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Het aar van de Boerderij
J a11. Baa,·

Ro11d 1940 telde Nede1·land bijna 192.000 boe.rderi~je11. In 2003 zijn er nog
1naa1· zo'n 91.000 ove1· en het ei11d is nog niet in zicl1t. De belai1grijkste oorzaak is het feit dat veel boeren stoppen met de agrarische we1·lczaamheden.
Nog n1aa1· 40 o/o van de histor·ische boerderjjen is nog echt in geb1·uik als boe1·enbedri_jf.
Het gaat dus niet goed met de boe1·de1·ijen. Het la11delijke gebied staat aa11 alle
!(anten onder druk en het plattela11d ve1·andert in snel tempo. Veel boerderije11 e11 erven verliezen I1un 001·spronkelijke ft1nctie, wo1"den gesloopt of drastiscl1 ve1·bouwd. De ka11s is groot dat een l1isto1~ische boerderij met de bijbe-

8cJe1·c/e1·fj M;clcle11i1'eg 117. /101rv.:Jr1r11· 1900. i,11994 - l12,e"r:;/00JJt i11 1996

horende omgeving in de toekomst een zeldzaamheid wordt.
Om op deze ontwikkelingen de aandacht te vestigen is het jaa1· 2003 door de
Sticl1ting Historisch Boe1·de1·ijen Onderzoek (SHBO) uitgeroepen tot Het Jaa1·
van de Boerderij 1net als voo1naamste doe1stelling de aandacht te vestigen op
l1et ve1·1ies aan c.ultL1111·-historische waarden en de ve1·ar111ing van het landschap vanwege het door eco11omische omstandigheden ve1·dwijnen van de traditio11ele boe1·de1·ij. In de l<omende ja1·e11 moet alles op alles gezet worden om
historische boe1·de1·ijen en hun omgeving op verantwoo1·de wijze hun plaats
i11 liet landschap te laten behouden. Er moet met zorg gel<eken worden naai·
de boerderijen, die Nede1·land nu nog rijk is.
2

De veehouderij in 1947 in Nederhorst den Berg
Volge11s de ''Toelichting op het uitbreidingsplan in hoofdzaken der gemeente
Nede1·1101·st den Be1·g'' ( 1950), wa1·en veeteelt en tt1inbot1w nog de belangrijkste middelen van bestaa11, 39% van de mannelijke beroepsbevolking werkte
in de étgra1·ische sector. In de veehouderij werkten 135 manne11 en jongens. De
bedrijve11 waren allemaal zuivere g1·aslandbedrijven, alleen i11 de Horstermeer
was nog wat bouwland., waar hoofdzalcelijk veevoeder verbouwd werd. De
telli11gen gaven verde1~ aan dat e1· in 1947 66 boerenbed1·ijven in de gemeente
waren, in 1930 ware11 dat e1· nog 74.

In 1930:
19 kleine bedrijven van l tot 5 ha
13 grote1·e van 5 tot 10 ha
31 flinke bedrijven van 10 tot 20 l1a e.n
11 grote bedrijven 1net meer dan 20 ha

I11

1947:
14
22
22
8

De veestapel bestond in 1930 en 1947 uit:
rL1.n deren
varkens
scl1apen

hoende1·s

paarden

1930
1947

15.747
3359

72
94

1500
1332

1041
315

286
233

Opvallend is de grote daling van het aantal hoenders en de stijging van het
paar·den bezit.
Op de 11 melkveebedrijven lopen volgens een (onotîiciële) telling in september 2003 880 runderen , waarvan 493 melkkoeie11, 370 schapen en 156
varkens. Paarden worden er niet meet· bedrijfsmatig gehouden.
De economische vooruitzichten we1·den in 1950 zodanig i11geschat, dat er
in de veehouderij 110g wel mogelijkl1eden tot intensive1·ing va11 de bed1·ijfsvoering waren, maar niet zodanig, dat dit zou kunnen leiden tot vee~ meer
we1·kgelegenheid i.n de secto1·. De verwacl1ting was, dat in de toekomst nog
wel zo'n 150 mannelijke pe1·sonen werk zoude11 kunnen vinden in de veel1011derij . Splitsing van veel1oudersbedrijven werd niet wenselijk geacht. Al
1net al toch een redelijk optimistisch vooruitzicht.
Het liep anders. Aanvankelijk verdwenen de ket1te1·- en klei11e boerenbedrijven, later besloten ook g1·otere boe1·en een einde aan de bedrijfsvoerin_g te
111aken, vanwege het niet n1eer k.t1nnen voldoen aa11 alle wettelijke beslommeringen, te weinig expansiemogelijkheden of gebrek aan ee11 opvolger.

''Roosendaal'' rond 1980 en in 2003
In 1979 ve1·scheen in het blad ''Boerderij'' een inte1·view met Charles
Wenneker van ''Roosendaal' ' op liet Grote Eiland onde1· de titel ''Met eigen
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Boe1·cle1·1:i '' Roose11ciua/·'', Eilc111clsev1·eg 7 i11 1998 - 01,1ci e1111i(' t,1v1 '

stier e11 g1upstal gaat het nog best''. Het bed1·ijf van ca 20 ha telde zo 'n 37
melkkoeien en 25 t'okschapen. De hooiberg we1·d zomers altijd goed gevuld
en de voorraad voer we1·d aangevuld met voord1·oogkuilgras. Het hooi kon
111et voldoende eigen mensen geoogst wo1·de11. De l<oeien werden voor I1et
melken naai· binnen gehaald en si11ds een paai· jaru· werd de melk ve1·zarneld
in een melktank. ''Het is goed boeren op l1et Eiland'', vond Wetmeker. E1· zat
zeker nog een goede toekomst in de z·u ivere melkvee.ho11derij, ondanks de nodige wettelijke beperkingen.
A11no 2003 is het nog steeds goed boeren op ''Roosendaal'', maai· de toeko1nst
ziet er toch iets ande1·s Ltit. De intentie is wel, dat V.O.F. Wenneke1· en Zonen
blijft voortbestaan, maar in welke vo1·m p1·ecies zal nog moeten worden afgewacht. De twee zonen van Wen11eker nemen deel i11 l1et bedrijf, maar l1ebben
voo1· een groot deel hL1n eigen werkzaamheden en baan. Het bedrijf heeft 28
ha la11d in gebruik, voor het g1·ootste deel in de di1·ecte nabijl1eid, omdat l1et
la11d van de buurman va11 'l'Petersbu1·g''opgekocht kon wo1·den. De veestapel
bestaat nu ook nog uit zo 'n 35 melkkoeien, die echter veel meer 1nelk leve1·en dan die van zo'n 25 jaar geleden. Ve1·der lopen er 011geveer 30 stuks jongvee en 80 fokschape11 rond. Het melken gebeurt 2 keer per dag binnen in de
melkstal. Een opvolger voo1~ stie1~ Adema 17 kwam er niet. Bij l1et hooien en
kuilen zijn minde1· 1nensen nodig dan voo1·been e11 in de voede1'1oorziening
wo1·dt deels voorzien door eigen maisteelt. De gr·upstal is ve1·vangen door een
ligboxenstal, enige jaren geleden werd een nieuwe schapenstal gebouwd,
waarin met het oog op de toel(omst, ook een mestpLLt ingebouwd werd en de
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hooiberg doet nu die11st als we1·ktuigenloods. Het karaktei·istieke woon11t1is
we1·d gesloopt en vervangen door een moderne woning voo1· twee gezin11en.
Cl1arles Wenneke1· e11 zonen zien nog we] toekomst voor hun middelgrote
melkveehouderij, 011danks alle wetten, 1·egels en heffinge11, waaraan soms
moeizaam te voldoen is.
Gijs Lam , een van de 10 boeren in de Horstermee1· toen, werd in 1979 ook
geïnterviewd. Hij Zélg de toekomst voo1~ zi~jn bed1·ijf van 20 l1a met 40 melkkoeien 1·edelijk rooskleu1·ig in. In 1997 ecl1ter stopte Lam rnet zijn melkveehouderij.

Monumenten Inventarisatie Project Nederho1·st den Be1·g (MIP), 1991
111 l 990 werd i11 opdracht van de Provincie Noord-Holland het MIP voo1· de
gemee11te Nederhorst den Be1·g uitgevoerd. Doel was de aandacht te vestigen
op gebouwe11 en landschapsele1ne11ten va11 na 1850, die voo1· de gescl1iedenis
van de gemeente van belang zijn en die het waa1·d zijn on1 zoveel mogelijk
behouden te wo1·den. Op die MIP-lijst kon1en 14 boe1·derijen voor, die aange-
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Boe,·c/e,·ij "Vec·/1t:ic·J1r''. Ei/(111clsev, ·eg 17, /Joz1i,,:jac11· 1921, i11 200/ - beelclhepa/e,-1c/

merkt worden ''als zijnde van belang voo1· de plaatselijke l1istorie'' of ''als
voorbeeld van een type, gaaf i11 hoofdvorm en detaille1ing''. Van die 14 zijn
er sinds 1990 al 3 gesloopt, namelijk Middenweg 117 (Ver·s1uis), Mee1·laan
20/21 (Laanhoeve) en Reeweg 1 (P. S11oek). Verder zijn e1· 8 11iet mee1· in gebruik als veehouderij: Middenweg 21 (Va11 de1· Heeden). Middenweg 45
5
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(stolp), Middenweg 84-86 (Jacl1thuis), Middenweg 96 (Klück), Middenweg
107 (stolp), Middenweg J llb (Nieuw Har111onie), Reeweg 5 (Galesloot) en
Eilandseweg 19 (Vecht.l1oeve). Alleen Machine·weg 53 (De ·v olharding),
Eilandseweg 17 (Vechtzicht) en Middenweg 32 (De Horst) zijn nog echte
1nelkveebed1·ijven.
BLLiten deze MIP-li,ist zijn e1· natLturlijk nog wel enige boerenwoningen, die
op zijn minst karakteristiek of~ beeldbepalend genoemd kunnen worden.
Anno 2003 zijn er i11 Nederho:r st den Berg nog 11 volwaardige melkveehottderijen, 5 in de Horn-en Kuijerpolde1·, 5 in de Horste1·meer en l in de
Prutpolde1·. V,ln die 11 zi~jn er 5 met een t1·aditjonele boerderijwoning.

Behouden en bewaren
In de loop der ee·u wen kreeg liet landschap steeds een a11de1· aanzien: ontgin11ingen, ve1·vening, d1·ooglegging va11 plassen, het verval va11 de bt1itenplaatse11, het verdwi,inen van de g1·iende11, uitb1·eiding van de veeteelt, de zandwin11ing, ontwikkeling van recreatiegebieden, 1naisverbouw" enz.; dit alles
heeft het landscl1ap gevor1nd. De verande1·ingen i11 de agrarische bedrijfstak
11u hebbe11 ook grote invloed op het a·a nzien van het plattela11d.
Doö1· het beëindige.n van bedrijven zal het landschap ve1·ande·re11. Agrariërs
bezitten nu nog zo ' n 70 % van de grond in het clichtbevolkte Nederland. Er
zt1lle11 andere grondbeheerders en bezitters kome11 (Overheid, Natuu1~1nonumenten, Staatsbosbel1eer) en het t1·aditio11ele weidelandschap zal minde1· traditioneel worde11. Mode1·11e la11dgoederen, neo-klassieke landht1izen en plattela11dsvilla's, omgeven door parken en bossages, zullen naast boerderijen
m.et moder11e bedrijfsgebouwen het landschap meer en 1neer stotteren.
Hopelijk zt1llen de l1istorische e11 traditionele boerderi~jen een belan.g rijk onde1·deel van het landschap ku11nen blijve11 vormen. Maar dit zal niet vanzelf
gaa11.
De-toekomst va11 de 6 monume.n tale boerderi,ien in Nederho1·st den Be1·g, die
elders in dit boekwerk beschreven wo1·den, lijkt normaal gesproken verzekerd. Ook de pas geresta1treerde of' opgeknapte ''bi:.ina-monu111enten'' gaan
normaal gesprol(en een goede toeko1nst tege1noet. Voor het ove1·ige zullen eigenaars en overheid bewust moeten werken aan v·e1·antwoord behot1d, anders
ziet het er som·b er uit. Vooral ·boe1·derije11 zonder duidelijk geb1·uik zulle11 het
moeilijk krijgen in de toeko1nst. Elke boe1·derij die ve1·dwijnt kan als een onherstelbaar verlies bescl1ouwd wo1·den.
Hopelijk zullen veel boerderi~jen behot1den blijve11 als beeldbepalend la11dschapsele1nent, als zichtbaar teken Véln de ag_1·arische geschied.e nis en vanwege de cultuur-historische waarde, die. ze ve1 tegenwoordigen.
De melkveehouderij heeft. het niet gemakkelijk 1net dalende inkomsten, veel
4
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1·egels en toene1nende co11cur1·entie uit a11dere Eu1·opese la11de11.
Als het nodig is, dat e1· voor bel10L1d op verantwoo1·de wijze 1·egels aangepast
of beste111111i11gen gewijzigd 1noeten wo1·den, dan 111oet dit zonder grote p1·0bleme11 opgelost kunne11 wo1·den door ge111eente, provi11cie o·f rijlc. Er zal soepel omgegaan n1oeten worde111net ve1·antwoorde niet-agrai-ische bed1ijfsvoe1·ing op en 1·0.nd de boerde1·ijgeboL1wen. Een autosl1owroo1n, tennisl1al of aanne1nersbedrijf is uite1·aard tl_it den boze, n1aa1· een l<inderdagver·blijf, ee11 zo1-gcent1·um, een woong1·oep voor senioren, een ag1·a1·ische winkel, ee11 camping,
of een 1·oeibotenve1·huurde1·ij kan bin11en bepaalde voorwaa1·den best toegestaan worden als passe11d in het la11delijl< gebied.
Het doel van het Jaar van de Boe1·derij is : ''Behoud en zo1·gvuldig behee1· van
cle l1jsto1·ische boerderijen en erven en 11et scheppen van voo1~waarden., waar111ee aan de lai1delijke bouwkunst op ve1·antwoo1 de wijze een nieuwe toekomst kan wo1·den geboden.''
Het zal nog enige ja1 en dt11·en, voo1·dat beoo1 deeld ka11 wo1·de11 of het Jaar va11
de Boerderij de nodige vruchten l1eeft afgewo11Je11.
Als de landelijke manifestatie, de expositie ''Boe1·de1·ijen in Nede1·ho1·st den
Berg'' en deze bundel e1· toe hebben bijgedrage11, dat er na 2003 geen enkele
traditionele boerderij of boe1·derijworli11g i11 Nede1·l1orst de11 Berg ve1·dwijnt,
dan kan I1et gel1ee] zeker als geslaagd beschouwd worde11.
1
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Historische boerderijen in
Nederhorst den Berg

Inleiding
Nederho1·st den Berg heeft sedert eeuwe11 agrarische activiteiten gekend. Ee11
groot moerassig veengebied werd in de 17c en 18e eeuw op grote schaal 011tgonnen. De aanvankeli,ike bedoeling van l1et 011tgi11nen was het verk1·i,jgen
van akkerland om voedings·p roducten te telen. Maar de hoge waterstand van
het toch al moerassige gebied, dat bovendien nog op geregelde tijden door het
Vechtwate1· overstroomd werd, maakte dat niet eenvoudig want er moest veel
wat.e r afgevoerd worden. Om de ge1·egelde overstro111inge11 van de Vecht tegen te gaan gi11.g 1nen de polders omdijken en het overtollige water werd afgevoe1·d met behulp van wind1nolens. Maar een verlaging van d.e waterstand
doet vee11g1·ond inklinken en de wate1·huishoudi11g va11 de akkers bleef een
problee1n. De bode1n kon eigenli,ik l1et best gebruikt worde11 als weidegrond,
1
waarop veeteelt werd bedreven.
De weinige melkveebedrijven va11 vóór de 16c eeLtW waren gering in omvang.
Men had zelden meer d.a n 10 koeien. In Nede.r horst den Berg zij11 geen voorbeelden van oude boerenbehuizingen uit die tijd ove1·. Dat is ook niet verwonde.rlijk, want bedrijfsgebot1wen werden i11 die tijd uit hout opgetrokken.
Mede onder invloed Véîn Amsterdamse be1.eggers zijn deze in onze st1·eek in
de 17c eeuw vervangen door stenen gebouwen. Geb1·uik van steen bel1oorde
vanaf het begin va11 de 17(-' eelt w tot de mogelijkheden.
Op het eiland waarop het dorp zich vooral na het graven van de Reedevaa1~t
in 1628 ontwikl(elde, staan langs cie Eilandseweg nog een tweetal vroege
boe1~de1·ije11 in steen gebouwd: '' Do1'JJzic:l1t'' (nr. 11.) en '' Ru11derlust'' (nr.
l 6a), die hierna de revue zullen passe1~en. Alleen ''Dorpzicht." is nu nog een
melkv·eehouderij.
Bij de buurtschap Overmeer vinden we een de1·de i.n teressante boerderij: ''Het
Hemel(je'' (Vreelandseweg 78), die een minde1· lange geschiedenis kent en
ook gee11 boerderij meer is. Ongetwijfeld heeft Ove.rmeer veel meer oude hoeven ge.k end, want deze b11urtschap heeft een zeer lange geschiedenis en was
oorspronkelijk net als Nederhorst, een zelfstandige Heerlijkheid. De ligging
van Ove1meer langs de Vecht was gunstig 0111 uit te g1·oeien tot een dorpscentrum. Het graven van de Reedevaart in 1628 doorbrak deze ontwikkeling
in het voordeel van Nederhorst, waar de dorpskern rond kerk en kasteel en
langs de nieuwe vaart tot ontwild(eling kwam.

8
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Een dorpske1·n leek aanvankelijk ook te 011tstaan aan de Hinde1·dam. De
Hinderdam is genoe111d 11aar een dam die daar sede1·t 1437 in de Vecht lag om
de zeewateroverlast te bepe1·ken. Men had daar toen nog eb e11 vloed en
springtij.
Er is op de Hinderda1n veel gebeu1·d. Het werd een l1istorische plek, er we1·d
een fort gebouwd, omdat hier de gr·ens lag tussen l1et Utrechtse Sticht met zijn
bisschop en het graafschap Holland, waar door de eeuwen heen onderli11g
veel strijd is gestreden. Er was ook een tol over de weg en de doorgang ove1·
2
het water was ook met tol belast. Deze gi·ensplaats trok 111ensen aan en aan
de levensbehoeften van de wachtende schippers voo1· de dam met sluis viel
wat te ve1·dienen. De beworiingsdichtheid op de Hindet·dam was in 17c en 18e
eet1w dan ook groter dan heden en er waren ve1·schillende beroepen en ambachten vertegenwoo1·digd. Zo verrees op deze plaats de buurtschap
Hinderdam.
E1· bestaa11 daa1· gee11 gebouwen meet· die van vóó1· het 1·ampjaar 1672 stammen, toen de Fransen uitgebreide verwoestingen aanrichtten in de Vechtstreek
en ook hier. De Hinde1~dam l<.ent nu nog een d1·ietal l1isto1·ische huizen die onde1· Monumentenzorg valle11 en wel de boerde1ijen '' Li11cle11hoe11e'' (nr. 2) en
,. Vecl1tzic·ht'' (nr. 5) en de naamloze halclce1~fjboe1·cle11j Hinde1·dam 15. Geen
van deze is nog een melkveebedrijf; op '' Vecl1t:ic·ht'' wo1·den 110g wel jongvee, schapen en paarden gehouden.

Boerde,~ijtypen
Ee11 boe1·de1·ij is i11 principe een bed1·ijfs1·uimte, die vanouds voo1·zien moest
zijn van een stal voor het vee, een tasn1imte voor de opslag van de graanoogst
of hooi en een woongedeelte. In Nederland zijn deze elementen op verschillende manie.ren gerealiseerd, zodat wij verschillende type11 boerde1·ije11 kunnen onde1·scheiden. Zo zien de F1·iese boerderije11 er ande1·s uit dan de
Zeeuwse. In onze omgeving vindt 1nen het hallenhuistype, ook wel langhuisboerde1·ije11 genoemd. Deze hebben ee111·ecbthoekige plattegrond en een laagaflopend dak. Hoe lager het dak, hoe oude1· de boerde1·ij. Het is een type boe1·derij dat in principe al i11 de middeleeuwen bestond. Daarin vonden wonen,
we1·ken, veestalling e11 oogstberging onde1· één dak plaats. Het stalgedeelte
van de boerderij en het woongedeelte bevonden zich in éé11 ruimte. Later werden vóórhuis en stal dooi· een muur gesc11eiden en in de loop van de ee11wen
werden zowel woning als stal allengs co1nfortabeler gemaakt. De
'' Li1icle11hoei'e'' is een duidelijk voorbeeld va11 een hallenhuis·b oerderij. De
stal bestond uit een brede middenbet1k waar vroege1· werd gedorst en gewerkt
en aa11 wee1·szijden een zijbeuk, waa1·in het vee gestald we1·d. Aangezien in
onze omgeving vooral melkveebedrijven bestonden was er doo1~gaans een
dubbelri_jige koestal, waarin de koeie11 111et de koppe11 naar het midden ston•
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den langs de voergang. Voor de l1ooiopslag had men acl1te1· de sttll ee11 l1ooi.berg op het e1·f.
In onze omgevi11g, zoals bij DlJ1pzic·ht'' en '' Ri111de,~fust en ook la11gs het
Gein, werd, 01n ruimte te winnen, het woongedeelte nogal eens zijdelings Ltitgebouwd met een opka111er, waaronde1· ee11 kelder. Er ontstaat dan een dwa1·shuis te11 opzichte van de erachte1· gelegen schut1r, ool< wel k1·ukhuis genoemd.
De kelders konden in 011ze st1·eken 111et hoge g1·ondwaterstanden niet gehe.el
in de g1·ond ~langelegd wo1·den e11 zijn daa1·om gedeeltelijk bovengronds gebouwd. Grote kelders wijzen op zuivelopslag ten behoeve va11 boter- e11 kaasbereiding.
1

1

'

'

Ouderdomsbepaling
Het vaststellen v,tn de oude1·dom van b·oerenl1ehuizingen is lang_niet alti,id
eenvoudig. Men kan enige 1·ich.tlij11 011tle11e11 aan de bouwsti~il, rna,tr die is
door de eeLtwen heen 11ogal constant gebleven. Ee11 aa11tal l<en111erken in het
1netselwerk ku11nen precieze.re aa11duidingen geven. Zo
is er bij boerde1·ijen van vóór
ca 1650 vaak gebrttik ge1naakt van ontlastingsboge11
boven de 1·an1en en de·uren,
die steun moesten verlenen
(afb. A 1). Later werde11 dat
l1ane11k:.:11nn1en en nog weer
later 1·ollagen (atb. A2). Ook
gebruikte men klezoren in
l1et n1etselwe1·k van l½ steens
rnu1·en, die uiteraard geen
spouw hadden (afb. A3). Het
..::, ·;ëi~'<ë:,,;ci;J~~fli.ir;iJf;;//j!/;i;;y.\{i /j.i,'.lt,\f/'B!fl#J'#Ji{.i,i:Jt{i\jg:\;{ . ·.: · ·
zijn kwartsteentjes die op de
lloeken van Illllren en langs Af/J. Al 011tla,,;ti11t;sl>oo~rt lJ01)en l1et oztcl.~'te ke/(le1·1·c1an1
,::~'

c1.n ., Do,~pzic·lzt''.

.

11

de 1·a1nen werden toegepast
om J1et metselwerk netjes te laten ~lansluiten en die zijn toegepast tot 01nst1·eeks 1700. Wannee1· aanwezig, zijn zij een be.langri_jk hulpn1iddel bij restau1·atie van gevels, 0111 vast te stellen waar det1ren e11 ramen gezeten hebben _
De const1·uctie van de ramen vertoont ook een duidelijke ontwil<keling door
de ee·uwen heen. Kende 1net1 in de 17e e·eL1w de kruiskozijnen. (afb. A2), zoals
de 1·a111en van de kelde1·verdieping van '' DcJ1 11zic·ht-'' en de ramen i11 de zijgevel van de bakkerij aéln de Hi11derda1n dat nog laten zien; later (18c eeuw) werden dat scl1t1ifra1nen met, in de 19e eeuw en later, steeds g1"otere 1·uiten (atb.
A2). Ja1n1ner genoeg zi_jn ramen in de Joop der tijd nogal eens gewijzigd en
4
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1·a n1 e11. n

leveren zij ons meestal wei11 ig info1~m.atie op over de oorspronkeli_jl<e situatie.
De dakbedekking we1-d heel vroege1- voo1·al t1itkoste11overwegingen gemaakt
van riet. Dat heeft het voordeel dat de
dakco11structie minde1· zwaar behoeft
te zijn dan wanneer er een pannendal<
..
getorst moet worden. Verscl1illende
boerderijen in Nede1·l101·st hebben nog
zo 'n 1ieten kap. Later· kwamen de
(duurde1-e) Hollandse pannen in
zwang, wee1~later verva11gen door de ~flJ. A3 P lc1at.\' ,,a,1 k·l e-::. c)1~e11 ( lcv1c11·ts'tc'et1tjes)
verbete1·de Hollai1dse pan.
i1 z /1 et 111 et..,e /1 'er·/Jct 12 cl.
1

In het navolgende z11llen de zes genoemde historische boe1·derijen in
Nederhorst de11 Berg aan deze crite1·ia getoetst worden en zal de eigenaa1·s- en
bewoningsgeschiedenis worden verhaald.
Geschiedenis van het boerenbestaan
Het boerenbestaan heeft in de loop de1· eeuwen hoogtepu11ten en di eptept1nte11 gekend. In het begi11 van de 17e ee11w nam in Holland, i11 ve1·band met de
bevolki11gsg1·oei, de v1·aag naé1r zuivel, voo1·al in de 0111geving van steden sterk
toe. De bote1·- en kaasbe1·eiding na111 een g1·ote vlucht. Dat leidde tot toene1ne11de iI1veste1·ingen in de verbete1·ing va11 het land en van l1et boerenhuis. Het
rendement nan1 toe en de g1:ondprijzen stegen. Er werd land gekocht en drooggelegd, zoals de Horster·meer in 1629, aanva11kelijl( 1net de bedoeling ::1kke1·gewassen te gaan telen. Maai· het bleek onmogeli~ik deze polder d1·oog te houden met de toen beschikbare 1nolens en i11 1636 was het mee1· al weer· met wate1- gevuld.
Vanaf 1650 echte1· ging het snel minde1· en mi11de1· met de wi11sten en de prijzen daa1den. In de pe1·iode 1670-1770 liepen de belastingd1·uk en de loonkost1

-

ten op, de polderlaste11 werden zwaarder en de pachtprijzen daalden snel. Men
we1·d gedwongen tot schaalvergroting en i11 de arbeidsintensieve veehouderij
ging rne11 over tot 1ninde1· intensieve bedri,ifsvoe1~ing door schapen te houden
en kalveren te mesten. De melk ging naar de kalveren. I11 onze streken was er
als alternatief ook de hen11epteelt, aangezet door de toene1nende zeilvaart,
waarvoor veel henneptot1w nodig w,1s.
De veehoude1·îj werd gedurende de 1ge eeuw ook nog belaagd door veepest.
In Nederhorst den Berg zijn tal van,boe1·en daarvan het slachtoffe1· gewo1·den.
In 1744 telde 1nen 110g maa.r 18 melkveehouders. 3 In 1780 schrijft de scho·t1t
Theodorus Koppen naar de Stélten va11 Utrecl1t dat er sedert het begin va11 de
1ge eeuw een eco1101niscl1e achteruitgang is in het ge1·echt Nederhorst d.001· de
aanzienlijke sterfte onder het rundvee, door het verdwij11en van weiland ten
gevolge van de ve1·vening, waardoor 6 hofsteden zi,jn verdwene11 en ande1·en,
in de Spiegelpolder e:n.in de Blijkpolde1· zijn gehalveerd. Er zijn volgens zi,jn
opg.a ve dan nog 22 boerderije11 in Nederhorst., die aanzienlijk in omvang zijn
4
teruggelopen.
Na de laatste veepestepidemie (1786) brake11 er wee1· zonnige1· tijden aan. De
steden g.r oeiden en de vraag naar 1nelk en 1nelkp1·oducten steeg vanaf 1795
weer. Een opgave van boere.n bedrijven over 1820-1844 1neldt gemiddeld 40
5
melkveeho·t1ders in Nederhorst den Berg.
In de 19c eeuw ontwikkelde zich de con11nerciële 1narktge1~icl1te 111elkveehouderij en kwam de export tot 011twikkeling. E1· we·rde11 hoge eisen gesteld aan
het vee, de melkproductie 1noest worden opgevoerd. Dat kon alleen 1netgoed
weidegras en aangezien krachtvoer toen nog niet ve1·k1·ijgbaar was 1noest alles op alles gezet worden om het weideg1·asland te verbeteren. De t1itvinding
van de kunstmest atln het einde van de 19e eeuw, heeft daarbij aanzienlijk bijgedrage11. Stoo1nge1nalen. boden vanaf ca 1880 hulp 01n de wate1·huishouding
va11 de gronden te normalise1·en. De helft van het g1·asland werd gehooid. Hele
gezinnen moesten helpen e11 in onze streken kwatn.e n tot 1870 uit Osnabrück
en Münster de '·' lia,inekeniaaiers'' om tijdens de hooitijd 1net het zware werk
mee te helpen. Na 1880 begon d.e mechanisatie van de landarbeid, waardoor
he·t werk werd verlicl1t; er kwam krachtvoer voor het vee, waardoor de groei
van het vee werd bevorderd en de 1nelkproductie werd opgevoerd. Dat vergde essentiële veranderingen i_n de boeren.b ehuizing. Veel sch-uren en l1uizen
werden vernieuwd. In de tweede helft Véln de 20c eeuw werde11 nieuwe methoden voor het conservere11 van gras tot ontwikkeling gebracht, die hooibergen overbodig maakten. Loopstallen voor de koeien vergden meer rLLi1nte en
de bio~indt1strie kwam tot ontwikkeling. Waar eens ge1noedelijke boerderi,ie11 met het hun 01nringende vee het landschap sierden, vinden wij nu moderne, ove1·hee1·sende bedriLjf'sgebouwen, waar het vee soms niet eens meer uit
ko1nt. Het jaar van de Boerderij: 2003, is bedoeld om bij te dragen aan het be12

I1oud van zoveel mogelijk Hollandse boerderij-glo1·ie uit vroeger tijden. Hoe
dat moet wo1~den ingevuld wo1·dt speciaal in dit jaar onde1· iede1·s aandacht geb1·acht.
Basis van het onderzoek
Dit onde1·zoek is in sa1nenspraak n1et de Historische Kring Nede1·ho1·st den
Berg tot ontwikkeling gel<omen. Er is een keuze gen1aal<t voo1· histor·isc·he
boe1·derijen die dooi· Mo11u1nentenzorg als zodanig zijn gekwalificeerd. De
gegevens, hie1·na ve1·haald, zijn verzameld uit originele koopakten, hypotheekakten, boedelbesch1·ijvingen en testamenten , zoals die in de archieven
bewaard worden. Bezittingen zijn vaak terug te vinden in de successiem.e1noires, opge111aakt na het ove1·]ijden van een ert1ater e11 in kadastergegevens.
Daan1aast is gebruik gemaakt van geboorte-, trouw- en begrafenisgegevens
(DTB-bestanden) en van de burgelijke sta11d (na 1811 ).
Voo1· een aa11tal van deze gegevens heb ik mogen putten uit het 1·eservoir brongegevens van Jan BaaJ.·, waarvoor n1ijn ha1·telijke dank. Mijn dank gaat ook
naar Jan van De11deko111 te Amsterda111 voor gegevens van de bewoners van
,,Runde1·lust'' en naar Theo Schoo1·dijk, die nog 011de akten bezit van de boerde1·i_j ''Bije11lco1f·' aa11 de Hinderdam, die niet op de Monu1nente11lijst staat
maai· toch zijdelings aan bod zal komen.
Verschillende oude afbeeldingen zijn afko1nstig van de Historische Kring
Nede1·ho1·st den Berg. Enkele zijn te1· beschikking gesteld door Ruud Verkaik
uit zijn 01nvangrijke collectie ot1de foto 's en ansichtkaarten, waarvoor veel
danl<..
Tenslotte dank ik de bewone1·s van de hie1· besproken boe1·de1·ijen voor de
gastvrijheid waarmee zij mijn man en mij ontvingen en 1·ondleidden in h11n
int.eressante behLtizingen.

