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IN MEMORIAM J.J.F. KROL
Ons bestuur bereikte het bericht van het
overlijden van de heer J.J.F. Krol op 85-jarige
leeftijd te Heemstede. De heer Krol is vooral
bekend door het op schrift stellen van de
geschiedenis van Nederhorst den Berg. In 1949
verscheen dit vrij omvangrijke werk, waarin een
duidelijk
beeld
wordt
gegeven
van
de
geschiedenis van het dorp, het kasteel, de
kerken en ui teraard de bewoners. Nog al tij d
geldt dit werk als *standaard* bij het nazoeken
van historische gegevens.
De heer Krol heeft in de gemeente Nederhorst den
Berg de functie van secretaris/ontvanger bekleed
gedurende de periode 16 februari 1937
16
september 1953. Een tijd waarin veel is gebeurd,
problemen van een wereldoorlog met de inundaties
binnen onze gemeente en (her)opbouw van de
gemeente in de jaren daarna.
Naast het secretarisschap bekleedde de heer Krol
nog diverse andere functies in polder- en
kerkbestuur.
Onze deelneming willen wij betuigen aan de
familie Krol.

Het bestuur van de Historische
Kring Nederhorst den Berg
J.E. Jansen, voorzitter.
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MEDEDELINGEN & BERICHTEN
Uw contactblad wordt van nu af aan getypt op een 5t*rWriter
60. Hopelijk een verbetering.

***********
Vorig jaar op de Open Dag van TVE moesten we velen
teleurstellen: Het kasteel en bijgebouwen konden maar door een
beperkt aantal geïnteresseerden bezocht worden. Zaterdag 7
mei jl. grepen zo'n 80 leden en niet-leden de kans aan alsnog
het kasteel onder deskundige leiding binnen te dringen. Het werd
zeer gewaardeerd, dat de gedane belofte gestand werd gedaan.
Heer Jonker en medewerkers, hartelijk dank voor deze 'tweede
kans'-gelegenheid.

***********
Geschonken aan de Historische Kring:
1 Bidprentje van Anth. Hageman - Ans v.d.Linden Hageman.
Fotoreportage Veefokdag, Opening Van Harinxma thoe 5100ten kleuterschoolOvermeer en Verbouw Warinschool Fam. Van den Berg-Tamming.
1 foto - Th. Groenendaal.
Weesper bevrijdingskranten e.a. - H. van Kooten.
Het Parool 26 nov. 1986, Artikel Nederhorst den Berg Mevr. C. Hageman.
Wilt u ooit iets weg doen op foto- en/of documentatiegebied,
laat het ons dan even weten. Misschien zit er iets tussen wat
beslist de moeite waard is te bewaren.
Ook recente foto's en documenten worden eens oud en zijn dus
vaak het bewaren waard.

***********
Van de Historische Kring Huizen kregen wij bericht van het
verschijnen van het boek "De Huizer molen", geschreven door
de 'Molengroep' .
lets voor de Historische Kring Nederhorst den Berg? Een
molenwerkgroep? Er zijn molens genoeg geweest in den
Berg! !
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Volgend jaar wordt herdacht en gevierd dat ons land 50 jaar
geleden bevrijd werd. Ongetwijfeld zal ook in Nederhorst den
Berg de nodige aandacht aan deze historische gebeurtenis
besteed worden. Misschien kunt u uw bijdrage leveren in de
vorm van een herinnering, foto, document, verhaal of anekdote
wat betreft de viering van het bevrijdingsfeest 1945 en de
eerste Koninginnedag op 31 augustus.
Wij willen u graag terzijde staan.

***********
In verband met de herdenking van 50 jaar bevrijding in 1995
worden er in Noord-Holland enige
aktiviteiten georganiseerd
voor diegenen,
die zich
willen voorbereiden op deze
herdenking.
Okt/nov. 1994 - Lezingencyclus Achtergrondinformatie WO

11 .
19 nov. 1994 - Het afnemen van historische interviews.
Jan/feb. 1995 - Geschiedenis schrijven onder begeleiding.
Inlichtingen over data, kosten, etc .: Jan Baar.

***********
De Historische Kring Nederhorst den Berg is in het
gekomen van het boek 'De Vecht' van Jac. P. Thijsse.

bezit

***********
Ter gelegenheid van de expositie ONDERWIJS IN NEDERHORST
DEN BERG zal er ook een themanummer van ons contactblad
verschijnen. Als u een bijdrage wilt leveren in de vorm van een
artikel, verhaal, verslag, enz. dan kunt u contact opnemen met
een van de redactieleden. (De kopij voor dit themanummer dan
rond 1 september a.s. bij ons inleveren).

***********
Kopij voor het decembernummer graag vóór 1 november 1994
inleveren.

***********
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AKTIVITEITEN/WERKGROEPEN
EXPOSITIE ONDERWIJS IN NEDERHORST DEN BERG
De vorige oproepen in 'De Brug' en ons contactblad hebben
gelukkig enige respons opgeleverd. 'n Paar prachtige foto's,
aardige
documenten,
leuke
platen,
getuigschriften
en
schoolwerkjes zijn ter beschikking gekomen voor de expositie in
de Bergplaats op 15 en 16 oktober 1994.
We zijn er erg blij mee, maar het is nog wel wat te weinig voor
een goede, overzichtelijke tentoonstelling.
Daarom: Laat uw gedachten nog eens gaan; breng ons op het
spoor van een deel van het onderwijsverleden. Wij kunnen nog
veel gebruiken.
U hoeft uw foto's en dergelijke NIET af te staan, wij willen ze
alleen maar in bruikleen of maken er een kopie van.
Heeft u iets beschikbaar, laat het ons dan even weten. U kunt
contact opnemen Arie Kostelijk, Dammerweg 64, tel. 4898, Ruud
Verkaik, Fazantelaan 17, tel. 4317 of Jan Baar, Kerkstraat 6,
tel. 4309 .
JA, DAT HOUT!

