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Verslag van de algemene ledenvergadering van de Histori
sche Kring Nederhorst den Berg, gehouden op vrijdag 23 
februari 1996, in" De Bergplaats". 

Aanwezig: 25 leden , inclusief het bestuur 

1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering, heet de aanwezigen welkom 
en vraagt aandacht voor het officiële gedeelte van de vergade
ring , zoals de jaarverslagen, bestuursverkiezing , benoeming 
kascommissie, verdere plannen voor 1996 en de rondvraag. 

2. Verslag jaarvergadering gehouden op 30 maart 1995 
De leden stemmen in met het verslag 

3. Jaarverslagen: 
a. secretaris; 
b. penningmeester; 
c. verslag kascommissie. 

De leden stemmen in met de verslagen van de secretaris en de 
penningmeester. Vervolgens doet de heer Veldhuisen verslag 
van de bevindingen van de kascommissie, verder bestaande uit 
de heer H. van der Molen (vervangen door de heer G.J.M. Baar) . 
De commissie heeft de kas in orde bevonden en verleent de 
penningmeester decharge. De opmerkingen en de aanwijziging
en om de controle te vereenvoudigen neemt het bestuur over. De 
voorzitter dankt de commissie voor de inzet. 

4. bestuursverkiezing 
Mevrouw A.M.E. Baar en de heer J.F.A. Baar worden met 
algemene stemmen herkozen. 

5. Verkiezing kascommissie 
Aftredend en niet herkiesbaar de heer Veldhuisen . De heer 
G.J.M. Baar wordt in zijn plaats benoemd en vormt nu samen 
met de heer H. van der Molen de kascommissie. 



6. Plannen voor 1996 
* activiteiten rond Peter de Grote/Petersburg, zoals optreden 

Ziatoust, expositie, speciale uitgave Werinon, lezing, plein
feest, zomerexcursie; 

* monumentendag: lezing/activiteit in het teken van Industrieel 
Erfgoed. 

De suggesties: bezoek Tsaar Peterhuisje, boottocht Naarder
meer, bezoeken aan: Molen Grabiël, andere Historische Kring, 
bijvoorbeeld 's-Graveland (buitenplaatsen) of Naarden (Vesting) 
worden nader bekeken. 

De leden stemmen in met het voorstel om de vergaderingen en 
lezingen voortaan in het Spieghelhuis te houden. 

7. Rondvraag 
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 

8. Sluiting 
De voorzitter sluit het officiële gedeelte van de jaarvergadering af 
met de aandacht te vestigen op de presentatie van de werkgroep 
documentatie en vooral op de met financiële steun van het Anjer
fonds verkregen gravures, ansichtkaarten en ander materiaal 
over de geschiedenis van de gemeente. 

Na de pauze genoten de aanwezigen van de presentatie van de 
werkgroep documentatie, die letterlijk alles uit de kast had ge
haaid om te laten zien wat er zoal omgaat achter de schermen. 
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JAARVERSLAG 1996 

"HISTORISCHE KRING NEDERHORST DEN BERG" 

Algemeen 
Het jaarverslag 1996 van de Historische Kring Nederhorst den 
Berg begint met een beschrijving van de organisatie, gevolgd 
door een terugblik op de activiteiten van de Kring in het achter 
ons liggende jaar en sluit met de actiepunten voor 1997. 

Doelstelling en Organisatie 
De Historische Kring zorgt voor het schriftelijk en visueel vast
leggen van de geschiedenis van Nederhorst den Berg. 
De Kring stelt zich hierbij tot doel zoveel mogelijk inwoners van 
deze gemeente en overige belangstellenden bij de activiteiten 
te betrekken. 

Dit gebeurt onder leiding van het bestuur bestaande uit: 
* J.E. Jansen, voorzitter, 
* AM.E. Baar, secretaris 
* K. Scherpenhuijsen, penningmeester 
* J.F.A Baar, W.J . van Deutekom en R.J. Verkaik, leden . 

