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MEDEDELINGEN

&

BERICHTEN

Door persoon I i jke omstandigheden kan de aangekondigde excursie naar kasteel Nederhorst en bijgebouwen voorlopig niet worden
gerea I i seerd. De op 15 me i j I. genoteerde be langste II enden b I ijven op de I ijst en ontvangen een persoonlijke uitnodiging in
het komende voorjaar.

*******
Van meerdere zijden is ons te kennen gegeven, dat het toch
wel aardig zou zijn, als ons contactblad een speciale naam
zou hebben. Als u een leuke, toepasselijke naam voor ons "clubblad" of "tijdschrift" kunt bedenken, dan ontvangt het Dagel ijks
Bestuur graag een suggestie. Mocht uw idee voor een passende
benaming verkozen worden, dan ontvangt u het standaardwerk
over Nederhorst den Berg van J. Kro I: "De gesch i eden i s van
Nederhorst den Berg".

*******
Tijdens de jaarvergadering - 4 febr. 1994 - zal er o.a. een
Poligoon filmpje vertoond worden over "de Vecht". Mw. Kooy
heeft deze beelden uit de archieven opgediept.
Donderdag 14 apri I a.s. komt de heer Boerstra uit Vreeland een
Iez i ng houden over de Nes ot het Rea Iene i land, voorheen behorende
tot de gemeente Nederhorst den Berg.

*******
De Historische Kring zou graag in het bezit komen van het Verkadealbum "De Vecht" van Jac.P. Thijsse. Als u een mogel ijkheid weet,
hoort mevr. Wil van Deutekom (tel. 3343, Uiterdijksehof 14) dat
graag van u.

*******
Kopij voor het volgend nummer graag vóór 1 februari 1994 inleveren
bij de redactie.

*******
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Geschonken aan de Historische Kring:
J.C.v.d. Loos: "Geschiedenis der Parochie Nederhorst den
Berg, 1811 - 1911, - Jan Schapers.
- Vervolgbundel op de Evangelische Gezangen 1869 met opdruk
"N eder Iandsch Hervormde Gemeente - Nederhorst den Berg" College van Beheer van de Protestante Gemeente.
- Raamhanger - Glas-in- Iood - "De Wasserij" 1986. De gezamenl ijke Wasserijen Nederhorst den Berg - NN.
- Foto 't Hemeltje - A.v.d. Linden.
- Ansichtkaart van de Brug - Dr. Wartena, Weesp .
- Een kast - NN.
- J. Slor: Verkenning van de Etymologie van Nederhorst den
Berg" - J. Slor.
- Asbak "Hofstede Rundervreugd" - G.v. te.
- Videoband met opnamen van uit de toren van de N.r!. Kerk
Th de Krey.

*******
AKTIVITEITEN/WERKGROEPEN
De Werkgroep Documentatie wi I in het najaar een expositie inrichten over het Onderwi is in Nederhorst den Berg (tot ±1960).
Dit onderwerp za I bij ve Ien vee I oproepen. Wij w i 11 en u vragen
in uw herinneringen en "archief" te duiken. Ongetwijfeld zal
er veel naar boven komen.
Bij de laatste tentoonstelling t.g.v. de "Open Dag" van TVE
met als thema "Brug en Reevaart" viel de respons van te voren
wat tegen, terwijl wij er van overtuigd zijn, dat er veel materiaal aanwezig is. Denkt u dus niet te gauw: "Dit is niet belangrijk"
- "Dat zullen ze wel hebben" of "Dat gaat ze niets aan". Kortom:
Help ons er een mooie, overzichtel ijke expositie van te maken.
ViIi It u meer weten of heeft u iets beschikbaar dan kunt u terecht
bij:
Ruud Verkaik, Fazantelaan 17, tel. 4317
Jan Baar, Kerkstmat 6, tel. 4309
Arie Kostel ijk, Dammerweg 64, tel. 4898.

*******
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Verslag Werkgroep Petersburg november 1993
De Werkgroep Petersburg t)estaat uit 4 personen die op dit moment
met de volgende zaken bezig zijn:
Arch i efonderzoek:
Met z'n drieën zijn wij op zoek naar informatie over Petersburg,
met name de eigenaren na Christoffel Brants, en vooral ook wanneer
en wie de opdracht gegeven heeft voor het afbreken van het buiten.
De reden weten we waarschijnlijk wel: geen geld meer voor het
noodzakel i jk onderhoud van dit grote buiten. Een reden waarom
er in de loop van de 1ge eeuw vele buitens verdwenen.
Wij zijn zoekende in het Streekachief te Hilversum, Provinciaal
Archief te Utrecht en het Gemeente Archief te Amsterdam.
Bodemonderzoek:
Eén van ons zoekt naar bestaande luchtfoto's (al dan niet infrarood)
waarop het terrein van Petersburg terug te vinden is, of een eventuele
mogelijkheid om nu een dergelijke foto te maken.
De bedoel ing hiervan is om een idee te krijgen waar het huis, de
orangerie en eventuele andere gebouwen gestaan hebben.
Verder zijn er contacten met de heer Schaftenaar uit Naarden, die
geologisch onderzoek heeft gedaan in de omgeving van Naarden,
maar ook de fundamenten van kasteel Vredeland te Vreeland terug
gevonden heeft. Hij is bereid om onderzoek te doen naar eventuele
fundamenten van "Petersburg" .
Oproep:
Wij zouden gaarne in contact willen komen met mensen die betrokken
zijn geweest bij de aanleg van de aardgasleiding die voor een
deel over het terrein van Petersburg loopt.
Weet men misschien of er indertijd met graafwerkzaamheden resten
gevonden zijn of andere aanwijzingen C.q. restanten van Petersburg.
Zo ja, gaarne kontakt opnemen met ondergetekende Claudette Baar,
tel. 4368.
Tot zover dit verslag van de Werkgroep Petersburg, wij houden u
op de hoogte.