Bronnen
J.Biele111an. De Ht)lla11dse landbouw tijde11s cle RepL1bliek. In: Th.de Nijs & E. Be Ltke rs (red ): De gesel, iede11is van Hollancl. Hil versL1t11, Verloren. 2()()2 .
~ El s N.G.vé1.n Damme. De Hi11derda1nse Tol. TVE 13p. 140-145. 1995.
: Dorps-en gemeentebestut1r Ned.cien Be rg 5. SAGV. HilversL1rn.
~ Dorps-e11 gen1eentebestL1L1r Ned.de11 Berg 8. SAGV, Hilversu111.
• D01-ps-e11 ge111ee11tebestL1ur Ned.den Berg 24 1. SAGV. H.i Iverst11n.
·· Koo:-.; Steehc>Ltwer & Her111an Jru1se. Bot1w '-gescl1iede11is va11 Monur11e11te11. A111stcrda111 1992.
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De hoeve ''Dorpzicht'', de oudste boerderij van
Nederhorst den Berg (ca 1630)
Voorgeschiedenis
I11 1596 wa1·en e·r in de Kuije1·p0Ider ten1ninste drie boe1·e11bedrijven gevestigd, waa1·van e1· één, namelijk'' Dotpzic:11.t'', op naam stond van Ja11 Cornelisz
Bt1ys. 1 Deze boe1·derij had toe11 nog geen naam. De n,1a1n '' D01pzic··ht'' werd
pas voor het eerst genoe1nd in 18.36. Uit de periode rond 1.600 zijn v1·i_jwel
geen docume11te11 overgebleven e11 wij weten dan ook alleen van Jan Buys dat
l1i~i een zoon had, Cornelis Jansz Buys, die zijn opvolger we1·d op de boerderij. Wannee1· dat heeft pl.aatsgevo11den zal een 1·aadsel blijven, want de archieven, waa1·L1it wij onze inf'ormatie 1noeten halen beginnen pas in 1621.
Cornelis heeft vrijwel zeker de eerste steen gelegd voor wat nt1 '' D01']Jzic·lz.t''
is (atb. B 1.). De familie Buy.s behoorde tot de welgestelde boerenfamilies.
Cornelis Jansz Bt1ys stond te boek als ''landeige11aa1·'', hij zal dL1s veel bezittin.gen gehad hebbe.n en ook een b1·oer van Co1·11elis, Heijndericl(, was koopman in Amsterdam en. dat was i.n die t:ijd ee11 luc1 atieve baan.
Cornelis Buys kocht in 1621 land in de Kt1ije14P0Ider, 2 en latei· in 1632 een
stt1k, 3 dat vanouds McJdde,·la11d'' ge11oemd werd. Deze naam wijst er wel op
dat de wate:rsta.nd it1 de p0Jde1· toen, zoals ook lê1ter, erg hoog was . .In 1636
kocht l1ij e1· nog eens ca 10 ha bij en zo lijkt hij het bedrijf allen_gs uitgebouwd
te hebben. Wij nemen voorzichtig aan dat het huis gesticht werd door Jan
Co1·nelisz Buys mis.schien wel lang vóór 1596 en door zijn zoon Co1·nelis
Jansz Buys t1itgeb'l·eid 0111streeks 1630 op de plaats van en met gebruikmal(ing van on_derdelen.va.n de boerderij van zijn vader. Ook later, i.n de 1se eeuw,
zijn er elementen aan toegevoegd, 1naar in de kern is dit zeker de oudste, nog
bestaande boerde.rij in Nederhorst den Berg.
4

7
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A,,.chitectuur en ligging
,., Do,~JJzicht'' is een hallenhuisboerde.rij, waarvan het voorhuis een zi,jdelingse uitboL1w heeft met een opkamer en daaronder ee11 kelder. Het heeft dus een
L-vo1 mige plattegrond (t1fb. B2). Deze vor1n ko1n.t langs de Vecht en het Gein
vaker voo1·. Het gebouw l1eeft een rieten wolt'sdak en is gebouwd met baksteen die in de Vechtst1·eek werd vervaardigd. Een. groot deel van het metselwerk is helaas aan. het gezicht ontt1·okken, doo1~dat de voorgevel wit gepleisterd is_.Men deed dat in de 19e eeuw nogal eens om beschadiginge11 i11 de gevel, ontstaan door aangebrachte veranderingen, te bedek.ken. In de oostgevel
is dit he1·steld e11 kan men nog structu1·en 011tdekken zoals de klezoren in het
metselwerk en halfronde ontlastingsbogen boven de ramen, die aantonen dat
wij hie1· 1net een vroeg 17c eeuws bouwwe1·k te maken hebben. De ge11oe111de
bouwdé1tt11n, 0111streeks 1630, ligt dus heel goed in de rede.
4
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A,flJ. Bi Zijge1·el ''D<>l.f-J'!.ic·lzt''aI111cJ 20()~5 (a) eri \'C>o1ge1'l'l a,11101977 (b)(Rc/M.;.).

Bij nadere beschouwing blijkt dat het I1uidige ]1Ltis uit twee delen is opgeboLtwd. Het OLtdste deel bestc1at uit de voo1 ste kelder· e11 de. daarboven gelegen
grote opkamer (atb. B2). He.t a.a11 de binne11zijde van de opka1ner voor e·e·n
dee.I blootge.legde 1netselwerk bevat grote rode bakste11en, 011regeltn.at.ig ge1netseld en voorzien van tal van ve1~anderinge.n waaronder in de westelijke
muur ee11 dichtgemetselde nis die mogelijk een deurope11ing geweest is. Deze
111uur is 11t1 bin11e11mut11·. De 1nu1·en va11 dit dee,1 van l1et huis zijn ongewoon
4
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dik (tot 46 cm).
De oude kelder heeft
een
ko1·fboogvormig
bakstenen gewelf met
aan de oostzijde twee
puntvormige (kaarsen)
•
nissen en een zogenaa1nd tweelicht, een
raam 111et middenspijl.
Aan de buitenzijde is
daarboven een ontlasti·ngsboog zichtbaa1·. Dit
deel van het l1uis heeft
daarmee een middeleeL1ws karakter.
De al genoemde westelijke binnenmuur heeft
muuranke1·s en is aan de
v1Aoegere
bui tenzij de
enigszins zwart geblakerd, wat de suggestie
geeft dat dit deel van het
ht1is een brand heeft
doo1·staan (mogelijk in
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de woelige tijden rond Ajl?. B2 Plattet51·011d \1a 11 "D o1·p: ic·l1t " (Rc!M2, 1977).

l672). Dit oude deel
van het l1t1is .is later ( 1ge en 19c eeuw) naa1A het weste11 uitgebreid. Daarbij is
tegeli_jk het balkenstelsel in het 0L1de de·e]_vernieuwd. Het staat haaks op het
nieLrwere gebint, zoals in afb. B2 is weergegeven. Deze analyse is een aanvulling op een beschrijving gemaakt in 1977 door de Stichting Historisch
4
Boerderijen Onderzoek (SHB0).
•

De hoeve is heel fraai gelegen langs de Vecht, tegenove1 het dorp Nigtevecht
en met uitzicht op de dorpen Nederhorst den Be1·g en Nigtevecht. De naam
'' D017J7,ic·ht'' is dan ook d.ubbel treffend. Uit een é1kkoo1·d dat de ingelanden
met de bewoners van de Kuijerpolder bereil<ten over de opbouw van de in
1652 afgebrande Kuije.rmolen, die stond op de plaats va11 l1et huis (n1A. 10)
naast het huidige gemaal, ve1 nemen we dat de boerderij toen omringd was
doo1 hoog geboomte en vruchtbomen. Om de herbouwde 111olen goed wind te
laten vangen, moest al dit geboomte toen wo1·den gekapt. 5
4

4
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Eigenaren e11 bewoners
1630-1669 Cornelis Jansz Buys
Vanaf ca 1630 treffen we als eigenaa1· Cornelis J ansz Buys, die zelf boei· was
en op de boerderij woo11de. Cor11elis tro11wde 1net Brecl1ie11 J ansz. Zij kregen
vijf dochters en één zoo11, Jan~ In 1669 gebettrden er erge dinge11 in de familie Buys. In dat ,iaar stie1·f vader Cornelis, 111aar ook zi,jn enige zoon en erfgenaam Jan. Moeder B1·echien raakte in nood. In het e1·frecht was toen voor wed11we11 niets gereg.el.d, tenzij er vooraf een mt1tueel testament was opgemaakt,
waari11 huwelijkse voorwaa1·den werden gesteld. Wan11ee1· dat 11iet het geval
was kwamen zij pas aan bod. indien ei· tot de twaalfde graad geen bloeclve1·wante11 meer waren. Ee1~st in 1923 laeeg de langstlevende bij wet een kindsdeel toegewezen! I11 twee 1naanden tijd maal(te Brechien een nieuw testament
omdat h,1ar 20011 en e1·fgena·am Jan er niet meer was 6, zij moest de nalaten7
scl1ap v·erdele11 over haai· vijf docl1ters, zij 1noest een voogd aanstellen voo1·
de onmo11dige kindere11 v,111 ha·a1· zoo11~ en zi,i moest alle1·eerst iemand n1é1ch9
tigen om haar bij de nota1·is te v·ertege11woordigen, want v1·ouwen mochten i11
die ttid niet zelfstandig 11.1et de notaris onderl1andelen. Haai· vertege11woordiger we.1~d Ghijsbert Jansz. Misschie11 was l1ij h,tar broer. Zelf gi11g zjj n,1 deze
gebeu1·te11isse11 in Nigtevecht wone11.
&,

1669-1805 Familie Ja11se11 van Veere11
Jan Jansen va11 Vee1·en WélS een vooraanstélande figuur in Anl(eveen. Hij WélS
turfha11del.aar en veen.man en d1·eef veel ha11del i11 land. Hij blijkt de erfgenaam van de boerderi_j geworden te zijn. Hij l1eeft l1et bedri,if ''pe1· decreet''
10
ontv,111gen uit de boedel vt1n Cornelis Jansz B11ys.
I11 1680 t1·ot1wde Ja11 Jansen var1 Vee1·en in de rooms-katholieke kerk met
Annetje Jans. Er zijn aanwijzingen. dat haar eigennaa1n Buys was en dat zij
dus verwant was aan Cornelis Jansz Buys (een zuste1·), wat de verklaring van
de erfrechten kan zijn. In 1719 kocht Jan van Veeren er 110g ee11 ht1is 1net wat
land bi_j in de Kuije14Polder, in de buu1·t of' wellicht op de plek van het huidige
'' Vec·h.tlit.~t'' .11 Het is zee1· waa1·schijnlijk dat hij degene was die de oucie boerderij uitbreidde, zoals hiervoor beschreven. Jan van Veeren stelde pe1· testament v,tst dat het e1·fdeel nooit uiteen zou mogen vallen. 12 Jan Jansen van
Veeren ''de 011de'' kreeg zevenkindere11, waa1·va11 Ja11 (de Jonge) en Elisabeth
in dit ·verhaal een rol spelen. Elisabetl1 van Vee1·en trouwde 1net Amelis van
Lingen (tevens eigenaa1· van de buitenplaats '' Vec·l,t e11 Be1·,_gzicht'' aan de
13
Hinderdam ) ei1 01ndat de erfenis onverdeeld moest blijven, moestAmelis na
de dood van zijn schoonvade1· i11 1725, het e-rfdeel va11 zijn v1·ouw te1·uggeven.
De boe1·deri,i n1et 28 mo1·gen (ruim 22 ha) land kwam nu in z·i jn geheel aan de
e11ige zoon van Jé1n van Vee1~en de Ot1de, Jan Jansz van Veere11 de Jonge.
17

Jan Jansz van Veeren de Jo11ge, gehuwd 1net Elisabeth C1·amer, werd nu de eige11aar van ' Do,-p:ic·/1t'' . Hij was vicaris van de parochîeke1-k in Rhenen en
vertegenwoordigde de kerk bi,i aan- en verkoop van landerijen. Jan de Jonge
werd ambacl1tshee1· van Bu11schoten en Spakenburg en sleet zijn leven in
Eemnes. Beide echtelieden zijn begraven in Eemnes-Buiten in 1771 (Jan) en
1748 (Elisabeth). Later duil<t l1un zoon Jacob op, i11 Eemnes geboren vóói1731. Wanneer precies j_s onbekend, want de doopboeken beginnen pas in
1731, maar het zal voor 1700 geweest zi,in.
Jacob, die zich Jonkl1eer Mr Jacob C1-ame1· van Veeren ging noemen, trad in
het voetspoor van zijn vader en we1·d schout van Bunschote11. Hij t1·ot1wde i11
1745 met Jo11kv1·ouwe Judith Loogen. Het huwelijk duu1·de maar vier jaar, in
1749 stie1·f Jacob. Zij kregen één dochter, die genoemd werd naai· haar 01na
van moede1·s kant, Anna Lt1cia. J Ltdith was namelijk een dochte1· van Di1·k van
RL1ijtenbeeck (Loogen), die schepen en burgemeeste1· va11 Amersfoort was en
weesmeester van de St. Janske1·k aldaar en diens 111oeder was Anna Lucja
Taets van Amerongen. De familie had veel bezittingen, in verschillende plaatsen, tot iI1 Gouda toe en Anna Lt1cia Cra1ner van Veere11 e1·fde dit alles, waaronder ook '' Do,pzicht''.
Jan van Veeren Jr. liet in 175 l in ve1·band met het ove1·lijden van zij11 zoon
Jacob de waarde bepalen van de Hofstede'' Dor7J2ic·/rzt'' e11 deze we1·d toen geschat op f 4200,-. i-i Wij 1noete11 aannemen dat Jan van Veeren de Jonge een
hoge leeftijd heeft bereikt, wa11t zijn v1·ouw en zijn zoor1 Jacob en zijn
schoondochte1· wa1·en reeds lang overleden toen hi,i in 1771 stierf.
Anna LL1cia Cra1ne1· van Veere11 trouwde in 1766 met M1 Matthias Boscl1 uit
Ut1·echt. Ook ht111 huweli,jk heeft slechts kort (één jaar) geduu1·d, toen stierf
Matthias Bosch. Hun enige dochter, Anna Geertruid Jacoba, werd na zijn
dood geboren. Zij was enige erfgenaam en kwam zo in l1et bezit van
,, D 0 ,~p Z l.C, J1 t ,, .
4
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Na het overlijden van Cor·nelis Buys zijn er ongetwijfeld pachte1·s op de boerde1·ij werkzaam, aangezien de bezitters rijke lieden waren. Van de pachte1·s
treffe11 wij slechts één naan1 in de annalen aan. Ro11d de jaren 1744, toen
Holland werd getroffen door· een e1·11stige veepestepidemie, l<-wam ook onze
omgeving daar niet onde1· t1it. Marten Stam pachtte toen de boerde1·ij van Ja11
Jansz van Vee1·en. Tijdens de veepest gingen er van zijn 15 koeien 8 d.o od. En
hoewel hij f 40,- uit het veefonds vergoed kreeg, 1aakte hij diep in het ongerede en kon zijn pacht niet rneer betalen. Jan van Veeren legde daarop beslag
op zijn gehele boedel en huis1·aad, inclusief vee, hooivoo1Taad en melkge15
reedschappen. Marte11 Stam kwam voor schot1t en scl1epenen om zich ove1
1

4
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deze handelwijze te beklagen. Hij was zelf al van plan geweest, zo zei hij, om
zijn eigendommen te verkopen, 1naa1· de wi~jze waarop zijn broodheer dat van
plan was, ZOLL erg in zijn nadeel uitpakke11. Hoe het is afgelopen 1neldt de geschiedenis niet. Marten Stam stie1·f' in 1·760 e11 we1·d in Nigtevecht begrave11.

1805-1894 Familie Breij
An11a Geertruid Jacoba Bosch, Vrouwe van
Bunschoten, Spakenburg en Dijkhuizen (afb.
B3) was ee11 dochter van Mr. Matthias Bosch
en gehuwd met Prof. D1· Gab1·iël van Oordt.
Zij verkocht )'Do,~pzic·J,zt'' in 1805 aan Jan
Breij, in die t.ijd B1·aay genoe1nd. 16 Zij bezat
ook '' Vec·/1.tlitst'', dat zij tegelijk verkocht aa11
Marten Kool en dat door ene Hendrik Korver
werd gepacht. 17 Hend1·ik Korver was in de
verte familie Vé.ln de Korvers die heden de
boe1·de1·ij bewonen. Hij we1·d geboren in
Nederhorst den Berg in 1771 als 9c zoon van
TeL1nis Corver en Jacobje Kr11yswijk.
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Jan Breij was zelf veeboer, afkon1stig uit
AbcoL1de, waar hij in 1749 was gebo1·en en in
1778 getrouwd met Aaltje Oosterlaak uit
Loenen. Zij woonde11 ee1·st in Loenen, h11n
kinde.ren werden daa.r geboren. Jan Breij was Afb. B3 A1111c1 G.,T.va,1. Oc>1·clt-Bo.sc:!1
(1767-1 c~26) (IB 's·-G1·c11 e11 lic1,ge).
a1 56 jaar toen hij zijn intrek nam in
'' Dor·1Jzich.t'' ,· hij bezat dus 28 morgen wei- en hooila.nd. In 1820 stie1·f hij, 71
18
jaa1· oud. Uit zijn nalatenschap bl.ijkt dat hij verschillende boe1·derijen bezat
en zijn jongste zoon, Cornelis, die i11 1782 in Loenen gebore11 was, volgde
hem op op'' Do,~pzicht''. Zijn oudste zoon G·en~it, (zij hadden slechts twee zone11) erfde de boe"rderij '' CcJe1"t e1 1 Vec·ht'' in Nigtevecht), waar voordien Klaas
Pol boerde (zie geschiedenis '' Linde11}zoe1;e'' ).
1

1

Co1·nelis Brei,i kreeg met zijn v1·ot1w Metje Wouters een g1·oot gezin met 10
kinderen. Er was veel werk, want op de boerderij waren in de jaren 182() zo'n
25-30 koeien. De gezondheid van Cornelis liet op zeker moment te wen.s en
over. Dat had wellicht te maken met het overli,jden van zijn vrouw in 1825.
Er moest natuurlijk van alles geregeld worden in ve1 band met de erfenis.
Allereerst een inve11taris van alle bezittingen. 19 Opvallend is dat vrijwel alle
met1bilair e.n gebruiksgoederen getaxeerd we·rden op bedragen tusse11 f 1,- en
f 6,-. Bedden en linne11goed behoo1 den tot de dure artikelen: f 22,- tot f 30.,-.
4
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Zij bevonden zich in l1et klei11e kamertje e11 in de opkame1·. In de opka111e1·
stond ook een glaze11 kast 1net een partij ti11nen goed en porselein, waa1·d
f 75,-. Be]angrijke bezittingen waren het vee, waa1·onde1· 3 vare koeien va11
f 226,-, 16 mell<koeien: f 1026,-, 5 va1·l<ens: f 90,- en wagens e11 hooi. 111
1826 verscl1een de nota1·is aa11 het ziekbed van de weduwnaa1· om een testament te 1·egelen. Zij11 br·oe1· Gen·it van de boe1·de1·ij '' Coe,·t e11 Vecht'' werd tot
voogd ove1· zijn kinde1·en benoe1nd en zou als dat nodig zou zijn, executeurtestamentair zijn. 1°Co1nelis is tocl1 wee1· genezen en bleef nog tien jaa1· actief.
Hij stier·f in 1836 op 53-jai·ige leeftijd. Zijn inboedel, behalve zijn goud en zil21
ve1·, werd openbaa1· ve1·kocht. Er was een groot aantal artil<elen, veel deke11s
als ook paa1·den en koeien we1·den op de 111arkt geb1·acht. Veel va11 zijn bezit
we1·d aangeschaft dooi· d1·ie van zijn zoons, waa1·onde1· Johannes. Deze
Johan11es bleef op de boe1·derij wonen, hoewel bij testainent'? we1·d vastgesteld dat ook zijn jongste zoon Di1·l<, die op de hofstede '' Welgelet;;;e11'' in
Nigtevecht boe1·de en zijn dochter Jol1an11a, getrouwd met Johannes Mulder·s~
die op ee11 boerde1ij in de Horn in Weesperka1·spel woonden, e1genaren va11
'' D01pzic·/1.t'' werden. Van 11Lt af· aan d1·aagt de boerde1·ij de 11aa1n '' D01·pzic·l1t ··,
voo1· het ee1·st gebezigd dooi· Johannes Breij.

Johannes t.rouwde 111et Ma1·ia Borst. Zij begonnen het bedrijf n::1 zi_jn vade1~s
dood met het aangaan van een le11ing van f 8000,- bij 11ota1·is van dei~ Horst.,,~
Hoe het ve1~olgens precies verliep is niet duidelijk, 1naa1· op 2 maart 1839
l<wam Di1·k 1net zijn zwager Joha11nes Mt1lde1·s, de eigenaren va11
'' D011Jzicl1t'', voo1· de notaris om het gehele bedrijf te ve1·kopen. Mogelijl(
wa1·en e1· toch fina11ciële p1·oblemen 011tstaan. De boerde1·ij we1·d ve1·kocht
14
voor f 13.400,-. Johannes was waa1·schi_jnlijk ool( geen gemétkkeli_jke man.
lJ1 1848 we1·d hem ee11 proces-verbaal aa11gedaan voor het clandestien slachten van een varken ,. te11 bel1oe1 e 1 a11 ~ij11 tal,·ijk l1ttisgezi11''. Evenals vroeger
jaren bleek hij wee1· geen aangifte gedaan te hebben. Hij werd beti·apt~ werd
woedend en werd ook nog gestraft wegens belediging van een overheids25
fttnctionaris . De boete kon liggen tussen f 50,- en f 350,-.
1

1839-1884 Mi·. AI1d1·eas Antonius Reael en Johannes Br~eij
De nieuwe eigenaar we1·d M1 Andreas Antonius Reael, advocaat van het Hot~
van Holla11d, lid va11 de Staten van Holland en wethoude1 van A1nsterdan1 ,
waar hij de zorg had voor l1et schoolwezen. Hij was ook l1oogbeemraad van
Amstelland en van de Zeeburgerdijk en de Diemerdijk. Hij was gehuwd met
de weduwe van Joh. Baptiste van Cet1len: Theodora Christina Bo11vy ( 17831843). Zij verbleven nogal eens in de Herenhofstede '' Wel(~elege11 '' in
V1·eeland. Dat was ee11 grote b11itenplaats van ca 160 ha, die zich L1itstrekte
van de Angstel tot in de ''Wijde Blik''.1111891 we1·d deze doorsneden dooi· l1et
4
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Merwedekanaal. ) Op de plaats van het afgebroken l1e1·enhuis is de hoeve
'' O,·c, et Lc,bo,~a'' gebouwd.
6

V

Joha11nes Breij bleef pachter op de boerde1·ij. Het gezin van Johannes Breij en
Maria Bo1·st groeide tot 14 kinderen. Toch ging het de fami lie weer wat voor
de wind. In 1856 stie1·f Mr. Reael en zijn omvang1·ijl<e bezittingen
( '' Welt?elege11'', '' G1·oot- '' en ., Kleil'1 Kantwijl('' behoo1·den e1~ ook toe) en
'' D01·p:ic·/1t'' werden geveild. 27 Jol1an11es B1·eij was in staat de boe1·enhofstede met '' r>p(e,aan.de populie1·e11, 'vtJi/(_<2;e11, eil<elJcJn1e11. e11 l1alcl1out'' en 1·uim 23
bunders land terug te kopen voo1· .f 26.950,-. De koop werd geregeld door Joh.
Van Dijk voor '' zij11 n1ee,\'te1·'
Op 29 ja11uai·i 1884 was Jan (Johannes) Breij bij de notai·is 01n de boe1·de1·ij
., Ke11t it ~eli)e11 ' ' waai· zijn zoon Ge1Tit (Gera1·dus) op boerde" aan hem en de
18
l1ofstede '' Do1·p-::,ic·l1t'' élan zijn zoon Gijsbe1·t1ls Matthe-us te ve1·kopen. Twee
dagen later stierf luj.
1

•

1

1884-1893 Gijsbertus Matthet1s B1 eij
De jongste zoon va11 Jol1annes Breij en Mariél Borst, Gi,jsbertus Mattheus,
kocht dus na de dood van zij11 vader t1it de e1·fe11is '' Do1p:ic·l1t''. Bij de verdeling van de gelden na de dood van zijn vader bleek e1· van Gi,isbertus te vo1·de1·e11 ee11 bed1·ag van f 44000.-. Waa1·schij11lijk 1noest hij zich in de scht1lden
steken voo1· de aankoop. Voor alle vee en gereedschappen en inboedel moest
111,i .t· 6457.- betale11.,l' Hij zette de familietraditie voOI't op '' Do11J-:.ic/1t'' . Hij
t1·0L1wde 1net Alida Helsloot. Hoewel zij ee11 flink aantal kinde1·en laegen is
l1et tot een ve1·volg van het boe1·e11bedrijf 11iet gekome11. Het zot1 dt11·en tot
1893, toen is Gijsbe1·tus 11aa1· NieLLwe1~Amstel vert1·okken. De boe1·derij we1·d
30
op 15-4-1893 geveild e11 de kope1· was Hendrik Pos.
4

De fa1nilje Breij was een ged1·even 1·001ns-katholiel<e familie, waa1·va11 vade1·
Jan, ciiens zoon Ger1·it en zijn klei11zoon Johannes alle kerkmeeste1· zij11 geweest van de pa1·ochie H. Mai·ia HemeJvaa1·t. De oude Jan B1·eij is al bij de totstandko111ing van het vroege1·e kerkgebouw van de RK pa1·ochie in Nede1·l1orst
31
den Be1·g ( 1811) actief betrokke11 geweest.
1893-1954 Hendrik Pos en Simon Klo1np
Hend1·ik Pos had een 1ietdekl<e1·sbed1·ijf en was la11deigenaa1· i11 Nederl101~st
den Berg. Hij l<.ocl1t de boe1·de1·ij i11 1893 voo1· f 24.640,-. In 1954 kwam l1ij
op naa111 van zijn 110g i11i11de1·ja1·ige klei11zoon Hend1·ik~ woo11achtig i11
Amste1·da1n. Het bedrijf we1·d in 1954 verkocl1t aan Simon Klomp, een veel1ouder uit Katwoude.
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1893-hede11 Familie Klomp en Familie Korver
Na de êlankoop door Hendrik Pos kwam e1· ee11 pachter op de boerderij. Het
bevolkings1·egiste1· van Nederhorst meldt ons dat op 23 mei 1893 Cornelis
Korve1·, hi,i was toen 11et getrouwd 1net Pieter,ie Ve1·hoef, uit AbcoudeBaa111brugge naar Nede1·I1orst kwam en zijn intrek na1n in'' Do,~pzic/1,t)' . Zij
ware11 protestants.
Het bed1·ijf besloeg 24 ha grasJ.and en 111en had in 1921 30 koeien, 19 stL1ks
3
jongvee, 28 scl1apen en 28 varkens. " Cornelis Korver zou weer naar Abcoude
terugkeren in 1936. Van zijn 9 kinderen nam toen zijn ,iongste zoon Cornelis,
die op 8 api·il 1936 troLtwde met Sa1·a Jacoba Bos uit Leide1·dorp, l1et roer over.
Zij kregen 11 kinderen waarva11 Hilbrand, de achtste, met zijn vrouw Elbertje
Eersen ·uit Putten sedert 1974 het 1nelkveebedrijf voert. Het eigendom is vererfd naai· Re1111neltje Ter Beel<:-Klomp.
Bronnen
1
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De hoeve ''Runderlust'' in de Kuijerpolder (ca 1640)
Architectuur en ligging
Aan de pittoreske Eilandseweg in Nederhorst de11 Berg staat, f1 aai gelegen
aa11 de Vecht, deze zeer OLtde boe1·de1·ij (afb. Cl). Hij lijkt in bepaalde opzichten op '' D01pzic·l1.t'' en J1eeft alle ken1nerken van een v1·oeg 17e eeuwse
bouwstijl. Het huis we1·d in 1948 gerestau1·ee1·d en van een pleiste1·laag ontdaan (afb. C2), waarbij i11wendig door 1node1nise1·ing wel aanzienlijke wijzigingen zijn opget1·eden . Het 1netselwe1·k bevat klezor·er1 langs de hoeken van
de m1i1·en en langs de kozijnen en de toenn1al ige venste1·s wa1·en voorzien van
011tlastingsbogen, allemaal kenmerken die alleen vóór 1700 toegepast werde11. Het huis heeft eve11als '' Do1 JJzic·J1t'' een L-vormige plattegi·ond (l(1·ukhuis), het voo1·huis staat dwa1·s op de stal1·ichting (atb. C3). Men kon slechts
via l1et achterhuis toegang tot het huis ve1·krijgen, zoals i11 die tijd wel meer
1
geb1·uikelijk was. Men gjng via het woon-keukengedeelte, waai· ook een
stookplaats e11 bedsteden waren, naai· de 111elkl(elde1·. Het is een dijkboe1·de1·ij
111et eer1 tuitgeveltje en ee11 zijdelings L1itgebot1wde opkame1· met daélt'"Onde1·
ee11 kelde1·. In de opkan1e1· is een stookgelegenl1eid; dat zou e1·op kt11111e11 wijzen dat in deze oude hoeve, die zoal s wij zullen zien, is gebouwd dooi· een
aanzienlijke fan1ilie, de 001·sp1·onkelijl(e eigenare11 af en toe ve1·bleve11. Het
was gewoonte dat 1nen dan de opkamer voor zichzelf inrichtte. Het geheel is
gedekt met een rieten wolfsdak.
1

1

Afb. Cl

"RL11zcle1·/i1!it' '
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AjlJ. C2 '·'Rz111cler·lrtst'' i'c5c51· c/e 1·e:stctlt1·cttie 1Cll'Z 194~5 (SHBO).
1

Voorgeschiedenis
0111st1·eel(s 1625 was Joost La1nbe1·tsen één van de 1neest vooraanstaa11de
mensen in Ne.de1·ho1·st. Hi_j bezat een zeer g1·oot deel ·van de Kuijerpolder en
was scl1out van Nederhorst. Hi_j werd genoe1nd of noemde z.icl1zelf Joos·t
La111bertsz Halveboe1·, wellicht 01ndat zijn ac.tiviteite11 1naar voor de helft. in
de veehoude1·ij lagen. Wanneer hij werd geboren kun11en wij 11iet mee1· nagaan, er zijn LLit die tijd gee11 boel(en bewaard gebleve11. Hij stierf op 18 ju11Î
1637. WaarscI1ij11lijk had h.ij geen opv·olgers voo1~ het bedrijf waar hi_j op boerde" in elk geval werd zij11 l1uis met 18½ morge_n (ca ]_5 ha) la11d dooi· zij11 erfge11amen in 1640 verkocht aa11 Goris de Wae1·t. 2 Dit h·uis e11 land lagen in de
Kuijerpolder ten zttiden va11 het veebed1·ijf va11 Cor11elis Jansz B11ijs en dat
was de hoeve '' Do17JzicJ1.t'', hiervoo1· beschreven in deze bu11del.