Gé Verheul

In het decembernummer van het vorig jaar vraagt Jan van
Hemert nog eens onze aandacht voor dat merkwaardig
verschijnsel:
Kienhout uit de polder. Hij wijst er op dat de
veenbodem altijd in beweging is: vorst en opdooi, droogte en
hoogwater. Dat verklaart ook de verschillende diepten waarop
dit versteende hout wordt aangetroffren. Geen wonder dat het
vinden van die soms dikke, zwarte boomstammen op de fantasie
heeft gewerkt. Waren het nu alleen maar
typische
moerasbomen, wilgen, populieren en berken, dan zou je kunnen
denken: die horen hier thuis, zijn omgewaaid en meteen onder
water verdwenen. Maar er worden ook volwassen beuken en
eiken, moereiken genoemd, aangetroffen. Dan ligt de conclusie
voor de hand dat hier ooit een compleet bos heeft gestaan .
Het feit dat dit hout keihard, moeilijk te zagen is maar wel te
splijten, is er de reden van dat in diverse plaatsen van ons land
dit gewild materiaal was voor dakspanten. Ze wilden slecht
branden!
De fantasie is met dit soort bomen op de loop gegaan. Er is een
legende over Kymbrische vloed. Ver vóór onze jaartelling zou
een strijd tussen Kymbren en Teutonen zijn beslecht door een
gigantische storm- en regenvloed die alles vernietigde . En zo
zou het zijn gekomen!
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VERSLAG WERKGROEP PETERSBURG

We maken vorderingen al is het langzaam, maar af en toe geeft
het verleden weer wat prijs van de "geheimen" van Petersburg:

-

Er is kontakt opgenomen met wat mensen en bedrijven die
betrokken zijn geweest bij de aanleg van de gasleiding
naar Nigtevecht in de 70-er jaren.
Er is gebleken dat er toen wel het een en ander gevonden
is, maar helaas nooit geregistreerd of officieel gemeld bij
de betreffende instantie.
Informeel is ons bekend geworden dat er nog een deel van
de
aanlegsteiger/terras
aan
de
Vecht
onder
de
waterspiegel moet zijn . Er zouden fundamenten van de
grote vijver zijn gevonden.
De bel van de overhaal van Petersburg zou zich in Peru
bevinden!
Deze mogelijkheid, de contacten met de bij de aanleg
betrokkenen, wordt verder nagezocht.
Het archiefonderzoek heeft geleid tot een overzicht van de
eigenaren van Petersburg van Christoffel Brants (1708) tot
ongeveer 1860. Nu kunnen we gaan zoeken wat er verder
over deze eigenaren bekend is en onder welke eigenaar de
hofstede is afgebroken.
De werkgroep is min of meer uitgebreid 'met Mevrouw
Struiving-van de Vliet uit Hoorn, die gaat proberen via
archieven in Petersburg, wat meer te weten te komen over
de hofstede Petersburg .
Navraag
over
eventuele
registratie
van
vondsten
betreffende Petersburg in de 70-er jaren bij de Rijksdienst
voor Archeologie en Bodemonderzoek te Amersfoort
leverde niets van dien aard op. Wel resulteerde het in het
aanbieden van assistentie en technische hulpmiddelen als
wij zover zouden zijn dat we boringen e.d. kunnen gaan
verrichten. Een contact om warm te houden.
Tot zover het nieuws van de werkgroep Petersburg.
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VAN DE KAART
Ruud Verkaik
Een groet uit Nederhorst den Berg, verzonden door H.W.
Wolsman aan de Jongenheer W. van Poeteren, wonende aan de
Laan van Overvecht in Hof van Delft.
Deze mooie kaart laat een stukje Dammerweg zien, omstreeks

1903.
Links van de Reevaart een woning waarvan het achterste deel
nog staat, nu is er de werkplaats van De Groot en architect
Zweers . Ook ziet u de korenmolen van Pfeiffer, nu BEPOstation.
Het hoge gebouw rechts is de Chr. Nationale School. Er boven
woonde het hoofd, meester v.d. Hoeven. Het lage woninkje er
voor werd bewoond door de fam. Drijver en Rensenbrink, de
laatste was koster van de Gereformeerde Kerk, die er achter
stond.
Tegen de bomen ziet u de geschilde wilgetenen staan voor de
hoepelbuigerij. die achter de school stond .
Op de achtergrond is de molen (zonder wieken) van de
Spiegelpolder te zien.