*******
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Petersburg

Gravure, 1719.
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De Studiegroep "Vreeland, vroeger en nu" (H.J. Aaiderink Sr.)
wi I gegevens verzamelen over de toestand van de RK Kerk én
Katho I i eken i n Vree Iand vroeger, met name i n de ti j d rond de
Reformatie. Mocht u gegevens hebben, die hem verder kunnen
helpen, dan wil hij graag bericht worden: Bergseweg 2A/Postbus
2, 3633 ZT Vreeland.

*******
CURSUS OUD-SCHRIFT.
Als men op zoek is naar zijn voorouders of de oude geschiedenis
van Iand of dorp w i I bestuderen, kr ij gt men te maken met oud
schrift. Zonder studie is dit niet te ontcijferen.
Voor de I iefhebbers wordt er in WEESP (Fort Ossenmarkt) een
CURSUS oud schrift georganiseerd. De eerste les is op 17 januari
a.s., waarna nog 8 lessen volgen. Kosten f 92, per persoon.
Er zijn nog enkele plaatsen open. Inlichtingen en inschrijven
bij C Drayer, Fijnvandraatlaan 5, 1381 ES Weesp, tel. 0294011261.

*******
El ders in dit blad kunt u kennis nemen van ervaringen met het
"Hout in de Horstermeer". AI enkele keren zijn afspraken gemaakt
om zo'n stuk hout bovengronds te krijgen, maar het weer was
te weerbarstig. Het eeuwenoude hout zal (waarschijnlijk) tot
het voorjaar nog even mogen rusten.

*******
De mitrai Ileurkazemat "Overmeer" uit 1935, naast de uitwatering
van de Horsterrneer en gelegen aan de F{andweg, is als provinciaal
monument aangewezen. De kazemat is van belang als voorbeeld
van de krijgsbollwkunst.
Door de aanleg van het Hi Iversums kanaal werd de Nieuwe Hollandse
Waterl in ie ernstig verzwakt. Om dit te compenseren is het fort Ki jkuit versterkt en zijn bij de Kleizuwe in Vreeland en bij het Horstermeergemaal mitrai Ileurkazematten van gewapend beton aangelegd.
De kazemat is gedeeltelijk aangeaard. Aan de geteerde strook is
te zien, dat een gedeelte van de aarde-dekking is afgegraven.
(Gegevens MIP-rapport N.H.-N.d.B.)
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*******

De Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten heeft het Fort Hinderdam e.o. aangekocht. Net als haast alle andere forten van de steII ing van Amsterdam heeft ook de Hinderdam een bi jzondere natuurwetensctlappel ijke wRarde gekregen. Doordat de mensen weinig ingegrepen hebben zijn de forten "natuurei landjes" geworden. Op de
Hinderdarn heeft het zeldzame zomerklokje een toevluchtsoord gevonden. Zo beschermt ook de Hinderdam nu alleen nog de natuur.

o 1 2 3km
'--'---'---'

Uit: Natuurbehoud nov.

1993
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De Open Monumentendag (11 sept. 1993) bracht een rede I ijk
aantal bezoekers naar onze monumentale kerken en orgels. Hartelijk dank voor de bereidwillige medewerking van Kerkeraad en
Kerkbestuur.

*******
Onze presentatie op de Gemeentedag van 25 sept. j I. die in
het teken stond van het "Jaar van de ouderen" kan als geslaagd
worden beschouwd. De dia-presentatie trok veel belangstel I ing.
Ook konden we enige nieuwe leden noteren.

*******

Dr. Wartena vertelde .....
Op vrijdagavond 24 september jl. was de in het begin van deze
eeuw in Nederhorst den Berg geboren zoon van de toenmal ige huisarts Wartena te gast bij de Historische Kring. De bijna gO-jarige
oud-Berger vergastte zijn toehoorders op verhalen over personen
die in die tijd het dorp bevolkten en deels iets in de melk te brokkelen hadden op bestuur I ijk gebied. Anecdotes waren niet van de
lucht.
Ui t het pub I i ek kwam respons van nu oude dorpsbewoners, die bij v .
ook op het j aar I ij ks terugkerende fees t, dat door baron van Lij nden
(spreek uit: van Linden) op het kasteel gegeven werd, geweest waren.
Hee I vermake I i jk was dat een te Weesp geboren aanwez i ge (de stad
waar naar Dr. Wartena rond 1920 verhuisde) het woord nam en vroeg
of de spreker wel wist dat hij zijn broer had kunnen zijn. lijn
moeder had al drie zoons en hoopte dat er nu een meisje zou komen.
Toen het kind ter wereld kwam vroeg de vrouw: "En ... ?" "Een zoon",
zei de dokter. "Neem hem dan maar mee. daar heb ik er al genoeg
van."
Wartena woonde in het doktershuis de "Uitvlucht", dat nog steeds
aan de Voorstraat staat.
De bewoners van de panden langs de Reevaart (Nieuwe Vecht zei
hij) stonden nog scherp in zijn geheugen gegrift.
Meer dan 50 toehoorders hebben een dik uur genoten van zijn sappige
verteltrant.
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De Hinderdam, nu en vroeger.
Maandag 15 november jl. hield ons lid Els Joosse-van Damme een
lezing met dia-presentatie over "De Hinderdam, nu en vroeger".
De zaal was bijna te klein: 75 belangstellenden wi Iden wel meer
te weten komen van dat oude stukje Nederhorst den Berg.
Boeiend wist de spreekster vooral te vertellen over het wel en
wee rond restauratie en vroegere bewoning van het door haar bewoonde
pand Hinderdam 15. Ook het voormal ige buitenplaatsje Damvecht,
oorspronkelijk gelegen achter nr. 15, kreeg een ruimte plaats in
het verhaal.
Wie meer wi I weten over de Hinderdam kan de artikelen van mevr .
Joosse in ons tijdschrift nog eens doornemen. In het Jaarboekje
1992 van het Oudheidkundig Genootschap Niftarlake heeft mevr.
Joosse verder nog een ui tgebreid artikel over "Het buytenplaatsje
Damvecht" aan de Hinderdam en zijn bewoners geschreven.