Go1·is de Wee1·t bel1oorde t.ot een aanzie11lijke fa111i]ie, zoals hie1·na zal blijken
en de bouwstijl va11 de boerderij komt overeen 1net de manier zoals 1ne11 in
1640 bouwde. Het lijkt dan ook zee1 waarschi_jnlijk délt hij degene was die de
boe1·de1·i_j '' Runde,·lu._'-:t'' zoals deze hede11 genoemd wo1·dt, 01nstreeks 1640
hee.ft gesticl1t.. ToenteI·ti.:id we1·d er n.og geen naam genoemd. De boerderij
we1·d in bakstee11 gebot1wd terwijl de toepassing van bakstenen op het platteland toen nog maa1· ko1·t geleden i11 gebrt1ik geko111e11 was.
4
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Eigena,,.en e11 bewo11ers
1640-1754 Goris de Waert en erfgenamen
Go1·is de Wae1·t werd geboren ca 1590 in Breda als zoon van Ad1·iaen de Waert
en Elisabeth Jansd1· van Baerle. Hij vestigde ziel, al ,iong als koopn1an in
A111ste1·cla111, waar hij twee n1aa] h11wde. In ] 624 ging hij een tweede huwelijk
aan 111et Tietgen Corver. Zij was een dochte1· van Jan Jansz Cor·ve1- e11 Nelletje
Jacobsdr. Bas, een 1·ijk koop111ansechtpaar uit Hoorn. Tietgen Co1·ver werd in
1638 begrave11 in de Oude Kerl< 111 A111ste1·dam e111iet l1et voo1· toe11 aanzie11li,ike bedrag van f 200.000,- na. De familie belegde gelden. volgens de gewoo11te van die tijd, in land en boe1·de1ijen. Goris (Jo1·is) kocht l1et bedrijf van
Joost La1nbe1·tsz Halveboer e11 bouwde daar waa1·schijnlijk het huis, zoals wij
dat nu kennen. Hij zal er· zelf wel eens ve1·bleven hebben, want de opkame1·
van deze boerderij is voorzien van een stookplaats en de opkamer was vaak
de plel( waa·r de eigenaar zicl1 ophield als hij op de boe1·de1·1,j vertoefde. Zijn
vaste verblijfplaats was .---,1,-. - - - - - - - -,....
.
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gold ook voo1· deze boerderij, die kennelijk lommerrijk gelegen was.
De 1nolen stond op de plaats waai· I1eden nog het ht1is 11aast het ge1naal (n1·.
10) gevestigd is. Reeds één jaar na de aankoop, op 28 februari 1641, werd
Go1~is beg1·aven in de Ot1de Ke1·k in Amsterdan1. De bezitting werd toen eige11dom van zijn zoon Adriaen de Waert.
Ad1·iaen werd in 1627 i11 Amsterdam gebo1·en. Hij was nog maai· 14 jaar toen
zijn vader overleed. Ook hij trouwde een rijke vrouw, Maria Panc1·as. Zij was
een doc11ter van Ge1·brand Claesz Pancras, die tal van functies bekleedde i11
Amste1·dam.-i Zo was deze Ge1·b1·and bewindhebbe1· van de VOC, rege11t va11
l1et bu1·gerweesht1is en Luite11ant van de burgerjj. Hij en zij11 vrouw lieten een
ve1mogen van f 227 .000,- na. Zij woonde11 op de Nieuwendijk in '' cle blaz,1vi1e11 E11ge/''. Hij was van be1·oep ''zeepzieder op het water'', 1nisschien omdat
er bij het zeepzieden groot brandgevaar was. In 1616 l1eette het '' Î11 derz
SJJie/2;e/'' en daarna '' in cle11 bli11cle11 Ezel'' bij de V1·ou.wensteeg. Hij deed dat
in de glo1·ietijd van de zeepp1·odLLctie. Amsterda1nse zeep gold in die tijd als
kwaliteitsa1 tikel. Het werd gen1aakt van per keur bepaalde l1oeveelheden hen11epolie en 1 aapolie. De hoogste jaa1·p1·oductie viel in 1620: mee1· dan 50.000
ton11en. 4
4

4

Adriaen werd schepen van A1nsterda1n, kerkmeeste1· e11 kapitein de1· burgerij.
Hij woonde in Amste1·dam op de Keize1·sgracht en bezat een buitenplaats in
5
de Purmer. Hjj liet na zijn dood in 1695 f 275.000,-11a. Hi,i en Maria Pancras
kregen één zoon Joris in, 1654, die erfgenaam was e11 t1·0L1 wde met de dochter
van Hend1·ik Becker, schepen en Raad va11 A1nste1·da111, bewindhebber van de
VOC en gouverne11r in Ceylo11 voo1· de VOC. Hij was ook regent van het aalmoezenie1·sweeshuis en van het spin- en werkhuis en comtnissaris van l1et
zandpad in liet Noo1·derlcwartie1·. Hij was reder van de walvisvangst e11 traankope1· en woonde op de Heerengracht.
M1·. Joris de Wae11 was advocaat en onde1· andere regent van l1et Dolhuis. Deze
Jo1·is (achterkleinzoon van de bot1wer) e11 voo1·al zijn echtgenote VroL1we
Catharina Elisabeth Becl<e1· raakten in p1 oblemen. J01·is (officieel Georgius)
stierf in 1724 op 34 ja1·ige leeftijd e11 die11s enige ove1·gebleven zoon en e1fgenaam, ook Georgi11s geheten, stierf in 1748 op 29-jarige leeftjjd. E1· was
gee11 troonpretendent 111eer in de familie en de bezittingen werden nu door de
weduwe Becker verkocht. Zij en haar ongeh.uwde dochter Catha.rina
6
Elisabeth machtigden Her111a11us Stoope11dael om de tra11sacties uit t.e voere11. Op 23 september 1754 vond de overdracht plaats van de Hofstede met 17
morgen en 300 roeden (ca 14 ha) la11d aan Bruyn DiJ·cksz van de Vaart uit
7
Nigtevecl1t. Zo was'' Ri,11de1·/ust'', waarvan de naam ove1igens in de stukken
4
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toen nog niet we1·d vermeld, va11 1620-1754 in het bezit geweest va11 vie1· gene1·aties van de familie de Wae1·t. Al die jaren l1ebben pachters het bed1·ijf geleid. HL1n 11amen zijn vergeten.
1754-1928 Bruy11 Dircksz van de Vaart en erfgenamen
Brt1yn van de Vaa1·t was afkomstig uit Nigtevecht. Hij was boer en bezat op
d.eze boeJ·derij dus ca 14 ha land. Uit zijn l1·uwelijk met Mar1·etje Jans Bak we1·den vier l(inderen gebo1·en, waarvan Jan, de oudste zoon, het bedrijf zou n1oeten voortzetten. Dat 1noest al heel spoedig gebeu1·en, want omst1·eeks 1760
stie1·f BrL1y11 van de Vaart reeds . Uit die tijd zijn de gegevens van Nigtevecht
niet bewaard gebleven, dt1s we weten 11iet precies wanneer. Vermoedelijk was
hij nog niet zo oud, zijn 20011 Jan die hem toen opvolgde in het bedrijf ( 17 60)
was 27 jaar. Het ging de familie niet erg voo1· de wind, want in 1768 hebben
zij een lening van f 2500,- moeten slt1iten bij Jan Schottelink, die na 3 jaar afgelost moest zijn.8 Ee11 jaa1· later (1769) we1·d Jan van de Vaart beg1·aven in
Nede1·horst den Be1·g. Hij was 36 jaar geworden. Zijn vrot1w Grietje Meyer
bleef achte1· met drie dochte1 s van respectievelijk 4, 3 en ½jaa1 oud e11 een
kind dat op ko1nst was. Christina was in het sterfjaar van l1aa1- vader, 1769, gebo1·e11. Na de dood van Ja11 werd een jo11getje, Jan, gebo1·e11 dat 1naa1· 14 dagen oud werd. Moeder Grietje Meye1· was zonde1· l1uwelijkse voorwaarden
9
gea·ottwd geweest en 1noest dus de e1fenis met haai- d1·ie kjnde1·en delen. Zij
bleef althans voo1·lopig, op de boe1·derij wonen en hert1·ouwde met Pieter de
Haard, met wie zij geen kinde1·en meer kreeg. De relatie tt1ssen deze twee is
wat duister, want toen Gt·ietje Meye1· stierf in 1816, woonde zij alleen in
Baa1nbrugge in een achterka1nertje, waai· haar bezittingen 1noesten worden
getaxeerd, terwijl Piete1· op de boerderij ''rentenierde'' . 10 Zij bezat 11iet veel,
wat goud en zilve1 à .f 145,-. Bij de verdeling van l1aar goede1·e11 11 wordt het
niet direct dt1idelijk wie het hL1is toekwam, 1naar later blijkt dat haar dochter
Christina te zijn. Cl11·istina van de Vaa1-t zou later dan ook de familietraditie
op de boerde1·ij voortzetten. E1· n1oest eerst nog een periode ove1·brugd worden.
4

4

4

Christina van de Vaart trouwde in 1799 in 's-Graveland 111et Gerardus van
DeL1tekom (later werd liet Van Deudekom), die woonde op de boerderij
'' Zin1riig1Je/d'' in Muiden. Zij verbleven eerst enige ja1·en op '' Zi111iigvelcl'',
waar ook hun drie kinderen we1·den geboren, twee dochters en éé11 zoon
Johannes (1803). Vader Gerardus stie1·f in 1812 op 43 jarige leeftijd en
Christi11a bleef met drie kleine kinderen achter. Zij I1ert1·ouwde met
Christianus (Cors) Ge1Titse. Na de dood van haar stiefvade1 Pieter de Haa1·d
( 1818) gingen zij op'' Ri111cle,~/ust'' verder. In 1828 stie1·f ook Co1-s Gerritse en
Christina maakte een testament 12 waarin letterlijk staat: '' //c geef e11 1 e1·lee11
4
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c1a11111zj11 :0011 Ja,1 \ Cll1 Dez,tc/eko111 l1et ,·egt e11 cle kez,1.:e 0112, 0/J 1·eeke11il1/? e11 i11
n1i1r1de,.. i11/5 2ij11e1·· E1jpo1·tie 111zj11e B0e1·e11J1ofstede e11 claa,·bij he/1.01·e11de
Lc111cle1·~je11 te zan1e11 cf?1·orJt 1·ui111 Ac·/1ttie11 Burzcle1·s ... ... c1a11 e11 01 1e1· te 11en1e11
1óó1· e11 te'-f{e11s een S0n1l11a 1'c111 Zes clzti:e11cl e11 :e,,e,1 H 011cle1·d Gitlcle11.)'
Necle,·/a,,zds Cou1·a11t lrselcl ... ''.
1

1

Dan sterft ook CI1ristina van de Vaa1·t ( 1828) en bij de verdeling van haar boedel tLLSsen zoon Jan en de docI1ters G1·ietje en Ma11"etje (getroLtwd met Jan
Gijsel van het Bie1·h·uis aan de Dammerweg, thans Thais restau1·ant), komt de
boerderij, zoals voo1·zie11, aan Jan (Jol1annes) toe, J die na Christi11a's dood het
werl<. op de ouderlijke boe1·de1ij '' Rit11cle1·/z1st'' in Nede1·horst den Berg voo1·tzette.
1

1828-1928 Familie Van Deudeko1n
Van nu af aan ( 1828). we1·d de naa111 Van DeLtdekom aan '' Rt111cle1·lust·· ve1·bonden. De start behoefde ee11 fina11ciële injectie en Joha11nes verl<.ocl1t enkele stLtl<.l(en va11 zijn land aan de dol<.te1·, Matthias Scl1ultz, voo1· f 2200,-.
Tegelijl<ertijd k1·eeg hij een lening van f 6000,- van de do](ter. t-i Hij slaagde
eri11 0111 de, lening terug te betale11 i11 1847. is
Jan vond een vrouw in Harmelen, Ge11~j1je Janssen. Zij wa1·e11 degenen~ die de
boerderij de naam '' Ri111de1·/z1lr;;t' ' gave11, w,1nt in 1871 , na de dood van Jan, lezen wij voor het eerst die naam 111 de boedelscheiding die dai1 volgt. Zij t1·ouwden in 1832 en kregen 11 ki11deren waa1·van er· verschille11de l1eel jong stie1·ven. Van hun twee zoons He1·n1anus en Petrus~ bleef Pet1·us wel op de boe1·derij, n1aar had He1·1nanLtS de leiding na de dood van zijn vade1· i11 1869. Hij
was toe11 24 _jaar. In 1882 trc1d hij in l1et huwelijk 1net Johan11a Co1nelia Buijs.
I-Iun jongste dochter, Gera1·da Jacoba Elisabeth volgde hem op in 1917, toen
zij t1·ot1wde met Bern,11·dL1s de Kle1·k, die als schoonzoo11 de traditie van cle
fa1nilie Van Deudekom voo1·tzette.
Be1·na1 dus de Klerk kwam uit Tull e11 Waal. Hij besc11ikte in 1921 ove1· 16 ha
eigen g1·asland, waarop l 911.1nde1·en, 19 stuks jongvee en 16 schapen we1·den
th
gehouden. Hij had ook in die tijd al 80 ,,arkens. Het liep alles financieel niet
1neer zo goed. In 1918 verkocht l1ij een paar woningen aan de To1 enweg 17 en
in de Gooi- en Eemla11der van 30 noven1ber 1927 lezen wij dat zijn boerde1·ij
in de ve1·kopi11g gaat en op 7 decen1ber stond e1·in de kra11t dat de hee1· de Kle1·k
va11wege een te laag inko1nen geen schoolgeld kon betale11. De familie bleef
tot 1928 op de boerderij. Het g1·ote gezin is toen naai· Hi]ve1·sum ve1·t1·okke11.
Daar111ee kwa111 e1· ee11 einde aan de dynastie-Van De·L1del<on1. Hendrik Pos uit
A1nsterda1n kocl1t in 1928 de boerde1·ij voo1· f' 44.800,-.
4

4

1928-1949 Hendrik Pos en de familie Ploegstra
De 11ieuwe eige11aru· was Hend1·ik Pos, v1·oeger p1·edikant in de He1vormde
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kerk te HilversLLm, waar l1ij stierf i111949 op 88 jarige leeftijd. Hij was de zoo11
van 1·ietdel<ker Arie Pos. Hij heeft de boe1·det"(i 2.1 _jc1a1· in zi,in bezit gehad, te1·wijl Jol1a11nes Ploegst1·a, geko111en uit het Gaaste1·land in Friesla11d in 1nei
1928 als pacl1te1· we1·kzaa1n werd op het bed1·ijf. Johannes Ploegst1·a t1·ot1wde
in 1923 met Otje Bot1wst1·a, ook een F1·iezi11 en zij k1·egen drie dochte1·s en een
zoon Jan Stoffel.
1949-1980 Leopold Leo Kolish en Ja11 Stoffel Ploegstra
Na de dood van dominee Pos we1·d Leopold Kolish de nie11we eigen aai·. Deze
was een gi·oot liefhebber van oude ob,jecten. Hij was Ho11gaa1· va11 geboorte
(1910) e11 kwam uit een a1~tistieke en n1uzikale fatnilie. Hij en zijn vrouw
Cornelia VL1i_jk woonden op de VelL1we, waar hij ee11 g1·ote collect.ie va11 godsdienstige voo1·werpen bi_jeenbracl1t, zoals k1·uisen en c1·ucifixen, die hi_j overal vanclaan haalde. Zijn collectie is na zijn dood (1997) bij Sotheby 's geveild
18
( 1999 en 2000) . Hij l1eeft, l1oewel hij ei· 1lin1me1· woonde, ook belang1·ijk bijgedragen aa11 de restauratie van de hoeve '' Ru11cle1·/t1..r;t'' in 1948- 1950, waa1·bij eve11wel veel OLtdl1edet1 t1it het inte1~ieur zijn ve1·dwenen.
Jan Stoffel Ploegst1·a was nog jong toen zij11 vader overJeed en zijn moede1·
leidde de we1·kzaamheden op de boe1·de1·ij tot hij het kon ovemen1en. Hij
t1·ouwde met Willemien Korve1~, 111aar helaas ove1·leed hij in 2000, kort nadat
zijn niet1we hLtis naast de ottde beht1izing ge1·eedgeko1nen was. '' Ru,zde,,.lust''
is sedert 1998 gee11 melkveehoude.1·i,j n1ee1·. Het oude en inte1·essa11te huis .is
van Kol ish gekocht doo1· Mev1·ouw PaL1li11e Hesseling, va11 be1~oep 011de1wijzeres, die de v1·oegere 1·estau1·atie heeft voltooid.
Bronnen
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De hoeve ''Het Hemeltje'' bij Overmeer (1805)
Voorgeschiedenis
Het landschap lan.gs de Vecht. op de grens van Vreeland en Nederhorst den
Berg werd door de eetrwen heen aa11.trekkelijk gevonden en is in het bezj_t geweest van tal van vooraanstaa11de Bergers en buitenlui. Het was een heel
mooie plek, want daar lag het ''Hz,i.r.; de Nes'' op het Real.eneiland uit 1687
van Pieter Reael en Maria Eleonora H·uydekoper en later ht1n dochter Sa1·a
Reael. Het we1·d in de ''Zegep1·aalende Vecht'' van Stoopendaal in 1719 besch1·even al.s '' heel J?laysa1it, claar r·ontom een Laa11 1)a11 Eyke11, Noote11 e,,z
1
lpen-hc)n1en iLs', ciiel·gely!{e v1,;eet ik 11iet in,tie11 u.u1,._e 1i i11 't ,..o,zde aan te v1;fjsen'' .
De geschiedenis is dan ook tot ver in het verleden terug te vinden.

Vóór 1740 Wé:lS het land in de Meeruiterdijksepolder, waarop latei· ''Het
Hemeltje'' kwam te staan, het eigendom van Jacob Roeters, een goede be1
kende van Johan Huydekoper va11 Maa1·sseveen, die hier ook land bezat.
Jacob Roeters was koopn1t1n in specerijen, koffie en thee. Hij bezat ook de
3
vroege1·e eendenkooi in de Ho1·stermeer. Otnstreeks 1744 overleed Jacob
Roeters en zi,jn dochter en erfgename Perina Roeters deed de bezittingen va.n
de hand. Zij was getrouwd met David de Leeuw van Lennep Dirksz. Zij
woonden 's zo1ners op '' Bosch en Vaar·t'' b.ij Haar1em en waren waarschijn4
lijk 11iet zo in het object in Nederhorst geïnteresseerd. Het land werd gekocl1t
door Ti,i1nen van den Heuvel. Hij woonde in Ove1·meer en was schepen van
Nederhorst den Be1·g.
Er is niet dt1idelijk sprake van een behuizing, die er 1nogelijk wel is geweest
ten behoeve van Jacob Roeters. N.a de ,dood van Tijmen op 27 septe1nber 1753
ging het goed over op zijn zoon Bruin van den Heuvel, ook schepen van
Nede1·horst. 5 Er is dan spré1ke van een huis dat mogelijk door Tijme.n v·an den
Het1vel is gebouwd.
In .1758 was e1~ weer een overdracht. Bruin verkocht het huis met erf en 8 1no1·gen land aan de heer Jan Are11d Godard Ba1·on de Vos Véln Steenwijk, Heer van
Nederhorst. Het land we1·d aan de zuidkant ten dele afges1oten door de
Kortenhoefse Molenvliet, waa1·van thans nog een deel aanwezig is en door het
la11d van de scl1out Hendrik van Soesdijk en Pieter Leendert de Neufville. Het
was dus een select gezelschap dat daar bezittingen had. Na de dood van Bar.on
de Vos va11 Steenwijk (1774) erfde diens opvolger op het kasteel, Joan Hope,
7
deze boerderi,j en via diens zoon Thomas Hope vererfde het naar dominee
9
He11ricus Rappa1·dus, die Hee1· van Nederho1·st werd.
6
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Architectuur
''Het Hen1eltje'' is een boe1·de1·ij op T-von11ige platteg1"ond (een dwa1·sht1is)
011de1~een rieten schilddak, dat is een dal<- met vier scht1ine vlé1kl<en (atb. Dl).

Ajl?. Dl ''Het He111eltje''c11111(J 2003.

Het voorste oude deel van het hLLÎS bestaat t1it een grote kelde1· met rode plaVLtizen, met daarboven een g1·ote opkan1er met twee ramer1 aan de voorzijde.
Deze venste1·s bestonden voo1·heen t1it 19c-eeuwse Empire rame11 met zes 1·uiten en met lLtiken (afb. D2). Hierachter was oorspronkeli..il< een woonket1ke11
e11 all<oof. Latei· is
de woning uitgeb1·eid te11 koste van
de schuur. Een lange gang overdwars , met buitende111· djent als afscl1eiding met de
schLLLt1·. De boerderij is in 1966 door
Monume11tenzorg
opge11ome11 in de
lijst van beschermde monL1menten.
...!,

'§.',i

Ajl). D2 '' Het He111el(je" ;,11977 (SHBO ).
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Eigenare,i en bewo11ers
1803-1807 Henricus Rappardus
Na de dood van dominee Rappc:trdus ( 1807) vinden wij'' Het H e111elzje '' in zijn
nalatenschap terug e11 voo1· liet eerst worc1t de naa111 '' Het He111eltje'' gen.oemd.8 Gezien de botLwdatum van 1805, die in een l<.oopakte wordt genoe111ci" moeten wij conclt1cieren dat mogelijke he1·boL1w heeft plaatsgevonden
op instigatie van domi11ee R,1ppa1·dus i11 de periode waari11 hi_j kasteelhee1·
was. Zou de naam '' Het Hen1eltje'·' door l1em bedacht zi_jn? Dominee
Rappa1·d11s heeft mee1· dan 50 jaar het Evangelie verko11digd in de protestantse kerk en heeft zeer veel voo1· de gemeente Nederho1·st betekend, ook in zwa1·e ti.iden ro11d de 001·log 1net de PrLLisen en tijdens de gi·ote politieke en admi9
nistr,1tieve verande.ringen in de Franse tijd.
1807-1814 Wendela Eleonora te11 Hove
Ü}J 21-11-1807 werd dooi· de exect1tet1r van de nalate11scha1J va11 do1ninee
Rappa1·dus, zijn aanget1·ouwde neef Johannes Peter Schlosser, de hofstede
ve1~kocht aan V1·ouwe Wendela Eleono1·a ten Hove, v1·ouwe va11 Doorn, Den
10
Bosch en Sleebu1·g, weduwe van Jan Carel Godin, hee1· van BoJestein. Zij
kwa1n t1it een bela11g1·ijke A111ste1·damse fa1nilie. Haat· g1·ootvade1·, Melchior
ten Hove, bezat de Ridderhofstad Rhijnauwen. Hij was zelf 1·ijk en bovendien
get1·0L1wd met een scl1atr·ijke vroLtw, Johanna Ma1·ia C1·01nhuysen. Hun enige
zoon David was miljonai1·, woonde op de He1·eng1·acht in Amsterdam en bezat onder ande1-e de kasteel/buitenplaats '' Hzti.~, te11 Bosc·/1'' bij de Uitermee1·se
s1Ltis, dat door de F1·ansen in 1672 geheel werd ver·nield. Zijn eerste v1·01L w
was Cornelia Ad1·iana Sattti,j11, n1et wie hij Wendela Eleono1·a k1·eeg. Toen zij
in 1769 1net Willem Munter t1·0L1wde gold zij '' 1)cJor· cle 1·~j/(ste clan1e val1 de
11
.stat''. Haar tweede ech.tgenoot, Jan Carel Godin was 111inde1· 1·ijl(, maar wel
va11 ee11 F1·ans adellijk geslacht. Wendela kocht in 1792 l1et ., Hi1is Doo,·11'',
waai· zij ook ging wonen. Hoe zij ertoe kwam"' Het He111eltje'' te kopen is beg1·ijpelijk, gezien het feit dat deze 0111geving toe11 heel fraai was en haar familie in deze buu1·t bekend was. Zij was namelijk een kieindocl1ter van Mr.
Willetn Sautijn en Wendela Eleonora Reael, die ongetwijfeld beke11d wa1·en
met de '' Li11denl1rJe1'e'' aan de Hinderda1n, die tot de fa111iliebezittingen van
de Sautijns behoorde. Zij woonden zelf in Alnsterdam in '' Het Huis va,z
Huyclec·o1Je1~'' aan liet Singel en op de hofstede '' Wo(f\,he1·ge111 '' 011der 's12
Graveland. Wendel.a ten Hove stie1~f i11 1814. Haa1 bezitti11gen., in.et ee11 totale waarde van .f 1.852.500,-, we1·de11 verdeeld onde1~ de lcindere11. Co1·nelia
Adriana Munte1·, getrouwd met Adolph Ludowicl1 Ch1·istoph G1~ave van Bosé,
die in Dessau woonden, erfde bel1alve het ''Hui"ç cle Nes'' onder ande1·e '' Het
H en1eltje'' met bijbeho1·ende landerijen. Waa1·schijnlijk weinig geïnteressee1·d
1
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in de vei· afgelegen bezittingen ve1·kocht de G1·avin van Bosé via een veiling
in het '' Statevi ape11'' in B1·et1kelen alle genoemde bezittingen, inclusief '' de
13
NeL\~'' aa11 Ab1·aI1am Dubois.
1814-1829 Abral1am Dubois, Heer van Loenen en K1·onenburg
Abraham Dubois was get.rouwd met de weduwe van Matthijs Adolph van
Idsi11ga, V1·ouwe Albe1·ta Jacoba A111e1·hoff, zij overleed vóó1· 1828. Kort nadien ve1Akocht Abraham Dubois zijn boedel, ge1·egeld doo1· een com111issio11air
uit An1sterdam. In 1829 vond er een openbare verkoping plaats 111 ee11 lokaal
van het Oude Zijds Heeren Loge1nent in Alnsterdam waai· de boedel van
Dubois in ve1·koop ging. Die bestond uit de buite11plaats ''Hzti.~de Nesse'', die
f 20.000,- opbracht. Ruim 13 bunders land gingen 11aa1A Ge1rit Schottelink
voor f 3550,- en de hofstede Het He111el(je'' werd gekocl1t dooi· Gerardus
Blancke voor f 6650,-. ,.i
1

'

1829-1861 Gerardus en Joannes Bla11cke
Gera1·dus Blancke was 1nakelaa1 die zijn zaak in Amste1·da111 d1·eef. Hi,j werd
een 1·ijk man, v·ooral dooi· geb1·uil< te maken van de eco110111iscl1e nee1·gang, die
bi_j vele huizenbezitters fi11anciële problemen ve1·001·zaakte. Hij kocht in
Nede1·]1orst bijna alle b11ite11plaatsen op en één e1-va11 koos hij tot zijn eigen
15
buitenve1·blijf: '' 01,e1·n1ee1·''. Officieel woonde hij in Amsterdan1 op de
Oudezijds Achte1·burgwal. Hij had daa1· ee11 inboedel te1· waai-de van .f 8600,en schjlderijen te1· waa1·de van f 2780.-. Hij heeft ook in Nederhorst den Be1·g
ee11 goed leven geleid met zijn tweede vrouw Hende1 ica Baasdorp, die e1·g va11
het buitenleven leek te genieten. De inboedel daa1~ we1·d na zijn dood ge1
taxeerd op .f 4000,- en in de l<elder stond een wi~jnvoor1·aad van f 550,-. <
In 1845 ging'' Het Henielrje ·'' _na de dood van Ge1·ard11s Blancl<e uit diens boe17
del nam: zijn zoon Joannes Blancke. Deze kocht het in ope11ba1·e veiling voo1·
f 7000,-. Joannes Blancke was co1nmissionair eve11als zijn vader en woonde
ook op hetzelfde adres in Amsterdam. Hij bezat de boerderij tot 1861.
4

,

4
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1861-1876 Gerardus Bak
In 1861 kwam F1·ans Cöllen, Mr. tim1ne1·man in Nederhorst, voor notaris van
de1· Horst als ge1·echtigde van Joannes Blancke om de boerderij ''Het
18
Hen1el(je'' te verkopen aan Ge1·ardLtS Bak. Aan hem dankt Nederhorst nog
steeds de benaming ''het huis van Bak aan de Voorst1·aat'' (nr·. l 5-17) voor het
karal(teristieke huis '' Voo,·tdi.j/<:'' dat la11g geleden aa11 de schout Johan van
Soesdijlc toebehoo1·de en voo1·aanstaande fa1nilies , zoals die van de dominees
19 20
Rijpland e11 Rappardus, heeft gehe1·bergd. · Het is ook in de 18ceeuw 26 jaai
lang een befaamde herbe1·g en 1oge1nent geweest onder het bel1eer van Jan
Hm:dewel. 21 Gera1·dus (Ge1Tit) Bak was vanaf 1841 eigenaar van '' Voo1·tdijl(
4

1

••
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Hij en zijn zoon hebben het gedu1·ende een lange periode als stalhouderij en
t1itspanning geleid. Ger1·it Bak was als jonge jongen klompenmaker,. maar hij
was een dynamisch man en het gi_n g hem voor de wind. Hij koch.t veel land
en boerde1·ijen en speelde een belangrijke rol in de waterschappen. Zo ging
ook ''Het H en1,el1;je'' tot zijn bezittingen behoren, dat h.ij ongetwijfeld heeft
verpacht. Van alle pachters die er door de ~jaren op de boerderij gewerl(t hebst
ben., kennen wij er geen. Gerrit Bak behield ''Het H en1.el(je'' tot zijn 79 e jaar
in 1876. Drie jaar later stierf hij .

1876-1881 Jacob Pik
De nieuwe eigenaar was Jacob Pik ui.t Andijk. Hij was landma11 (boer) van beroep. 22 We wete11 weinig van hem. Waarschijnlijk heeft hi~j wel op de boerderij gewoond en gewerkt, want toen hij deze enige ja1·en later ve1·kocht, woonde hij in Nederhorst. Hij zou daarmee de eerste boer op )'Het Hemeltje'' zijn
die we bij naam kennen.

1881-1907 Gerrit Meijer
Ge1 rit Meijer was de tweede boei· die wij van naam kennen op de boerderij en
73
hij werd ook eigenaar in 1881 . Hij kwam ·uit Vreeland e11 kocI1t de boe1·de·rij
tijdens een openbare ve,r koping in '' De Nede1 la11de11'' voor .f 21.000,-.
Gedurende deze tijd kreeg '' Het Hen1.eltje'' een belangrijke functie bij het ontstaan van de Gereformeerde kerk. Tijdens. de Doleantie, waarin meeste1· van
der Hoeven in Nederhorst een belangri,jke rol speelde, werd hier vergade1 d.
Op 11 mei 1887 .kwa1nen 39 broede1·s bijeen onder leiding van do1ninee Van
Schelven ·uit Amsterdam, 01n de eerste ouderlingen en diakenen te kiezen.
Otiderlingen werden D . de Jong Jbz en 1neester Van der Hoeven; Jan van
24
Vee1 en en J. Meijer we1·den diakenen.
Het is nog niet geheel duidelijk tot hoelang Gerrit Meijer daar geboerd heeft,
misschien tot Tijs Kruiswijk uit Loenersloot erop kwatn.
4

4

1
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1907-1938 Tijs Kruiswijk
Wij komen uit de kadastrale archieven van Nederhorst te weten. dat Tijs
Kruiswijk tot 1909 samen met zi,in vader Joost Kruiswijk uit Weesperkarspel
eigenaa.r was. Gedurende de periode dat Tijs er werkzaam was, gebe·u rden e1·
ingrijpende dingen rond de boerderij. Hilve1·sum beschikte over een moeizame vaarroute via 's-Graveland en wilde daarin verbetering brengen. Na veel
vijven en zessen leidde dit tot het graven van het Hilverst1ms Kanaal, dat een
nieuwe verbinding met de Vecht vormde. Een deel van de Kortenhoefse
Molenvliet werd daarin opgenomen. Daardoor heeft het lan.d schap een heel
ander aanzien gekregen en is een deel van de grond aan de boerderij onttrokken. In 1937 werd het kanaal officieel in gebruik genomen.
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1938-1966 Willem va11 Stam
In 1938 .kwa1n Willem van Sta1n uit Vreeland op Het Hen1.eltje'' . Hij was saJ'

1nen met z ijn broer Wijna11d eigenaa1· van de boerder·ij. Hij zou de laatste boer
zijn die daar zijn beroep uitoefende. Het zou tot 1966 duren.

1966-1980 NV Bouw-en Handelsmij (''de Ballast'')
In 1966 we1Ad ''Het Hen1eltje'' eigendo.m van de NV Bouw- en H andelsmaatschappij: de Ballastmij. Het pand werd aangekocl1t i11 verband met zandve1·voe1· vanuit de Wijde Blik. Het zand werd daar ove1·geslagen naar schepen
die het za11d verde1.· over de Vecht naar ee11 bestemming b1·achten. In de wo•

ning was geen pachter n1eer aanwezig, die het boerenwe rk voortzette .