DE NES, OF HET REALENEILAND
J. Boerstra
Wie oude kaarten van dit gebied beziet, ontdekt dat de Nes
oostelijk van de Vecht ligt en een
deel vormt van de
Meeruiterdijkse polder of Prutpolder in de gemeente Nederhorst
den Berg, en dat er aanvankelijk een voetpad liep door het land
om de weg naar Overmeer te bekorten.
In opdracht van de Provinciale Staten van Utrecht werd de
Vecht in de jaren 1625-1630 verbeterd voor de scheepvaart,
ongeveer in 1629 werden de Nesservaart en Reevaart in
Nederhorst den Berg gegraven.
De doorgraving van de Nes werd in acten aangeduid met
meerdere namen n.l.: "Nieuwe doorsneijdinghe, Nieuwe Vecht,
Nauw van de Nes, Nesservaart en Nesserrak " .
Na de doorsnijding in 1629 begint het leven van het
afgescheiden land "De Nes" pas goed.
Het is een eiland geworden en dus ook een zelfstandig poldertje
van ca. 14 ha, dat alleen toegankelijk is via een klapbrug over
de Nesservaart. De brug (eigendom en in onderhoud van de
Staten van Utrecht), is alleen bedienbaar aan eilandzijde, en
moet geopend blijven ten behoeve van de toenemende
scheepvaart in de Vecht.
In 1633 wordt het eiland "de Nes" gekocht door Pieter Jansz.
Reael, ontvanger der gemeenelands middelen te Amsterdam, die
De Nes daarna het "Realen Eylandt" noemde . De verkoper van
De Nes is niet bekend, evenals het gebruik en de bebouwing. Na
een familiebezit van 54 jaar erfde zijn achterkleinzoon Pieter
Reael het eiland. Deze was toen Heer van Nigtevecht en ook
Vrijheer van Vreeland en de Dorssewaard. In 1687 liet hij een
buitenplaats op zijn eiland bouwen.
De ontwerper en bouwer van het huis was Herbert Cramer,
"Stads Meester Metselaar en Keurmeester van de gebakken
steen" te Amsterdam (salaris f 800,- per jaar en vrije woning) .
Prenten van Bastiaan Stopendaal vermelden het volgende:"D-it
h/1JÎ/.) M de ee!t/.)ten ~tun van ge.«vijt den 8 ap!til 1687, en
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Plattegrond van het huis (1687)

2
341

oncleJt dak geÁYiacM den 21 augU/.}tu/'} 1687, en in die ti,fdt om de
'tegen niet eeM hoeven uyt te 1cJteyden, en M in 't faalt, 1688
de naam gegeven van het huy1 te Nigtevegt, etc.".
Na het overlijden van Pieter Reael in 1701 en Maria Eleonora
Huijdecoper in 1706 erfde hun dochter Sara "De Nes". Zij was
daarna 52 jaar eigenaresse van het eiland met de Buitenplaats
"De Nes" of "Nesserak" en zij overleed in 1768.
Zij kocht land aan in de omgeving, bijv. in Vreeland "De oude
Boel" en "De Kuilen". In de Prutpolder kocht ze 4 morgen land
genaamd het Leisjesland, 5 morgen griendland, 4 morgen
weiland en 5V2 morgen bosch.
In haar testament wordt De Nes als volgt omschreven:
"Ho{,1te.e.de genaamd NeMeMak met de daa'lÁYiji>eho'Lerute,
-laruieJ!i,jen, ook de huijMnge, en de g'Loote witte e,ifke k.a.1t,
i>oven in het voo'Lhuij1 van het ze4ve huij1 1taande ( w0tke
daaJt,6.if Uijven moet), de1meede de 1chuijten, het fagfe, de
1chouw, vMka'Len, netten en (JMchgMeed1chappen, de 1inke'L1
met kettingen, a11en en 1peken, Jtaamt1e1, en aAk het
tuijng~chap, i>anken, 1chee'L6.ank, g-lazen, k'LuijwageM,
We'LeWageM,
m0tkkalt,
twee
welLepaaJt,den,
tuigen,
hoo{,tM;eMe.n, en at 't geene (Je'Lde'L tot de i>o~e 6.ehoo'Lt
erute, wijde'L1 ook het .tand O(JM de Mug, zijrute, twaaA,f, mo'r,gen
(Jie'Lhonde'Ldnegentig 'Loeden, ieggende in de P'Lutpoide'L
etc." •
Sara Reael wonend aan de Raamgracht te Amsterdam stelde een
nieuw testament op en herriep alle voorgaande:
"20 ianua'Li 17 52 donde'Ldag '1 a(Jond1 te (Jiji, uU'Len en nu (met
~ke 'Lecommarr.d.aAii.e (Jan zieA, en üchaam) geheei
opnieuw dMponeeILende:
"VOOILM 'Lecommandee'Lt zij ~ce aan weA,gem0tde haelLe
zU/.}te'L, om in hunne dieMt te wiUen continuee'Len Hend'Lik de
BOM en A'Liaentie zijne huij1(J'LOUW, om aUe1 waalt te neemen
zoal1 zij nu 6.ij 't kven van de te1tat'Lice doen, en al1 wannee'L
deze4(Je het We4 komen te maken, en hunnen dieMt ten
genoegen (Jan de1 te1tat'Lice1 z(1l.}te'L Uij(Jen waalt,neemen, zo
i>egee'Lde zij te1tat'Lice dat aMdan na het o(Je'LÜjden (Jan
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doo'!, hem Heru:JM,k zcu genooten weAden - wee
de ko0ijen die daalt zijn
mag ve/IJUezen). I'1'IÁA/.>gade!l!.l wee veeJl,óen en wee pittken.
6enevetv.l nog eene Mmme van wee honde'Lt gl.llldetv.l aan geU.
CitMmede voo'!, het kind Lij~ie. de ZUf.l~docltte!t van A'tti.aentie.
de Mmma van vij{ytig gl.llldetv.l. maM indien de ge~ Hend;r;ik
en A'Liaentie Idjt hunnen dietv.lt mogten wiUen veAt'Lecium. ob
lig niet tot vo,(Jwmen genoegen van haa'L ~tat'Lic~ zUf.lt0t
ge..dlr,agen. en ~ Mhoo!tMjk waMneemen. ZO zuMen zij ~
genieten ob hieAldjt konnen pltetendee'Len". etc. etc.
haeAe