Deel van een plattegrond van de buurtschap Hinderdam van voor 1811

Uit: Niftarlake Jaarboekje 1992
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VAN

DE

KAART
Ruud Verkaik

In deze rubriek wi I ik wat informatie geven over de achtergrond
van de prentbriefkaarten in onze collectie.
Onlangs kregen wij kopieën van 3 kaarten van kasteel Nederhorst
toegezonden van een I id uit Hoorn. Deze kaarten vormen samen
een brief. De "brief" was bestemd voor Mevrouw Marang, wonende
i n de 0 i II enburgstraat te Utrecht en geschreven door Renée van
Lynden u i t Nederhorst den Berg, wonende op het kastee I, 25 augustus
1915.
Deze Renée zendt een bloemengroet vanuit Nederhorst, omdat er
hier een overvloed aan bloemen is. Ook amuseert hij zich bij het
bezoekjes afleggen hier over de gekke dingen, die de mensen zeggen:
ze hebben ons zien opgroeien en hebben de allergekste op- en
aanmerk i ngen.
Op 31 augustus - toentertijd Koninginnedag - gaat het schrijven
verder. Hij is blij hier te zijn, daar er op de laan een tentoonstelling
van geiten, pluimvee, konijnen, enz. is, terwijl er 's middags nog
een concours van versierde fietsen, bokkewagens, e.d. zal zijn.
Zulke dorpsfeesten zijn altijd zo aardig, aldus Renée van Lynden.
Deze kaarten zijn uitgegeven door de Wed. M.G. Roukens. De vooren achterzijde en de oprijlaan van tiet kasteel zijn er op te zien.
Zo'n zelfde kaart van de voorzijde van het kasteel is in ons bezit
en in 1912 verzonden naar: Hoogwelgeb. Heer en Vrouwe Baron
en Baronesse van Lynden, Mal iebaan 78 te Utrecht met als afzender:
Frans!
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lid kus/,',,/ N"d<'r/"'/".I/.
;\'1"(/1'<'/ J'ill C'i" , A'uilg- Wil/U'/III, /')'!().
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HOUT