In 1996 zijn er 8 bestuursvergaderingen gehouden. Voorts 
werden er 3 ledenavonden gehouden en een zomerexcursie 
georganiseerd. Sinds september 1996 is het Spieghelhuys de 
lokatie voor de ledenavonden. Het bestuur nam deel aan diver
se vergaderingen van de Stichting Tussen Vecht en Eem 
(TVE) en was present op de op 11 mei in Muiden/Muiderberg 
gehouden Open Dag van TVE, die in het teken stond van 
Floris de Vijfde. TVE is van plan om met behulp van de Histori
sche Kringen in de regio een werkgroep te formeren om het 
ontstaan van het landschap in beeld te brengen. Mw. A de 
Lange neemt namens de Kring zitting in deze werkgroep .Ook 
was er regelmatig contact met de Historische Kringen uit de 
buurgemeenten en bezocht het bestuur diverse tentoonstel
lingen in de regio. 



Ledenbestand 
Het ledenbestand is in 1996 gekomen op 220. 

lidmaatschap/contributiebetaling 
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot 31 december. Met 
ingang van 1996 maakt de Kring voor het innen van contributie 
gebruik van accept-girokaarten . 

Presentatie 
De Kring was op 8 juni met een kraam present op het Russi
sche pleinfeest van de Stichting Vrienden van het Plein . Het 
uitgestalde materiaal trok veel aandacht en bracht nuttige 
informatie voor de Kring op. Sinds 1996 toont de Kring wisse
lend collecties in een vitrine in het gemeentehuis . 

De Historische Kring en Tsaar Peter de Grote 
De Historische Kring stond in 1996 uitgebreid stil bij Tsaar 
Peter de Grote, omdat deze 300 jaar geleden voor de eerste 
keer Nederland bezocht. Bovendien verbleef de Tsaar in 1717 
meerdere malen, als gast van zijn vriend Christoffel Brants, op 
de voormalige, buitenplaats "Petersburg" in Nederhorst den 
Berg. De Historische Kring had rond deze herdenking en in het 
kader van de landelijke Peter de Grote manifestatie 1996-1997 
diverse activiteiten op het programma staan . Centraal hierin 
stond een expositie van foto's, kaarten, prenten, attributen , 
zoals de bel van het buitenhuis, documentatie en een maquet
te van de tuin van de verdwenen buitenplaats Petersburg . 
Rond deze expositie, die van 19 april tot 1 juli 1996 te zien was 
in het gemeentehuis, waren er nog andere activiteiten . 
Zo hield de heer W.F. Visser, medewerker van het Tsaar 
Peterhuisje in Zaandam op 9 april een boeiende lezing over de 
herinneringen aan het verblijf van de Tsaar in Nederland, die 
goed aansprak bij de ruim 70 bezoekers . Voorts kwam het 
beroemde Russische kamerkoor Ziatoust in april de opening 
van de expositie opluisteren en optreden in de R.K. Kerk , 
waarbij liederen van Russische componisten en Russische 
volksmuziek ten gehore werden gebracht. 



De ruim 200 bezoekers genoten zichtbaar van de perfecte 
uitvoering. De zangers waren, dankzij sponsoring, twee dagen 
te gast in onze gemeente. Zeer enthousiast waren de koorle
den over de fiets rit met bezoeken aan molen de Vriendschap 
en een kaaspakhuis in Weesp en de rondleiding in kasteel 
Nederhorst. Gedurende de expositie kon de omgeving, van 
Nederhorst den Berg en het verdwenen Petersburg aan de 
hand van een routebeschrijving met wetenswaardigheden , op 
de fiets of te voet verkend worden. Verder verscheen er in april 
onder de titel: "Petersburg, een verdwenen buitenplaats", een 
speciale editie van ons tijdschrift "Werinon" .Een prachtige 
uitgave met prima verhalen. De editie is breed verspreid en te 
koop in een drietal winkels in de regio. Voor juni stonden er 
nog twee activiteiten op het programma. Eerst op 4 juni, met 
volle bus, naar het Tsaar Peterhuisje in Zaandam en het Zaans 
historisch Museum in Zaandijk met boeiende uitleg over het 
"huisje" en zijn bewoners en de geschiedenis van de Zaan
streek. De excursie viel goed in de smaak. En tot slot op 8 juni 
het Russische pleinfeest van de "Vrienden van het Plein". Dit 
feest op het plein in het centrum van Nederhorst stond geheel 
in het teken van Rusland en Tsaar Peter de Grote. Met de 
"vrienden" kunnen wij terugzien op een geslaagde dag met 
toneel, muziek, zang en dans en diverse kramen. 