ZUf.ltelt

g~ ko0ijen (die hij zek(, Idjt

"geM,jk zij ook wei eap'LeMeM,jk veAUed ~ te geeven ob te
gunnen aen Stifntie DIdj~b. dewij-l die de dietv.lt6oden he%t
veA-l0ij d om aan haM te geeven ob toe te zenden •t geen aan de
~tat'Lice 6eho0'Lde, en ~ de ~ce op een o~ke
wijze hee,bt knadeeA,d".
De Nes vererfde op Sara's zuster Wendela Eleonora, en 10 jaar
later op haar kleindochter Wendela Eleonora ten Hove. Na haar
overlijden in 1814 erfden haar kinderen f 1.852.500, --, ieder f
617.500, -- . Margaretha Johanna erfde het Huis ten Bosch in
Uitermeer, waardig f 10.000, --; Andries Cornelis het huis te
Doorn in Zeist f 80.000, -- waardig, en de oudste dochter
Cornelia Adriana Munter, gehuwd met de Graaf van Bosé uit
Dessau erfde:
Het Realeneiland met Hofstede en Huizinge de Nes (boedel
Sa 1ra Reael). met aangrenzend 4 morgen weiland in de
Prutpolder genaamd "Leisjesland" , een buitendijks rietbosch van
4 morgen genaamd "de Kuilen", en land over de brug t.w. 5
morgen griendland, 4 morgen weiland en 5Y2 morgen bosch in de
Prutpolder, alsmede Hofstede het Hemeltje met bijbehorende
landerijen. Waardig f 22.000,--.
Er is een kadastrale kaart uit de Franse bezettingstijd die toont
hoe de Nes er dan uitziet.
In 1821 werd de Nes na een familie-eigendom van 188 jaar
verkocht in een openbare verkoping te Utrecht.
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De torens van het huis zijn nog net te zien.

Koper was Abraham Dubois, Heer van Loenen en Kronenburg. Hij
kocht: Hofstede het Hemeltje naast de Nes met 13 bunders
bijbehorend land in de Prutpolder, en het Realeneiland met "Een
Buitenplaats genaamd het huis de Nes of Nesserak" , o.m. als
volgt omschreven:
"~ncJ,e vooMf.,
m e.ene ~nltuking, koeMJt~ en
paa'tde.l1.I.>taA"
o'Lang~,
ttdnmaMwoning,
duivento'LeM,
~cJtuiterr.lu.Lil.> en veltde.lte getimmeltten, mo~ en a~ ttdnen,
-UingellÁ>OMcJten en -tanen, ~peciaa-t ook met he.t 'Legt tot de.
viMc1teJW1 in de. 'Livie.'L de. Vecht, zoo ve.'L'Le die. wpencJ,e M
'Londem he.t e.Uand vanotu:il.> genaamd he.t ReakneUand, Waa'LOp
de. htdzinge M MaancJ,e, en daa'Wnde.'L
rne.de. ieg'Lepen de.
viMc1teJW1 in de Ree.de.vaa'Lt ol, nieuwe doo%nijding zoo ve.'L'Le
die. ~ VOO'L -tang~ he.t vOO'Lrn<Ude. e.Uand" •
Na 8 jaar, in 1829, worden de landerijen van Abraham du Bois
in Amsterdam geveild t.w. De Nes, Hofstede Het Hemeltje en
ruim 13 bunders land in de Prutpolder, allen gelegen onder de
gemeente Nederhorst den Berg.
Het Hemeltje gaat naar Gerardus Blancke, makelaar in
Amsterdam voor f
7.550, --. Het land naar Gerrit Schottelink,
fabrikant in Nederhorst den Berg voor f
3.550, - - en De Nes
wordt gekocht door Dirk Hoogbruin uit 's-Graveland voor f
20.100,--.
Hij betaalde uit eigen middelen f 100, -- en de rest onder
hypotheekstelling aan Henderik Oyens, makelaar te Amsterdam
met de onderpanden Zuid-Wolfsbergen, groot 17 bunder en
Noord-Wolfsbergen, groot 23 bunder, door hem gekocht in
1816.
In de hypotheek voorwaarden werd gesteld:
f 20.000, -- aan te nemen en direct door te betalen aan
verkoper Ou Bois, De Nes te verzekeren voor f 30.000, --, en
de opbrengsten uit partiële verkoop of sloping uitsluitend te
gebruiken voor aflossing van de gestelde hypotheek.
Dirk was eerder ontslagen als Maitre d'Hotel op Schapenburg en
dreef logementen op N.- en Z. Wolfsbergen . Hij was daarnaast
grossier in sterke dranken en van vele markten thuis.
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Op 15 november 1830, ruim een jaar na de koop, verkoopt hij
de Nes voor f 4.050, -- aan Jan van den Andel, secretaris van
de gemeente Vreeland. In de koopakte wordt het als volgt
omschreven:
"de g'Wnd van de l>uitenplaat6, genaamd het huM. de ~, etc."
voor de som van f 4.050, -- o.m. op de volgende voorwaarden

