgestoken vanaf 
de Hoekermolen in het wijde Nigtevechtse landschap naar 
het buurtschap Overmeer om naar de toenmal ige pastoor Vismans 
van Nederhorst den Berg te gaan met zijn zere vingers. Zeer 

deden ze zodra hij wat aanpakte, melken ging al helemaal 
niet meer, met als gevolg geen inkomsten en dat met de winter 
voor de deur. 
Het waren dan ook een paar jaren geweest te mooi om waar 
te zijn. 
Volgens afspraak als molenaar vrij wonen en een grote tuin 
voor de teelt van aardappelen en groente, daarbij steeds vast 
werk bij één van de ingelanden, meest boeren, in de Hoeker
polder (wat voor die boeren een bron van ergernis was: een 
daggelder stuurden ze naar huis, maar met hem konden ze 
dat -als protestant- niet doen). Kerkse mensen , die boeren, 
veelal zittend in de kerkeraad. Maar nu met die pijnl ijke vingers 
kon hij geen prestatie leveren, dus ook geen inkomsten. Ter
wijl over ± 3 weken er een kleine geboren moest worden. 

De pastoor bleek een gemoede I Ijk man, bekeek de vingers 
en gaf een zalf mee. Smeer dit er maar op en goed wrijven. 
Wat hij dan ook direct gedaan had, het gloeide, zijn vingers 
tintelden in zijn duffelse jas. Thuis gekomen nog een keer 
smeren en voor het slapen gaan nog een keer. "Jaan", zei 
hij tegen zijn vrouw, "roep me morgen maar om 4 uur, ik ga 
weer naar de boer". 

Zo stond hij dan de volgende morgen vroeg in de stal, tot 
verbazing van de boer, die hem direct aan het melken zette 
en met argusogen zijn handel ingen volgde. 
Een paar dagen later wachtte de boer hem op bij de dam, 

277 



278 

die toegang gaf tot het boerenerf. Zonder groet werd de vraag 
gesteld: "Jan, wat hoorde ik ben je bij de pastoor in den 
Berg geweest?" Beduusd klonk het antwoord: "Ja baas en 
je ziet het resultaat, mijn vingers zijn weer prima!" "Dan 
ga je maar weer naar die pastoor Jan en zorg dat je om 12 
uur uit de molen bent en hier heb je 2 dagen loon". Met deze 
woorden werden hem 24 stuivers in handen gedrukt. Deze f 
1,20 was het eerste geld sinds 24 dagen. 

Alles werd op een handkar geladen en met 4 kinderen op 
pad naar Loosdrecht, waar een paar weken later een zoon 
geboren werd. Op 5 december 1892. 
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GESPROKEN EN GEHOORD 
VERLEDEN 

Gerard Baar 

Weinigen zullen weten dat zich, tijdens de mobil isatie vanwege 
de Eerste Wereldoorlog, onder de hier gelegerde soldaten een 
aankomende of al bekende schrijver bevond. Chris van Abcoude, 
de schepper van de Dik Trom boeken! Of ze vandaag de dag 
nog gelezen worden weet ik niet maar rond de jaren 50 en 60 
werden de avonturen van een dikke dorpsjongen verslonden door 
de jeugd. Je zou zweren dat je bepaalde plaatsen herkende in 
zijn boeken. Er is zelfs een verfilming geweest die deels in 
Vreeland opgenomen werd. De man heeft in ieder geval geruime 
tijd de tijd gehad om de dingen op zich te laten inwerken, want 
echt druk zal niemand het gehad hebben. Het was meer een kwestie 
van afwachten en vervel ing verdrijven. 

Eén van de hoogtepunten van de dag was ongetwijfeld de aankomst 
en het vertrek van beurtschipper Tober. Vlakbij de Brug op de 
aanlegsteiger laadde hij met de hulp van al wat potige dorpsjon
gens een deel van de inhoud van het schip uit en nam allerlei 
in het dorp gefabriceerde dingen mee. En het wasgoed van de 
wasserijen niet te vergeten. Die bedrijfstak begon hier te groeien, 
zoals u in een onlangs uitgegeven themanummer kunt teruglezen. 