1980 tot heden Louis Joannes Theodorus Klauwers
Louis Klauwe1·s en zij11 v1~ouw Elisabeth Ma1·ia Venne1nan kwamen in 1967
op de boe1·derij wonen en vestigden in het pand een textie]-snijbedrijf. In 1980
werden zij eigenaren.
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De ''Lindenhoeve'' aan de Hinderdam
Architectuur en ligging
De boerenbehuizing '' Lil'1de11/1oe\ e'' (afb. El) werd in 1957 doo1 Monumentenzorg on1schreven als '' ee11 lzc1llel1z,is i11. goecle toe._c,tc111.d. 111 1 e,~ba1id 11zet cle
.ft·ac,ie liggilzg in de boc·h.t va11 cle Oitde Vecl1t, wo,·dt l1et l1z1is 1·'011 bela11g gec,c:ht \J001· het lan.ds·c--haJJ en 1)e1·clie11t l1acle1· cJnde,·zoe/(. Boi,1wtijd 1880 of 1,1eel
, 1,·oe~
~e,~? '' Deze onzekerl1eid wo1·dt ve1·oorzaakt dooi· de witte pleiste1·ing van
de 1nure11, waardoo1· de ''stenen 11iet sp1·eken''. Een boerde1·ij van het hallen4

1

1

Af!J. E1 '' Li11cle11!1.c>e1·e"

a11110

2003.

hLListype wordt ook ·wel een la11ghuisboerderij genoemd, een type dat karakte1·istiek is voor de omgeving van Utrecht. De '' Li11de11l1oe·,;e ., is typisch zo'n
langht1is, met stal en woonht1is achter elkaa1· onder een breed dak en met lage
zij1nuren. Hoe lager die muren, hoe oude1· de boe1·derij meestal is. Het stalvolu1ne, zowel breedte als hoogte, werd hier bepaald dooi~ de aanwezigheid
van een zestal staanders (binte11) in de stal, die door anke1·balken zijn verbonden (zie i11leiding). De stal is zee1· degelijk geboLt wd met zee1· zwa1·e grenen balken.Vóór een ingrijpende verbo11wing in 1914, waarbi,i in het inte1·ieur
veel oudheden_ve1·]01·en gingen, hadden huis en stal een 1·ieten dakbedekking,
deze is toen vervangen door (te zwa1·e) pannen (afb. E2) en weer later door
een spo1·endak met golfplaten.
De ,, Li11cle11hoe1;e'' heeft een hoog gelegen opka1ner die de hele breedte van
het huis beslaat, rnet een schouw. De g1 ote breedte van het woongedeelte is
mogelijk geworden doordat de balklaag loodrecht op de voorgevel staat.
Eronde1· is een grote kelde1· met een 110g geheel i11tact koepel vo1mig gewelf~
36
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waa1·va11 de 1·uglijn evenwijdig aan de voo1·gevel ligt. Vroege1· lagen in de kelder rode plavuizen. Het was vanouds een melkveehouderij en e1· werd veel
1nelk in de kelder gezet voo1· l1et afromen en kan1en voor de bote1·p1·oductie en
er werd ook kaas gemaakt, want er was een pekelbak aanwezig. De voorgevel is sym1net1·isch van opbouw, maai· dat is 11iet altijd zo geweest. De beide
buitenste ramen waren klein en zijn vervangen door g1·otere ramen. De ve1·sie1·de daklijst is ook van later datu111. De boerderij is geboL1wd 111et vri,i grote ha11d vorms tenen (23 x 11 x4 ½cn1), heeft een steens muur· en geen klezoren.
De boe1·de1·ij heeft de naam '' Li11de11l1oe,. e'' niet altijd gedrage11. Vanaf 1835
stond zij beke11d als'' 011.~ Ge11oege11'', 1naar op de statkaa1·t uit 1872 en op de
he1·zie11ing daarvan in 1908 staat zij aangegeven als ., Mfj11 Ge11oege11'' (zie
afb. F2). Later heeft de boerderij 110g de 11aam '' Rietl1oe1-'e'' gedragen, n1aé:lf
sedert in 1939 een door Baron van Lynden gebouwde hoeve langs de
Da1nmerweg zo is genoemd, is het '' L;11de11/1oei e '' geworden. Over·ige11s is
door het uitb1·eken van de oorlog voorkomen dat de Li11cle11/1oe)1e'' dooi· de
Ba1·011 afgeb1·oken e11 door nieLtwbouw ve1·vangen zoL1 worde11.
IntLLssen heeft een ee1·ste onderzoek naar de 011twil<keling van dit boerenbed1·ijf plaatsgevonden en dit leidde tot de l1ierna volge11de gescl1iede11.is.
1

11

Voorgeschiedenis
De geboorte van de huidige '' Lincle11!1oe1 e'' beslaat een lange periode, is buitengewoon ingewikkeld en is nauw ve1·weve11 met de ontwikkeling van de ernaast gelege11 boerde1·ij , Hinderdam 4, v1·oeger de '' Bfje11lco1.f' geheten. Er is
een kaart bekend van
1·
' ,,-rn, . .:,{· ' '
I . '
# , ,.
,_
1~
Adam van Viane11 uit
1652, waarop de locade
tie
waar nu
..
'' Li11cle11hoe1 e'' staat,
duidelijk is i11getekend
(atb. E3, li11ke1· H). Dit
pe1-ceel was toen eigendo111 van de Oude Kerk
' ' ' •I
te A111sterda111. Wat
daar feitelijk toe11 aanwezig was is niet dujdelijl<, mé1ar bij graafwe1Al<zaaml1ede11
op
_ ..,_...
deze locatie zijn wel
fundamente11 met oude Afb.E_1 Kc1c11·t 1'ct11 de Hil1cfe,~dc1111. 11, ctc11·01J '' Li11c,le11l1oe1 e'' (1) .
1niddeleet1wse moppen "B ije11 lcr11:f"' (2), '' Vec·!1t::.ic'l1t" (3) e11 cl e /Ja l<./\·e1·1:i (4) i11 geteketzcl
:zj11 (J.P.P1·e1•ost. 1726; ARA, Ge11ie-c11·c·l1ie,f'OSPV-H 132).
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A_fb. E2

Ten noo1·den ervan lag een strook weiland (afb. E3 B), die e.igendom was van
het Domkapittel te Utrecl1t. In de loop der eeuwen wo1·dt deze strool<. steeds
als grensafscheiding ge11oe111d tusse11 beide boerderijen. Het land van het
Domkapittel we1·d in 1817 nog ve1·meld als in ]1·uu1· zijnde bij Gerard van Hall, 1
die toen op Voortstraat 3 (thans familie Joop van der Linden) woonde. E1· werd
in 1652 op de aangeduide plaats op deze oude kaa1·t, waar nu de boe1·derij,
staat gee11 bebo·uwi11g aangegeven. Er stonden allee11 huizen in het buitendijkse land, dat is het laag gelegen stul<je land, aan de Vechtzijde tussen de
Vecht en de Hi11de1·dam, toen het '' K1jfla11d'' en later de '' Kleiba/('' genoemd,
dit laatste otndat het land op geregelde tijden dooi· het Vechtwater werd overspoeld. In recente tijd zijn daarvan nog funda1nenten aangetroffen. NLt is daar
geen bebouwing meer.
Vanaf 1664 kon1t er enige structut11· i11 de geschiedenis. Sa1nuel Sa11tij11 kocl1t
een huis met beplantingen aan de Hinde1·da1n va11 Hendrik Ryael, de baljuw
van de Bijlmermeer·, die éér1 en ander n1oest verkopen omdat zijn vrouw
Ad1·iana Bas gestorven was. De bezittingen waren van haar familie en zij was
dus eige11a1Aes. In totaal bed1·oeg dat 29 mo·rgen la11d, dat is ca 24 ha. Het huis
dat hierbij hoorde stond volgens genoemde kaa1·t e11 volgens de beschrijving

1

A,fl7. E2 Kc1a1·1 1an ee11 deel ,·a,1 de fli11cle,~da111 rer· !1oogte ,,c,11 cle l1t1ic/;tJe '' Li11cle11lzoe1'e ' , ,1e1·,,aa1·digcl c/001· cle la11c/n1ete1· Aclc1111 ,1a11 Vi(.111e11 i11 1652 i11 opcl1·c1c·l1r 1'a11 /1et D(>111lca1Jittel te
Ut1·ecl1t (HUA 111·.1529 ). Ge/1ee! li11ks de \lec·l1t e,1 "P,el1eel 1·ec·/1t~· cle B1·oekv1'ete1·i11,f!, . De v1 1eg is
ge5icl1eicle11 ,,a,1 cle Vec·i1t c!rJ01· /zet hebo.\'te lc111d ( de ., KleilJc1k" ) , ltt'Cta,·op tvi 1ee /Joe1·cle1·fje11 n1et
hooilJe1·ge11 .,·tac,11. 0JJ het doo1· /Jon1e11 o,11ge,·e11 stL.tl< lcl11cl H .i:;tctr1t r/1c111t;; cle ''Li11lielzhoe1 e''. lr1.
Bis ee,1 n1o!er1 aa11gege11e11.
Tekst op cle teÁ:e11i1zl5: ''Iel<. 011de1·t~ete!(et1cie P,esv1 c>1·e11 La11tmete1· cies H<Joffs 11c111 Ut1·ec·l1t l1eb!Je
OJJ cle11 20 ste11 Ma(j 1652 ge111ete11 e11cle gede1:Jit seec!(e1· stz1.c·l.: Lc111ts ~
rtelege11 c1a11clen
Hz:j11cle1·clc1111 te11 (J1'e1·.r;tae11 ,·a11cle11 Ed: Ee,·vt': f-f ee,·en Geco111111itree1·cle111'ct11 !zet Cl1pittel 11a11cle11 D0111 e11cle l1et sel\ 1e g,·ocJt he,·01zcle11 c,f,ç !1ie1· JJe1· A.B.C. ere·. v1·01·t aa1zgev1;e~r,e11 acti1111 get.
lJzj n1,:J
Adc1n1 1 a11 1l ic111e11 1652 .3 ./. 72 ''.
1

1

1

Schale ,,an Tachtentich Roeden
Roeden
Mor·gen
A E1ffpc1c·/1t ,·c111cle Ecl: Hee1·e11 f!.1-oot - - - - - - - - - - - - 0 - - - - 262
B Wfjla11t \'c111c/e Hee1·e1111a11de11 D0n1 - - - - - - - - - - - - 2 - - - - 295
C Id Va11cie Hee1·e11 lcl - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2 - - - -32_i
D I cl - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - J - - - - 52_i

E lel .1·0.ff: F011te~j11 e11cle G1:Js/Je1·t H e11c/1·ic:ks Kztzjt - - - 1
F Id - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0
G I ei J o,ffi·o i, v1 , F o111 zj11 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I
H Va11cle Oztcle Ke1·k tcJt An1,)te1·c/c,1n-z - - - - - - - - - - - - - I
So11?111e

- - - - - 72
- - - - 428
- - - - 22 8
- - - - 276

J2 - - - - 0()7
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in de verkoopakte op de '' Kleiha!(''. In ] 668 kocht Samuel Sautij.n er een
st1·ool< land van 8 morgen (6.,4 ha) bi,i, die vanouds het ''Water·visje'' we1·d genoemd. Het is niet d·uidelijk waar dat lag. Later, in 1671, kocht Sautijn er 110g
een hL1is bi,j aans1L1itend ,ta11 dit bezit3 en. dat is waa1·scl1i,jnlijk het tweede huis
op de'' Klei ba!('', dat ook op de oude kaart staat. Sa111uel S,tutijn stierf in 1672
en nog daarna, in 1683, kocht zi,jn weduwe 20 ha land met. een boerderij LLit
een failliete boedel van de weduwe Jacol1 Phaes ..i Dit lag naast het land, dat
Sa1nuel reeds had gekocht en daarn1ee was 111eer dan de l1elft van de zoge11oe1nde Hinderdam1ne111older eige11don1 van de fa1nilie SaLttijn gewo1·de11.
Deze uitgeb1·eide grondaankopen zullen zeker gepaard zijn gegaan, 01nstreeks 1665, met het bouwen van boerderijen om daa1·op pachters te zetten.
Sa1nuel Sautijn is dtts wel zeker cle grondlegger van het boe1·enbedrijf dat heden de naa111 '' Li11de11J1oe1)e'' draagt en van de boe1·de1·ij e1·naast, de
'' Btjenkolf'. Het is echte1· niet zo dat de huidige bebouwingen nog uit de ·17e.
eeuw stam111en. Op een kaa1·t uit 1726 zien wij d,1t op de plaats van de huidige boe.rde1·ijen e1· bebouwing stond (afb. E3), m.aar deze gebouwen zijn dus
latei·, waarschijnlijl< i11 1_756, gebo11wd, zoals hieronder zal blijken.
Professionee.l bo11wtech11isch onderz:oek zal over deze bouwdatum meer zeke1·I1eid ku11nen geven.
2

Eigenaren en bewoners

ca 1665-1735 Familie Sautijn
Wat wete11 we van de fa1nilie Sauti,j11? We treffen leden van deze aanzienlijke
fa111ilie aan 111 Amsterdam in de 17cen 1ge eeuw. Zij waren kooplieden en zoals in die tijd geb1 uikelijk was, werde11 boe1·derijen door gefortuneer·d e kooplieden en rege11ten vaélk aangekocht als geldbelegging e11 verder ontwil(keld
door nie11wbouw e11 uitbreiding. S01ns groeiden deze bezittingen uit tot bui5
tenplaatse11, zoals in het geval va11 het naast gelegen '' Vec·ht e11 Be,/'t5zic:ht'' .
Dat is hier niet gebettrd.
4

De oude Sa111L1el Sa11ti,jn, de stichte.r van wat wij voor 11et gemak de
'' Lil1denl1oei)e '' zullen blijven 11oeme11 -hoewel die naa1n toen nog niet we1·d
geb1·uikt- werd in 1593 in Amsterda111 gebo1·e11 als zoon va11 Gillis Sautijn, die
uit Antwerpen na,1r Amsterda111 was gekomen. Gillis Sautijn was ee11 belangrijk man, want hi_j behoorde in 1585 tot de twintig afgevaardigden van
A-ntwerpen die met de hertog van Parma 1noesten onderhandelen. Hij rt1stte
6
ook twee schepen uit voor de handel op Oost-Indië. Zijn zoo11, Samuel
Sautijn_, was een voornaam handelaar op de Levant, Italië, Frankrijk en
Moscovië. In dat kader gi.ng hij 1~oekeloos te we1·k, waarbij hij zelfs 011ze
vrie11dschappelijke betrekkingen 111et F1·ankrijk op commercieel gebied in de
40

waagschaal stelde om zijn eigen belangen te bevorderen. Hij was ook cotnmissaris te A1nsterda111 van de tsaar. In 1644 wer·d hij dooi· de Staten-Generaal
benoe1nd tot Ontvange1·-Gene1·aal van de n1iddelen waa1·mee niet1we k1-Ltise1·s
we1·den gemaakt. Maar vanuit A1nste1·dé1111 dro11g n1e11 aan op het i11trel<ken
vai1 deze be11oeming 0111dat Sautij11 ''vt 1e1·cl g/1ese_\t te vt ese11 eer1 Mi11it·.;te1· i a11
de11 Ko11ig/1 ,,a,1 Po1·t1il~ael, ooc·/\ ee11. l1c1~a,·clez1s (/?,e\'aa,·l/j/c) lcoop111a11 , 1'eel
te,· zee ha11clelencle ,.. .... " . Hij hield zich ook bezig met de zwavelbe1·eiding.
Zwé1vel wer·d in die tijden ve1·we1·kt tot bt1sk1·uit, 1net kali11m11itraat en l1outskool. Zijn twee zoons en e1·fgenamen Gillis en Willem handelden ook op de
Levai1t en werden co1npag11ons in de bL1skruitfab1·icage. Deze lieden hebben
het ook ve1· geschopt, 111aar wa1-e11 evenmi11 van 011besprol<en ged1·ag.
1

1

Toen deze Satnuel Sautijn en zijn vrouw ove1·leden waren en de erfenis verdeeld 111oest worden, ontvi11g zijn jongste zoon Willem l1et noo1·delijl<ste deel
van de bezitting~ gelegen 11aast boerde1·ij '' Vec/1t:ic·l1t''. Dat we1·d dus de boerde1·ij die wij nlI nog kennen als Hindet·dam 4, de '' Bije11lco1j'', tttssen
'' Vec·l1tz·ic~·l1t'' en de '' Li11.cle11/1oei e''. Deze Mr. Wjllem Sautijn (Hee1· van
Stocl<-un1) was onde1· andere bewindhebber va11 de V.O.C. Me11 besp1·ak l1e1n
als voorbeeld van een I0ucl1e eqL1ipage1neeste1·, dat is een beheerde1· van
scl1eepsuit14tlstingen (ee11 luc1·atieve baan), die'' 1 00,·clat hy clat a111pt haclcle 1)0/
L'>c·f1u!cle11 v1'a~'> e11 tl1.a11.<:;, /1etsef1.'e n1ael'· ee11 jae,· o,f 5 /Jesete11 l1.ebbe11de, ge11e
5·c-·l1z1lclen n1ee1· l1aclt, jae se!f!)~gelt ople_vde''. In het ope11baa1· zou I1i~j gezegd
hebben dat hij ''v.1el zo1·~g zoi1cle c/1·age11 ., c/at hy e,· 1Jef va11 ~OLJcle v.;01·cle11''. En
détt is hij geworden. Hij woonde op de He1·engracht en I1ij we1·d in 1674 aa11geslagen voo1· een ve1mogen van f 129.000,-. Hij behoo1·de tot de zogenaamde '' be11de 1'a11 :es .Tac·o\'-;'', die voor zicl1zelf zo veel voordeel uit hLtn werk
I1aalde11 als zij 1naa1~ konde11. Willem Sautijn staat ooi( te boek als ee11111a11 van
zee1~ slecht zedelijk gedrag, die de scheepswe1·f voorzag van publieke vrouwe11, waam1ee hi_j en a11de1·en 11i te1·st onbel1oorlijk gedrag ve1too11de11. Ii1 17 61
we1·d hij bij de Rade11 der Admiraliteit aangeklaagd weg·ens verregaande malversaties, 111eineden en eigenge1·eid optreden, 111aar hij wist zich onscl1u]dig te
6
laten verklaren!
1

1

In 1686 ove1·leed Mr. Willem Sautij11 en de fa1niliebezittingen werden door de
belastingdienst getaxeerd. 7 Dit gebeur·de op vei-zoek van zij11 weduwe
Tl1eodora van Bambeeck. Onde1- de nalatenschap we1·d het totale familiebezit
aan de Hinderdan1 ge11oe1nd. Het betrof toen nog steeds 30 1norgen ]a11d 1net
een boerenhuis, hooiberg en schuur in de Spiegelpolder. De waarde voor huis
en landerijen werd geschat op .f 4800,-. (Men moet bedenken dat me11 de bedrage11 voo1· het verkrijge11 van de I1·uidige geldswaarde wel 1net ca l 00 moet
vermenigvuldigen).
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Gillis Sautijn was de oudere broer van Mr. Wille1n. Over he1nzelf vernemen
we betreffende zi~jn erfrechten in de Hi11derdammerpolder niets uit de papieren. Maar e1· gebeurde wel van alles. De Hinde1·dammerpolder was ongetwijfeld slechts ee11 kleinigheid in het totale bezit van de familie dat verdeeld
moest worden. En daarover was daverende ruzie tt1sse11 Gillis en zijn schoonzuster Theodora van Bambeeck. Hij deed haar een proces aan over een geldsom van f 93.000,-. Hij wilde die al ontvangen voordat d,e officiële verdeling
van de e1·fenis l1ad plaatsgevonde11. Maar zij ve1·t1·ouwde he1n in het geheel
niet en stond dit niet toe, '' v,,.esen,de dat de H,,. Sautin,,. l1ebbe11cle de 93 dity"çe11t

gl. n1et de ve,,.der·e gcJede,,.en in de11 boedel, .\'y \Ji)ede dese/1)e goede11'en b_y gy5;eli11gl1 wede1·om uyt ZZÏJ1 l1,a11de11 zoude n1oete11 vi;ri11(15e11.,... .". Het Hof kwam
er niet uit en de zaak is zelfs dooi· de Staten van Holland beslecht moete11 wo1·den.6 Kort daarna (vóór 1691) stierf ook Gillis en de beide weduwen moesten
knopen doorhakken. Het is niet precies duidelijk wat de beide weduwen hebben bekokstoofd, want er zijn geen gegevens gevo11d.e n over de pe1·iode 1691-

1738.
Verdeling van de bezitti,igen
Gillis had drie zonen: Jan, Samuel jr. en Qjllis jr. In 1738 bleek dat Gillis' zoon
Samuel jr. dat jaar overleden was en dat hij ove1· de helft van de bezittingen
in Nede1·horst den Berg zeggenschap had. 8 De ande1·e helft, die toebehoorde
aan Willem bleek toen eigendo1n te zij11 van Willem Di1·ksz Sautijn. De wedu we van Samuel Jr. -An11a Helena Clesby- en zijn broer Jan verkochten de
boe1·de1·ij aan een drietal Bergse veenlieden, die veel land bezaten en daa.r in
9
handelden. Dit deel groeide uit tot het boerenbedrijf'' Li1idenhoeve''. De helft
van Willem, kwam via diens kleinzoo11, Mr. Willem Dirksz. Sautijn in handen van ee11 d_rietalAnkeveense veenlieden, c.q. landeigenaren: Ko1·nelis Kol,
Joost Geritsz Roskam en Wille1n van Vliet. Dit deel betrof een huis met 12
1no1·gen land. Het groeide uit tot het boe1·enbedrijf Hinderda1n 4 de
'' Bzje11ko1:f' . De nieuwe eigenaar werd daar Jan Ariëns( of Arendsz)
Schuters, af1<.omstig uit het oosten van het land, om precies te zijn uit Rijssen.
Het is van belang om dit hier te vermelden, 01ndat zijn nazaten later, zoals wij
zL1lle11 zien, een belangrijke rol spelen in de geschiedenis van de '' Li11.de11hoeve'' . Hiermee was het, bezit van de fatnilie Sautijn i11 tweeën gesplitst.

1738-1741 De Bergse vee11Iieden Jan va·n der Meer, Vastrik van Nes en
Pieter Meester
Op een openba1·e verkoping in het gerechtshuis van Nederhorst, waar op dat
mo1nent Johannes Mol gere.chtsdienaar was, kochten deze Bergers een '' hz1-is,
liofstede, be,,.g en sc/1,uu,!", n1et bepoting e,i bepla,iting en 19 M hooi- en weila11d, af.,,niede l1.og .<;tukke,i weila11d vcin ca 6. M . van Mev1 ·ou·H; Ann.a Hele,ia
1
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Clesby, vi. eduv1 e van cle11 Weledelt5est1·e11ge Hee,· M1 .Sc1niiteL Sc1ittij11 i11 le1Je11
d1·ossaa1·d e 11 dfjl<:g1·aaf va 11. Cu.leniho,·g e11 SJJec·iale gemac·/1tilgde van cle11
Weledelc.fteS'tt·e11ge Hee,,. .la11 Sctutij11, Raacl i11 l1et Colle'"<;Je te,,. Ad111i,. aliteit i11
het Noo1·c/e1·qua1·tie1 n1itsgacle1rs Oud JJJ"e~'ide11t sc·l1epe11 1 c111 de stacl
10
An·1ste1·da111'' . De veenlieden hebben het tot 1741 in bezit gehad als geldbe1

4

1

4

,

legging of met de bedoeling het te vervenen. Zij beza.t en 1·eeds g1·ote stukken
land i11 de Spiegelpolder, die deels aan de vervening ten offer vielen.

1741-1790 Familie Pol
De ontwikkeling va11 de '' Li11de11hoe1,1 e '' ging als volgt verder. E1·gens in de
Spiegelpolde1· bezat een zekere Jan Klaasz Pol met zij11 vroLtw Lobbetje Klaas
van Gelde1" stul<l<e.n ]and, die vanottds eigendon1 waren van zijn OLLders Klaas
Pietersz Pol en Nelletje Ja11s K11yt, die i11 Nigtevecht woonden op de boerde1·ij '' Coz1,,.t e11 Vecl1t'' met bijbeho1·ende landerije11. Jan Klaasz Pol stierf jong,
in 1735 en Lobbetje he1·trouwde met La11rens van Obdam. Zijn vier zonen
Klaas, P1eter, Jacob en Ko1nelis waren nog minderjarig. Zij werden, waarschijnlijk 0111 het bezit i11 de familie Pol te ho11den, de e1·fgenamen van hLtn
11
grootouders en kI·egen elk een kwart vai1 al hun bezittingen. Zij kreeg e11
g1·eep de ka11s l1aa1· bezittingen in de Spiegelpolder uit te breide111net de overname van de boerderij en land van de genoe1nde Bergse veenlieden Jan van
der Meer c.s. 1• In 1744 waren Klaas en zijn broei· Pieter i11middels meerderjarig en zoals dat gaat, trachtten zij hLtn toekomst op te bouwen. Klaas kwam
eerst te wo11en op de boerde1·ij van zijn 1Tioeder aan de Hinderdan1 en Piete1·
op '' Coi11·t e11 Vecht'' in Nigtevecht. Kornelis werd Mr. metselaa1· en vertrok
naar Amste1·da1n. Wat Jacob deed blijft onduidelijk. Na enige tijd ve1trok
Klaas tijdelijk naai· Ankeveen en in l 756 bleken de beide b1·oe1·s Klaas en
P_ieter geruild te hebben en t1·effen we Klaas op '' Cou,·t e11 Vec/1,t'' aan, te1·w.ijl
13
Pieter in Nederl101·st op de boerderij aan de Hinderdam woonde. Er is dan
sp1·ake van een opgetin1me1·d huis , i-i wat erop wijst dat ei· inmiddels verbouwinge11 of zelfs nieuwbottw had plaatsgevonden. Zoals vaak gebeLt1·de, kan
daarbij gebruik gemaal(t zijn van oude1·e bo11w1·esten. Dat zou betekenen dat
het hu_idige gebouw van de '' Lindenlzoeve'' dateert van 1756.
Alle broe1·s e11 hun moeder l1adden een aandeel in ell( van de boerde1·ijen, 1naar
in 1759 ve1·kocht Kornelis zijn aandeel in de boerde1·ij aan de Hi11derdam aan
zij11 b1·oer Pieter. Pieter bezat 10 koeien in de periode 1744-1746, toen er e1·nstige veepest alom heerste en behoorde tot de weinige gelukkige11 die daarvan niet het slachtoffe1· we1·den. 15 Bij de opnieuw opt1·edende epidemie van
1769 gingen e1 van zij11 22 koeien 21 dood. Ook al zijn vaarzen stie1·ven en
enkele maa11den later verloor hij van de opnieuw aangekochte 22 koeien e1·
wee1· 12. Weliswaar kregen de boeren enige ve1·goeding uit het veefonds, maai·
de strop zal ongetwijfeld groot geweest zijn.
4
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In 1774 stie1-f moeder Lobbetje in Nederl101·st de11 Be1·g. Kennelijl< woonde zij
110g op de boerderi,i bij Pieter. De bezittingen we1·de11 nu opnieLtW verdeeld.'()
Klaas en zijn jongste b1~oer Kornelis we1·den eige11aar va11 de boerderij i11
Nigtevecht, waai- Klaas op woonde en de boerderij aan de Hinde1·dan1 bleef
bewoond door Piete1·, maar een 1/4 deel e1-va11 bleef eigendom van Klaas.
Piete1· bleef aan de Hinde1·dam wonen tot zi,in dood inca 1789. Piete1·s v1·ouw,
Niesje Spe1·wot1w, was al gestorve11 in 1772. Zij kregen veel kinde1-en, zeke1·
12, maa1· ei· we1·den er 7 dood geboren. Uiteindeli_jk l1ield Pieter één zoon, Jan,
over·, 111aar van overname van het boerenbedrijf is het niet geko1ne11. In 1790
kwam de boe1·de1~ij in l1anden van een makelaar~ Nicolaas Jacobus Fabius. L7

1790-1818 Nicolaas Jacobus Fabius, makelaar e11 zijn pachters
Nicolaas Fabius bewerkstelligde nu een inte1·essa11t ve1·volg van de geschiedenis van de ' Li11cle11/1oe1 1e''. Zoals wij ee1·de1· zagen, was Jan A1·iens
Scht1te1·s, gekomen uit Ri,jssen, i11 1742 woonacl1tig op de naastgelegen boerde1·ij Hinderdan1 4, de '' B1:je11ko1j"', toen nog niet zo genoemd. Hij ove1·leed
echter ~jo11g ( 1752). Hi_j h,1d een zoo11 Arie, in Rijssen gebo1·en e11 het lijl<-t va11zelfsp1·ekend dat deze l1et familiebedrijf de '' B1j·e11Ä·o1f' zou voortzetten, 1naa1
het liep anders. Arie was in 1752 nog 111aa1· 7 jaa1· en zij11 moede1·, Aaltje 't
Jonck, l1e1~trouwde na de dood va11 zijn vade1· 111et Ge11·it Schottelink, die de
boerderij nu gi11g runnen. Dat leidde ertoe dat zoo11 Arie er als opvolge1· kennelijk 11iet te1·echt ko11, want hij is elde1·s gaan wo11en e11 werd pas i.11 1787 opnieuw in Nederhorst den Berg ingesch1·even. Hij troL1wde in datzelfde jaar op
38-jai-ige leeftijd in Nede1·horst den Be1·g met Maria Scherphof. Ook zij was
gebo1·en in Rijssen. Zij ki·egen een dochte1· Aaltje (1791) en een zoon Jan
( 1793 ). Het gezin 11a1n zijn int1·ek in ee11 pacJ1tboe1·de1·ij i11 Ove1·111ee1·, die eigendo1n was va11 de pr·otestantse l<e1·k. Zijn tnoeder woonde imme1·s nog op
de fa111ilieboe1·derij met zijn stiefvader Ge1Tit Schottelink. Ge11·it Schottelink
overleed i11 1795, maar het ging ook niet goed met Arie~ l1ij stierf in 1796 op
47-jar·ige leeftijd en l1ij kwam nooit op de fa111ilieboerderij, want over de jare11 1796/97 betaalde A1~ie 110g pacht over de boe1·de1·ij in Overmee1· aan de
-kerk. De e1·fgename11 organiseerden nu een open-bare verl<oping tijdens welke de boerderij de '' B ~je11ko1f' in 1798 net zoals de '' Li11cle11/1oe11e '' werd ver10
kocht aan de makelaar Nicolaas FabiL1s. Hiermee wa1·en de '' Li11de11/1oe1 e''
en de '' Bije11/co1f' weer in één l1and gekomen.
Arie 's weduwe, Maria Scherphof, bleef met kleine kinderen achte1· op de
pachtboe1·de1·ij i11 Ove1·n1eer. l-Iaar zoontje Jan was 110g maar 2 jaar OLtd. Zij
hert1·ouwde in 1797 met Barend Schreurs. In 1806 blijkt de huur va11 de pachtboe1·de1·ij i11 Ove1·mee1· inde1·daad betaald te worden door· Ba1·end Sch1·et1rs. Hij
is blijkbaar met zijn v1·ot1w op deze boe1·de1 ij blijven wonen.
1
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1818-1873 Barend Schreurs, Jan Schuters en Janna Ter Horst
Nadat Ger1·it Schottelinl<. in 1795 gesto1·ven was, was A1·ie 's zoon Jan
Schuters dus de aa11gewezen opvolge1· op de familieboe1·derij de'' Bije11/cr;1j''.
Maar de boe1·derij was verkocl1t aan Fabitis toen hij nog n1aa1· 2 jaar was. In
18 I 8 t1·ad een nieuwe fase in. E1· wer·d namelijk een over·eenko111st getroffen
tussen Barend Schreurs en de makelaar Nicolaas Fé1bius, inmiddels 63 jaar,
10
01n de '' Li11denl1oe1)e '' va11 I1e1n terttg te kope11. Het zou kl1nne11 zijn dat
Fabius aan de'' Li11de11!1oe,Je'' één en ander opgeknapt 11eeft, want hij gaf he1n
voor het ee1·st een naam: '' Ve1·t1e11oegcl''.
Barend gir1g er met zi_jn vrouw Ma1ia Scherphof wonen en hij staat vanaf 1820
genotee1·d in de lijsten van belastingen voo1· het veefonds voo1· l1et bezit van
33 stuks 1·1111dvee en ] 7 schapen,) ' ee11 grote boerde1Aij. Hij bezat na1nelijk nu
ook a] l1et land dat bij de'' B1je11ko1j"' bel1001·de, want dat ht1is was zonde1· land
2
verkocht aan een wa1·moezenier A111old F1·ede1·ik Beuker. Ba1·end stie1·f in
l 824 en we1·d opgevolgd dooi· zijn stiefzoo11 Jan Sch11te1·s, de zoon van Maria
Sche1·phof, die nu (31 ,iaar), zijn kans k1·eeg. Maar Jan !(reeg de boerde1ij nog
11iet in zi,j11 bezit. Na de dood van Ba1·end Schrett1·s kwa1nen eerst alle erfgenamen aan het woord. Ba1·end had niet Ma1·ia Scherphof nog een doc11ter Dina
gela·egen" die t1·ouwde n1et Gerrebe1·tus van den B1·oeck, ee11 b1·oodbakke1· t1it
Kortenhoef. E11 op die11s verzoek werd in 1847, na de dood van Maria
Sche1-phof, een openbare verkoping gehouden in het 1·echthuis in V1·eeland,
waar na opbod en afs1ftg Ge1Tebertus eigenaar werd van de hoeve met 34 bun23
de1· la11d voor f 8600,-. In 1848 we1·d de verdeling van de goede1·en van Maria
Sche11Jhof ge1·egeld. Jan en zijn halfzt1ste1· Dina met haar man ve1·klaa1·den
voo1· de notaris wat zi,i a]lemaal van hun 1noeder hadden gekregen voordat zij
stierf. Zij stie1·f bij Dina thuis. Dina wilde wel
~
~~/
~ -:h-- '
''onder plechtige ede'' bevestigen dat e1· ver- · , 4 v ~ - ::t:= - ~ . /
'1