Schenkingen 
De historische Kring kreeg in 1996 schenkingen, variërend van 
ansichtkaarten , dia's foto 's, prenten , kranten , boeken , docu
menten, filmbeelden, posters, medailles , overzichten van 
archieven en verzamelingen, kranteknipsels, expositiepanelen, 
schoolplaten tot teksten en foto's van de expositie Petersburg 
en een expositie ter gelegenheid van de Peter de Grote mani
festatie in het stadhuis van Amsterdam. Hiermee is de Kring in 
het bezit gekomen van waardevolle informatie, documentatie 
en (foto)collecties. 

Huisvesting Kring 
De actie van het bestuur om een permanente ruimte voor de 
Kring te vinden heeft ook in 1996 niets opgeleverd. 



Diverse lokaties zijn de revue gepasseerd. Aan het gemeente
bestuur is schriftelijk gevraagd om de Kring te helpen bij het 
zoeken naar een geschikte eigen ruimte voor het opslaan van 
materiaal en het bewerken van archieven en collecties. 
Hopenlijk biedt 1997 in deze meer perspectief. Overigens 
blijven suggesties in deze welkom. 

Provinciale projecten 

Project Industrieel Erfgoed 
De Kring blijft het onderzoek van de Stichting Regionale Ge
schiedbeoefening naar industrieel erfgoed en bedrijvigheid 
volgen. Concrete plannen om hieraan binnen de Kring iets te 
gaan doen zijn nog niet uitgewerkt. Omdat 1996 was uitgeroe
pen tot het jaar van het Industrieel Erfgoed, stond dit thema 
centraal in de Open monumentendag. De Kring heeft in dit 
kader geen activiteiten ontplooid. 

Monumenten Inventarisatie Projekt (M.I.P.) 
De provincie Noord-Holland is in 1988 gestart met dit projekt. 
Voor Nederhorst den Berg is ook een lijst opgesteld van ge
bouwen en objecten van na 1850, die eventueel in aanmerking 
komen voor een speciale zorg . De Kring blijft dit nauwlettend 
volgen . 

Regionale Projecten 

Omgevingseducatie Gooi-, Vecht- en Eemstreek 
Omgevingsonderwijs is sinds 1993 een verplicht vak voor het 
Voortgezet Onderwijs. De Stichting Omgevingseducatie Gooi
Vecht- en Eemstreek is lesmateriaal uit de omgeving aan het 
ontwikkelen. Onze Kring werkt hieraan mee. In 1996 is het 
omgevingsonderwijs met een feestelijke bijeenkomst officieel 
van start gegaan. 

Via Werinon worden de leden op de hoogte gehouden van de 
voortgang van de provinciale- en regionale projecten . 



Cursussen 
Ook in 1996 was er weer een groot aanbod van cursussen op 
historische gebied . In Werinon en "de Brug" is hierover alles 
te lezen. 

Werkgroepen 
Het bestuur krijgt veel steun van leden die door hun individuele 
inzet meewerken aan de activiteiten om de historie in ons dorp 
tot leven te brengen en/of dit doen via de volgende werkgroe
pen: 
* werkgroep documentatie/exposities 
* redactie Werinon 
* werkgroep Intervieuws 
* werkgroep Petersburg 
* werkgroep Overmeer 

Daarnaast zijn diverse leden individueel actief voor de Kring . 
In een op 20 september gehouden bijeenkomst voor de actieve 
leden is van gedachten gewisseld over de lopende activiteiten 
en mogelijke nieuwe thema's. 