t.w.:
--"Dat ortdeJt. gemeAde koop en veJtJwop t1ti0t Mg'tepen M, de
ov~ge6tevene en nog op de g~ond d~ 60vengemeAde 6tdten~ .{,iggeruJ,e a.f,.IYtaak van de daaA op geMaan ~ruJ,e
H~en HUtizing, noch ook tviet de daaAop nog opUaaruJ,e
O'tanjeAtie
en
Ttdnmanówotving,
Koep01,
P~n
en
D~ve~en, aAI.:, he:tweAk doo~ of, van wegenó de veJtJwp~,
z<d wo~n gezoltgd en zich daaM;oe ook veJIMnd, dat <d
he:tz01ve ~k op den e.eJI,1ten Mei d~ jaall.t1 ac.httienhondMd een en deJt,tig gearnov~ en van de g'Wnd ~
60vengemeAde I>Utitenplaat6 z<d wezen, zijruJ,e e~ ortdeJt. deze veJtJwop rne.ede I>eg'tepen het koeMh~, paaJu:lenl.lt<d en
mo{,enh~" - - •
Hieruit blijkt dat De Nes gesloopt werd in opdracht van de veelzijdige ondernemer Dirk Hoogbruin waarmee na 124 jaar een
einde kwam aan het "Huis te Nigtevecht", alias "de Nes of
Nessenrak ".
De handel met De Nes leverde Dirk in 14 maanden tijd een verlies op van f 16.050,--. Of dit nog rendabel is t.o.v . de sloopkosten, verkoop en afvoer van de sloopmaterialen is niet waarschijnlijk. (12 jaar later in 1843 ging hij failliet en werd zijn hele
bezit verkocht).
Op 11 maart 1834 verkoopt Jan van den Andel de Nes t .w. "de
grond met de stal of schuur die er thans nog op staat van de
buitenplaats genaamd het huis "de Nes of Nessenrak ", gelegen
onder de gemeente van ouds Nederhorst den Berg , doch bij
Koninklijk Besluit van den tienden januari 1834 overgegaan tot
de gemeente Vreeland" . Koper is Johan Friedrich Bekötter,
gehuwd met Maria van Eek, wonend te Amsterdam, voor f
6.050 , --. Een winst dus van f
2.000,-- voor Jan van den
Andel.
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De gemeentegrens tussen Vreeland en Nederhorst den Berg.
Kort overzicht van het verloop:
1795 Plaatselijke Besturen worden omgezet in Gemeente Besturen.
Tijdens de Franse inlijving 1810-1813 worden een aantal
administratieve maatregelen bij Keizerlijk Decreet ingesteld
t.w.:
== Het Bevolkingsregister.
Iedereen moet een achternaam
hebben, zo niet dan maar een naam aannemen.
== Gemeenten met minder dan 500 inwoners worden samenge-

voegd met aangrenzende grotere gemeenten. Nigtevecht en
Anveveen komen daardoor bij Nederhorst den Berg .
== Heerlijkheden

en

plaatselijke

rechterl i j ke

regelingen

vervallen.
== Het metrieke stelsel wordt van kracht. Oude maatvoeringen

zijn verboden.
== Het land moet worden opgemeten en vastgesteld naar eigen-

dom, omvang, gebruik en bebouwing.
De dienst van het Kadaster wordt voor dit doel ingesteld per 1
maart 1811 (In Frankrijk ingesteld in 1799).
Het doel hiervan is aan de Burgers/eigenaren overheidsheffingen
op te leggen naar rato van omvang en gebruik van de grond en
de omvang en waarde van de opstallen. Zogenaamde heffingen
voor Gebouwd en Ongebouwd.
In 1813 vertrekken de Fransen uit ons land, doch de ingestelde
Franse regelingen worden merendeels gehandhaafd, zo ook het
Kadaster.
1815 Nederhorst den Berg wordt op verzoek van de ingezetenen
en eigenaren van Heerlijkheden, weer opgesplitst in drie
gemeenten.
1819 Nederhorst den Berg, Ankeveen en Kortenhoef komen bij
de provincie Noord-Holland. De grens ligt midden in de
Vecht.
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Daarna was er veel geharrewar. Nederhorst den Berg was 1282
ha groot gemeten, met of zonder de Nes. De Nes is 13 ha.
Vreeland mat in 1832 incl. de Nes 505 ha.
Het procesverbaal van de gemeentegrensvaststelling van
Vreeland wordt in 1832 niet door de burgemeester van
Nederhorst den Berg ondertekend. Zijn bezwaren daartoe staan
in het procesverbaal vermeld . De Nesservaart is niet de juiste
grens, en de Nes hoort bij Nederhorst den Berg.
Men zoekt een en ander hogerop uit, waarbij bleek:
Den Berg was bij eindopmeting niet 1282 maar 1478 ha groot,
en dus werd bij Koninklijk besluit van 10 januari 1834 de Nes
aan Vreeland toegewezen .
Wat deed het kadaster kort samengevat:
Alle terreinen en opstallen werden per gemeente opgemeten,
van een perceelnummer voorzien en in Kaart gebracht op de
zogenaamde Minuutplans. Voor Vreeland zijn 4 kaarten gemaakt .
Voor heel Nederland zo'n 17.000!
Oorspronkelijke tafels van eigenaren werden voor iedere
gemeente aangelegd, waarin eigenaar , perceel nummer en
grootte,
perceelsbestemming en bebouwing gespecificeerd
werden .
Het grondgebruik kende 18 soorten en klassen . De gebouwen
kenden 25 klassen voor huizen en 5 klassen voor andere
opstallen zoals molens, ovens, pakhuizen , etc.
Het immense werk, was landelijk pas na 28 jaar voltooid .
Op de kaarten staat rond de Nes "Commune de Vreeland"
aangegeven, de Nes hoort dus bij Nederhorst den Berg. De kaart
is nooit definitief geworden, toont tal van doorhalingen en heeft
een Franse tekst o.a. "Maison dit de nes pont dit hemeltje".
We keren terug bij de gesloopte buitenplaats de Nes met
eigenaar Friedrich Bekätter. Hij bouwt er een nieuwe
buitenplaats op en overlijdt spoedig daarna, blijkens een acte
van veiling van de Nes gehouden op 11 november 1835 in opdracht van zijn weduwe Maria van Eck.
Jan van den Andel treedt op als haar gevolmachtigde en de Nes
wordt als volgt omschreven :
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"Een I>uiten~ genaamd het h~ de Ne/.) Ob Ne/.)óe!tak met
dezeÁ.veJt geheeA, l'Itieuw ge60UlJJde heeJte,nJw,izing, ko~,
pa.a!l.de-Mta.-Uing, tuinmanówoning en wateJtrnokntje, etc. Het
houtgewaó, 'Udgt en 'tiet 1rRA;weA,k wndom het peJtceeA, aan de
wateJtJwnt gweit I>ehoo'tt mede hieJt,Uj".
Verder:

"Een peJtceeA, wateJt zijnde de zoozeeJt 6ekende viMcheJtij
wndom het ~ de nel.) 0.(, ~ rnedeg0legen etc. - gwot
negen l>undeJt 43 weden en 80 eA.kn. Bij dit peJtceeA, 6MoO'tt
eenen dijk ondeJt V'te0land met het daaItop 0.(, wngó gweiende
houtgewaó, 'Luigt en 'tiet, etc".
Alles werd opgehouden en twee maanden later (in november
1835) door weduwe Bekötter verkocht aan:
"Jonkheer Geerhard Johannes Beeldsnijder van Voshol, lid der
Provinciale Staten en van de Ridderschap der provincie Utrecht,
wonend te Utrecht". De koopsom ad f 10.700,-- is f 400,-hoger dan het eerdere veilingbod.
Nu lijkt er weer een rustiger periode aan te breken doch dit is
maar schijn. Er zijn n.1. plannen gemaakt die misschien al
bekend waren voordat Jhr. Beeldsnijder de Nes kocht, want zie:
Op 27 en 28 november 1837 zijn 52 personen bijeen in het
logement de Doelen in Amsterdam en stichten een commanditaire vennootschap, met de doelstelling:
"de Oprichting, in Werkingbrenging en Voortzetting eener
Mechanieke Papierfabriek hier te Lande".
Lezing van de heer J . Boerstra voor de Historische Kring Nederhorst den Berg in
april 1994 .
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NEDERHORST EN HET RIDDERGESLACHT
VAN WULVEN
Samengesteld uit de door de heer J. Weenink verstrekte gegevens .

ROERIGE TIJDEN.
In 1250, met de komst van Bisschop Hendrik van Vianden,
ontstaan er problemen in het Sticht (provincie Utrecht). De Van
Wulven's en met hen vele anderen zoeken steun bij Van Gelre.
De heer van Loenersloot draagt zelfs zijn huis op aan Van Gelre.
Gezamenlijk trekken zij ten strijde tegen deze bisschop. De strijd
is hevig en duurt lang (1250-1267). De heren van Wulven
vluchten voor de periode van 1250-1260 naar Sterkenburg
(Driebergen). Het reeds bestaande kasteel aldaar wordt, met de
hulp van Gelre, versterkt.
Ernst van Wulven overlijdt omstreeks 1260. Niet lang na het
overlijden van Ernst komt een spion van Gelre naar het
Nedersticht. Deze spion heeft een lijst nagelaten met ridders
waarop de graaf kon rekenen in de strijd tegen de bisschop en
Holland. Op deze lijst komt Alfer, zoon van Ernst van Wulven
voor. Deze Alfer van Wulven, zo wordt aangenomen, zou in de
periode van 1262-1279 een kasteel bij de Berg hebben staan ,
waar hij regelmatig vertoefde . Hij sprak er recht (met
uitzondering van halszaken) en inde tienden.
Een nieuwe bisschop wordt gekozen. Met deze bisschop Jan
kunnen de Van Wulven 's het wèl goed vinden . Zij proberen zich
los te maken van Gelre en lonken naar Holland. De band met
Holland wordt in de zeventiger jaren steeds sterker .
De heren Van Wulven krijgen in 1274 grote onenigheid met de
heren van Amstel.
De heren Van Amstel trekken plunderend en brandstichtend rond
in het Sticht tot Vianen aan toe. Nederhorst zal ook niet aan
deze plunderingen hebben kunnen ontkomen . De heren Van
Wulven hebben in die periode weinig tot geen profijt van Nederhorst en hun overige bezittingen daar in de omgeving. Ze zullen
er nauwelijks een voet hebben durven zetten en woonden
waarschijnlijk elders.
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Helaas gaat het met de bisschop niet zo goed. Zijn geld is op en
in 1279 ziet hij zich genoodzaakt het hele Nedersticht en ook
Nederhorst aan Holland te verpanden. De machtige heren Van
Amstel zijn zeer ontstemd over deze gang van zaken.
De graaf van Holland beleent, omstreeks 1285, de heren Van
Voorne met delen van het Nedersticht, waaronder Nederhorst.
De Van Wulven's hebben dan niet meer de bisschop als leenheer
maar de heren Van Voorne. Met de verkrijging van de bisschoppelijke goederen neemt de heer Van Voorne aan, dat hij ook
recht heeft op de rechtspraak in Kortenhoef en Ankeveen. Deze
plaatsen zullen wel tot de Horst behoord hebben, maar waren
geen bisschoppelijk leen. Deken ~n kapittel echter bevalen de
schepenen aldaar alleen naar de schout van St. Marie te
luisteren .
Tot 1303 bleef de rechtspraak een twistpunt in dit gebied.
In 1296 wordt Floris V, graaf van Holland, vermoord. Jan van
Henegouwen volgt Floris V op en zijn broer, Guy van
Henegouwen, krijgt het in het verbeurd verklaarde Amstelland
voor het zeggen.
De Van Wulven's hebben het in die tijd weer eens aan de stok
met de bisschop. Hun maten houden de bisschop, met
goedkeuring van de paus, zelfs een jaar gevangen .
De macht van de heren Van Amstel wordt ingeperkt en de Van
Wulven's willen hun bezit te Nederhorst weer opstarten .
Zij wilden de door de Van Amstel 's verwoeste houten toren op
de Berg herbouwen.
Echter niet lang vóór 1300 ontdekte men dat een vierkant
kasteel beter te verdedigen was dan een ronde berg. Ook
kunnen, bij de beslissing waar te bouwen, de waterlinies een rol
gespeeld hebben . Zo heeft Alfer van Wulven, waarschijnlijk met
steun van Holland, kort vóór 1301 . een nieuw huis in de
Horstwaard gebouwd, vlak bij de Berg .
Op 22 april 1301 draagt Alfer van Wulven zijn huis te Nederhorst
op aan Guy van Henegouwen. Hij krijgt het weer van hem in
leen. Het huis moet echter zijn (Guy van Henegouwen) open
huis blijven. Dit hield in dat Holland er altijd gebruik van kon
maken . Zo zal zijn huis de strijders richting Friesland hebben
geherbergd . Dat de graaf zijn huis gebruikte, had gevolgen voor
Alfer's nazaten. Zij moesten vele malen met hem mee ten strijde
trekken tegen de Friezen. Enkele van hen lieten daarbij het le352