pe;,,<..,~

was. Ja11 had echter geen behoefte dit onde1·
24
ede bevestigd te krijge11.
Jan was nog eve11 pachte1·, maar in 1849 werd
hij eigenaar van '' Mzj11 Ge1,1oegen'', i11c1usief
een zon1erl1uis, sc]1uur~ wagenloods, twee
hoojbe1·gen en 33 bunde1·s land voo1·
25
f 10.350,-. Jan vond een v1-ouw, ook wee_r in
Rijssen, waar hij in 1830 mee trouwde: Janna
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Ter Horst. Zij maakten een mutueel testament ='>.i -"'~ ..,.,,,_, ""~..J .,,,,,._._
~;/~ ...----- / ~ d'- - -./ ~ .......
in 1835, waarin staat dat zij zich op de boer16

derij '' 011!J' Ge11oege11 '' gevestigd hadden.
Jan was een ontwikkeld man. Dat is alleen al
aan zijn ht111dsc.hrift te zien (afb. E4). Verder
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blijkt hij ook een aantal jaren (tot 1849) lid van het gemeentebestuur geweest
te zijn.
Jan en Janna kl·egen d1·ie dochte1·s en een zoon A1·ie Jan. Het is waarschijnlijk
wel de bedoeling geweest dat deze At·ie Jan hem weer zou opvolge11, want 01nstreeks 1860 wo1·dt deze in het bevolkingsregister veehouders-leerling genoemd. Maar Arie Jan stie1·f op 26 janua1·i 1864 op 29-jarige leeftijd. Zijn vade1· bleef het bed1·ijf voe1·en tot zijn dood in 1871. Het was een g1·oot bed1·ijf.
Hij had zes man en een vrouw in dienst 1·ond de jaren 1855. Zijn laatste jare11
b1·acht l1ij door i11 het zo1ne1·huis, want de boerde1·ij was verhuL11·d aan een zeke1·e Lemke. Jan had verder alleen dochters. Het bedrijf moest beëindigd worden en een openbare ve1·koping volgde. De Jonkv1·ouwen Cla1·a Will1elmina
Elisabeth Wa1in en Constantia Jacoba Agnes Wa1in van het kasteel Nede1·horst
gaven opd1·acht de hoeve ''Ons Genoegen'' te kopen en dit gebeu1·de in 1873
voor f 30.725,-. Wij vinden de l1oeve te1ug in de nalatenschap van fret1le C.J.A
Warin'.! 7 en die nalatenschap ging naar Baron van Lynde11. De '' Bije11lco1j''
hoorde er niet meer bij. Janna Ter Horst vertrok in 1873 naar 's-Graveland.
1873-1953 Freules C.W.E. en C.J.A. Warin, Mr. Dr. A.F. Baron van
Lynden
1873-1924 Hijmen en Arie van Selm (pachters)
In de nu volgende periode kwamen er pachte1·s op het bedrijf. In 1874 kwam
ujt Loosd1·echt Hij1nen va11 Selm, die het roer op de boerde1·ij overnam. Zo
was de boerde1·ij van 1747 tot 1873 in handen van de familie SchtLters geweest
en zou deze tot 1924 dooi· de fa1nilie Van Se]m gepacht worden, ee1·st van de
f1·eule C.J.A. Warin en na 11aétr dood (1902) v,1n haar erfgenaam Baron van
Ly11den. Ii1 deze pe1 iode werd I1et oude hot1ten zome1·huis, waarin Jan Schuters
zijn laatste jaren sleet, in steen l1erbotiwd. Hi,imen van Selm en zijn Bergse
vrottw Ma1·ia Brouwer krege11 d1·ie zonen en één dochter, waarvan de oudste
zoon Arie van Selm bij de dood van zijn vader in 1900, het we1·k overnam.
In 1914 werd de ''Li11de11/1oe,·e'' ve1·bouwd, werd het dak vernieuwd en werd
de stal aangepast, zodat er 6 stal plaatsen minder waren. De boe1·derij had echte.r nog steeds een voo1· die tijd grote omvang en bestond in 1921 uit 21 ha gepacl1t g1·asland. E1· werden toen 22 melkkoeien gehouden, 15 stt1ks jongvee en.
30 schapen.~8 Er was dan ool< fli11k wat personeel nodig om het werk gedaan
te krijgen. Er waren een dienstbode en verschillende boerenla1echten op het
bedrijf werkzaam, waarvan Hjjmen Brouwer en. Jacob Pos t1·ouwe werkne1ne1·s waren, die ook het bed1·ijf bleven dienen nadat A1·ie van Selm zijn vader
opgevolgd was. 29 Arie van Selm en zijn jonge v1·ouw Hend1·ika Smit kl·egen
evenwel geen kinde1·en en in 1924 stie1·f Arie op 56-jarige leeftijd. Zijn vrouw
hertrouwde met de molenaar Albin Pfeiffer.
4
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1924-1930 Albert Hooijer en Jakobus va11 Ee (pachters)
De boerde1·ij , nog steeds in bezit van de Baron, ging voor v1·ij ko1·te tijd ove1·
in handen van Albert Hooijer~ die echte1· in 1930 zijn veebedrijf aan de
Da1nmerweg in Weesperka1·spe1 voortzette. Dat was het moment dat Jacobus
van Ee het ove1·nam.
1953-heden Familie van Ee
JakobLtS van Ee, getrouwd met Catharina Maria Matthesing bleef op de boerde1·ij tot 1939, toen hij stierf. Hun zoon Jan, die ool<- op de boei·derij werkzaa1n
was, ve11rok naar de Damme1·weg in Weesperka1·spel. HLtn zoon He11d1·ik, met
zijn vrouw Pietemella Willemijntje St1·11ik, na1nen het roer over. He11drik
30
stie1·f i.t1 1947 en zijn vrouw kocht in 1952 de boerderij van de Baron en een
31
jaa,r later het land. Zijn zoon Evert e11 zijn vrouw Maria Helena Vooren namen de boerde1·ij ove1· in 1969. Ma1·ia stie1·f in 1998. Thans bewoont Evert van
Ee 1net zijn twee zonen de boerde1·ij e11 het zome1·huis. Sedert einde 1989 is
het geen veehouderij meer.
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De boerderij ''Vechtzicht'' aan de Hinderdam (1731)
Voorgeschiedenis
Notaris G1-askaas, tevens secreta1·i s van Nederhorst den Berg van 1664-1710,
bezat ve.el land in de gemeente, 1·eikende van de Spiegelpolder tot in de
Meer11ijte1·dijkse po]de1·. In 1712 verkocht hij ongeveer 5 morgen hooi- en
weila11d 111et ee11 huisje i11 de Spiegelpolder·, dat toen werd bewoond dooi·
1
Huijbe1·t J acobsz. De nieL1we eigenaa1· we1-d J a11 Roel en Timmer, een ti111me1·man die tevens in hL1ize11 e11 land l1andelde. Hi,j woonde in Ove1mee1·, dus
H11ijbert Jacobsz zal wellicht het huisje zijn blijven bewonen. Jan Roele11
Timmer stierf in 1727 en we zien dan e11ige jaren later ( 1731 ), bij de ve1·deling van zijn erfenis, dat het I1uisje 111et de 5 mo1·gen land, 11Lt gebruikt door
2
Claes Gijsbe11se, ve1·kocht werd aa11 E1·nst Jansz van de1· Heijden. Enkele
maa11den later kocht deze e1· 4 ¼ mo1·gen land bij achter het la11d dat l1ij 1·eeds
bezat, van de bakl<er van de Hinde1·dam, Willem Hendrikse C11ijp. Het sugge1·ee1·t dat l1ij planne11 had met dit bezit e11 e1· iets van wilde n1aken. ; Later w~ls
er geen sp1·ake 1neer van een huisje, tnaar werd in ee1"biedige1· te1·1nen over een
'' Hl1isi11le,e 111et geti111111e1·te'' gesp1·oken. Djt kennelijk 11ieuwe l1uis was gelegen aan de Hinde1·dam op de plaats van de boerderij '' Vecl1t-:.icl1t,, (afb. Fl ),
zo~1ls wij die n1t ke11nen. Het metselwe1·k i11 de hui.dige gevel wijst erop dat de
bouw Ilél 1700 zal hebben plaatsgevonden, aangezien e1· geen klezo1·en in ve1·-
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werkt zijn. Wij kunnen dus aannemen dat Ernst Jansz van der Heijden de
stichte1· is geweest van '' Vec·l1t:ic·l1r '' e11 de boerde1·ij rond 1731 heeft gebouwd.
Deze boerderij is door Monumentenzorg als beschermd monument geregistreerd en doo1· de eigenaren zorgvuldig gerestau1·eerd.
Bouwstijl en ligging
De boerderij '' Vec·htzic·/1t'' kan worden getypeerd als ee11 langhL1isboerde1·ij.
Dit type boerderij is karakteristiek voo1· het Ut1·echtse en ZLtid-Hollandse platteland en bestaat uit een recl1thoekige plattegrond 1net lage zijwanden. De
011de typen waren, zoals ook hie1·, 111et 1·iet gedekt. Het tha11s nog met riet gedekte l1uis heeft een traditionele kelder, met een plavuizen vloei· e11 ee11 pekelbak. Dat wijst erop dat e1· v1·oege1· ook kaas werd ge1nc1akt. Boven de kelder is een hoog gelegen opkamer, waa1·in een schoo1·steen aanwezig is geweest. In het metsel werlc van de voorgevel zijn de spo1·en te zien van een. v.1·oege1· lt1ik of raam, dat in de opkame1· aanwezig geweest kan zijn. Ook l1et linke1· raam van de woonkame1· i11 cieze gevel lijkt ee11 deu1· te zijn geweest. Op
de zolder is de scl1oorsteen ujt de woonkame1· voorzien van een rookl<ast, nog
compleet aanwezig.
De stal en het woonhuis wa1·en in de regel onder één dak onde1 geb1·acht. llier
is het dak van de stal lager dan dat van het woonhuis. Het is onzeker of dat altijd zo is geweest. De stal is dt·iebeukig, het vee stond met de kop naar binnen
gericht.
1

Het land van Ernst van
de1· Hei jden, totaal 9 ½
111orge11, liep tot aan de
B1·oekwete1·ing, acl1te1·
in de Spiegelpolder (atb.
F2) en werd aan de
noordoostelijke
zijde
begrensd door het eigendom
van Johannes
Winter·, de toenmalige
bewoner van het buitenplaatsje '' Dcz,nvecht'' 4
en aan de zuidwestelijke
kant door· de lande1 ijen
van
(toen)
Samuel
Af!J. F2 De SJJie,~elJ'JrJ!cle,~111et cle lc111cle1·ije111 011, '' Veclzt:icl1t''
onde1· e11 ., Mzj1z G e11cJeoe11·· ( '' Li11de11/1oe1 e'' ) 1·e1'/( e11de tot crc111 de
Sautijn
(zie
1

1

1

'' Li11de11hoe1 e'' ).

B ,·oel\·11 ·e te ,·i11g (JJ1jl e11 ).
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Eigenaren en bewoners

1731-1771 Ernst en Jan van der Heijden
We ver11emen lange tijd heel weinig uit de archieven over E1·nst van der
Heijden, alleen dat hij samen met zijn vrouw Jannetje Jans Smit een zoon Jan
la·eeg, die in 1723 in Nede1·horst den Be1·g werd geboren en die veel later weer
opduil(t. In ]_738 stie1·f E1·nst van der Heijden en we n1oeten aannemen dat
zoon Jan toe11 de bezittingen geërfd heeft, want in 1771 (Jan bleek toen in
Weesp te wonen en niet op de boe1·derij), ve1·kocht hij de hofstede met 9 ½
mo1-gen land, dat zich Llitstrekte tot aan de Broekwete1ing, dat is tot waar n11
de Spiegel plas begint, aan veeh_o uder Hendrik Hoi1tgrave uit Nigtevecht. 5 Wie
er na de dood van Er11st v,ln de1· Heijden op de boerderi~j woo11de e11 werkte,
wordt ons niet bekend uit de archieven. Mogelijk heeft zoon Jan dat enige j,1ren gedaan, of ware11 er pachters.

1771-1796 Hendrik Houtgrave
Hendrik Ho11tgrave kwa1n oorspronkelijlc uit Nigtevecht en was daar ge6
t1·ouwd met Hendrikje ten Hove. Hij we1·d in Nederhorst directeu1· van de
Spiegelpoldersluis en hert1·ot1wde na de dood van zijn vrouw met Janna Slot
t1it Amsterdam. Het is niet geheel duidelijk of zij op de boe1~derij gewoond
hebben, maar waa1·schijnlijk wel. Hendrik Houtgrave is namelijk in
Nederl1orst den Be1·g ove1·leden. Hij en zijn vro11w Janna Slot, l1adden slechts
éé11 dochte1·, Anna Magdalena. Zij trouwde met Hendrik Rikke1·t, die aan de
Hinderdam woonde, waa1·scl1ijnlijk in het achterstuk van het nog bestaande
h11is n1·. 10. Het is aannemelijk dat zij elkaa1· op de Hinderdan1 l1ebben le1·e11
kennen. Hendrik Ril<l<e1·t en Anna Magdalena erfden na de dood van haar vader Hend1·ik Hotttg1·ave in 1796, de gehele bezitting, bestaande uit de boerde1ij en bijna 10 ha weilai1d, deels gelegen in de Spiegelpolde1· en deels in de
Heijntjes Rak polde1·. Kleindochter Hend1·ikje Rikke1·t erfde van haai· grootmoede1· Janna Slot (deze was op l1uwelijkse voorwaa.r den getrouwd), een deel
van haa1· juwelen en de helft van haar linnen en wollen kleren. 7

1796-1818 Hendrik Rikkert
Hend1·ik Rikkert werd aanvankelijk geen boer of veehouder genoemd, maar
werk111an. Waarschijnlijk is hij door zijn huwelijk met de enige dochter van
boer HoL1tgrave, die er warmpjes bijzat, op de 111aatschappelijke ladder gestegen. Hend1ik Rikkert en Anna Magdalena hebben maar vrij kort op
Vecl1tzic·/1t'·' gewoond en geboerd.
Het echtpaar is na1nelijk al spoedig na l1un huwelijk in moeilijkheden gekomen. Later wordt duidelijk dat zij naar Putten zijn vertrokken en dat Hendrik
daar zi_jn vro11w tot haai· dood heeft onderhouden '' wegens ha,,.e 011,gelulckige
1
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omsta11dit?hede11'' . Zij stierf in 1801. Zi_j kl·egen 3 kinde1·en, waarvan de enige zoon (He11drik) op ongevee1· I 2-jarige leeftijd stierf. Hendrik Rikkert heeft
erg veel rnoeite gehad om de voogd"ijschap te regelen voor zijn kinderen , want
tijdens haar leven had zijn vrouw uit l1oofde van ''Haa,·e in1bec·illiteit 1 011
9
Geest'' daaraan geen medewerking kunnen verlenen.
1

Hendrik he1·trouwde in 1805 met Maria Gudde e11 aa11gezien hij voorheen
zonder huweli_jkse voorwaarden was getrouwd, moest hij zijn twee dochters
Hendrica en Anna Margaretha elk hun erfdeel van de nalatenschap van hun
1noede1· uitker·en. Hij kocht hen uit door· ze elk f 800,- te sch.enke11, zodat de
boerde1·ij nog even niet verl<ocht behoefde te worden. 111 1807 moest Hendril<
echter bij dominee Rappardus een le11ing van f 1000,- vragen 01n zich te kun0
nen redden met als onderpand de hofstede. ' In 1811 en 1816 werden e1· weer
hypotheken afgesloten, 111aar het geluk was kem1elijk niet met hen. Zij hebben het volgehouden tot 1818. Toen we1·d de boe1·derij met het land verkocht
11
11
voor f 3300,-. I11 1821 werden de hypotheken afgelost. In 1826 stierf
Hendrik. Hij woonde toen in Nigtevecht, maa1A werd begraven in Nederl101·st
den Berg.

1818-1899 Anthonius en Hendrik Laagland
Anthonius Laagland werd de niet1we eigenaar; hij kwatn uit Weesp, waar hij
woonde op de hoek van de Sleutelsteeg. Ook hij begon 1net het afsluiten van
13
een hypotheek. De f a1nilie Laagland zou de boe1·derij bijna een eet1w gaan
beheren.
De familie Laagland was 1Aooms-katholiek en oorsp1·onkelijk afkomstig t1it
Ankeveen, waar zij ook kerkelijk toe bleven beho1·en. Anthonius we1·d e1· gedoopt op 4-8-1771. Hij trott wde in 1817 met Catrina, de dochte1· van de sm.id
Dirk Be1·nsen uit Nederhorst en zij namen intrek in '' Vecl1tzic·l1t''. Zij kregen
één zoon , Hendrikus Marti11us, en twee dochters Katha1·ina en Dorothea
Pet1·onella. Anthonius stierf in 1843.

Hendrikus Martinus Laagland leidde na de dood van zijn vade1· het boerenbed1·ijf. Zoals geb1·uikelijk we1·d er na diens overlijden een boedelbeschrijving opgemaakt in verband met de erfenis. '+ De buL1rman, Jan Schuters
van de '' Li1icle11hoeve'' , bepaalde de waarde van de spullen. Er waren niet veel
waardevolle eigendo1nmen. De totale boedel stond voo1· f 1682,-. In de keuken stond een kabinet, getaxee1·d op f 16,- waarin beddenlakens en ander linnengoed voo1A f 22,-. Linnengoed was in die tijd nog rijkelijk duu1·. Er was ook
een vaste kast in de keuken, waarin het blauwlakense goed was opgebo1·gen:
f 16,-. In het opkamertje we1·d een spiegeltje aangetroffen, een enkel schilde1·ijtje en wa_t stoelen, alles bij elkaar waa1"d f 1,50. Koperen kookpotten en der51

gelijke wa1~en nog wel wat waa1·d: f 10,-. Hu11 belangrijkste bezittingen zaten
in het bed1·ijf. In de kelde1· stond een voorraad van 100 Nederlandse ponden
boter ad .f 60,- en de ''levende haaf' in de schtLLtr werd getaxeerd op f 1299,-.
Hend1·ik Laagland trouwde met Gijsbertha Schotl1orst t1it Baa1n en zij k.1·ege11
zeven kinderen, waarvan er drie heel jong stierve11. Hun oudste zoon
Anthoni11s, geboren 1855, was de enige zoon die in de voetspo1·en van zijn
vader kon treden, nadat deze n1 1887 stierf. Antl1onius l<.on echte1· niet opboksen tegen de slechter wo1·dende tijden. Hij hield het vol tot 1899 en nam
de boe1·derij niet over, hoewel hi,j pas 44 jaa1· was. Het is 11iet duidelijk waa1·heen hij is vertrokken.

1899-1967 De Diaconie der Nederduitsch Hervormde Gemeente va11
Nederhorst den Berg
Op 2 december 1899 vond in logement Pieter Bak in Ove1·1neer de openbare
ve1·koping plaats van de boe1·de1·ij '' Vechtzicht''. Anthonit1s en zijn twee zusters wa1·en aanwezig. 15 Hun moeder Gijs·be1·tha Schothorst was kortgeleden
ove1·leden (22-5-1899), misschien was dat de reden dat men tot ve1·l<.oop overging.
Zoals geb1·uikelijk gebeurde de verkoping bi,i opbod en afslag. Eerst werden
het huis en de perc,elen g1 ond ell< afzonderlijk ingebracht. Er was grondbezit
in de Spiegelpolder, in de Heijntjes Rak polder en in de Hollands-Ankeveense
polder, tezamen ongeveer 12 ha. Zes ha van het wei- en hooiland lagen achtet4 het huis. De boerderij werd omschreven als een huismanswoning met achterhuis, l1ooiberg en bergschuur, 1net nog twee afzonde1·]ijlç_e sc11uren. In de
eerste ronde k1·egen verschillende pe1·sonen de percelen voorlopig toegewezen, maar tenslotte werd het totale bezit met f 150,- gemijnd dooi· de
ge1neenteontvange1· van Nederhorst den Berg Arie Hendrik Pos, voor
.f 20.405,-. Deze was tevens diaken van de Nederlands He1 vonnde ke1-k en
bleek na afloop de aankoop namens de diaconie te hebben gedaan. De boerderij we1 d nu vei-volgens verpacht. Alleree1 st aan Hendrik Post.
•

4

4

4

4

1900-1938 Hendrik Post troLtwde met Hendrikje Sloeser·weg. Zij kwamen
met een gezin van zes kinderen -de jongste 7 jaar- uit Soest naar Nederhorst
den Berg e11 zijn 17 jaar op de boerde1·ij als pachter we1 kzaam geweest. Hun
dochte1· A11tonia t1·ouwde in 1916 met de veehouder Peter Nagel uit
Weesperkarspel, die zijn schoonvader op het bedrijf opvolgde. De omvang
van de boerderij bedroeg in 1921 nog steeds 11 ha. Men beschikte toen over
16 melkkoeien, 11 stuks jongvee en 40 kippen. 16
4
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1938-1967 Hendrik Schuurman volgde iI11938 Peter Nagel op als pachter
van '' Vecl1tzic·l1t'' . In de de1·tiger jaren was e1· verbouwd aan de boerderij e11
werd de stal vemie11wd. Na uitbreiding van de stallen in 1966 en '67 en in
1975, kwam e1· ruimte in de stal bij het huis en we1 d een deel daarva11 als
4

woom·uitnte ingericht.
In 1966 werd Hend1·ik Schuurman eigenaar va11 '' Vecl1tzicl1t''. Hij was geboren en getogen op de Hinderdam, want de oude bakkerijboerderi..i aan de
Hinderdam 15 was zijn geboortehLLis. Hij t1·ouwde met Annetje van Vliet en
zij kregen 6 kinderen, waarvan 3 zonen. Uiteil1delijk nam de tweede zoon
Eve1·t, sa1nen met zijn v1·ouw Johanna Pos, in 1969 de leiding van het bedrijf
ove1·. Ht1n bedrijf begon met 33 1nelkkoeien, 14 vaa1·zen, 16 pinken, 11 schapen en 2 va1·kens. Zij maakten de intensive1ing va11 de veehoude1·ij 1nee en
hadden in 1983 90 melkkoeien. Toen werd de melkproductie, die in de tijd
va11 18 jaai· 1net bijna 100% was toegeno1nen tot 6 miljard kilo, van ove1·heidswege ingeperkt dóór de superheft1ng e11 het instellen van een m elkquotum. Sede1·t 2002 is hun enige zoon He11drik e11 diens vro11w Marleen H.
Mei.ster hen opgevolgd in het bedr~if, maar e1· wot~dt sindsdien op de boe1·derj j geen melkvee meer gehoude11. De moderne ontwikkelingen hebben geleid
tot het l1ouden van jongvee, schapen en een paa1·denstoete1ij.
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Bakkerij/boerderij aan de Hinderdam (1695)
Voorgeschiedenis
Het huis Hinderdam 15 (afb. G 1),
gelegen lan.gs de Vecht, heeft in
oorsp1·ong een functie gehad in de
levensmiddelenverzo1·ging voo1·
de Hinderdammers en voor de
passerende schippers. Vóór het
huis lag vanaf 1628 een sluis,
waarin de schepen gescl1ut moesten worden en waardoor nogal
eens belangrijke vertragi11g ontstond. Het h·uis heeft dan ook een
voo1 ganger gekend, waarvan wij
de sporen kunnen te1·ugve1 volgen
1
tot aan 1658, toen dat huis werd
gekocht door Hermen Hermensen
van Gijsbert Hend1·iksz Kuijt.
Her1nen was bakker aan de
Hinderdam. Hij noemde zich
Afb. Gl Voo1-ge1·el varz Hi11der·da11115 aPztz<J 2()03. Hermen Her111ensen Nadorp. Uit
de koopakte vernemen wij dat
achter zi,jn bakkerij een pand stond waa1·van nu niets meer aanwezig is en dat
toebehoorde aan Ae1 t Hend1·iksz. Op I1et moment va11 de overdracl1t was deze
Aert He11driksz reeds ove1·leden e11 zijn zoon Hend1·ik Aertsz had dit httis
geërfd. Deze echte Hinde1 da1nse fa1nilie gebruikte zelden een achternaam,
maai· in een bi,ieenkomst na het ove1·Ii,jden van de sluiswachter Heynderick
Di1·ckxsz Cuijpe1· in 1625,2 was de hele familie aanwezig en blijkt Aert een
b1·oe1· va11 de sluiswachter te zijn. De sluiswachte1 was een belang1·ijk man 1net
grote verantwoordelijkheden. Hij woonde in het huidige Hinderdan1 17 en 19
3
(,tfb. G2), dat in oorsprong vertnoedeli,ik door hem is gesticht en waarvan nog
de oostmuu1· en het dak origineel aanwezig zij11.
Van bakker Hermen Hermensen weten we dat hij getrouwd was met Stijntje
Di1·cks e11 ee11 zoon Di1 ck had. In 1670 overleed de bakker. Zijn zoon Dirck
was. schoenmaker in Amsterdam en zette het bakkersbedrj_jf niet voort. Wie
dat wel deed is niet duidelijl(. Pas in 1694 dt1ikt er weer een bakker op: Willem
4
Hendriksz Cuijp. Hij was een l<leinzoon van genoe1nde Aert Hendriksz en
een zoon van Hend1 ik Aertsz. Wille1n was dus in het huis acl1ter de bakkerij
gebo1 en ( 1661) e11 opgegroeid.
4

4

4

4

4

4

4

4
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Hend1·ik Cuijp t1·ouwde in 1686 111et de weduwe van Jan Ge1·1~itsz Vee11man
(begraven 15-2-1686), Hillegonda Nijsse Verhoeven. Hij deed daar waa1·schijnlijk een goed huwelijk 1nee, want haar eerste 1nan was bemiddeld. Deze
stie1f jong en liet haar achter met ee11 zoontje Dirck van twee jaa1· oud. Het
echtpaa1· kocht eind 1694 de oude bakkerij , die wellicht schade had geleden
tijdens de oorlog van 1672. Het is aannen1elijk dat zij besloten een nieuwe
bakke1·ij te bouwen.
Bouwstijl en ligging
Het huis js niet gebouwd als boerde1·ij, 111aa1· had wel die nevenfu11ctie. Het
was in die oude tijd l1eel gewoon dat b·urge1·s e1· naast hun eigenlijke be1·oep
een paar beeste11 op na l1ielden 01n in hun eige11 behoeften te voorzien. Zelfs
de dominee had enkele lcoeien. Hier was het 1neer, men had ook eigen land (5
mo1·gen), een hooibe1"g en een stal, die echter niet met het woonhuis verbonden was, zoals t1·aditioneel het geval was bij een boerderij. Hier stond ten oosten van de oude bakkerij een losse stal naast het huis op de 1·ooilijn langs de
weg (afb. G2). Waarschijnlijl< stond die er net toen het httîs gebotLwd werd. In
de koopakte lezen wij: '' tege11v1)ool'·clit?l1 betin1111.e,·t n1et ee11 pae,·clestal''.
De niet1we bal<l<.erij we1~ct daarnaast gebouwd, ooi<. langs de weg tegenove1~ de
s]uis. Tussen de stal en het huis was slecl1ts ruim ee11 mete1· open als een doo1·gang naai· acl1te1·en.
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0011lzL1is , cL11 Hi11cle1·clc1111 15 niet li11ks de stc1l e,, 1·ec'l1.ts liet -::on1e1·/111i..;;. Ge/1ee/
li11l<s l1et oz,tde .slz,1i,,v1 1ac·l1te1·!11,1_is ( aqzt(11·el Ge,·t Voo1·!1c,a1·, 1946 ).
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Het huis is gebouwd met handvo1·1n
1
steentjes va11 l1et zogenaamde
Vechtformaat. De muren zijn anderhalfsteens dilc (30 cm) en dit
heeft als conseqtLentie dat er op de
,,
hoeke11 en langs de kozijnen klezoren aa11wezig zij11. Deze zijn na
1700 nog slechts weinig toegepast.
Deze steentjes zijn rliet alleen van
belang voo1· de date1·ing, 1naar hebben bij de 1·estau1·atie ook veel
dienst bewezen bij de 1·econstrL1ctie
van de gevel. Zo kwam bij dit l1uis
het beeld naai· vore11, zoals weergegeven in afbeelding G3. De voo1·gevel bleelc twee ingangen te hebben gehad, één naa1" de kelder e11
één naar de wi11kel, met links en
A.{17. G.1 Rec·or1 .<;t1·i.tc.··tie ,·a11 dc>oo1·.~1J1·0 11!.::eI ,:il<e
rechts
daa1·va11
een
raam.
De
win1'O(J1·ge \'eI. 1'77et k111i.\·/.:,rJ~ij11 e11 e11 I t, i /<.c' 11.
keldeur en de 1·a1nen zijn later ve1·vru1gen door twee Empire-1·amen. Dit ge1·ommel in de gevel we1·d ve1·doezeld
door de onderkant van de gevel te bepleiste1·en (afb. G2). Op voorstel va11
Monumentenzorg is de wi11keldeL1r
ve1·vangen door een raa1n en zijn de
venste1·s 111et de roede-indeling in
l 9e eeuwse stijl l1ersteld, hoewel
l1et va11 oorsprong, zoals in de zijgevel, kruiskozijne11 ware11 (afb.
04). Boven de 1·amen zijn strol<.en
1net verticale geslepen ste11en aa11wezig (ha11enkammen, zie afb. A2)
als vervangers van de vroege1· geb1·t1ikte ontlastingsbogen. De kelde1·deL11· is al lang geleden dichtgemetseld. De voo1·gevel wo1·dt aan
d.e top afgesloten dooi· een d1·iehoeki g f1·onton van zandstee11 en aar1
de zijl(a11ten van de topgevel zitte11 ·
zandstenen voluten. Afgaande op
de voorgeschiede11is WOJ"dt dan ook Afb. G4 K111isko:zj11 i11 cle.r:;e1·e.vtc1111·ee1·c/e :ijge,·el,
1695 als bou wjaa1· aangenomen.
clez11· n1et 1·c1c1111 c1c111 éé,1 ka,11 ( /1 c1(f·111e!~111eis:je ).
~
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De structuu1· van het l1uis is vooral bepaald dooi· het f'eit dat het l1t1is op de
Vechtdijk staat. Staa11de voor l1et huis ziet men :r echts een ka1ner met drie hoge
ra1nen. Dit was de winkel waarbi,j het 1niddelste raam ee11 deur was 1 dit raam
is ook smaller dan de beide andere. De winkel was manshoog betegeld 1net
z·o genaa1nde witjes. De klanten waren scheepslui ( de verbinding A1nsterdamKeulen liep hie1·langs en men 1noest wachten voor de sluis), soldaten van het
fort en bewoners van de Hi11derdam die destijds veel mee1· wonu1gen telde da11
nu. Er werd ·u iteraard brood ve1 kocht, maar uit een inventai isbescI1rijving weten we dat e1· naast een weegschaal en een koffiemolen i11 de \Vinkel ook twaalf
5
kelkjes stonden, waaruit 1nogelijk geestrijk vocht werd ged.r onken. Wellicht
verkocht men ook zuivelp1·oducten.
4