Activiteiten werkgroepen 
a. werkgroep documentatie/exposities 
De werkgroep verzamelt artikelen, registreert gegevens en 
documenteert dia's, foto's , etc . Ook de coördinatie, het voorbe
reiden en organiseren van tenstoonstellingen, exposities en 
het inrichten van stands voor presentaties is in handen van 
deze werkgroep. Het afgelopen jaar was de werkgroep met 
een stand aanwezig op het Russische pleinfeest. Overigens 
stonden voor 1996 centraal de exposities over de brand van 
Kasteel Nederhorst en Petersburg/Peter de Grote. Voor het 
najaar van 1997 staat er een tentoonstelling op het programma 
met als thema: "Nederhorst den Berg in beeld". 

b. documentatie/knipselkrant 
Dit betreft het verzamelen van informatie over Nederhorst den 
Berg uit diverse kranten en tijdschriften . 



In 1996 heeft mw. Schilder hierbij assistentie gekregen van 
mw. Verheul. 

c. redactie Tijdschrift Werinon 
De redactie zorgt met een frequentie van 4 à 5 keer per jaar 
voor een goed verzorgd en prettig leesbaar blad. 
Om het fotomateriaal beter tot zijn recht te laten komen is 
onderzoek gaande naar kwaliteitsverbetering . In 1996 lag het 
accent op het themanummer: "Petersburg, een verdwenen 
buitenplaats" . 

d. werkgroep Interviews 
De suggestie om een werkgroep Interviews in het leven te 
roepen is door de redactie van Werinon opgepakt. De redactie 
gaat medewerking verlenen bij het opstarten daarvan . 

e. Werkgroep Petersburg 
De werkgroep heeft in 1996 het onderzoek naar de restanten 
van de buitenplaats Petersburg met een expositie in het ge
meentehuis afgerond. Hiermee is ingehaakt op de landelijke 
Peter de Grote-Manifestatie 1996-1997. Het speurwerk heeft 
enkele nieuwe gegevens en diverse aanknopingspunten opge
leverd voor verder onderzoek. Zo is een gedetailleerde teke
ning van de buitenplaats gevonden. Voor de expositie kon de 
werkgroep oorspronkelijk materiaal lenen. Het inluiden van de 
expositie verliep goed en sfeervol. De "gasten" waren vol lof 
over de "trekker" van de expositie: de maquette van Peters
burg en het mini-concert van Ziatoust. De door de heer R. R. 
Baar gemaakte maquette is geschonken aan de speciale 
Collectie van de bibliotheek van de Landbouwuniversiteit van 
Wageningen. Een garantie voor het behoud van dit prachtige 
werkstuk. De werkgroep heeft verder meegewerkt aan de 
speciale editie van Werinon: Petersburg, een verdwenen 
buitenplaats . 
Alle onderzoekers en medewerkers aan het tot stand komen 
van dit mooie resultaat hartelijk dank! 



f. Werkgroep Overmeer 
Enige leden van de werkgroep Petersburg willen hun onder
zoekswerkzaamheden voortzetten met het uitzoeken en opdie
pen van de oude geschiedenis van Overmeer. 

Algemene activiteiten in 1996 
De belangrijkste activiteiten in het afgelopen jaar waren: 

* 12 en 13 januari expositie: Kasteelbrand 
In 1996 was het 25 jaar geleden, dat kasteel Nederhorst in 
vlammen opging. Reden voor de werkgroep expositie om een 
expositie over de brand te organiseren. Op vrijdagavond 12 en 
zaterdag 13 januari bezochten zo'n 200 belangstellenden deze 
expositie met foto's, dia's, films, en krantenartikelen over de 
gebeurtenis op die trieste dag, 10 januari 1971. Alle medewer
kers hartelijk dank. 

* 23 februari: jaarlijkse ledenvergadering 
Op de jaarlijkse ledenvergadering waren inclusief het bestuur 
25 leden aanwezig. De leden konden zich vinden in het voor
stel om de vergaderingen en lezingen voortaan in het Spieg
helhuys te houden. Na de pauze konden de aanwezigen een 
blik werpen in de "keuken" van de Kring. De werkgroep docu
mentatie liet zien wat de Kring in huis heeft en wat zoal omgaat 
achter de schermen . 

* 9 april tot en met 8 juni: activiteiten rond Peter de 
Grote 

De in deze periode door de Historische Kring in aansluiting op 
de landelijke Peter de Grote Manifestatie georganiseerde 
activiteiten zijn breed gepubliceerd en trokken veel bezoekers. 
Met name de expositie in het gemeentehuis trok bezoekers uit 
alle delen van het land. Een compliment voor iedereen die 
heeft meegewerkt aan het tot stand komen van deze speciale 
activiteiten is hier zeker op z'n plaats. 