De PEN verzorgde de stroomtoevoer nog niet. Dat deed Arie Kete
laar vanuit het kasteel. In het dorp brandden 's avonds wat 
pitjes en peertjes en als Ketelaar naar huis ging hield de stroom
toevoer op en zou het bedtijd voor iedereen geweest kunnen 
zijn. Wie op hele donkere avonden nog op pad wilde, nam een 
I antaarn mee. Het moet een spookacht i g gez i cht geweest zij n 
zulke dorpen bij avond. Nu is er geen hoek onverl icht en als 
de stroom zo nu en dan eens uitvalt zitten we gel ijk onthand. 

De donkerte van die jaren deed bij sommigen de geest nog wel 
eens op hol slaan. Late reizigers die te voet van het station 
van Abcoude naar huis moesten, maakten er soms gewag van 
dat ze spoken hadden gezien op de Velderslaan (het weggetje 
dat van het Gein naar het Amsterdam-Rijnkanaal loopt en uitkwam 
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bij de gewezen pont van Nigtevecht). Doodsbenauwd en buiten 
adem bereikten dan de spookgevoel igen het bevrijdende lampje 
van de pontbaas. 
Of ze hetgeen wat ze volgens hen gezien hadden ook op de 
pont durfden te vertellen betwijfel ik. Een paard en de geest 
konden op hol slaan. En eigenl ijk is dat nooit veranderd. Maar 
je zult maar omgeven zijn door dichte mist en van herkennings
punt tot herkenningspunt moeten schuifelen om niet de sloot 
in te lopen. 
Een spookverhaal is snel ontstaan. Iemand bi ijft staan om zich 
met het slaan van de armen warm te maken en het doffe geluid 
kl inkt gedempt en kan voor iemand die het niet ziet maar wel 
hoort een aanleiding zijn om bang te worden en zich vervolgens 
mee te laten slepen door zijn angsten. En vergeet niet dat die 
laat terugkerende mensen echt moe waren. 
Handelsreizigers, marskramers, blekers die de hele dag wassen 
uitgevent hadden met de handkar en ga zo maar door. 
Sommige verhalen moet je met een korreltje zout nemen en herin
neringen ook. 

Een paar jaar geleden reed ik eens met een oude oom van mijn 
vrouw door deze omgeving. Op zoek naar de boerderij waar hij 
in '14-'18 gemobil iseerd had gezeten. Hij wees er wel 5 aan en 
bij allemaal was hij er steil ig van overtuigd dat ze het geweest 
waren. 
We moeten haast maken als we nog iets wi Ilen weten van die 
dagen, desnoods wat gekleurd. We zoeken verder. 
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aanwezig bij het 

Streekarchief te Hilversum 

archieven van: 

gemeentebestuur, 1625-1936 • 

- met burgerlLJke stand: geb. 1811-1892, huw. 1811-1912, overl. 1811-1932 
- nog geen bevolkingsregisters 
gerecht, 1620-1811 • 
notarissen, 1664-1710, 1770-1789' 
polders: 

- Blijkpolder, 1708 - 1951' 
- Heintjesrak- en Broekerpolder, 1762 - 1979 • 
- lillrn- en KlJijerpolder. 1746 - 1962 * 

Horstermeerpolder, 1612 - 1980' 
- Spl~gelpolder, 1779-1979' 
Npd. Hervormde Gemeente, (1600) 1625-1954 • 
OTB' s (doop - . trouw - en beg r aafboeken van vóór 1811) .. 

.. betekent dat er een (oegang iS In de vorm van een Inventaris of pLaatsingslljst 

hervormd dopen, 16 39' 1812 
hf'r '.'·-2'r!!l~e h'.J' .• wll jk'~~1 :b39 1813 
hervurmd begravPIl/ov'·rlijd'~n. 1625 - 18! I 
Impost v.h. gerecht op huwelijken, 16 2 5- 1732 

schepenakt~n (hierin ook enkele (ransporten en huwelijken), 1722-1811 

N.B.· de Indices zijn alle geordend: 
- alfabetisch op famitienaam 
- alfabetisch op patroniem 
- op datum 

de indices op de schepenakten zijn ook geordend naar soort akte 

Bezoekadres: Oude Enghweg 23, Hilversum. Postbus 10053, 1201 DB 
TeLnr. 035·292646 Openingstijden: 13.00-17.00 uur en op afspraak 



Omslagprent: 

gemeentegrenzen van Nederhorst den Berg 
in het Jaar 1867 - de Horstermeerpolder 
is nog niet drooggemaakt 