4

L.i nks van deze hoge winkel1·uimte was in de dijk de kelde1· gegrave11, door
een trapje met de winkel verbo11den. De aa11wezigheid van ee11 kelder w ijst er
ook op dat de bouwer van het huis boe1·enactiviteiten bedreef, roo1n bewaa1·5
de en 1nisschien zelfs kaas maakte. Uit een boedelbeschrijving van 1833 lijkt
overigens de kelde1·, gezien de voo1·werpen die daar stonden, toen ook een
soo1·t keukenfunctie gel1ad te hebben. De kelder was ook be1·eikbaa1· vanaf de
weg door een trapje en een deur. Boven de l<el.de1· ligt de opkamer waarin men
gasten ontving, het was de mooie k·a1ner.
Achter de winkel kwa1n men 1net een t1·apje (de dijk af) in de dieper gelegen
bakkerij (afb. G5). Deze was laag en daar was de oven. Een oven in zo'n lage
rui111te zal j11 de zo1ner veel warmteover· . · . · . - - . -·-·-- · ·· ··
last veroorzaakt hebben, 1naar vroeger
werd er veelal niet dagelijks gebakken.
Boven de keuken was een insteekk:ame1·,
.
~~ ~.,..,,Jt,ëi;~
die de oven kamer werd genoe111d. 6
1
bL-~l'J·e,~.tJ.-~
1
Oorsp1·011kelijk was daar een gebrand·
.---}
scl1ilderd raam in aanwezig, dat uitzag in
de winkel. Volgens overleve1·i11g stond
daarop een breiende vrouw met p·o es afgebeeld. In de insteekkamer waren bedsteden en de grote schoorsteen van de ove.n.
Naast de rui1nte waarin. gebakken werd
was er weer een hoge kamer, de binnenkamer genoemd" waar ook een schoorsteen was en een deur e11 ramen in de zijgevel tegenover de schuur. Dit was de
woonkamer. Tussen de opkamer en de
Afb. G5 Platteg,~orid vc111Hi11.de1·clc1n115.
woonkame1" waren bedsted.e n.
{
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Vanuit de woonkamer leidde langs de achtergevel een tr·ap naar de zolder.
Halverwege deze trap was er ee.n kleine bedstede, die de knip genoemd werd. 5
Op de zolder was een k11echtskamer aan de achte1·zijde van het hu.is, waardoorheen de schoo1·stee11 va11 de bakke1·soven liep. In de grote schuin omhooggaande schoorsteen van de woonkamer was een lt1ik en een ruimte om
vlees te roken. Op de zolde1· is er eensteensmuur boven de balklaag gemaakt
(borstwering) waardoor de zolder hoog is, l1etgeen voor de opslag van handelswaar· (graan en meel) gttnstig is. Bijzonder is dat er voor de balkconstructie gebruik is gemaakt van krammers, dat zijn kl·omgegroeide eiken balken die omhoog langs de borstwe1·ing ]open en dan 111et het dak n1eebuigen.
Deze kromme1·s zijn van voo1· naar achter genLtmmerd. Het huis is altijd gedekt geweest n1et pa1men, waaronder sporen en riet (vlooiendak). Bij de restauratie zijn de sporen behouden, maar is het 1·iet vervangen door hout.
Deze opbo11w van het huis is nog grotendeels intact. Opmerkelijk is dat e1·
geen gang in het httis is. Dit wijst op een middeleetiwse structuu1· (zaalhuis),
waarin oorsp1·onkelijk het voo1·ste deel bedrijfsruimte was 1net de woonrui1nte daarachter. Hier is een scheidi11gs1nuur overlangs aa11gebracht 01n de balklaag te ondersteunen en zo een groter huis te krijgen. Deze muur pleegde op
de scheiding van voorhuis en binnenhaard nogal eens te ve1·springen om de
stevigheid van de const1·uctie te bevorderen. 7 Dit is precies de situatie van de
hier besclu·even bakkerij (afb. GS). Het geheel wijst op een zeer degelijk gebouwd huis. Het heeft in het verleden vaak de aandacht getrokken en er zijn
dan ook vele afbeeldingen (aqttarellen) van gemaakt.
Het losstaan van de betrekkelijk kleine stal (ongeveer 9 bij 9 meter) heeft tot
gevolg gehad dat andere functies 1net betrekki11g tot l1et boerenbed1·jjt~ in bijgebouwen moesten worden 011dergebracht. Zo was er achter de stal oorspro11kelijk een 4-1·oeden hooi bergje en is er ook later steeds een hooiberg geweest. Tegen het huis is door Johannes Winte1· (tussen 1731 en 1735) een zo1nerhuis gebouwd, waarvan het achte1·ste deel we1·d geb1·uikt om het rijtuig te
stallen en latei· was daar ee11 stookgelegenheid voo1· warm wate1· en we1·den e1·
in een stenen bak de melkbussen gekoeld. Losstaand hierva11 werd er· wee1·
daa1·achter een houten schuur gebouwd waarin we1·ktuigen en een houten wagen werden gestald. Deze schuur is wegens bouwvalligheid vervangen door
ee11 stenen schuur (garage). Nog weer daarachter is kort na 1731 door genoemde Johannes Winte1·, die destijds de buitenplaats ''Da111vecht'' op een
9
perceel scl1uin achter de bakkerij bewoonde, een huisje gezet, dat vrijwel altijd bij '' Dan1vecht'' heeft behoord en pas na afbraak van'' Dam11ec·/1t'' in 1828
bij de bakke1·ij/boerderij is gevoegd. Het stond bekend als daghuurde1·swo8
ning. Dit pandje is nog geheel intact.
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Zo is in de loop der ja1·en een zee1· ongewone opbouw van een boerderij tot
stand geko1nen. De bewoner·s hebben steeds land (aanvankeli_jk 5 morgen in
de Spiegelpolder) in bezit gel1ad en zelf ook vee gehouden. Na ca 1870 is de
broodbakkerij opgel1ouden, zij11 ei· landerijen bijgekocht (ca 6 ha) en zijn de
panden uitsluitend gebruikt voor de boerde1ijfunctie, totdat deze beëindigd is
in 1965. Bij de daaropvolgende 1·estauratie is alleen de totaal vervalle11 stal
langs de weg afgebroken.

Eigenaren en bewoners
1694-1732 Willem Hendriksz Cuijp, bouwer van het l1uis, van beroep bakker, was getrouwd 111et Hillegonda Nijsse Verhoeven. Hillego11da deed veel
naaiwerk voor· de a1men. Na 21 jaar l1uwelijk stierf zij ( 1707) en hert1·ouwde
Willem in 1708 met Catharina Hendriksz Huijse1·s uit Weesp, die 3 jaar lateial stierf en in 1712 met Agnietje Jansz den Ouden uit Kortenhoef. Toen zij
st
stierf, in 1731, werd de helft van hun bezittingen voor de betaling van de 20 e
st
9
en 40 e pe1111ing, getaxee1·d op f 900,-. Va11 de vie1· kinde1·en die hij kreeg bleef
alleen T1·ijntje van zijn eerste vrouw in leven. W.H. Cuijp was diaken voor de
a11ne11 in de protestantse kerk en was maatschappelijk actief als schepe11 van
Nederhorst den Be1·g. Willem Cuijp kon evenwel niet schrijven.
1732-1736 De ''1·ijke tijd'' is voor Nederhorst aangebroken. Hei· en der verscl1ij11en buitenplaatsjes, gebouwd door stedelingen. Eén van hen, Joha11nes
Wi11ter, ongehuwd, domineeszoon uit de Oude Zijp, woonachtig i11
Amste1·da1n, waar hij het be1·oep van reizende postbode (een e1·ebaan) uitoefende, komt zich aan de Hinderdam vestigen. Hij bouwt in 1731 voor zich1
1
zelf' het buitenplaatsje '' Dan1.1echt''. °Kort daarna, in 1731 kocht hij oolc de
bakkerij en verhuu1·de deze aan bak.kei· Pieter van der Voort. Johannes Winte1·
was al op hoge leeftijd (73 jaar) toen hij hier kwam en in 1735 bij de opstel11
ling van zijn testament wordt hij '' siel<eliJk- va11 Lighaam genoemd. Jan
Winte1· sleet zijn laatste jaar i11 Breukelen op de Hofstede '' Vecht e 11 Dan1'' ,
111aar stierf 111 1742 in de Beemste1·. In 1736 nam zijn veel jongere b1·oer
Benjamin de bakkerij van hem over en bleef bakker van der Voort e1· werkzaam. 1"
1

'

1736-1742 Benjamin Winter was predil<a11t in Ge11emuiden en Beemster,eigenaar van de hoeve '' Ove,,.clan1." tegenover de Hinde1·dam in Nigtevecht gelegen. Kort voor de dood van Johannes verkocl1t de weduwe van Benjami11hij stierf in 1741 -Cathai·ina Melckpot, Vrouwe van Est, de bakkerij. 13 Zij
machtigde daa1·toe Benjamins neef Johannes Winter, burgemeester van de
Hoge Hee1·Ii_jkheid OosthL1ijsen.
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1742-1747 Gedurende een kot·te tjjd werd e1· gebakken door Hendrik
Slinckman ofwel Sleuman. Hij t1·ouwde i11 1742 n1et de wed11we Marietje
Jans. Zij kregen vier kinde1·en, waarvan er twee jong stierven. Reeds vlak 11a
zi~jn h11welijk was Hend1·ik ziekelijk en hij stierf in 1747. Zijn weduwe trouwde voor de derde maal, met de bakker Reijnie1· Bouman.
17 47 -1782 Het gezin Reijnier Bouman kreeg vier lcinde1·en, waarvan alleen
I-Ielena in leven bleef. De fa1nilie was rooms-katholiek e11 zij zullen het onder
]iet st1·enge gereformee1~de regi1ne niet altijd mal<l<elijk ge11ad hebben. Zij l1ebben ook politiek slechte tijden 111eegemaakt op de Hinde1·da111. Nog jaren nadat Reijnier zijn werk had nee1·gelegd, ve1·scl1een er een schade1·eke11ing bij
schout en schepenen van Nederl1orst voo1· de voorziening van mondkost e11
d1·ank aan de P1·uisische soldaten op het fo11, '' t5ele1 e1·t doo1A Reinie,-·
13
B0uv. n1a11., wi11l(elie1· aa11 cle Hi11de,,·da111'' . In 1782 trouwde dochter Helena
op huwelijkse voo1·waarde11, met Theodorus Wasse11bergh, die de werkzaa1nheden voortzette. Helena e1·fde de bakkerij 1net alle ge1·eedschappen.
1

1

1
~

1782-1807 Theodorus Josephus Wassenbergh kreeg een gezin 1net zes ki11deren, waarvan er twee heel jong stie1 ven. Deze familie beleefde ook slechte
ti~jden, soldate11 en strope1·sbenden l1ielden huis in de Vechtstreek. Doris heeft
ve1·schillende malen geld 1T1oeten lenen e11 was tenslotte genoodzaakt zijn bedrijf te verkopen aa11 de koopman He1mant1s van Meu1·s. 15 Het gezin is naar
''elders'' in de provincie Utrecht ve1 trokken. 16
4

4

1807-1809 Hermanus va11 Meurs heeft het pand twee jaar onder zich gehottden. Het is 11iet zeker of er 110g activiteiten plaatsvo11den, hoewel de volgende eigenaar bij aankoop van l1et bedrijf reeds op de Hi·nderdam woonde
e11 liet pand dLts mogelijk ht1t1rde.
1809-1821 Warnaar Schuurman kwa111 uit Vreeland, 1naa1· was in Lopik ge17
bore11. Hij was 45 jaa1· toen hij het l1uis kocht. Hij moest erf 4300,- voor betalen , inclusief het zomerhuis ernaast, maar behield ee11 schuld van f 1600.18
bij van Meu1·s. Uit zijn testame11t blijkt dat zijn boedel zeer ge1ing was. Hij
had een zoon Jan van 23 jaar·, geboren uit zijn eerste huwelijk met Jannetje
van Doorn. Daa1 na trouwde hij met Wijntje van Rijn, die in 1815 in
Amsterdam woo11de en daar ee11 erfenis van haar moede1· ontving. 19 Met haai·
kI~eeg hij twee kinde1·en, Wijntje en Gijsbertha, waa1·mee hij i11 Nede1 horst
20
kwam. Zoon Jan staat vanaf 1821 als eigenaa1· te boek. Met Wainaa1· begon
de dy11astie van de Schut1r1na11nen in dit bakkershuis, die tot 1954 zou du1·en.
Heden bewonen zijn nazaten de boe1·de1ij '' Vec·lrztzic·lit'' aan de Hinderda1n,
l1iervoo1· besch1 even.
4

4

4
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1821-1849 Jan Schuurman begon zij11 ca1·riè1·e met het aflossen van de
schuld die zijn vader 110g had bij Hermanus van Meurs. Deze was inmiddels
gestorven en zijn nazaten wilden een en ander vereffenen. Jan Schuurman
11am te11 hLtwelijk de dochter va11 zijn buu1·man, Marretje de Jongh, wonende
i11 het 011de visse1·shuis (Hinderdam 14 ). ~ Haar vade1· Hendrik, was l<oopman,
b1·ttgwachter, tolinner en visser en was niet onbemiddeld. Het l1t1welijk was
van kor·te dt1u1·. Na zevenjaa1· stierf Ja11. De inventaris werd bescln·even en ge22
taxeerd op ruim f 2100,- . Waardevol was een staand l1or1oge (f 20,-) en een
kabi11et (f 50,-) die i11 de kamer stonden en natuurlijk liet beddengoed. Er was
voor ca f 250,- aan goud en zilve1·. De bedrijfsvoorraad lag op zolder: 17 n1udden 1·ogge geschat op f 102,- en JO mudden tarwe op f 80,- en 110g tarwemeel
à f 105,-. Belang1·ijke bezittingen stonden in de stal naast het ht1is: 7 koeien
en 2 vai·kens (f 515,-). Man·etje hert1·ot1wde met Cornelis van Roije11 uit 'sGraveland.
1

1849-1861 Cornelis van Roijen was Meesterbroodbakker in A.msterda1n. De
familie leefde op. Het gezin bleef klein, twee jongens uit het eerste huwelijk,
Co1nelis en Hendrik en er l<wamen gee11 kinderen mee1· bij. Marretje e1·fde
1·uim f' 16.000,- van haa1· vader - een voord.ie ti~jd 1·oyaal bed1·ag - en de hoeve'' Hi11de1·1'"ilst'' aan de ove1 kant van de Vecht. Zij kochten e11 bezaten nu weien hooiland en Co1nelis van Roijen ging langzaamaan 1nee1· aandacht besteden aan het 111elkveebedrijf.
Toen Marretje in 1860 stierf ging de bakkerij over naar haai· zoon Cornelis
(waarde ~f 1800,-), Hendrik erfde de hoeve '' Hi1ide1·1·i1st'' . Weer moest de in3
ventaris worden opgemaakt" waaruit overduide1ijl< wordt dat de fa1nilie in
welstand was toegenomen. De taxatie van de inboedel komt uit op een totaal
van f 19.832,58. Men bezat nL1 ongeveer 12 ha land in de Spiegelpolder en
daa1·buiten. Bij de boedelscheiding hadden de twee zonen va11 Mar1·etje uit
'' l1aa1· ee,,.ste heel'' er enige moeite mee dat hun stiefvade1· matig bedeeld
we1·d, hij kreeg maar een ¼van de erfenis, maar zij spraken hun g1·ote waardering voor hem uit en waren hem '' \ 001· :(jn goede bestie1·i11(~ ,,a,1 e11 (~oede
1

1

beleid i11 zijne affai,,.e e11 1 e,,.de1·e zake1i zee,,. veel, ook Vt JGt l1et.fina11c·iële bet1·eft ... , e1pligt'' . Cornelis van Roijen stierf in 1863. Het is niet onmogelijk
1

dat deze familie tot een ingrijpende verbouwing van het pand is overgegaan,
waarbij de 19c eet1wse Empire-ra1nen in de voorgevel werden aangeb1·acht
(afb. 02), de deur van de witikel werd verwijderd en de winl<elfLtnctie beëindigd.

1861-1898 Cornelis Schuurma11 trouwde met Alida van Schaik uit Loenen,
die in huis kwam wonen, wellicht als hulp, toen 1noede1· Ma1·1·etje gesto1-ven
was. Hij kreeg met Alida van Schaik vijf kinderen, waa1-v an de jongste, Evert,
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zijn opvolger werd. Co111elis begon ook als broodbakker, 1naa1· hij was degene die het bakkersbedrijf geheel beëindigde. De grote bakkersoven in de h11idige keuken zal toen afgebi·oken zijn. Zij hadden inmiddels veel meer land en
Con1elis we1·d veehouder.

1898-1944 Evert Schuur1nan, de jongste zoon van Cor·nelis, kwam op het
bedrijf als veehouder. Hij trouwde ee1·st met Marretje Griffioen van ''Het
PaJ'Jie,·e Hitisje'' in V1·eeland. Zij stierf echter jong en hij he1irouwde met
Anna van dei· Ham. Evert Schuurman overleed in 1916 op 46 jarige leeftijd,

11 kinderen achte1·latend. Anna van der Ham hertrouwde kort daarna met
Pieter Hoogervorst, wiens zoon, Piete1· jr. zijn vade1· opvolgde. Er werd veel
aan het pand vertimmerd, zodat de oorspronkelijke situatie allengs nauwelijks
meer herkenbaa1· was (afb. 02). Men had inmiddels 11 ha eigen grasland en
nog 9 ha gepacht land, waarop 25 melkkoeien werden gehoLtden en 15 stuks
24
jongvee. Men had ook 19 schapen en 26 kippen (in 1921 ).

1944-1954 Pieter Hoogervorstjr. was ook veehouder. Het h1iis was zeer vervallen.
De vele ottde, deels perkamenten eigendomsbewijzen werden, nadat hij de
boe1·derij verkocht l1ad, ve1·brand.

1954-1964 Jacobus van Ee, geboren in 1895 en in 1920 getrouwd met Matje
Mij waart, kocht het bedrijf pas op latere leeftijd. Het naastgelegen pandje nr.
17 met bijbehorend land was in de koop besloten. Hij was de laatste boe1 op
Hinderdam 15 en is ko1·t na de overd1 acht overleden. Hij bracl1t zijn laatste
maanden_door in het herstelde Hinderdam 17.
4

4

1964-heden Joos Joosse, gehuwd met Elsje N.G. van Damme. Het zeer vervallen pand werd een inte1 essant object gevonden om te restaure1·en.
Monumentenzo1 g was geïnte1·esseerd en va11af 1965 werd de restauratie ter
hand genomen. Het merendeel van het werk is onder toezicht van
Monumentenzorg uitgevoerd door de fa. Valkenburg te Nigtevecht.
4

4
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De boer en de zuivelbereiding
Riti1.d Ve1"lcai k

Zo lang er boeren zijn, zo lang wordt er ook al boter en kaas gemaakt.
Nederland is ,ia1·enlang bekend geweest om de goede kwaliteit boter. Boter
was da11 ook een expo1·tproduct bi,i uitstek, zeker tot de tachtiger jaren va11 de
negentiende eeuw ( 1880), toe11 de landbouwcrisis e111stig nadelige gevolgen
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Kc1a.\·- e,1 :z1i1 e/fab1·iel\· '' Will1el111i11c1". Be1·/,:/1oi1t begi1z 20e ee11v,
1

1
•

voor de boe1·en met zich meebracht. De hygiënische toestanden, (zoals het gebruil< van de potstal en het niet beschil<baar zijn van leidingwate1·), 1ieten veel
te wensen ove1·. De kwaliteit van de bote1· ging achte1·uit en mede door de concu11·entie van J.anden als Denen1arke11 en Zweden, liep de e.xport l1ard terug en
daalden de pt·ijzen.
•

Zuivelfab1'"ieke11
De g1·ote omwenteli11g in de zL1ivelbereiding begon in Friesland. In het jaa1·
1879 we1·d in Veenwot1den de eerste Friese zuivelfabriek opgericht, (de de1~de in Nede1·land, Leiden en Delft wa1·en voorgegaan). In het OpenlL1chtmusetL1n in Amhen1 is deze fab1·iel<, genaamd ,,Freya'', nog te zien. De uitvinding van de centt·ift1ge was voo1· de zuivelbereiding va11 g1·oot belé1ng.
Vanaf 1883 werd deze nieuwigheid in Nederland toegepast. Lang niet alle
boeren b1·achten hun 1nelk naai· de n1elkfabriek. De meeste boe1·e11 bleven nog
boter en kaas op de boerderij maken, temeer, daa1· dit het we1·k was van de
boer.in en de meide11 , goedkope a1·beidskrachten. Het mocht dan wel veel tijd
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kosten, maa:1 111en kon zo wel een eigen en een goed p1 oduct aflevere11 en van
zo'n. fab1 iek moest je dat maar afwachten..
Het duurde nog l1eel wat ja1 en voordat 23 boeren een. coöperatie stichtten,
waardoor, na het ondertekenen va11 de oprichtingsakte, op 13 maart 1887 1 de
eerste coöpe1 atieve zuivelfabriek kon gaan draaien. Hierdoor waren de boeren zelf 1nede-eigenaar van de fab1 iek. Aan de vaart, midden in het dorp
Wa1 ga verrees de fabriek. De boeren waren afkomstig uit Wa1 ga, Warstiens,
Aegum e.n Swichum.. De boeren J1adden ee11 veestapel variërend van 18 tot 45
koeien.
4

4

4

4

4

4

4

4

Deze organisatievorm beviel zo goed, dat in de loop der jat e11 ieder dorp, waar
genoeg veehouderijen waren die voldoende 1nelk aan de fabriek konden leveren, een eigen coöperatieve zuivelfabriek had, waar de me.lk tot bote1~ve1
werkt werd. Gelijkti,jdig verschenen ook de eerste kaasf'abrieken. De smid van
het dorp kreeg het druk met het maken van 1nelkbussen voo1~ het transport van
de 111elk vétn de boerderi,j i1aar de t~abriek.
In de at'gelopen honderd jaar is er veel veranderd in de zuivelindustrie. De
kleine plaatselijke fabrieken werden opgekocht door de grotere en de gebouwen krege11 een andere bestem1ning. De melkbussen langs de weg, jarenlang
een vertro11wd beeld in de veeteeltgebieden, verdwenen. Ze werden verva11gen door de melktank.
4

4

-

''Hofstede Rundervreugd''
In Nederhorst den Berg en omgeving ging de 011twikkeling in de zuivelbereiding niet anders dan elders. Men verwe1 kte aanvankeliLjk zelf de melk tot boter e11 kaas of verkocht de losse melk va11af de boerde1 jj. Ook we1 d de melk
4

4

4
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wel uitgevent langs de huizen. De kaas werd één keer in de week naai· de kaasm,1rkt in B1·eukelen gebracht. Later ging de melk van een aantal boeren met
de boot van schipper Van Emmerik naar de bote1·fabriek in Vreeland, daar
waar de vatenfabriek van Van Leer staat. Na het ve1·bod om melk vanuit de
boe1·derij te verkopen begonnen een paar boeren een melkwinkeltje, o.a. Frits
S1nit in de Ho1·ste1·111ee1·, Willem Hoetme1· in Ove1·111eer en Elbert van der Vliet
aan de Overmeerseweg. Twee zone-11 van Willem Yenne111an, die een boerderij in de Blijkpolder had aan de weg in Ove1·mee1· (tegenover Overmeerseweg
110), begonnen in 1927 een melkgrossierderij in Amste1·dam. Ze haalden de
avond1nelk op bij boeren, koelden de melk en b1·achten deze 's morgens bij de
melkslijters in Amsterdam. Op de terL1gweg werd de ochtendme-lk meegenomen, daarna gekoeld en 's middags wee1· bij de sli jte1·s geb1·acht. De grossie1·derij werd een g1·oot succes , de klantenkring groeide snel. In 1932 we1·d een
eigenhandig gebouwde melkfabriek in gebruik genomen. De melkinrichting
''Hofstede Runde1~1-eL1gd'' van de Gebr. Venne1nan aan de Meerlaan gjng van
start. De gebroeders Venneman waren: Bernard G., Gerrit J., Jol1an en Niek.
De laatste twee hadde11 ee11 eigen boerderij. Johan boerde op het ouderlijk bedrijf en Niek had aanvankelijk een boerde1·ij aan de Dwa1~sweg, daar waar nu
het bed1·ijf van Pieter La111 gevestigd is.
De boe1·en brachten de melk, dje na de particulie1·e verkoop overbleef, naar de
Mee1·Iaa11, waar deze ve1·we1·kt werd tot consumptiemelk en boter. Deze manier van werken had een onregelmatige toevoer van melk naar de melkinrichting tot gevolg, zodat er· van een constante p1·oductie geen sprake kon zijn.
Om 111ee1· 1·egelmaat in de melktoevoer te krijge11, mochten de boeren geen
melk meer aan pa11icttlieren ve1·l<:open. Aan een eet1wenoud gebruik kwam zo
een einde.
Door de groeiende bel1oefte aan cons1tmptie1nelk in A111sterdam en 't Gooi
breidden de rundveestapels zich steeds maar uit. In Ove1·meer werd de mel1<fab1·iek ''Hofstede Rundervreugd'' hiervan het 1n.iddelpunt. In 1948 werd er
twee kee1· zoveel melk verwerkt als in 1938. Er werd ondertussen ook veel
melk aangekocht van buiten het do11J. De leiding van de fabriek berustte bij
de heer Kuiers, Elbert van der Vliet was chef-melkinrichting en er waren zo
' n 15 man in dienst. Toen de heer Kuiers naar elde1·s vertrok, werd de heer G.J.
Bosma in zijn plaats tot directe·L1r be11oemd. In juni 1952 kwam Jan van der
Vegt als laborant en botermal<e1· in dienst. Zowel de .h eer Bos111a als Van der
Vegt wa1·en voo1·die11 werkzaa111 geweest bij ''De Prod11cent'' in Gouda. Jan
van der Vegt ging tijdelijk in de l<ost bij de familie De Jong aan de
Dan1merweg. Toen in decen1ber 1952 de huizen aan de Esdoornlaan gereed
wa1·en, betrok hij daar met zijn gezin de woning Esdoo1·nlaan 1, waa1· hij nu
nog woont.
Voo1· de aan- en afvoe1· van de melk en de melkproducten had men eigen
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wagens en wa1 en er chat1fîeurs in dienst, o.a. Jè1ap Kerssens; Theo Janmaat en
Ge1 rit Veenstra. Zij bracl1ten de melkproducten bij de slijters in 't Gooi en ook
bij de 1nilitairen op de legerplaats Crailoo e:n in de Palmkazerne in B1issu1n.
4

4

Het einde van ''Hofstede Rundervreugd''
In januari I 953 ,1dviseerde liet Economisch Instituut Sane1 ing
Melkvoorzie11ing voor Amsterdam e.o. om drie 1nelkfabrieken te sluiten,
waaronder de fab.r iek van de Geb1 Venneman. De drie hadden een gezamenlijke weekomzet van 340.000 lite1 ''Hofstede Runderv_re11gd"' werd uitgekocht e11 op 22 febr11ari van datzelfde jaar sloot de fabriek de deuren.
In 1952 kon het 25-ja1 ig jubileum nog net gevierd. Bij alle aangeslote11 boeren en de medewerkers stond vanaf dat ~jubilet1m een mooie .zwa1·te asbak op
taf'el te pronl<:en. De klok aan de gevel van de fabriek , die de passanten de juiste tijd wees, werd door de slijte1·s geschonken.
Het melktranspo1·t van de boe1·en naar de melkfab1·iek in Atnsterdam werd
aangehouden. Jarenlang werd dit ve1·zorgd door Jan van Ruitenbeek, Henk
va11 dei· Laan en Ben Venneman. Door de komst van de melktank en het verdwijne_n van de melkbussen werden de t1·ajecten steeds l,1nger en onrendabeler. Toen de laatste melkbussen ve1·d.wenen kwam ook ,1an dit ''1nelkrijden''
een einde.
4

4

•

4

•
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Het fabrieksgebot1w werd inge1·icht voor de Chemische II1dust1·ie Rivièra, die
1nat1·assen producee1·de. Later werd het bedrijf omgevormd tot de
Scht1im1·ubbe1fab1·iek Riviè1·a. Twee van de geb1·oeders Ven11e111an, Berna1·d
en Ger1·it, en de heer Bosma bleven daa1·bij betrokken. Ook medewerkers van
de n1elkfabriek" zoals Jaap Kerssens, Ja11 van der Vegt en Jan van Ruitenbeek
vonden werk in de schuin1rubbe1·fabriek.
Eind ja1·en tachtig verhuisde de Matrassenfabriek nat1r Huizen. Op de loca·tie
van ''Hofstede Rundet·vret1gd'' en de ''Rivièra'' werden in 1990 de huizen va11
de Riviè1·ahof gebouwd.
(._,:

Ge,e;e,·e11._~: Pieter Terpst1·tl - Ho11de1·cl jaar Friese l,1ndbot1w
Gesp1·ekke11 111el Jan va11 de1· Vegt en Jatlp Ke1·sse11s
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Geluk

De koeien lopen in de wei.
Zij v1·eten van het verse gras.
Zij loeien blij, want zij zijn v1·ij.
Zo nu en da11 doen zij ee11 plas.
Zij zi~in tevreden, het is 1nei.
Zij drinken wate1· uit de sloot.
Ee11 kikker kwaakt, er zoemt een bij.
De l<lave1· ge·L11t in 't avondrood.
0, maal( 1nij blij, 111aak mij tev1·eden.
Geluk lijkt soms iets van 't ver]eden.
Wij sp1·onge11 slootje 111 de wei.
De koeien graasde11 daa1· v lakbi~i.
Wi:j hadden veel plezier· en Iacl1ten.
Zij l1adden v1·edige gedacl1_ten.
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Feest op ''Roosendaal'' voor RIA 19
Ja11 Baa,,.

Zate1 dag 26 april 2003 was het groot feest op
het Grote Eiland op boe1·de1·ij ''Roosendaal''
van de familie Wennel<e1·, Eilandseweg 7.
Ria 19, geboren 16 februa1·i 1990, had vanaf
1992, nadat ze een kalf ter wereld had gebracht, 100.000 kg 1nell< geleverd, in 11 jaar
tijds dus. Dit mag gezie11 worden als een
topprestatie. Bovendien is de kwaliteit va11
de melk van Ria, die toch een 1·edelijk hoge
koeie11leefti,id l1eeft be1·eil<t, steeds zeer goed
gebleven.
Charles Wenneker en zijn zone11 Edua1·d e11
Ronald wilde11 deze bijzondere gebeu1 te11is
niet onge111erkt voorbij laten gaan. Vele col- Ria 19 met lc,i1vt)e1·k:,·c1ris· , ,cJ01· cie
lega 's, 1·elaties, vrie11den e11 bekenden we1·- .fee",tte11t. Dctar·fzaast cle t1·ot,s·e
4

4

ei/:;erzac11·s, )).J".11.l. Cha,·lec) WelZ/1eke1~
Ro,ialcl e11 Eclita1·d.

den in de geleg·enheid gesteld 1nee te delen
in de vreugde over deze heugeli,ike mijlpaal. Op de ac·f1te1·lt'·o11cl Wzj11a11d Tar11nzi11i.
De speciaal bi,i de boe1·derij opgestelde partytenten wa1·e-11 volgest1·oomd 1net de vel.e gasten ter e1·e va11 Ria. Bloemen,
bloemstukken en alle1·lei ori.ginele cadeaus werden door de trotse eigenaars
aanvaard namens feestkoe Ria. Om 21.00 uu1· ving de officiële huldiging aan.
In toesp1 aken en gedichten werd de lof gezongen over Ria en ''Roosenda.al''.
Een en a11der we1·d door haar, waar alles om draaide, onbewoge_n aangehoord.
Haa1 bazen zullen wel meer doo1A zich heen hebben voelen gtlan.
Wijnand Tammi11g va11 de Coöperatieve Rundvee Orga11isatie noemde Ria
een topatleet, die begeleid werd door drie topt1·ainers, anders had ze nooit tot
een clergelijke prestatie kunnen ko1nen. De top-ste1A werd dan ook omhangen
met een reusachtige lauwerk:i·ans.
In haar aanwezigheid vo11d de ot1'iciële Ltitreiki11g va11 de oorkonde plaats en
we1·d de zilveren koe overhandigd. Na het officiële gedeelte 1nocht de feestelin.ge 11aa1· haar ve1·trou wde plek in de stal. Misschien heeft ze daa1A 110g stilletjes genoten van l1et feestgedrt1is, dat 110g ger11ime tijd rond ''Roosendaal'' te
l1oren zal zi,jn geweest.
In een interview voor Radio Wijde1neren was Eduard Wenneke1· het volgend
weeke11d over de unieke gebeLtrtenis te horen. De roem van Ria en
''Roosendaal'' klonk over heel Nederhorst den Berg en wijde otngeving.
4

4
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Het gesprek dat leidde tot de oprichting
van de melkcontrole vereniging de
''Vechtstreek'' en de ontwikkelingen van
de sector daarna
Wfjna11ci Tamn1i11,g

Een kort gesprek tussen twee 1ne11sen kan grote gevolgen hebben!
Dat een ko1·t gesprek ttissen twee mensen g1-ote gevolgen kan hebben is op
zich niet zo spectaculail-, in de geschiedenis gebeu1·t dit wel vaker.
Voor Nederhorst den Be1·g echter en 111et name voo1· de veehoude1·ij, de koeboe1·en, bleek dit gesprek toch wel grote veranderingen te weeg te b1·engen.
Tot op de dag van vandaag wordt nog zeer intensief door de veehot1de1-ij over
de gevolgen van dit gesp1·ek gesp1·oken en er wordt nog steeds met de daaruit
voo1·tl<o1nende 1nethode gewe1·kt.