* 8 oktober: Lezing over "De Nieuwe Hollandse Waterlinie" 
Op 8 oktober hield de heer Scheltema uit Naarden in het 
Spieghelhuys een lezing over de Nieuwe Hollandse Waterlinie. 
Aan de hand van prachtige dia's vertelde de heer Scheltema 
zeer boeiend over het idee achter en het ontstaan van deze 
verdedigingslinie, de functie, de geografische aspecten en de 
ontwikkelingen rond de Nieuwe Hollandse Waterlinie in de loop 
der eeuwen. De 60 belangstellenden konden op perfecte wijze 
stap voor stap de ontwikkelingen rond deze verdedigingslinie 
volgen. Kortom een succesvolle avond. 

* 22 november: Lezing/dia-presentatie over de omgeving 
van Nederhorst den Berg. 

De heer Kuijper uit Loenen aan de Vecht, presenteerde die 
avond in het Spieghelhuys drie dia-series met als thema: 
1. Tussen Vecht en Amstel: 
Een serie over het gebied tussen de Vecht, de Amstel, Ouder
kerk en Breukelen, dat wordt bepaald door een aantal kleine 
riviertjes, zoals Waver, Winkel, Bullewijk, Gein, enz. 
2. Bepaalde grenzen 
Een serie over het ontstaan van de grens tussen Utrecht en 
Holland, die na allerlei twisten en strijd is vastgesteld en ge
markeerd door een rij stenen palen vanaf Blaricum tot aan de 
Egelshoek. 
3. Langs huis en Hof 
Een serie over hofjes, huizen en gevelstenen in de Amster
damse Jordaan. 

De thema's van de series vielen goed in de smaak bij de 55 
belangstellenden. De mooie beelden met boeiende uitleg over 
de geschiedenis van gebieden in onze streek en de wetens
waardigheden over de roemruchte Jordaan spraken zeer aan. 
Hiermee werd aangetoond dat er op korte afstand veel is te 
zien en te beleven. 



Tot slot 
De terugblik op 1996 en de visie op 1997 toont aan dat er veel 
speurwerk is te verrichten. De werkgroepen kunnen dus wel 
wat assistentie gebruiken. Daarom tot besluit van dit jaarver
slag opnieuw een dringend beroep op personen die naast 
interesse voor een bepaald onderwerp ook tijd hebben om zich 
hierin te verdiepen , maar ook het nodige zoekwerk willen 
verrichten . 

Activiteiten voor 1997 
Voor 1997 staan de volgende algemene activiteiten op het 
programma: 
*vrijdag 7 februari: Jaarvergadering in het Spieghelhuys, met 
de film "Achter de schermen" van E. Boeve; 

*dinsdag 8 april: presentatie: "Klederdrachten" , G. Otten; 
* vrijdag 6 juni: Zomerexcursie:"Terra Nova" , Loenen aid Vecht 
* najaar: Expositie:"Nederhorst den Berg in beeld" 



Algemene ledenvergadering: 7 februari a.s. 

De jaarlijkse algemene ledenvergadering van de Historische 
Kring is op vrijdag 7 februari 1997, aanvang 20.00 uur in de 
grote zaal van het Spieghelhuys. 
Het eerste gedeelte van de agenda voor deze vergadering 
bevat de gebruikelijke punten , zoals de jaarverslagen, be
stuursverkiezing, verdere plannen voor 1997 en de rondvraag. 
Na dit officiële gedeelte de film:"Achter de schermen" een 
productie van ons lid de heer E. Boeve. De film toont het 
kooikersberoep, de fraaie natuur rond de kooi , de geschiedenis 
van de vogeltrek en wetten en problematiek van de vogel
vangst. De heer Boeve heeft de film gemaakt met medewer
king van de Stichting "Noordhollands Landschap" en de kooi
ker van een nog volledig in gebruik zijnde eendenkooi. Een 
film die zeker de moeite waard is om op 7 februari a.s. 
naar het Spieghelhuys te komen. 