ven. In ruil voor deze plichten ontving hij bescherming van
Holland tegen de Friezen, de heren Van Amstel en andere
belagers.
In 1303 wordt Alfer van Wulven gevangen genomen door helpers
van de heren Van Voorne. De twist over wie het recht op de
rechtspraak heeft in de Horstwaard (Nederhorst) was nog steeds
niet beslecht. Alfer en de kinderen van zijn broer Ernst eisten
deze rechtspraak als erfelijk recht op. De nieuwe bisschop - de
vorige was kort daarvoor omgekomen in de strijd tegen Holland
en de Van Wulven's - is niemand anders dan Guy van
Henegouwen, aan wie Alfer zijn huis had opgedragen.
De bisschop besliste in het voordeel van Alfer en besloot dat de
Van Wulven's recht op de rechtspraak aldaar hadden.
Alfer van Wulven krijgt op 29 augustus 1309 een veroordeling
omdat hij iemand heeft doodgeslagen. Hij wordt veroordeeld tot:
het betalen van een boete, met vijftig manschappen op blote
voeten een voetval maken, honderd missen laten opdragen en
het klooster van het Sticht wat schenken.
Die vijftig manschappen heeft hij waarschijnlijk uit Nederhorst
en omgeving op de been (met blote voeten) weten te brengen.
Er ontstond in 1309 een opstand tegen de Van Wulven's, de kerk
en de bisschop. Wegens verwoesting van Vianen, aangericht
door waarschijnlijk boeren en andere ontevredenen, moest er
door hen zoen betaald worden. Onder deze oproerkraaiers waren onder meer de gebroeders Van Kortenhoef en mensen uit
Overrneer.
Alfer van Wulven liet zijn naam veranderen in Alter van der
Horst, zodat deze tak van de Van Wulven's onder de naam Van
der Horst nog enkele eeuwen op Nederhorst woonde.
Met dank aan de heer J. Weenink.
Bronnen:
Oorkondeboek van 't Sticht Utrecht tot 1300
Wittert van Hoogland: Ridderhofsteden
J. Krol: De geschiedenis van Nederhorst den Berg
C. Dekker: Geschiedenis van de Kromme Rijnstreek in de Middeleeuwen
Oud Utrecht : uitg. nov /dec. 1991
Maris : Nederstichtse leenacten
Register Guidonis
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OUTHEEDEN en GEZIGTEN.

CCXL.
Het Dorp Den B ERG anders genaemt HOR S TElt B ERG :2.e11
de Vecht, volgens zyne gefblre van het Jaer 1631. niet ver van
het)1uis N ederhodl, ftaendc deeze Kerk op een redelyk hoog
Bergje, het ecnigfte van het omftreeks geweft.

N°.

240.

Vûë m 163 I. dZIBerg autremmt 110mmi Horfterbergft1r Ie Vecht,
pr'( s ·du Chateau de N ederhorft; il y 4 dans ce Vtltagl une Eg lift "4ti~
{itr une Colme & qui dans tout te P4JS ejlle fint Terrain Elevl.