Het gesprek ging ove1· veeve1·bete1·ing, wat specifieke1·, ove1· meli(productieverhoging en heel belangrijk, verbetering/ve1·hoging van het vetgel1altepercentage!
De veel1ouders werden en worden op de hoeveelheid geproduceerde kilo 's vet
door de zuivelfabrieken uitbetaald. Het was e11 is dus bela11g1·i_jk om te weten
hoe hoog de melkproductie en l1et 1nell<vetgehaltepercentage per koe is.
Vele veehouders zagen hie1·in een ze·ke1· voordeel 01n hun bed1·ijfsvoe1·ing te
verbete1·en.
De twee heren pioniers, veehouder H. Kerssens e11 n1elkfabrie1<controleur J.
Tamn1ing zetten inde1·daad hee1 wat in gang.
Zo spoedig 1nogelijk werd er een ve1·enigi11g opge1·icht, ee11 bestLLLtr gekozen
en op 25 n1aart 1941 was de melkcont1·olevereniging ''De Vechtstreek'' een
feit. Als voo1·zitter trad de heer C. Lan1 uit de Ho1·ste1meer op en de penningmeester werd de hee1· Th. Groen,endaal.
Op 1 april 1941 werd gestart met de monstemames (van de 111elk) op de boerderijen en drie weken nadien waren e1· al 31 bedrijven bemonsterd door de
1nonste1nemers, de geb1·oede1·s Hoet1ner. De monsters we1·de11 op het aanwezige vetpercentage onderzocht dooi· de fabriekscont1·oleur in de 1nell<fabriek
va11 Ve11neman, ''Hofstede Runde1·v1·et1gd'', aan de Meerlaan. Latei· was daar
de scl1ui1TI1·ubberfabriek ''Rivièra'' in gevestigd en nu is op die plek de woonwijk ''Riviè1·ahof' gebouwd.
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Het eerste verslag in 1945 over het 1·eilen en zeilen van de vereniging bestond
uit twee A-vie1·tjes .
Na de oorlogsja1·en begon de p1·oductie te stijgen. Ee11 paar productiegegevens
te1· illLtstratie:
1941/1942: 311)eel1oitcle1·s - 378 /(oeie11,, gemidclelcl pe,,. !(oe:
4.8 {ft. 288 clage11, . 2809 kg. n1elk 921(/?· i et. 3.29% 1 et. 7.74 lt1·.
p.d..
1946/1947: 48 veel1.oude1·s - 594 /(oeie11, (gen1.iddelci pe,· l<oe :
4.41ft. 296 da'-rte11. 3034 kg. rrzell<.106 kg. 1 et. 3.5()% vet. 10.25
lt,,.. p. cl ..
1

1

1

Op het bed1·ijf van J. Ploegstra was de productie liet hoogst:
1941/1942: 304 dg11. 3534 leg. n1ell<-127 kg. 1,et - 3 .60o/o 1 et. 11.62 ltr·. pe1·
dag.

1946/1947: 12 lcoeie11 - 4 .3 (ft.
327 clg11. 4195 !(g. n1e!/(-157 kg. vet-3.74o/o 11et.12.52 lt,,._pe,,.
dag.
In bij11a elk verslag benadrukte de cont1·0Ieur het belang van de n1elkcontrole
en l1et uitselecte1·en van de koeien met het laagste 1nelkvetgel1alte.
In maart 1946 we1·d het vijfjar·ig bestaan van de melkcontrolevereniging gevierd. Om dit lust1·um op te luisteren werd e1· een veeket1ri11g gehouden . Het
evenement was een schot in de roos, je kon iedereen laten zien ''wat voor vlees
je in de kuip had''. Tevens was het een sociaal gebe111·en, l1et do1p liep uit en
het was dé bijpraatdag voor boe1·innen, boeren, bLtrge.rs en buitenlui. Er waren wel ho11derd die1~en die het ''st1 ijdperk'' bet1Aade11 om 1net ell<:aar de competitie aan te gaan, wje de kan1pioen zou wo1 den. Na de bekendmal(ing van
de uitslag werden de dierenkampioenen en h11n eigenaars gehuldigd.
4

4

Steeds meer kennis werd opgedaan 01n een betere en efficiëntere bed1·ijfsvoe1·ing te ve1·wezenlijken. Ook de fokkerij kwam, dooi· n1ee1· inzet e11 het gebruik van K.I. (kunst1natige inseminatie) in een stroo1nve1·snelling terecht. Er
werden he1· en der K.I. ve1·enigingen opgericht, zo ook i11 ons gebied en wel
in Oude1Al<e1·k aan de Amstel.
Op 5 september 1948 konden de veehoude1·s wee1· eens late11 zien wat een
mooie koeien e1· nû op de boe1~derijen rondliepen. De me]l(controlevereniging
had n.l. een fokveedag in ons dorp georga11iseerd. E1· we1·den wel 110 die1·en
getoond en g1·ondig bekeken. Ka1npioene werd MARIE 1 van Th.
G1·oe11endaal.
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Op 5 Septar.ber 1948 organiseerde
tv,eade fokveekeuring·. ·

de

.

De keu1·meester, de
heer I1·. W. van Ooyen,
scl1reef in het fokveeverslag va11 die dag:

.
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Vereniging

haar

Vart d:z~ k~ri;g kunnen we zegg_en dat zij goed geslE1ago 1s, .ue Keur1.<1eester Ir. 'rt.v.Ooyen,schreef hierover nog he~ volgende:
V/e l1ebbe11 hier te doen me-c. een consumptie melkgebied
dat zich vanaf 1941 mag verheugen in het bezit van'
E~ei1 .r'ok- e:.-.. Cont1'ole Ve:reniging. Ook hier heeft a.eze
t)ij ~et ver11ogen van. de ..kwaJ.i t ei t en prod.u.o,;i.vi 'teit
,rar. ue veestapel omnisbare vei~eniging, haar resultate11 getoono; want, van meeruere zijàen konuen we ver11e:n ,en, ~~t ct e lcvv~li t ei t van de ingezonden dieren aann1 erJ~eliJ k ho~er lag dan van de 'twee jaar gelecten ge11ouu~n l~e-u.1'1ng.
roor het .b.ouc.ien van dergelijke
keilringen zal net- inzicilii in ue vee:r·okkerij en daardoor ook ae belangs'telling hiervoor toenemen.
ûe keuring was goed georganiseerd maar de inzenders
n1o e"ter1 nog ie'ts mear aanuacht oest.eden aan het. voorb1 engen der dieran. Ook di~ moet g~loeró worden.

Het l O-ja1·ig bestaan
van de vereniging
werd uitbLt11dig gevier(i met ee11 feestavo11d op 6 september
1951 en... natuurlijk
een spette1·ende fokveedag.
-- - - ....... -......._. ......... ......_
Op het gebied van
111elkproductie en vetpe1·centage deden de
boeren ee11 grote stap voo1·11it. N otee1·de 1ne11 i11 1941: 31 bed1·. 378 I<. 2809 kg.
n1e/l(-288 ni.cl. 92 kg. 1;ef - 3.29% 1,et, 9.74 lite1· /J.d., in 1951 we1·d genoteerd:
33 hecl1·. 45 4 k. 3 92 7 l<g. me//.: - 31 5 n1. d. 143 kg. 1,1et - 3. 64 o/o i et, 12 .4 7 li te,~
p.cl.
De 111onsters we1·den nog steeds 011derzocht in l1et labo1·ator·ium va11 de melkfabriek in Nederhorst den Berg en bij de familie Tamming in huis was het kantoo1·, waai· de admi11ist1·atie van alle ledenveehot1ders we1·d bijgel1ouden.
De strijd op de boerderijen tegen de T.B.C. , de Mond- en Klauwzee1· en
Abo1-tL1S, ging onverminderd voort totdat de status 1a11 die1·~ielcte1 1·fj was behaald.
1

1

1

Gaandeweg verbete1·den de omstandigheden op en 1·011d de boerderij, wat
zichtbaar werd i11 een lange1-e levensduU1· van de koeien. Ei- we1·d beter op de
dieren gelet, de huisvesting werd beter en er werden betere voedings111ethoden
ontwikkeld. Kijk maar naa1· de koe WIJNTJE van C. Ve1·wey, gebor·en i11 1941,
zij heeft in 2601 dagen 39.567 liter melk gegeve11. Voo1·waar ee11 prestatie!
De vereniging ontwikkelde zicl1 ve1·de1·. E1· werd een kantoor- en labo1·atoriurnruin1te gebouwd naast het huis van de fa1nilie Tamming aan de
Overn1eerseweg 116, waai· de dagelijkse werkza,1111heden plaatsvo11den. In
feb1·ua1·i 1954 werd het gebouwtje geopend. ''Het is een ve1·ade1ning om alles
onde1· één dak te hebben'', was de reactie van melkcontroleL11· Tamming.
Verder kijken dan je neus la11g is, was een motto va11 het bestuu1·. Zo 01·ganisee1·den zij een kalveropfokwedst1·ijd om de jeugd te betrekken bi_j de veeverbetering.
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De veeve1"bet.eri11g hield de veehouders bezig en zij toonden hiervoor steeds
meer intere·sse. In de jaarverslagen werden wervende stukjes voor de veeverbeterin.g gescm"even en dat hielp.
Het aankoopbeleid werd selectiever. E1· werd kritischer naar de afstamming
(wie is de vader, wie is de moede1·) van het aan te kopen vee gekeken. Door
de aangeboden resultatencijfers van de melkcontrole kreeg men een beter inzicht hoe op het eigen bedrijf koeien te selecteren. Er werden lezingen en cursussen georganisee1·d waa1·bij de veehoude·rs werden geïnformeerd over veefokkerij, bemesting en hoe de kostpri,is laag te houden.
De K.I.- verenigingen b1·eidden zich uit, in de 1·egio wa1·en er n11 drie in bedrijf. De veehouders gingen zelfs met hu11 dieren naar fokveedagen buiten
hun I"egio! Helemaal naar Hoorn! Toe maai·! J-a en daa1~ was lef voor nodig 01n
naar het hol van de leeuw te gaan, het was l1ét fokgebied van Noord-Holla11d.
MARIE 10 van C. Verwey behaalde daar een DERDE prijs. Het spreekwoord
zegt: ''Als er één ''koe'' over de dam is volgen er meer." Dus ging me11 ook
naar Utrecht 01n. mee te doen aan een fokveedag, waar de degens werden gekruist met. dieren uit goed.e Utrechtse fokgeb·i eden. Helemáál niet bang wa1·en
de dieren uit de stal Véln U. Twi~jnstra uit V1·eeland en zij namen dus een EERSTE en een TWEEDE prijs mee naar huis.
Bovengenoemde p1·estaties betekenden een geweldige doorb1·aak. Het gebied
onder l1et Noordzeekanaal werd opengelegd en me11 k1·eeg belangstelling voo_r
andere fokgebieden. Zo openden zich nieuwe wege11 om kennis op te doen en
ook om het afzetgebied voor eventueel overtollig fokvee te vergrote11. Zelfs
export naai· het buite11land kwam hier en daar van de grond. Kunt u het bedenken? Koeien uit Nederhorst den Berg in het b'Llitenland. Het gebeurde!
Onder aanvoe1·ing van de organisatie voor veeverbeteri11g wilden steeds 111eer
boeren op de hoogte geho·uden wo1·den. 's Winters werden er ''BLIJF BIJ''cursussen georganiseerd. Alle.s wat met de boerderij te 1naken had werd daar
besproken. Bedrijfsvo.o rlichting, graslandverzorging, voederwinning, klauwverzorging, het kwa111 allemaal aan bod op de ctirsus. Er ontstonden veevoederkernen (groepjes veehouders die bij elkaar kwt1men), veeteeltstudieclub·s.
Deze clubs bestaan anno 2003 110g steeds! Er werden excursies geo1·ganiseerd. De familie Tamming zette zelfs een jaarlijkse uitgaansdag voor alle ledenveehouders op touw. Vakantie voor de veehouders bestond er in die tijd
nog niet, dus een dag helemaal niets doen en alleen maar praten, eten e11 drinken was een b'ijzonde1· welkome afleiding.

Een ludiek gebeuren uit 1961
Op het landje van Groenendaal achter de Voo1·straat (waar 11u de P. de
Hooghlaan is) werd een. fokveedag gel1oude11. Na de individuele ke·ttringen
74

p

•

traden de ''g1·ote'' dan1es voor het voetlicht: de 30-, 40- en 50-tonners. De 50tonners vormden een speciale e1·egroep. Voor· deze gelegenheid werden zelfs
drie t1 01n1nelaars uit de stal van 111uziekvere11iging ''Crescendo'' gehaald.
4

Foki1eedag 1961 , met v.I.11.,~. Wz:fnalzcl Tar11.n1ing, Wim Tam11,zi1zl<

e11

Di,·k Ve,·Vi/ezj.

Voo1·afgegaan dooi· de tro1nmelaa1·s stapten de vijf prachtige dames, die ell(
meer dan 50.000 liter melk geproduceerd hadden, onverstoorbaar de ring binne11. Het wa1·en natuurli,j'k alle vijf' schoonheden 0111 te zien. Ecl1ter één
schoonheid MARTHA, van de weduwe .J. Ploegstra, bleek toch de mooiste te
• •

ZlJTI.

1966 Vijfe11twintig jaa1· veeverbetering in en om de boerde1 ij
Er is zo ontzettend veel gebeurd in die periode op het gebied van ''RONDOM
DE J(OE''. Veehouders kwa111en, veehoL1ders gi11gen, doch allen zi~jn zij en
hun gezinnen puike pachters va11 de goede aarde en optimale verzorge1·s van
de dieren op hun boerderij.
Vanaf d.e op1·ichting in 1941 va11 de 1nelkcontrolevereniging tot in 1966, was
de productie toegenomen. In 1941 31 bedri}i'e11. niet 2809 kg . n1.elk irz 288
da/?en niet 3 .29o/o vet, in 1966 50 b,edr~ij1;en met 4647 !(g. ni.ell< in 309 dat5e11.
,net 3 .98o/o 1;et.
En zij stonden nog steeds op hun post, die drie 1nannen van l1et ee1~ste uu1·.
4

Ool< in ''koeienland'' was scl1aalvergroting niet v1·eemd. Het. samenvoegen
van verenigingen begon op gang te ko1nen, zo werde11 ve1~schillende K.I.vereniginge11 sa1nengevoegd tot één Noord-Hollandse K.I.-vereniging
''CERES '' te Stompetore11..
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Techniscl1e vernieuwingen bleven ook niet uit. De con1puter deed zijn inti-ede. Nog 1nee1· info1matie, nog ve1·fijnder en meer toeges11ede11 op de koe. De
veel1oude1· k1·eeg gedetaillee1·de cijfers om zijn bedrijf te runnen, zijn bedrijf
1·endabel te l1ouden e11 de kostprijs aan banden te leggen.
Op een gegeven moment werden ook de activiteiten va11 de httidige voorzitte1· C. Lam, vanwege zijn hoge leeftijd, ''aa11 banden gelegd''. Hij besloot daarom zijn functie neer te leggen. Een moeilijke doch zee1· te 1·especteren beslissing van een ''boeren''pionie1-. Bijna de1·tig jaar had l1ij de vereniging met ha1-1
en ziel geleid en hem we1·d uiteraai·d het ERE-lidmaatschap ve1·leend.
De verenigingsactiviteiten gaan dooi·. Het we1·kgebied wo1·dt t1itgeb1·eid. 'sGt·aveland en Loosd1·echt komen erbij. Het melkonde1·zoek in het eige11 labo1·ato1·ium, naast de familie Tamming, wordt opgeheven. De melkmonsters
gaan voo1·taan naar Hoornaar, een centraal gelegen nieuw laborato1·ium, wam.·
duizenden monste1·s uit een grote regio wo1·den onderzocht.
En de boeren zij ploegden ook maar voort!
I-Iet 1O.OOOste kalf va11af de op1-ichti11g in 1941 wo1·dt geboren bij de familie
Schuu1·1nan (Hinderdam) op 3 september 1974. Het 1OOste kalf t1it de
Sneeuwitlijn wordt bij G. Lam (Ho1·stern1ee1·) gebo1·e11 en de lOOste RIA
wo1·dt geboren bij H. J. Galesloot (Reeweg).
De levensproductie van CORRIE 3 van J. H. Schoo1·dijk in V1 eela11d komt tot
boven de 90.000 liter, om precies te zijn, zi~i geeft in 3856 dagen 94.002 lite1·
n1elk.
Een toepasselijk rijmpje uit die tijd wil ik Ll niet onthoude11:
Wat een productie van die l<.oeien,
zij doen de vere11iging groeien en bloeien.
Maar e1· komt wel wat voor kijken
om dit te be1·eiken !
''EEN WAARHEID ALS EEN KOE''!
/

4

Na vijfende1·tig jaar legt de penningmeeste1·, de heer Tl1. G1·oenendaal zi.jn
functie neer. Hij heeft de ve1~eniging al die ja1·en financieel begeleid e11 de boeken tot in de puntjes verzo1·gd.
De co11t1·0Jeur, J. Ta1nming doet dan ook al vijfendertig jaar voo1· ''zij11'' vereniging alle technische werkzaamheden. Hij coördi11eert, stimuleert en organisee1·t alles met betrekldng tot de verbete1·ing en de ondersteuning van het lev·en op de boerde1·ij. Ool<. zijn v1·ouw en de rest va11 l1et gezin wo1·den hie1·bi~i
e11tl1ousiast betrokken.
De beide he1·en wordt door vele veeve1·beteringsi11stanties de lof toegezwaajd.
Zij wo1·den ERE-lid van de ve1·eniging. In 1978 legt de hee1· Tamming zij11
fu11ctie , 11a 37 jaa1·, neer.
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De 111elkcont1·ole ontkwam
ook niet aan schaalvergroting. De fok- en co11troleve1·eni gi11gw
''De Vechtstreek'' fLLsee1·de met Weesp
e11 Ouderl<e1·l<. De nieuwe
vereniging k1~eeg de naam
''Vereniging voor VeehoL1de1-ij Bela11gen ,~ en was
gevestigd in Weesp.
In de tie11 jaar dat er jn dit
ve1·band is gewerkt is e1· veel
op het gebied van 1·11ndveeverbete1·ing gebeurd. Vele
kleine1·e bedrijve11 haakten
af e11 de g1·otere bedrijven
werde11 nog wat grote1·.
Doch het idealisme bi~j de
jonge boe1·en bleef recl1t
ove1·eind.
De
eerste
koe
die
het
p1·esJ-1 et .s·c·l1e1.~e11 ,·a,1 ee11 /{c1lf· ' 'O<J1· cle icle11r~·fic·c1tie- e1z ge:011c//1eic/sclie11st e,1 l1er Necie1·la11d.~e Rztt1cl, ee Sta111lJoek·. tee1·de 100.000 kg. melk te
Li11!.:.r.; Sj. De J-orzg e11 r·ec/1ts J. Ta111111i11g .
prod11ceren was een feit:
VELDHUIS 10 van Ab
Voorn uit Nederhorst den Be1·g, een absoluut l1oogtept1nt. Daa1·na volgden nog
enkele koeien t1it onze regio 1net ook een productie van boven de 100.000 kg.
~

w

111ell<.

De tijd gaat voort
De Y.V.B. te Weesp ging in de provincie op in de Rundveeverbeteringsorganisatie N.H. - R.O.N.
In deze tijd is inmiddels de superl1effing verschenen. Een quotering op deleve1·ing van de hoeveell1eid melk aan de melkfabriek dooi· de veehouder. Ook
het 1nestquot11m doet zijn intJ:ede. Weer geeft de organisatie een richting aan
de veel1oude1· om te probe1 en met n1inder koeien meer melk te produceren,
zodat liet qL1otum wordt vol gernolken met hoog p1·odLtctieve dieren.
4

Het bleek nog niet ge11oeg
De gev1Aeesde dierziekte Mond- en Klauwzeer stak de kop op e11 ve1·lamde
grote delen van koemii1nend Nederland. Vele veel1ouders stopten noodgedwongen met hun bedrijf.
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De ve1·stedelijking zette dooi·, uitbreiding van natuurgebieden slokte weidegrond op.
Steeds mee1· regule1·ende wetgeving komt op de veehoude1·ij nee1·, hetgeen een
la1ellend gevoel geeft. Kortom, de rundveehouderij schL1dt op haar grondvesten!
Toch blijft de jongere veehouder volharden en blijft de koe, zij het in afgeslanlcte vorm, het Hollandse symbool van leven i11 de wei .
De veeverbeteringso1·ganisatie speelt ook hie1·op in en bestrijkt steeds grotere gebieden.
Nederhorst den Berg behoort nu tot 11et zuid-westelijk wet·kgebied van de
Coöperatie RL1ndveeverbeteri.I1g Delta, met het regiokantoo1· in Rijen.
De boerderij en het kantoor van de ru11dveeverbete1ing blijven met elkaar
verbonden.

1-Iet gesp1·ek tussen twee he1·en in 1941 heeft heel wat doen ontstaan!
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Het achthuis/'t . agthuis
in de Horstermeer
. Tan B cza,,.
De Horstermeer rond 1900
''We gaan de opl1aalbrug. over en de Horstermeerpolder in.. Niet lang geleden
was ook deze polder nog een wijd.e plas, evenals de talrijke andere hier in de
omtrek .... De weg door de akkers is dus wel interessant; hij geeft gelegenheid
om bij eigen ervaring te zien~ wat goede gronden l1ie.r in den omt1·ek bedolven
liggen onde1 water. Welige weiden aan alle kanten, verderop begrensd door
grientbosschen en riet; zelfs ligt er al een kweeke1·ij in den polder: bewijs te
meer voor de deugdelijkheid van den grond. Ve·e l h11izen treffen we overigens
niet aan; slechts de spaarza1ne hoeven aan den kant van de hoofdvaart, die het
polderwater voeJ t naar de Vecht, welke ook hiervoo.r dienst doet als boezem''.
Deze beschrijving van Prof. de Rijk ·u it het begin de 20e eeuw getuigt van
enige waardering voor het landschap en voorzichtig optimisme over de
mogelijkheden van de 20 jaa1· terug drooggevallen Horstermeer.
4

4

De _p older leverde niet de resultaten op, die men aanvankelijk verwachtte. Het
droogho11den kostte veel te veel.Vanaf 1882 was het volgens kenne1 s ''een lijdensgeschiedenis''. De vijf boerderijen, uit de begin,jaren waren niet altijd bezet. In 1891 1neld·d e de Gooi- en Eemlander, dat er nog maar zes boerderijen
stonde11, die nt1 wel bewoond waren. In 1899 woonden er 57 mensen in de
polder. Wel was het. zo, dat de verbi11dingen tussen de gemeente Nederho.rst
den Berg en 't Gooi d11idelijk verbeterd waren" vooral, toen in 1894 de weg
door de Horstermeer voor alle ve1 keer opengesteld werd.
4

4

Tot het begin van de 2oe eeuw zagen vel.en de toekomst van de polde.r somber
in. De ontwikkeling ging langzaa1n, veel stukken land lagen nog braak of halfbraak, riet- en ruigtlan.d beheersten met ujtgestrekte grie11dbossen het. landschap.Volgens ingelande J. Hessin.g, boomkweker en bloembollenteler, was
in 1905 nog zo'n½ deel van de polder onrendabel. De N.V. Maatschappij tot
Verbetering en Exploitatie van den Horste1·meerpolder en Aangrenzende
Bezittinge·n was opgeheven en investeerders trokken zich terug of spraken
hun teleurstelling uit over de geringe opbre11.gsten, die bovendien slechts met
veel problemen gerealiseerd konden worden. De polde1 was in 1895 e.e n
gewoon waterschap gewo1~den. De bemalingskosten d1·ukten zwaai· op de
begroting . De polderlasten waren vaak haast niet op te brengen. De oude
4
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''1nacl1ine'' aan de Machineweg en I1et Bovenge1naal aan de Reevaart konden
de bemaling niet aan. Een nieuw stoomgemaal, in 1894 gebouwd aan de Vecht
te Overmee1·, moest de problemen oplossen.
De Gooi- e11 Ee1nlander van 10 dece111be1· 1904 beschrijft de polde1· in lovende woo1·den: '''t. Is vruchtbaar land daar. In het weste1·deel van den
Horste1·111ee1·polder zit de veenlaag dikwijls maar een spé1de diep o·p de vette
Vechtklei , die malsche vrucl1tbaa1·heid kwistig 1·011dscl1enlct aan wat e1· g1·oeit
op den bodem. Aa11 den weg van 's-Gr·aveland naar 't stoo1ngemaal, dwa1·s
doo1· dien heerlijlce polde1·, ligt een kweeke1·ij. Platanen schaduwen e1· hun for·sche bladen naast peren en lce1·sen en p1·ui1nen. Er staan 1·ododendrons te bloeien in 't voorjaar en gele narcissen juichen de lente e1· uit, terwijl de krul-lelies
e1· schel roodbruin klaroenen in de zon. 't Is daai· vrLtchtbaar en juist geschilct
voo1· kweel<e1·ij, wa11t de Vecht heeft er l1aar sliblaag grillig nee1·geworpen en
even onge1·egeld zit daar de veenlaag weer op. Soms is het zand van den onde1·grond onmiddellijk aan den oppervlakte en op andere plekken zit de witte
l<lei voetendiep. Jt1ist ee11 bodem om va1·ië1·ende plantensoorten naast elkander te kweeken; ze vinden alle haar eigendo1nmelijk plekje aa1·de om te groeien en te bloeien. Zoo is de bodem van 't land, dat verd1·onken ligt onder· de
1nassa's water.... De Horstermee1-polder ... dringt aan op billijke behandeling,
dat de buren z11llen medebetalen in zijn bemaling. Zijn groote stoommolen
pompt tl1ans meer wate1· op dan hem toekomt, en dat zou niet gebeu1·en, wanneer die nabu11rplassen ook waren drooggelegd.''

Nieuwe kansen en mogelijkheden
Na 1900 leek het e1· op, dat er betere tijden zouden aanb1·eken. B. Wttewaall
van Wickenburgh, voorzitte1· van het Polderbestuur, schreef in 1903 aan een
111edebestuu1·slid: ''Ik vind, dat wij financieel in de11 polde1· voort1itgaan, ove1·
l1et algemeen gaat de toestand in de polde1~ vooruit.'' De secreta1·is echter verzocht in datzel{de jaa1· aan de Burge111eester 01n de subsidie van de gemeente
voor l1et onderhoud van de weg dooi· de polder te verhogen: ''Zooals U belce11d heeft de Ho1·ste1meer met zeer hooge polde1·lasten te kampen en we moeten doen wat we kunnen om zuinig te zijn en de lasten niet te ve1·hoogen, daar
de toestand van den polde1· dan onhoL1dbaar zoude worden." Een van de
grondbezitters, Egbert de Langen, zoon van een van de exploitanten van het
eerste uur, sp1·ak in 1904 nog over ''onze benarde polder''. Hij schreef in datzelfde jaar een klaagzang aan de secretaris van het waterschap, D.J. va11
Ewijck van de Bilt: ''Ik beg1·ijp niet wat mijn vade1· indertijd heeft bewogen
om zoo land aan te schaffen in de polder, eigenlijk ge1oof ik dat de geheele
d1~oogmalcerij een misvatting is, ik wil nu trachten te verkoopen.''
Het mee1· bebouwd wo1·den van de polder en het in andere handen overgaa11
80

•

'

~

-

,_

uu

-

,I

.,.
••

.

-

_J

..

!1

·="·=
--=·===
·;,=::y:·.>=
-_
::.:..,:l-s+-l=:,
__=_=_·

· - -.,,_,,-f_ ---=-

~
- -

-- - - - - - - - - ----

-

/ /

,__
1

/

.....

/

1-'': .....--.....-..-...
. _ _ _ _ _ _,

-....~.,

~-~

-

.

__

' ' '

.

-

'

-

,;

L

=::
_ ~·==-.t'-:·.·::=:
.:: -:::::
-' :::::::

,.:
_~~-;2
· ,··~l
:

•

.

. ..

.•

-

-·

r•

, ,___. ,. .,.,.,............._ _..._~~

._

' -

--

,-.

- - - - - l-.._

~·41-

•
!-'-..---------.;-,'
i - - -- - - - - - - 1

- - -.- - -...·- - - - " - ' -1

'

-·

-

1 -- -- 1 -

,,
1

_=
.,..

'

..-

'

'

======-=
· ===-==·~'.-.,f:.:=·=·=~:~\:· p~-.-~

+

~·-î...---~
-/3
__
./ .

-

-

-

- -

/

-

-

___,;•;..._.
· -

. :-:- .
:'-·- _ ,- --

~==:::===::,, .~ ),~'
-

+

,>1'1,' .i •j,t

:,,

. :~.--'

'":''·,,1\

.

.-

. r·,
J; l'
. 1i

---.a---- - - - - - '·~- - - - · - -'-\:

,,..,

-~·., •',-•

,-

'•

i:'

!

T ••

•

'

,1:

'

--

-•

•'

_-:._.
-_--l_-_-_~~---_:-S..-_-:_-=._-=.1
~
=====::.
-'
;
,
·
·
1t====·==========~~-=-=-=-=-=-=-=-=_::m
,__:~_ffi.. ~:~~'1.~'.-~-_.- - --- -- - --- - - -11
1--___
-......-_-_-_-_-_-_-_-_-

-

--

-

-

--,

'

-

-

n

·

-

-

-

·

1-----------------lffii ffi ~ ---_.....____--'----:_:-_:.
--------

. ,_,.,___..,~-------t.::X::
.. ·=.:
· '~!E=~=.J-_....;._-~
.. '~ . ·-

'

'

-

, .. 1

.

!

m±H.i±l
IEEBml
IIEHHD l!±:±±±!:fl

-,~

}
I '

•1--+-1

i t--+--11

'

/ \

llt

mH+9
IHEHE

u_-i-~
- ~-~.~~-~r-~_~i~~~

,,

, ~

-- tl_1!11 11111Dlffll
,:11/f~
-/l,1;at
---_ ,---l[P.""'\,,\ffl"\
.., \·\~\1tTHZtt11 11,,

...
-

. --

lf~.
,é •, ;."

rJ

.

-

,__...,

:;. ,: - •

- · ·- -,

...
~

l

•

. .;- C . -·1·- ..
l.

r.tt

r

--- ----- --------,.

1
1

.

-

' "' (

.---- -~
,. - ~ ......_

!""

,·. -, •'"'
C

1--1

1-1

~ 1-

._. : . •.. . , I=
j

--

,---

-

ffin

. . . ! : ~ il l

,'

~

, ,_ _ _ -" • - ~... -

-

•

~ . l- - ~
- - - [

1-----------=· - - -- -- - - - - - - - - - : -•
~~===
· -======·=======:=:=
.. =_- = .. = .. ===:=~... =·..=_:==:P,_,
~
l l ll llll///
. . . . . . . ·==
·
...
...
..
...
, __ •
\ll1lll
~~-

--_

r;._.....- '.· - -_- --___ -

'

-

__

Q

- -

" ' -

-

. .
; .•

.

....· ..

~ '-. •.• f -"
=

m,l
-! ;.~..