Lidmaatschap 

Udmaatschap van de Kring staat open 
voor ieder natuurlijk persoon. Leden 
kunnen desgewenst deeluitmaken van 
een of meer werkgroepen. 
Jaarlijks wordt een ledenvergadering 
gehouden; daarnaast vinden bijeen
komsten plaats waarbij deskundigen 
worden uitgenodigd voor het houden 
van een lezing, 
het tonen van 
wetenswaardig -
heden, etc. De 
toegang voor deze 
bijeenkomsten is 
voor leden vrij, 
van niet-leden 
wordt een kleine 
vergoeding gevraagd. 
-------------~--------------~---------------

Aanmeldingsfonnulier lidmaatschap 

Ondergetekende: ......................................... . 

adres: ........................................................ . 

postcode/woonplaats: ..................................... . 

telefoon: ............. - ..................... . 

meldt zich aan als lid van de Historische 

Kring Nederhorst den Berg . 

................ ~ ............. . 



Overzicht van archieven en klappers betreffende Nederhorst den Berg: 

strc'pk,]rchid voor Gooi & Vechtstreek 
dclrcs: Oude Enghweg 23, Hilversum, Postbus 9900,1201 CM 
openingstijden: m.l. tlill vr. 13.00-17.00 uur, 's morgens op ilfsprJak 
telefoonnu Illmer: 0] 5-6 29 2(,46 

Archieven van: 

* 1)(\ll'k('1l1 d,ll cr- ('{'il t()q.';dng i~ op hel dr( hief in dl' vorm Vdr1l'l'll iIlVl.'IlI(Hi~ of pLldhing-,lij<.;1 

dorpsb('stuur, municipJliteit, gemeentebestuur, 1 (,25-1 B 11 * 
idem, I 700-1 'J16 * 
gemeentebestuur, 1939-c.1968 * 
bevolkingsregisters (1 BlO) 1 B50-1939 (1944) * 
hurgeriijkest.]nd:geb.1B11-1B92, huw.1811-1912,overI.1Bll-lcJ"l2 

oud-rechterlijk archief, 1620-1811 * 
not,nissen,1 (,64-1 71 0, 1770-1789 * 

Illijkpolder,170B-1951 * 
Broekerpolder, en Heintjesrilk- en Broekerpolder, 1762-1950 * 
Heintjesrilk- en Broekerpolder, -1979 
HOrrl- pn Kuijcrpolder, 1746-1962 * 
11orsterllleerpolder, 1612- 1980 * 
Spiegel polder, 1779-1979 * 
Spipgel- en Blijkpolder, -1979 

Ned. Hervorillde Gemcente, (1 (,00) 1625-1954 * 

I HB's (doop- trouw- en begrilafboeken daterend voor 1 BIl) * 
doopboekcn (hervormd), 1639-1 B23 
dopen rooms-btholiek: tot 1810 behoorden cle pilrochianen tot de 

st,llie Ankeveen (geen DTB ilanwezig) 
trouwboeken (hervormd), 1619-1 B23 
iJegr,]'lfb(wken, 1625-1 B2B 

Klappers op naam en soort akte van: 

Oud-rechterlijk archief (DRA): 
1357 deel I (tr,lIlsporten en hypotheken) 17S7-1774 
US7 dcel 11 (lrilnspor!en cn hypothekcn) 1757-1774 
llSa (tr,lIlsportcn en hypotheken) 1775-17/33 
II st) (trdnsporten en hypotheken) 1782-1 B02 
UbO (tr,lnspor!en en hypotheken) 1 B03-1 /311 
.Ub 1 decl I (schepen,lkten) 1577-1655 
LH,l dcclIl (schepenakten) 1660-1710 
1l(,2, 33(,), 33(,4 (schepenaktpn) 1722-1771 
Ilb5 (sc!wppnilktcn) 1773-1 BIl 

Op dl' studieL,l,ll bevindt zich de historische bibliotheek. Er wordt naar gestreefd 
Olll hierin ook ,]11(' (historische) publibties betreffpnde Nederhemt den Berg op te 
neillen. 
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