24°·
View ip. thc YC;lr 163 I of Berg or elfe Horfler'"l on the vuht,
near the Nederholjl Ca.l.td; the Church of that Village is built
upon a hilI} which is the only high ground in the whole Country.
p pP 2
Het
Uit: Kabinet van Nederlandsche Outheden en Gezichten (1725)
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GESPROKEN EN GEHOORD VERLEDEN
Gerard Baar

Dat spoelen van wortelen en andere groente was een koude
aangelegenheid temeer daar wortelen vroeg in het jaar uit de
kuilen gegraven moesten worden om ze veilinggereed te maken.
Rubber handschoenen waren er nog niet en tintelende vingers
was één van de vele ongemakken die men op de koop toe
moest nemen omdat er nog niet iets nieuws ontdekt of
uitgedacht was.
Een man uit de Kwakel bracht uitkomst met een door hem
uitgevonden wortelspoelmachine. Het was een ton van houten
latten die van kleine tussenruimtes voorzien was om het water
en vuil vrijelijik naar buiten te kunnen laten stromen.
Hij gebruikte voor de aandrijving oude auto-onderdelen zoals
assen en alles werd aan het draaien gebracht door een
elektromotor. De halve Horstermeer was enthousiast en schafte
na een drukbezochte demonstratie zo'n ding aan.
Zo had iedere bedrijfstak zijn ontwikkelingen.
Kostelijk legt uit hoe het warenhuis ontstaan is, waarvan er nu
niet zo heel veel meer in de Horstermeer staan. "Je begon met
een broeibak. Die waren wat breed en laag en iedere tuinder zat
op zijn knieën te spenen tot er iemand op het idee kwam de bak
iets smaller te maken en wat hoger en op een gegeven moment
was men zover dat men rechtopstaand kon werken".
Van broeibak tot warenhuis ging niet in een vloek en een zucht.
Het verschijnen van de eerste kassen luidde wel het tijdperk uit
van de ploeterende koude grondtuinder en wie geen geld had om
te investeren of het niet aandurfde, verloor terrein. Kostelijk
vertelt verder dat men bijvoorbeeld in Aalsmeer niet gelijk met
bloemen begonnen is. Eerst kweekte men er massaal aardbeien
onder glas. Waarschijnlijk tot de markt overvoerd ging worden of
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een langzaam veranderende maatschappij geld kreeg voor luxere
gewassen
en
daarnaast
de
vervoersmogelijkheden
naar
verderweg gelegen oorden geopend werden. De groente uit de
Horstermeer ging naar het Gooi en ook wel naar Amsterdam,
waar nog geen veiling was. Daar zetelden commissionairs die
een behoorlijke hoeveelheid afnamen, maar wel tegen prijzen
die door hen bepaald werden. En zo was het tuinen een niet
aflatende gok en oorzaak van vele onrustige nachten, die toch
al kort waren. Bloemkool was zo'n zorgenvragend produkt. De
eerste 50 bloemkolen brachten veel op, maar als de maan op
kwam zetten stond binnen 3 dagen zo'n 20% van het veld oogsten veilingrijp te wachten. En niet alleen bij hem, maar bij alle
bloemkooltelers. Dan begon in een zo hoog mogelijk tempo het
uitsteken, en het deels bladvrij maken
en het opstapelen.
Bloemkool moet in een achtkant gestapeld worden en wel
zodanig dat de ene kool · de andere niet raakt in verband met het
beschadigen. Voorzichtigheid is geboden en de grootste klap
voor een tuinder was het doordraaien van zijn aangeboden
veilingwaar, daar de prijs dan lang niet toereikend was om alle
kosten te dekken.
Een schrale troost was, dat iedereen in hetzelfde schuitje zat.
De een heeft wel een grotere schuit dan de ander, maar dat is
weer een ander verhaal. Van de meeste tuinders bleef de
achterzak zo plat als de bodem van hun vlet!
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Overzicht van archieven en klappers betreffende Nederhorst den Berg

Streekarchief voor Gooi & Vechtstreek
adres : Oude Enghweg 23, Hilversum, Postbus 9900, 1201 GM
openingstijden: ma. t/m vr. 13.00-17.00 uur, 's morgens op afspraak
telefoonnummer: 035-292646
Archieven van:

* betekent dat er een toegang is op het archief in de vorm van een inventaris of plaatsingslijst.
dorpsbestuur, municipaliteit, gemeentebestuur, 1625-1813 *
idem, 1700-1936 *
gemeentebestuur, 1939-c.1968 *
bevolkingsregisters, (1830) 1850-1939 (1944) *
burgerlijke stand : geb. 1811-1892, huw. 1811-1912, overl. 1811-1932
oud-rechterlijk archief, 1620-1811 *
notarissen, 1664-1710, 1770-1789 *
Blijkpolder, 1708-1951 *
Broekerpolder, en Heintjesrak- en Broekerpolder, 1762-1950
Heintjesrak- en Broekerpolder, -1979
Horn- en Kuijerpolder, 1746-1962 *
Horstermeerpolder, 1612-1980 *
Spiegelpolder, 1779-1979 *
Spiegel- en Blijkpolder, -1979
Ned. Hervormde Gemeente, (1600) 1625-1954

*

*

DTB ' s (doop- trouw- en begraafboeken daterend voor 1811) *
doopboeken (hervormd), 1639-1823
dopen rooms-katholiek: tot 1810 behoorden de parochianen tot de
statie Ankeveen (geen DTB aanwezig)
trouwboeken (hervormd), 1639-1823
begraafboeken, 1625-1828
klappers op naam en soort akte van:

Oud-rechterlijk archief (ORA) :
3357 deel I (transporten en hypotheken) 1757-1774
3357 deel 11 (transporten en hypotheken) 1757-1774
3358 (transporten en hypotheken) 1775-1783
3359 (transporten en hypotheken) 1782-1802
3360 (transporten en hypotheken) 1803-1811
3361 deel I (schepenakten) 1577-1655
3361 deel 11 (schepenakten) 1660-1710
3362, 3363, 3364 (schepenakten) 1722-1773
3365 (schepenakten) 1773-1811
Op de studi ezaal bevindt zich de historische bibliotheek. Er wordt naar gestreefd
om hierin ook alle (historische) publikaties betreffende Nederhorst den Berg op te
nemen.

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