IN

DE

HORSTERMEER
Jan van Hemert

Het "kienhout of moereiken" kent nog een andere, nog niet gedrukte naam: "Weer zo'n kreng". De eerste keer hoorde ik dit
woord van een loonploeger, nl. A. Verburg. Deze man vloekte
nooit. maar als zijn door één of twee paarden getrokken ploeg
op zo'n oerboom vastliep, was het strijk en zet: "Nondeju, weer
zo'n kreng." Met mankracht moest de ploeg losgetrokken en vervolgens steeds opgel icht worden als de plek gepasseerd werd.
Enkele jaren later begon ondergetekende als loonfrezer en later
als loonploeger. Niet meer met paarden, maar machinaal. Eerst
wielen als trekkracht en later met rupsbanden.
De oereiken kwamen we tegen op de akkers achter de panden,
die nu bekend zijn als Middenweg 33 Um 79. In de rest van
de polder, die ik in die tijd voor 50% bewerkt heb, ben ik ze
nimmer tegengekomen.
De ergste hinder kwam na een strenge winter. De oude tuinders
spraken dan van opvriezen. Dat klopt niet helemaal. Als de
vorst diep in de grond doordringt dan wordt de grond poreus
na het ontdooien en komt er zuurstof bij. Het gevolg is dan,
dat de grond in gaat kl inken. De oude bomen bi ijven natuur I ijk
liggen met het gevolg dat ze met minder grond bedekt zijn.
Uiteraard gebeurt dit alleen bij cultuurgrond en niet bij weiland.
Niet één van deze akkers is nu nog in cultuur. Alleen met machinaal reinigen van sloten heeft men nog last van het kienhout.
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Jan Baar
.Als de f\lgemene Muziekvereniging Crescendo in de vooroorlogse
jaren aan de burgerij wi Ide laten horen tot op welk niveau de mu z ika Ie prestat i es gestegen waren, organ i seerde men op een (hope I ijk
mooie) zomeravond een concert op de hoek van de Brugstraat en
Voorstraat voor de kruidenierswinkel van Haazen (nu Kroon-Tweewie Iers). Ui t ve i I i ghe i dsoverweg i ngen kon n i et eerder met mus i ceren
worden begonnen nadat de wasserijauto van Van der Heijde, op
weg naar wasserij Vechtzicht aan de Punt, gepasseerd was.
Af en toe werd er ook in Overmeer vóór caf{~ De Meerhoek een
straathoekconcert gegeven. En natuurlijk ontbrak bij feestelijke
ge Iegenheden de fanfare ook n i et.
Langzamerhand ontstond bij de muzikanten de behoefte aan een
vaste plek om in de open lucht te kunnen optreden. Een muziekvereniging hoorde eigenlijk niet op straat. Na de oorlog kwam men op
het spoor van een in goede staat verkerende parkmuziektent bij
de N. V . Un i Iever, die voor f 500, - overgenomen kon worden. In
augustus 1948 werd de bouwkas gesticht. De eerste f 150,- werd
gestort door Crescendo. A! in november haalde aannemer Hein Hendrikse de tent ter plekke uit elkaar, transporteerde de onderdelen naar
Den Berg en zorgde voor opslag, dit alles voor de som van f 350,-.
Oorspronke I i jk was de muz i ektent gedacht aan het Ankeveensepad,
op de Molenvl iet tussen pad en vaart, achter het PEN-huisje bij
Brinkers. De Stichts-Ankeveensepolder, eigenaar van de grond, was
echter niet tot verkoop genegen. Vervolgens kwam de bouwcommissie
in contact met de fami I ie Van Lynden. Voor f 10,- per jaar kreeg
de AMV de beschikking over het stukje grond in de Bri Ihoek aan
de Slotlaan, een ideale lokatie; rust en ruimte en vlakbij het vaste
repetitielokaal, de zaal van de dames Bornhijm.
Rond het terreintje werden sloten gegraven en in de zomer van
1949 kon aannemer Lodeweegs met de opbouw beginnen. De bouwkas
werd voor een groot deel gevuld door de gulle giften van de Ber-
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gers, die, tijdens een muzikale rondgang door het dorp, opgewekt
werden een fikse bij drage te leveren. De co" ecte bracht zo' n f
1.000 , - op. Tijdens de feestelijke opening op 10 september kwam
nog eens f 110, - binnen door een i nzame I i ng, terw i j look de buurtvereniging Overmeer, de Ijsclub en de VVV, afd. Nederhorst den
l3erg zich niet onbetuigd I ieten. Het verzoek aan het Anjerfonds
om financiële bijstand werd in 1950 gehonoreerd met f 500,-. De
bouwkosten bel iepen f 3.152,78, de inrichting van het oml iggende
terrein vereiste nog eens een kleine f 200,-.

De muziektent september 1949
vl ak voor de officiële opening
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Bouwtekening 1978
Archief Gem.Ned.den Berg

296

T

In de volgende seizoenen werd er zo'n 3 à 4 keer per zomer een
concert in de tent gegeven. Langzamerhand werd de animo om aan
de Slotiaan te concerteren wat minder bij de muzikanten. Verandering
van dirigent, verjonging van het rnuzikantenbestand en de omschake I ing van fanfare naar harmonie speelden hierbi j een rol.
Tent en omgeving raakten midden jaren zestig danig in verval. Verwaarloosd en vergeten, overwoekerd door begroeiïng, kaal en afgebladderd, grote gaten in muur en vloer; het bouwsel werd steeds
rijper voor de sloop.
In 1973 vroeg de gemeente aan Crescendo de tent te verwijderen,
daar "de huidige staat de omgeving ontsiert en deze als zOdanig
toch niet meer door U gebruikt wordt". Het wrakke bouwwerk vormde
bovendien een gevaar voor de ondernemende Bergse jeugd, die zelfs
na deugde I ijke afsluiting van het terrein "bruggen" over de sloten
bouwde om 11et verloren gegane speel terrein te heroveren. Het verzoek
van de gemeente bracht enige discussie over functioneren en lokatie
van de tent teweeg. Sommigen wi Iden de zaak al verplaatsen naar
het nieuwe dorpsplein. Het eind van het liedje was, dat een groepje
enthousiaste leden van Crescendo in 1978 het bouwwerk binnen
een ~lalf jaar opkalefaterden. Met f 10.000,- was de muziektent
gered. De gemeente betaalde het materiaal en Crescendo leverde
de arbeid.
Het eerste concert in de gerenoveerde tent werd gegeven op 29
apri I 1978 na afloop van de traditionele lampionnenoptocht ter gelegenheid van Koninginnedag.
Crescendo schonk de muziektent om niet aan de gemeente. Bij de
officiële overdracht beloofde de A.M.V.: "Van onze kant zul len w i j
trachten van de muziektent weer een plek te maken, waar een ieder
aangenaam kan verpozen" . De gemeente zou de zaak onderhouden,
Crescendo de exploitatiekosten betalen.
Ongetwi jfeld zul ien de bedoel ingen goed geweest zi jn, maar een
echt functionele rol vervulde de tent niet meer in het culturele
leven van Nederhorst den Berg. Vanaf 1980 waren er geen concerten
meer te beluisteren aan de Slotlaan . De klanken verwaaiden teveel,
de binding met de muz iektent was toch meer verdwenen dan de
enthousiaste vri jwi II igers gecjacht hadden en er kwam te we inig
publiek; de muzikanten vonden, dat ze eigenlijk alleen maar voor
de koeien van Verwey speelden!!
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A~n het College 'yan
Burgemeester en ',Wethouders
Gemeentehuis
J,Toorstraat 35
1394 CT NEDERHORST DEN DERG

Ons kenmerk

Uw kenmerk

AdJ/CH/v:23666/AdJ

Bijlage{n)

Datum

7 oktober 1988

Onderwerp

Geacht College,
Met belangstelling heeft het Nederlands Openluchtmuseum kennis
genomen van de muziektent in uw gemeente. Aangezien het museum
reeds lang op zoek is naar een geschikte muziektent In verban d
met , het regelmatig optreden van muziekgezelschappen op het
. museumterrel~,. ."'illen wij graag overplaatsing naar het museum
Jn : overwegingfle~~n;

hl ~'r'~~~'.\'re"rzoek

In verband
ik u ons mede te delen, of d e
··; " gemeentebere\ct ):; .~ de muziektent voor het symbolische bedrag
van fl ;·'- overt:e ' dragen aan het Rijk ten behoeve van het
,:•.. Nederlands , Openluchtmuseum.

S"

~,·':':;~Jmf~{~~·~l~CII;;1}'6tj

heet overplaatsen van gebouwen naar he t
• museum' zal het , Operlluchtmuseum zorg dragen voor aEbraak en
',.. tra!1,~port. Aangezien de later toegevoegde stenen voet echter
'. geen"'museale,' waarde heeft, zal deze niet door ons worden
meegenomen. In verband met de aEweging of de overplaatsing v oor
het museum financieel haalbaar is, zouden wij het op prijs
stellen te 'vernemen oE ~e gemeente eventuele sloopkoste n van
deze stenen voet aan het museum door zal berekenen en zoja i n
welke orde van grootte dit bedrag zal vallen.
Graag maak ik u erop opmerkzaam, dat in geval van schenking o f
symbolische verkoop in de eerstvolgende editie van onze
museumgids melding gemaakt wo rdt van de sc henker . Desgewen s t
kan dit ook o p het toellcht en~e bor~je bij het object zelf
verme ld wo rden.
Hoogachtend,
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Na de demping van de Reevaart was de lokatie ook wel wat ongunstiger komen te liggen. Een poging van de gemeente, om door het
opknappen van het naast de muziektent gelegen terrein het geheel
wat meer leven in te blazen, sloeg ook niet aan. Het bleef een
rustiek plekje, waar weinig gebruik van gemaakt werd. Als pleisterplaats tijdens puzzeltochten e.d. was het nog wel een geliefd punt.
Tijdens het Oranjefeest van 1988 werd de langzaam weer in desolate
toestand rakende tent nog eens oneigenl i jk gebruikt als bloemenkiosk in het kader van de aktie voor de Noord-Ierse kinderen in
Den Berg.
In 1988 vraagt het Openluchtmuseum in Arnhem of het de weer
in onbru i k geraakte muz i ek tent over mag nemen voor het symbo I isc he bedrag van f 1,-. Deze transaktie gaat niet door. Weer vindt
men het bi ijkbaar te gek, dat zoiets karakteristieks uit het dorp
verdwijnt. Met name de Ondernemersverenig ing maakt zich sterk
om het bouwwerk voor de gemeente te behouden. Aanvankelijk dacht
men aan het verplaatsen van het gevaarte naar het dorpscentrum.
Die operatie hoefde besl ist niet meer dan f 40.000,- te kosten,
dacht men. De Ondernemersvereniging organiseerde zelfs een heuse
volksraadpleging over wat er met de tent moest gebeuren. Liefst
1050 personen verklaren, dat ze achter het idee staan om de muziektempel te verplaatsen. Een hoorzitting wordt er ook nog aan gewijd
op 30 oktober 1989.
Enige aanwezigen toonden zich bezorgd over eventueel vandalisme
in en rond het beschuttingbiedende bouwwerk. Voorstanders van
het plan beogen vooral het aantrekkei ijker maken van het winkelgebied
en verfraaiïng van het centrum. Crescendo en Poefft zeggen staande
de bijeenkomst toe, dat zij graag gebruik zullen maken van de
mogel ijkheid tot optreden in of rond zo'n gezei I ig podium. Slechts
één bezwaarschrift tegen de hele onderneming was ingediend.
In januari 1992 besluit de gemeenteraad met de kleinst mogel ijke
meerderheid, dat de muziektent een rol moet gaan spelen in de
verfraaiïng en verlevendiging van de dorpskern.
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De Bergse popformaties Peppermania en Joint Venture komt
de
eer toe vanaf de Slotlaan de laatste muzikale klanken over Den
Berg te hebben uitgesl ingerd, in het kader van Bergpop '92 op 30
apri I. Crescendo kwam er niet meer aan te pas.
In het centrum, precies in de "brug loop" , verrijst als startpunt van
de herinrichting van het centrum een nieuwe "oude" muziektent,
beeldbepalend voor Nederhorst den Berg in de 21e eeuw.
Hopelijk zal ze meer te verwerken krijgen dan haar voorgangster
en wordt de tent inderdaad het middelpunt van een levendig, aantrekkelijk, gezellig, op z'n tijd cultureel, dorpsgebeuren, kortom een
ontmoetingsp lek, "waar een ieder zich aangenaam kan verpozen".

Gegevens:
Interview Herman van Huissteàe Czn (051193)
Kasboek Bouw Muziektent (H.K.N.)
Knipsels Gooi- en Eemlander (H.K.N.)
Gemeente archief NdB- Dossier "Muziektent".
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NEDERHORST

EN

HET

F~IDDERGESLAC.---tT

VAN

WULVEN

Van de tleer J. Weenink uit Driebergen ontving de redactie "enkele
aantekeningen bij het begin van Ilet kasteel Nederhorst".
De heer Weenink doet onderzoek naar tlet geslacht Van Wulven.
De aanleiding daartoe ontstond tijdens het tienjarig verbl ijf op het
kasteel Sterkenburg te Driebergen.
Om meer over de oorsprong van dat kastee! te weten te komen
is hij zich gaan verdiepen in tlet riddergeslacht Van Wulven en
andere door de Van Wulven's gestichte kastelen. Misschien ook
kasteel Nederhorst?
lijn onderzoek betreft puur de institutionele periode.
Samengesteld uit de door de heer J. Weenink verstrekte gegevens
Ti neke Gr i ff i oen
Het stamslot van de Van Wulven's stond bij Houten. Dit riddergeslacht
stichtte vele kastelen in het Nedersticht. Er wordt vermoed dat
Nederhorst voor de ontqinning (11e-12e eeuw) tot de Van Wulven's
behoorde. In ieder geval I ijkt het dat zij betrokken waren bij zowel
de ontginning van Nederhorst als van Sterkenburg.
Bewijzen zijn echter niet gevonden. De achternaam Van Wulven
komt voor het eerst voor in een akte uit 1196, waarin het kapittel
van St. Marie met ridders en schepenen enkele zaken in Utrecht
regelen. Onder deze ridders waren Alfer en Albert van Wulven.
Oude tijden
Van oudsher behoorde Nederhorst tot Friesland, tot het door een
Frankische koning werd veroverd die het (waarschijnl ijk) in de achtste eeuw aan de nog zeer jonge Utrechtse kerk schonk.
Deze Utrechtse kerk stichtte er één van zijn eerste parochiekerken
met het doel de Friezen te bekeren.
Verondersteld wordt dat de Van Wulven's bij Wiltenburg (Vechten)
vandaan kwamen en dat Nederhorst, vóór 866, reeds een "dienstmansgoed" van de voorlopers van de Van Wulven's was.
De heer Weenink komt tot deze veronderstel I ing door een
oude goederen I ijst uit !948 (O.S.U. no. 49) waarin een oudere
kern is opgesteld in de periode 777-866. Daarin wordt vermeld :
Nesseshorst na Feedna (Vechten). Vechten werd begin achtste
eeuw aan de Utrechtse kerk geschonken.
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- - - - -( Dan begint de ontginning van Nederhorst en omgeving. De bisschop
schenkt de rechtspraak en de tienden (belastingopbrengst) aan t1et
kapittel van St. Marie te Utrecht.
Uit een belening uit
145"1 (en eerdere beleningen) blijkt dat
de bisschop de ronde berg met 4.!:i morgen land voor zichzelf houdt.
Het stuk land wordt in deze belening Santvoort genoemd, een in
die tijd, net als Horst, algemene naam.
De overige landerijen van Nederhorst en van het aangrenzende Kortenhoef en Ankeveen, laat de bisschop aan St. Marie ter ontginning.
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Waarschijnlijk is, door de naam Santvoort voor de 4~ morgen
land, de idee ontstaan dat Nederhorst gesticht zou zi jn uit
het geslacht Wassenaar. De eind 13de eeuw genoemde Dirk

van Santllorst c.q. Santvoort voerde Wassenaar's in zijn wapen
(Corpus Sigi Ilorum).
De heer Weenink heeft echter geen bewijs kunnen vinden
of zij de berg i n achter Ieen van de Van Wu Iven' s hadden.
Door Marbel ia van Wulven wordt, in 1331, Alfer van der Horst beleend
met Nederhorst. Hierbij wordt vermeld: "so sijn ouderen van t18re
ouderen te houden plegen", verder staat er: "met het gerectlt tiende
en visscherije also van outs tot de Hofstede van der Horst behoord
hebben". Ernst van der Horst en Willern v.d. Rijn Gijsbert Honderdrnarkszoon worden als belanghebbenden genoemd.
Echter het geslacht Honderdmark spi itst zich rond
1245
af van het geslacht
Van Wulven, zodat de gemeenschappel ijke belangen minstens een
generatie ouder zj in.
Zo zou dan Ernst van Wulven (1196-±1225) leenheer van Nederhorst,
de oude ronde berg, kunnen zijn.
De ontginning vorderde. Dat het nodig was de grenzen te bepalen
tussen het gebied van St. Marie (Kortenhoef) en dat van de heren
Van Amstel (Loosdrecht) blijkt uit een geschil over de afbakening
van hun tienden.
Op 6 mei 1235 wordt het geschi I opgelost door 't Kapittel van St.
Marie, de heer Gijsbert van Amstel (Loosdrecht), de heer Egidius
van Minden (verwant aan Van Amstel) en de heer Ernst van Wulven
(1225-1259).
Dat Ernst van Wulven als scheidsrechter fungeerde, doet vermoeden
dat de Van Wulven's daar in de omgeving belangen hadden, welke
door hun dienstman aldaar behartigd werden. Niet alleen leenden
zij van de bisschop de Horst, maar waarschijnl ijk ook van St. Marie,
de Horstwaard, Ankeveen en Kortenhoef.
In het volgende blad: Roerige tijden.
Bronnen:
Oorkondeboek van 't Sticht Utrecht - tot 1300.
Wittert van Hoogland: riddert10fsteden .
J. Krol: De gescrliedenis van Nederhorst den Berg.
C. Dekker: Geschiedenis van de Kromme Rijnstreek
eeuwen .
Oud Utrecht: uitg. nov/dec. 1991 .
Maris: Nederstichtse leenacten
Register Guidonis .

in de middel-
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5

DECEM-

1892
Jan van Hemert

De naamgeving.
6 december 1892 - in z'n zondagse pak - gaat Jan van Hemert
op weg naar het gemeentehuis van Loosdrecht om zijn zoon aan
te geven. Terwijl hij diep in gedachten de laatste weken aan
zijn geest voorbij ziet gaan, hoort hij ineens: "Hee Jan, wat loop
jij er als een rentenier bij?" Verbaasd kijkt hij op en ziet z'n
jongste broer staan, die hij al een paar jaar niet meer ontmoet
heeft. "Ha, die Henk. Ja jó, ik ben op weg om m'n jongste zoon
aan te geven die gisteren geboren is". "Zo weer een jongen?
En hoe is het met Jaan en hoe gaat de kleine heten?" "Met Jaan
is het best en de kleine wordt ingeschreven als Jacob naar onze
oudste broer Jaap".
"Zeg Jan, als je hem nou 'ns naar mij vernoemde, ik trouw toch
nooit en Jaap is al vaker vernoemd. Hier jó, dan is deze gouwe
ketting *) voor de kleine Henk en met juli ie maak ik het ook
wel goed. l '
En zo geschiedde. Onze vader werd ingeschreven als Hendrik van
Hemert. Toen opa thuis kwam, liep zijn schoonmoeder - bij wie
hij nu inwoonde - hem tegemoet: "Jan, Japie heeft zo lekker gedronken". "Wat Japie, Henk heet hij".
Grote verbazing op de gezichten van de twee vrouwen en nog
lichte verwi jten van oma op de koop toe. Die verdwenen echter
snel, toen de broer en zwager met een glunderend gezicht in het
trouwboekje keek en oma f 25,- overhandigde.
*) Deze doublé horlogeketting is nog in mijn bezit.
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GESPROKEN
VERLEDEN

EN

GEHOORD
Gerard Baar

Er is aan de bel getrokken en terecht! ülris van Abcoude is de
scrlri jver van Pietje Bell geweest en niet van Dik Trom. Tijdens
de vertel avond van de heer Wartena werd ik al gekonfronteerd met
deze onjuiste bewering en er later ook op aangesproken. Mea culpa!
Als ik mij goed herinner, stond er in de Horstermeer een huis,
dat Mea Votis heette. Toeval I ig wi Ide ik in deze aflevering over
de Horstermeer schrijven, terneer daar de mensen daar heel wat
presteerden in het begin van deze eeuw, aldus Dr. Wartena. Ook
uit piëteit voor Jet, het paard van die dokter. Deze hit trok de
t i Ibury , gemend door oude K Iaas Vernooy, braaf naar all e u i thoeken
van de gemeente en heeft heel wat hoefijzers versleten.
In 1914 kwam de familie Kostelijk vanuit Broek op Langendijk naar
de poider. Het huis van Kostel ijk was nog niet gereed en zodoende
hebben ze eerst nog boven de maalderij van Verbeek aan de Overmeerseweg gewoond. Daar is Gerrit ook geboren. Zijn vader was
voordien landarbe ider geweest voor f 8,50 per week. Zijn eerste
vrouw overleed aan tyfus. Door deze omstandigheden kwam hij op
hoge kosten, want al het I innen- en beddengoed moest verbrand
worden en opnieuw aangeschaft. Hij bleef achter met 3 dochters.
Later kreeg hij kennis aan een vrouw, die altijd bij een boer in
de IJpolders gediend had en zich waarschijnl ijk uit heeft laten
kopen uit de boedel van haar ouders.
Zo werd 11et mogelijk nieuwe stappen te ondernemen en dat resulteerde
in het laten bouwen van een huis met grote schuur in de zich langzaam vullende Horstermeer.
Op het hoogst gelegen gedeelte van Zijn land had vader Kostel ijk
uien gezaaid om te proberen zaad te winnen. Zijn vrouw was daar
bekend mee, omdat ze uit Andijk geboortig was, het zaadland bij
uitstek vanwege de kleÏl'ge bodem. Terwijl dit produkt op dat hogere
land stond, om precies te zijn de bovenkoppen van de akkers aan
de noordzijde van de polder in het verlengde van de huidige doodlo-
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pende Dwarsweg (Koste I ijk gist dat het hier misschien gegaan is
om een poging te doen de Herenwey uit Ankeveen door te trekken
naar üvermeer), werd de Horstermeer onder water gezet en er ontstond voor onbepaalde tijd een totaal drassige polder. Dit vond
plaats in het kader van de mobil isatie en als onderdeel van de
Hollandse water I inie. Vader Kostel ijk werd als soldaat opgeroepen
en ingekwartierd, terwijl zijn vrouw achterbleef met de pasgeboren
Gerrit en de 3 meisjes. Ze is na september nog de polder ingegaan
om de uien te oogsten.
Een ui heeft 4 stengels, die weer koppen krijgen, waar het zaad
zich in gaat bevinden. In de herfst wordt dat zaad geoogst. Ze
had de opbrengst plus de uien op zolder gelegd, waar het ongelukkigerwijs verschimmelde, omdat ieder produkt zijn eigen specifieke
aanpak voor opslag nodig heeft.
Nadat de Horstermeer weer droog gevallen was en vader Kostel ijk
teruggekeerd was, begon deze met het verbouwen van Kool. Vooral
rode en witte kool. Een typisch Noordhollandse teelt. Daar kwam
bij, dat hij 4 bunder land bezat en iets moest gaan doen dat niet
erg arbeidsintensief was. Alleen in de winter gaf het veel werk,
zodat men eigenl ijk het hele jaar door werk had.

De koo/boet. De kool in wa/en op(let,~st.
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Noord-Hollanders waren koude grond tuinders, in tegensteil ing tot
de Westlanders, die hierheen kwamen en al snel met platglas begonnen, waaronder ze b.v. meloenen kweekten. Ze waren meer fijnteiers
en moesten dat wel doorzetten, omdat ze maar één bunder land
hadden en meer kinderen. Kinderen zi jn graag bezig en kunnen tot
goede resultaten komen. Kostel ijk geeft hier een voorbeeld van.
Als volwassene moest je echt je best doen om 100 kg. sperziebonen per dag te plukken. Toch waren er kinderen die 80 kg per dag
haalden en dat was ondanks mijnheer Van Houten (van de Kinderwet)
moo i meegenomen.
Het waren natuurlijk kompleet andere tijden. Iedereen moest zijn
steentje bijdragen en had niets meer in te brengen dan lege briefjes.
De gevleugelde spreuk van "eten tot je zweet en werken tot je
koud wordt" deed toen nogal eens opgang.
Bij koo I gaat dat anders. Men i s natuur I ijk a Itij d druk geweest
maar als het eenmaal stond had men er weinig omkijken naar. Schoffelen behoorde tot de bezigheden die veelvuld ig terugkeerden in
de Horstermeer. Het vuil groeide altijd sneller dan de groente. Maar
als alles goed ging oogstte men de rode kool na 20 oktober. Als
men het voor die tijd deed werd de kool namelijk slap. Die datum
was een gunstig tijdstip omdat in de winter de prijs van kool opI iep. De and i jvie was weg en de mensen kochten graag ter afwisseI ing een rood kooltje eens in de 14 dagen. Appels en peren hadden
de mensen genoeg. Fruitbomen bij hu is was een normaal gegeven,
Coniferen hebben hun plaats ingenomen, de EIstars komen uit de
Betuwe gerold .... bijna.
Tot slot nog even een eigen (G.B.) inbreng voor we de volgende
keer verder gaan met de beginjaren van de latere "Tuin van het
Gooi"
Kost e I ijk verte I de ook nog dat men geen 10 rode ko Ien i n een grote
schuur kan leggen. Ze drogen dan uit en verpieteren. Hoe voller
een schuur, hoe beter. Het vochtgehalte blijft dan bijna konstant
zonder allerlei technische hulpmiddelen.
Een kool schuur is als de bevolking van de Staat der Nederlanden.
Lekker dichies bij dichies en maar duwen en wenden en keren.
Pappen en nathouden en denken dat ze het slecht hebben. In ieder
geva i zij n we beter af dan die rode, witte en groene koo I. We kunnen
niet zomaar verkocht worden aan de meestbiedende en sterker nog,
een ander wi I ons voor geen geld van de wereld hebben. Dat zou
teveel van het goede zijn!
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Uit: Nederlandse Historiën

no 4/5 oktober 1982
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Overzicht van archieven en indices betreffende Nederhorst den Berg
aanwezig bij het
Streekarchief te Hilversum
Archieven van:
gemeentebestuur, 1625-c. 1968 >Imet burgerlijke stand: geb. 1811-1892; huw. 1811-1912; over\. 1811-1932
bevolkingsregisters, (1829) 1850-1944 ""
gerecht, 1620-1911 ""
notarissen, 1664-1710; 1770-1789 >Ipolders:
Blijkpolder, 1708-1951 ""
Heintjesrak- en Broekerpolder, 1762-1979 ""
Horn- en Kuijerpolder, 1746-1962 ""
Horstermeerpolder, 1612-1980 ""
Spiegelpolder, 1779-1979 ""
Nederlands Hervormde Gemeente, (1600) 1625-1954 >IDTB's (doop-, trouw- en begraafboeken van voor 1811)
"" betekent dat er een toegang is in de vorm run een inventaris of plaatsingslijst

Indices op bovengenoemde DTB's
hervormde dopen 1639-1811
hervormde huwelijken en impost huwelijken 1625-1811
hervormde begraven en overlijden 1685-1811
Indices op het oud-notarieel archief
inv.nr. 3866 Gohannes Graskaas) 1664-1675
inv.nr. 3867 Gohannes Graskaas) 1675-1691
Indices op het oud-rechterlijk archief
inv.nrs. 3357-3360 (transporten en hypotheken) 1757-1811
inv.nrs. 3361-3365 (schepenakten) 1624-1710, 1722-1811

Bezoekadres: Oude Engweg 23, Hilversum. Postbus 9900, 1201 GM
Telefoonnr.: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