· -· a:t;i;"

::
_ rm

,''

Boitvt ·te/,;e"1i11g 1903, oos·tt{e, el 111et se1-,·e.

van g1 onden, waardoor deze beter geëxploiteerd l<unnen wo1·den, kan op de
d1111r niet anders dan van gunstige invloed zijn op de bloei van de ge111eente,
die nu een vestigingsoverschot kent, meldt de 1·ubriek ''Uit de Vechtstreek''
begin 1903. In 1909 woonden ei· 172 1nensen in de Ho1·ste1meer.
4

Van verscheidene kante11 kwan1 e1· bela11gstelling voor de polder. Met name
de stichting van de ''Nieuw Harmonie'' van Dr. Frede1·ik va11 Eeden, als ee11
dependance Véln de ''Internéltionale Broede1·schap de kolonie Walde11'' in
BussL1m zal menigeen het idee gegeven hebben, dat het 1nisschien nog wel
goed kon komen met de Horstermeer. Ook de bouw van de boerde1·ij ''De
Horst'' voor de heer Obreen, oud-redacteLLr van ''De Teleg1·aaf' en groot voorstander van de droogleggi11g van de Vechtplassen, we1·d als een opsteker ervar·en. ''Welk een moed van den heer Ob1·een om een nieuwe boerde1·ij te doen
bouwen en wel een van. 13.000 g11lden, hij heeft vert1·ouwen in de zaak' ', vond
de heer De Langen. Verder werden er in die ja1·en ook wat gewone huizen gebouwd o.a. dooi· D.O. de V1·ies.
Ook de pachter van het ~jachtrecht in de Horstenneer gaf in 1903 opd1·acht tot
het bouwen van een villa 111et opzie11erswoning, die zou moeten dienen als
Jachthuis.
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Een nieuw Jachthuis
Op 2 1naart 1903 vroeg Hendrik Cornelis van de1· Hone1·t vergunning voor het
bouwen van een Jachthuis in de Ho1·stern1eeJ~ n1·. C 86. De aanvraag ging begeleid met ee11 tekening , een ''Plan voo1· een Jachthuis met Opzienerswoni11g
in de Horstermee1·polde1·''. De architect van de villa heeft zijn naam niet bij
het plan ve1·meld. Van de1· Hone1·t woonde in Baarn en was directeu1· van de
Del imaatschappij. Deze handelsonde111eming, gevestigd in Amsterdam., hield
zich bezig met de tabakscultures in Deli op Sumatra in Nederlands-Indië. Op
het perceel van C 86 stond waarschijnlijk al een eenvoudjge opzie11erswoning.
De gemeente-opzjchter van Nederhorst den Berg, tevens architect, Th. E. B.
I-Ionde1·s te Nigtevecht adviseerde B. en W. van Nederhorst de11 Berg over de
bo11waanv1·aag. Na een 011derzoel( ter plaatse kwam hij tot de concl11sie, dat
het woonh11is aan de eisen voor een goede woning voldeed. De privaten 1net
afvoe1· van faecaliën lage11 op voldoende afstand va11 regenbak en drinkwatet1)Llt. Rook, wate1· en vuil konden op redelijke wijze afgevoerd worden en
genoeg toevoer van licht en lucht was ve1·zekerd. Ook op het voorkomen van
b1·and was voldoende gelet. B11rgemeester Heie1~man en wetl1ot1de1· Streefke1·k
verleenden zonde1· problemen op 8 ap1·il 1903 de vergunning.
Aanneme1· Koste1· uit Ar1keveen kon direct aan de slag. De ee1·ste steen we1·d
gelegd op 29 ap1il. Op de steen staan de datum en de initialen C.H en E.J.
Het huis werd een recht11oekige villa van één bottwlaag met een wolfdak. Het
wolfei11d aan de voo1·ka11t werd voorzien van een uilenbord, een driehoekig
luik in de topgevel. De dwarse aanbouw aan de oostka11t; de serre, kreeg een
steekkap.
Het bouwwerk we1·d opgetrokken van baksteen i11 krL1isverband. Er werd gebruik ge1naakt van houten vakwe1~k, waarvan de velden werden gepleisterd en
wit geschilderd. De houten vensters werden uitgevoer·d met roedenin.d eling
en in de voorgevel kwam een mooie voordeur.Aan de westka11t was de inga11g
van de opziene1·swoni11g.
Het is aa11nemelijk dat de die1·fig·u ren op de voorgevel vanaf het begin het
J acl1thuis gesierd hebben.
Een gemetsel.de stenen brug verschafte over een ruim voorterrein toegang tot
de villa.
Het voorht1is was het Jachth11is, ve1·zamelpunt voor de jage1·s, die op uitnodiging van Van der Ho11ert en zijn medepachter August Janssen aan de jachtpartije11 deelnamen. In de grote kamer en de aanslL1itende serre werden na afloop van de jacht de gezamenlijke maaltijden genoten, bereid in de eigen keuken. De jachtmaaltijden zullen besp1·enkeld zijn met wijnen 11it eigen kelder~.
J achtverhalen werden uitgewisseld en ongetwijfeld zal er vaak gebruik gemaakt zijn van het jagerslatijn.
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Het ach.terste gedeelte van het huis was de woning voor de jachtopziener. Het
eigenlijke Jachthuis en de opzienerswoning stonden via een binnendeur met
elkaar in verbinding.
Van der Honert bezat in 1903 volgens de kadastrale legge1 s van de landerijen het perceel C 1001 - huis en erf van 00-43-60 ha en een perceel. weiland C
1002 van 01-55-70 ha. Hij had, als kleine grondbezitter, één stem in de ingelandenve:r gadering van het Waterschap ''De Horstermee:r polder'' en betaalde
f 59,79 aan polderlasten.
4

I11 dece1nber 1907 schreef N.S. de Boer aan het bestuu1 van het Waterschap,
dat de duiker onder de brug van Het Jachtl1uis te weinig watet* doorliet: ''De
bodem van die duiker 1igt te hoog e11. het gewelf is te s1nal, zoodat het resultaat van he·t wegslooten (schieten) wordt geredt1ceerd."
4

tt·e t jachtrecht in de Horstermeer
Al voor 1900 bezat Van der Honert het jachtrecht voor de polder, waarvoor
hjj f 1000,- per jaar betaalde. De polder zal bij tijden ri~jk aan wild geweest.
zijn, 1naar toch leverde niet elke jachtpartij een rijke buit op. De Gooi- en
Eemlander van 2 december 1893 maakte melding van een drijt]acht in de
Horstermeer: 8 jagers en 20 drijver.s konden njet 111eer dan 39 hazen en 1 patrijs in de weitas stoppen.
In de bestuursvergadering van het waterschap ''De Horster1neer''van 27 nove1nber 1902, deelde de sec1·etaris de twee andere aanwezige bestuursleden
111ee, dat er een aanvraag binnengeko1nen was van de heren Van der Honet*t
en Ja11ssen te Baarn, d.i recteuren van de Delimaatschappij. Ze wilden. de huur
van de jacht met 12 jaar verlengen, ''zulks met het oog op het te laten boLtwen
van een nieuw jachth·uis in den polder''. Ze. wilden ook wel voor 19 ja.a r pacl1ten, de termijn waarvan het jachtrecht van landerijen i11 de Horste1 mee.r berustte bij het waterschap. De ingelandenvergadering van 18 decembe.r 1902,
waar 5 ingelanden, die goed waren voo.r ].7 stemmen, present waren ging ermee akkoord, dat de heren hetjacht1*echt kregen, mits zij zich vast verbonden.
De secretaris k.reeg machtiging de zaak af te handelen. In de bestuursvergadering van 26 maart 1903 kon hij meedelen, dat de jacht verhuurd was aan de
heren voor 12 jaat* vast, met een optie voor nog eens 7 jaar, voor .f 1000,- per
•
Jaar.
Het recht van jacht gold voor alle gronden, dijken en wateren in de
Horstermeer, gezamenlijk groot 610 ha. De huurpenningen moesten ieder jaar
op 1 juni voldaan zijn. E1 waren geen beperkingen, ''zoodat de huurders daarmede kunnen handelen naar welgevallen, echter met dien verstande, dat de
4

4
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huurders aansprakelijk zijn voor alle schade aan gewassen, vee, enz. door hun
of h·u nne. onderhoorigen aan verhL1L1rde of anderen toegebracht''. Als een van
de partije11 nalatig 111ocht zijn in de nakoming va11 de voo1·waarde11, dan ko11
de ove1·ee11k.omst dj r·ect ontbonden wo1·den.
In augustus 1902 verzocht Van de1· Hone1~ om een vergunning voor Gen·it
Rigte1· voor het afschieten van scl1adelijk gedierte op zijn jachtgronden. Er
was veel schadelijk wi.ld in de polder; vooral het ~ionge houtgewas had daar
veel van te lijden. De gevraagde vergunning we1·d verleend en Rigter, ''houde1· eene1· grote jachtacte'', wer·d tevens benoemd tot onbezoldigd rijksveldwachter, met als voornaainste taak het bewaken van de jachtterreinen. Rigter
ging het opzienershL1is van het Jachthuis bewonen.
Na 1903 kocht de eigenaa1· van Het Jachthuis meer gronden aan in de polder,
zowel weiland als gi·ienden. Een deel van die g1·onde11 liet hij bepoten met enige dt1izenden peppels, waarvoo1· hij f 0,25 poot1·echt pe1· peppel moest betalen aan het waterschap.
In 1902 bezat Van der Hone1·t 1-99-30 ha. Vijf jaar later was dit bezit uitgeb1·eid tot 15-26-80 ha.
Dit betekende recht op 2 stemmen in de ingela11denvergade1·ing. Het grondbezit groeide uit tot 23-42-88 .h a, waarvoor in 1915 f 820,01 aan polderlasten
betaald moest ·w orden (f 35,- pe1· ha).
De heren en hun gasten genoten wa.a rschijnlijk ja1·enlang zonde1· noemenswaardige problemen van de jacht. Uiteraard z11llen st1·opers ook wel het nodige wild ve1·schalkt hebben.
In 1915, toen de pachters de optie van nog ee11s 7 jaar jachtrecht wilden r·egelen, deden de ingelanden onder aanvoering van D.O. de Vries een poging
het jacht1·echt wee1· bij de ingelande11 te krijgen. G.S va11 Noo1·d-Holland stelde de adressanten in het ongelijk, de oude situatie kon tot 1922 gehandhaafd
blijven. Het lijkt e1·op, dat de pachter·s na deze actie het voor gezien hielden
en een einde aan het contract maakten, want de kasboeken vanaf 1916 vermelden niet mee1· de f 1000,- van l1et jachtrecht. Ook werden Het Jachthuis
en bijbeho1·ende gronden in 1917 verkocht.

Boerderij ''Het Jachthuis''
Het is mogelijk, dat et· bij Het Jachthuis na enige jaren wat agrariscl1e activiteiten wa1·en ontstaan, temee1·, daar de g1·iendpe.r celen steeds minder interessant werden vanwege de terugloop in de hoepelbuigerijen. Geleidelijk we1·den alle g1·ienden tot weiland ontgonnen.
NadatNanne de Boei· en Pieter Bierma gezamenlijk Het Jachthuis en een deel
van de landerijen in 1917 gekocht hadden, werd Willem Chardon uit
Zegwaard in 1918 eigenaa1· van Het Jachthuis en bijbehorende gronden aa11
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de Hoofdweg C98, later C 120. Hij betaalde polderlasten over 1·uim 22 l1a.
Toe11 er rond 1918 t.e ngevolge van de oorlogsomsta11dîgheden gebrek aan
b1·andstof was, vroeg Chardon vergL1nning aan om land langs de Ringdijk te
ve1·venen. G.S. stond deze ve1·vening niet toe, omdat ''het waterbezwaa1· in
die.n polder, welke reeds niet dan 1net gr·oote moeite op pei1 lcan worden gehouden, nog meer zou wo1·den vergroot''.
In 1921 l1ad Cha1·do11 volgens de toen gehouden veetelling ee11 halve l1ecta1·e
als bouwland en tuingrond in gebruik, de rest was gra~sla11d. Zijn veestap·el bestond volge11s zij11 opgave uit l paard, 9 kalf- en melkkoeie11, 1 stL1ks jongvee
beneden 1 jaa1·, 2 schapen en 3 lam111e1·e11, 7 vai·kens, 18 oudere kippen en 24 ·
kuikens. Meest vai1 de tijd had Cl1ardon ee11 knecht in die11st.
Tn juli 1924 ve1meldde Chardon op het formulie1·, waa1·mee hij bij de burge1neester aangifte deed, dat e1· onde1· zijn vee mond-en klauwzeer was uitgebt·ol<en, dat zijn veestapel bestond tiit 22 1·unde1·en en 27 va1·kens. Begin augustus was de ziekte van het bedrijf geweken. In 1932 en 1933 werd Het
Jacl1.thuis weer getroffe11 door deze besmettelijke veeziel(te, die in die jaren
1·egel1natig in Nede1·horst den Berg e·n 01ngevi11g woedde.
Toen Chardon in 1932 overleed, zette zijn weduwe het bedrijf 110g even voort,
1naa1· in l 933 kwam Het J acl1tl1uis 111et 12-49-15 ha land in I1et bezit van ''N.V.
Nede1·la11dscl1e Hypotheekbank~' te Veendam. De veiling, waa1·op de boe1·de1·ij met toebeho1·en ingezet werd op f 11.300,-, leverde geen 11ieuwe eigenaar

Het Ja c·l1tl1z1i.s ca 1936 11zet de jè,nzilie Tl1. Heen1ske1·!(. De jac·l1tdie1·e11 07J cle ,·001·(«e1 el zzj·n
clLlide/ zf7'- :iC'l1t!Jaa1·.
1
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op. Jozeph Dijkstra uit Koudum beheerde in die jaren het bed1ijf. In 1933 besto11d de veestapel uit 14 stuks hoornvee e11 8 varkens.
Nadat de veehouders Rikkert en Joost ter Beek t1it Diemen de boerderij van
de hypotheekbank gekocht hadden, kocht Jan van Ruitenbeek uit Amersfoort
in 1938 Het Jachthuis 1net de 12-49- 15 ha, waarover f 542,64 polderlasten
betaald moest worden.
De voormalige opziene1·swoni11g werd op dat moment bewoo11d door Sjoerd
de Boer. De woning was tot dan toe steeds ve1·huurd geweest. De families
EveI·s, Th. Heemskerk en W. Snel bewoonden o.a. de tweede woning. Van
Ruiten beek begon in de polder met 13 koeien en wat jongvee. Tijdens de inL1ndatie van mei 1940 we1·d het vee naai· Uithoorn gebracht. De familie moest
ve1·t1·ekken naar· Zwaag.

Pachtboerderij ''Het Jacht.huis''
Vanaf 1938 kocht De Staat (Domeinen) gronden i11 de polde1· op, omdat die
i11 aanmerking kwamen voo1· herontginning. Van deze zogenaamde ''Tweede
Ontginning'' kwam uiteindelijk niet veel terecht, deels vanwege een verkeerde aanpak, deels vanwege de 001·logsomstan.digheVA~~~n~~-r
j!
I
den. Van de 13 ha la11d van Het Jacl1thuis ko11den e1· 111 ::;~ _
- ---~~
: l1
6 als goed land bescho11wd wo1·den, de rest was van /i ·~ir..)
f i!
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ht1is en land aan de StaatsdomeiI1e11, min of meer
onder zachte aand1·ang, omdat anders het land best
eens onteigend zott kunnen worden ..
Zo werd Het JachthLtis een _p achtboerderij. Toen de
polder op 15 april 1945 door de Duitsers onder water werd gezet, we1·d het vee in 's-Graveland in veiligheid gebracht. De fainilie Van Ruite11beek verliet
Het Jachthuis niet, de zolder werd ingericht als woni11g. Twee keer per dag 1·oeide de boer met zijn
zoons naar de Wipbrug bij de He1·enweg om vandaar
naai· 's-Graveland te fietsen, waar de koeien gemolken werden en het vee verzorgd werd. Als ze naar de
kerl( in Den Berg gingen, werd de boot aangelegd in
Overmeer. Het Jachthuis doorstond de int1ndatie
,1
'
goed, 111aar de vrijstaande stal en schuren hadden be!
,···.r·,}
l .'r
l1oorlijk schade opgelope11. Vandaar, dat er in 1953 J .._____ _- - ........., ~--·· -- î
">~t,
__ ...
een nieuwe stal aan de achterkant van het huis werd
aangebouwd. In de loop der jai·e11 groeide het bedrijf
uit tot een grote boerderij met zo'n 40 koeien, enig De sit1Latie 1 an Het
jongvee, 2 paarden en wat va1·kens. E1· we1·d wel land Jc1c·l1tl1uis 111et e1f i1z 1952 .
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bijgehuu1·d elders in de polder. Jan van Ruitenbeek S1·. ove1·leed in 1977. Het.
bed1·ijf werd voortgezet door twee van zijn zonen.

Jeugdhonk Jachthuis.
Toen pachter A. va.n Ruitenbeek in 1988 overleed, bood Domeine11 het bezit
,tan de ge1neente Nede1·horst den Berg aan. Voor f 235.000,- we1·d het pand
Middenweg 84-86 met 6 ha grasland in. oktober 1989 eigendom van de gemeente.
De Stichting Jeugdwerk Nede1·ho1·st den Be1·g (SJN), opgericht f'ebrua1·i 1988,
had al enige tijd problemen met 11et vinden van geschikte locaties voo1· allerlei activiteiten voor de jeugd. Meer· en meer bleek er behoefte aan een eigen,
pem1anente behuizing. Begin 1990 ontstond het idee om de boe1·derij 111 de
polder bij de plannen te betrekken. Hoewel de Be1·gse politici eigenlijk niet
veel in dit plan zagen, kreeg de SJN hen toch zover, dat er een plan ingediend
mocht worden. In allerijl we1·d een ontwe1·ptekening voor een Jet1gdhonk gemaakt e11 een financieel plaatje ontwo1~en. De meerderheid van de ge1neenteraadsleden - de VVD was faliel<ant tegen - zwichtte en er kon een onderzoel<. gestart worden naai· de ka11se11 voor de ''jeugdboerderij''. Na een roe1·ige ve1·gade1·ing van de comn1issie Financië11 op 13 februa1·i 1990 maakte de
Raad een pas op de plaats en zag voorlopig af van verkoop. Het plan werd ondertussen een ve1·kiezingsitem, hetgee11 de SJN duchtig aan de kaak stelde. De
omwonenden van Het Jachthuis lieten zich ondertussen ook niet onbetuigd.
Vrees voor verkee1·sproblemen en geluidsoverlast b1·acht 230 verontr11ste
buurtbewoners er toe hun handtekening te zetten ondet· een c:1d1·es tegen het
jeugdhonkplan. Voorzitter Max Gillissen ve1 dedigde het plan voor ee11 multiftinctioneel Jeugdcentrum in Het Jacl1thuis met veel ve1 ve. De gemeente1
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raadsleden vo11den de financiële opzet onduidelijk en ondeugdelijk. Nog voo1·
de gen1eenteraadsverkiezingen van 21 maart viel het doek: geen Je11gdhonk
in Het Jachtl1uis. De SJN betichtte de ge1neente van het optrekken van ''ee11
111uur van bt11·eauc1·atie en mL1ggenzifterij'', hekelde het ''kiezersbedrog'' van
de pa1-ti_jen en veroordeelde het ''ontmoedigingsbeleid''.
De ge111eente 01·ganiseerde nog een enquete 11aa1· de behoeften van de Be1·gse
_jet1gd, 1naa1" daar kwam niet veel uit. De SJN. staakte na enige tijd I1aar acti•
•
v1te1te11.
Woo11boerderij ''Het Jachthuis'' en Kamer1nuziek ''Het Jagthuis''
De gemeente bood tenslotte Het Jachthuis te koop aan. De advertentie ve1·meldde: ''Uitgangspunt is l1andhaving van de agrarische bestemn1ing en van
het aanwezige karakte1·istieke woonhuis (incl. deel)'', rnaar omzetting in een
woonbestem111ing behoo1·de tot de mogelijkheden. E1· kwamen acht inschrijvingen binnen. De Raad besloot op 25 oktober 1990 boe1·derij en e1·f te verkopen aan H. Lok en G. Perin te Ainsterdam voor f425.000,-. De percelen
g1·asland kwa1nen i11 ha11den va11 G.C. van dei- B1-oel< te Nede1·horst de11 Berg
voo1- de som van f 128.050,-.
De kopers begonnen gelijk aa11 de 1·estau1·atie. In 1996 werden Pieter Kuipe1·s
en C1arien Zetsma eigenaa1· van het pand. Ze gingen door met 1-estaureren en
opk11appen. Een deel van de stal, die vast zat aan het huis, werd afgebroken.
De stal wo1-dt vanaf 2000 gebruikt als concertzaal e11 ontvangst1·t1imte. Van
september tot en met 1nei ka11 de liefl1ebbe1- er regel1natig ge11ieten van sfeervolle concerten met een weids 11itzich.t op het polderlandschap. Ook zijn er
andere mogelijkheden op muzikaal gebied bij ''Het Jagthuis Kame1·muziek''.
D001·dat de naam Het Jacl1thuis op inte1·net al bezet was, wordt ntt de naam
''Het J agtl1uis'' geb1··uil<t.
Monumentaal Jagthuis
Zo staat daai· a11110 2003 op een p1·ominente plaats i11 de polde1· nog steeds het
karakte1·istieke, mooie Jagthuis. Voorgevel en se1L·e zijn praktisch ongewijzigd. De i11deli11g van het huis is 110g authentiek en e1· is nog veel origineel,
zoals de schouw in de voo11nalige jachtkamer en de grote zolde1· met schoo1·stee11 en uilenbord.
Het Monumente11 Inventa1-isatie Project (MIP) Noord-Holland noemde in
1991 het toen sinds enige tijd leegstaa11de Jachthuis ''Van belang vanwege de
architectonische vormgeving''. Gelul<l<ig I1eeft het niet lang leeggestaan en
wordt ei- 110g steeds l1ard gewe1·kt om woning en 01ngevi11g goed en mooi te
houden en te make11. De toeko1nst van Het Jagthuis lijkt ver·zeke1·d.
Het Jachthuis had al alles in zich om een mo11ume11t te worde11, Het Jagthuis
]ijkt l1a1·d op weg om het ook daadwer·kelijk te worden.
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Meer dan een eeuw boeren

·: ;, De zon gaat in onze 0111geving het mooist
onde1 rond de bocht van de Vecht bij de Nes
tegenover RLtstoord en de b1 ug van het boezemkanaal, ongehinderd door de verder
overal in de st1·eek opdoemende onvermijdelijke opvullingen aan de horizon.
Schuin weg tussen de lange rij bomen langs
het A1nsterda1n-Rijnkanaal door zie je de
torens van Abcoude en op de voorgron·d een
eeuwe11oude boerderij. Ve1·der is het groen
tot de einder en ligt de halve zonneschijf
bijna aan je voeten. In de winter dan, net als
in de hele eerste l1elft van de twinstigste
Boc'lit b(j de Veclit 1·c>11cl 1950.
eeuw. Als _je je op l1et boven omsc.hreven
punt 01ndraait zie je het laatste licht over de Horste1meer schijnen en stuiten
op de 1noerasbossen van de Kortenhoefsepolder. Op de voorgro11d staan n11
nog maar vie1· heel dikke populieren die het verhaal van mijn grootvader Elias
van Be11scl1op kunnen lispelen, omdat ze hem hebben zien tobben.
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Boerde1~ij ''Rustoord'' in de Prutpolder
Geboren in 1880 te Baambrugge, kocht Elias in 1919 -op negenendertig jarige leeftijd- het toenmalige café 'Rustoord' en begon naast het pa11d aan het
011tgrienden van een paar hectare overblijfsele_n va11 griendbos. Met demondelinge toezegging van eigenaar Molenkamp dat hi_j het land na ontginning
zou kunnen kopen. De resten van dit grie11dbos waren overbodig geworden
door de neergang in de hoepelbuigerijen. Dat ontgin11en 1noet een crîme geweest zijn, omdat de Prutpolder een hoog waterpeil en. een slechte afwateri11g
l1ad, waardoor de paarden gat1w wegzakten. Toen de klus eindelijk geklaard
was, mocht hij de gro11d pachten, niet kopen! Op Rustoord kon het gezin va11
Benschop pas in 1932 gaan wonen. Het café kreeg notabene in 1924 nog een
ve.r gunning om logemen_t te wo1~den voor zwervers, 'kooplieden zonder vaste
verblijfplaats'·, heette dat eufemistisch. Omdat hij zijn eigen gezin elde_rs
moest onde1~brengen kocht hij een huis in Overmeer aan de Vecht. Daar ·had
hij zes koeien in een schuur staan en om te beginnen pachtte hij 4 ha weiland
aan. de Dooieweg bij de Ko1·tenhoefse Wetering. Daarnaast was hij nog loonwerker. Hij kon met de zeis overweg als geen ander, l(on hem wetten als de
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beste e11 steeds op tijd scherpen niet de
strekel die altijd in de hand vastgehouden werd. Nog op late1·e leefti"jd (in
1937) n1aaide hij· met zoon Jan (1922)
het talud aan weerszijden van de provinciale weg vanaf de brL1g bij
Kortenhoef tot aan V1·eeland. Het hooi
moest allemaal naar bove11 gel1arl<:t
worden en op hopen gezet om vervolgens op de wagen gestoken te wo1·den.
Daa111a werd het naar het erf van
Rustoo1·d ge1·eden en met de hooivork
de hooiberg ingestoken. Elias had niet
genoeg land voor het aantal koeien dat ,, R1,t.,;;too,·cl'' i,1 liet 1,001:jaai· + 1950.
hij had en daaro1n liepen deze 's zomers bijvoorbeeld bi"jna tot Vreeland toe op de dijk te g1·azen. Hij had veel kinde1·e11 dL1s er was alti"id wel iema11d die ze op kon halen. Gee11 punt indertijd,
de enige auto die langs kwam was de mell<auto en tege11 de tijd dat die kwa1n,
wa1·en de koeie11 alweer tl1uis en gemolken.
Vanwege het g1·aven van het Hilversu111ska11aal raakte opa Elias tijdelijk 2 ha
dijk kwijt aan de Ko11enhoefse Wete1·ing, later k1·eeg hij aan de Nieuwe
Dooieweg weer stukken dijk terug.
Als 14-jarige 1noest zoon Jan niet paat·d-en-wagen land gaan 1·ollen bij
's-Graveland, naast het gegraven kanaal. Zijn vade1· had gezegd: ''Rijd maar
de hele dag heen en weer, wa11t het is urengeld''. Opa Elias pakte alles aan wat
voorhanden kw,1m, dat moest wel want de boerde1·ij zelf bracht te weinig op
on1 er 1net het hele gezin van te leven. De vingerballanaaier, waar1nee hij 1·ond
1940 de boer opging, moet voor hen1 een hele uitvinding zijn geweest. Een
loonwerke1· ' avant la lett1·e'. Hij had al jaren drie paa1·den.
<..,

De boerderij van Lam in de Horster1neer
Vanaf mijn plek aan de Vecl1t is achte1· de Pr·ut1nole11 het land zichtbaar dat in
1924 in de Ho1·ste1meer gekocht werd dooi· Cornelis Lam, gehuwd met
He1·mina Hoogvliet. Cornelis Lam was in 1895 te Soest gebo1·en. Op het 'hoge
land ' zeiden de boeren hie.r. Hij was ee11 ge1·efor1neerde boer, maar toch kon
hij de boerderij Middenweg 30 kope11 va11 het Armbestt1t11· van de Parochie
Maria Hemelvaa1·t. Het cont1·act werd door armmeester JacqLLes Nieuwendijk
ondertekend. E1· stond een zwarte schuur en pas in 1940 we1·d ei-een loods bijgebo'Llwd, bedekt 1net dakpannen van l1et afgeb1·oken oude Hotel-CaféRestau1·ant Ya11 der Voo1·n. Dit we1·d dooi· aanne1ne1· Van de1· Voo1·n zelf wee1·
opnieuw gebouwd en heet nu het Spieghelht1is.
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De /JcJe1·cle1·zj 11c111 Lc111z 111et op de ,·cJrJ1·,~1·01zc/ ,1c1cle1--- Co1·r1elis'.

De boerde1·ij ligt 3.20 n1. onde1· N.A.P. en het land va11 Lam 11ad een grote variatie aa11 hoogteverscl1il. ''E]ke viet·kante meter· g1·ond die droog is, is goed
als het 1naaiveld 1 n1eter boven het peil ligt'', zei vade1· La1n. Dus ging hij
slechten en egaliseren. In de loop der ja1·en boerde hij goed voo1·Ltit. Naast boer
was l1ij ook handelaa1·. Er wa1·en altijd wel wat daggelders i11 dienst. Sloten
111et de I1and, met de plukhaal< en snijzeis werd weke11lang gedaan in septembe1· en oktober. Eén man deed ongevee1· 1 k111 sloot pe1· week. Alles moest l1eel
netjes en recl1t. Geen riet_je 111ocht tijdens de scho11w te zie11 zijn. Ja11 van
Benschop Ezn. (Eliaszoon), die regel1natig sloten 1noest in zijn jonge ja1·e11,
vond de slootn1achi11e de beste a1~beidsverlichtende 11itvi11di11g ooit!
Zoon Gijs (1938), de opvolger van Co111elis La1n, huwde i11 1961 met Annie
SchuL11n1a11 en is inmiddels boer i11 rtiste. Hij heeft geen opvolger voo1· zijn
bedri~jf~, 1naar heeft wel altijd een 1nedewe1·ker gehad. Gijs gaf aan dat de bouw
e11 in gebrt1iknan1e van een loopstal, waardoo1· het zw,l1·e 111estkrttien verlede11
tijd we1·d, voor hem de bela11g1·ijkste vernieuwing was. Via de J·ooste1·vloe1·
we1·d de drijfn1est afgevoe1·d naar· de giell)LLt. Gijs kr·eeg ee11 mee1· uitgebalanceerd bedrijf~. Het ging e1·om ongeveer 11et zoveel 1nest te hebben als je op je
land kwijt kon. Vanaf ongevee1· 1945 tot 1997 vervier·vo11digde het aa11tal lite1·s mell< per koe bij Lam, wat bleel( Ltit de co1npt1teruitdraai va11 zijn v1·ouw
Annie. Hoe kwamen de boeren, ove1· l1et algemee11 ge11on1e11, aan die enorme
ve1meerde1·i11g van de melkp1·oductie van hu11 koeien? Bij Lam kwam e1· in
1954 als ee1·ste ve1·r1ieuwing een hooiblaze1· (ventilato1·) in de hooiberg.
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Droog hooi voedt beter· en er is minder ka11s op l1ooib1·oei. Ee11 goed gevoede
koe geeft goede 1nelk. Toe11 de loopstal in 1970 zijn i11t1·ede deed, verdubbelde het gemiddelde aantal koeien van -1 koe per bunder naar 2, omdat er minder a1·beidskracht nodig was voor de ve1·zorging. Ineens steeg de verhoudi11g
bunde1·: koe 1net 100%. Met wat geluk gingen l1alf ap1il de dett1·en van de stal
open en kon Lie 'tot vanavo11d' tegen de koeien zegge11. Het dier, maai· ool<. de
boer werd vorijer. Wat er bleef was l1et mell(en, maai· het elektrisch 1nelken en
de melktank z.orgden ook daar voor taakverlichting. Bove11dien l1oefde de
boer zich niet meer te haasten omdat het gevaar bestond dat de melka11to misschien door zot1 1·ijden als hij nog niet klaar was. Gijs en Annie hebbe11 twee
koeie11 gehad die de 100.0()0 liter 111elk gehaald l1ebben, Sneeuwit 72 e11
Sneeuwit 90. Allebei uit de eigen lijn!
Boerderij Vechtzicht op het Eiland
Op het Kleine Eiland staat de l1oerde1·ij Vechtzicl1t van Dré en Adrie van der
Lc:1an-Hartman, overgenomen van vader Willem, die in 1900 gebo1·e11 werd.
Wille111 was de jongste uit een gezi11 va11 twaalf kinde1·e11, van wie er uiteindelijk acht de volwassen leeftij·d be1·eikten_. De oude1·e jo11gens konde.n doo1·dat er 'ottd geld' in de familie was, elders een boerde1·ij l<.open. De jongste,
Willem, kocht Vechtzicht van zijn vader. Zijn ot1dere broer Piet kocht de l1oe1·de:ri j Coertvecht te1·ug, waar zijn moeder Margaretha Maria va11 Kooten in
1857 gebo1·en was. Deze boerde1·ij is gelegen in Nigtevecht aan de ove1·kant
van de Vecht tegenover Vechtzicl1t. Niemand weet 1neer waardoor de boe1·derij van de f'amilie Van Kooten in vree1nde hande11 geré1akte.

RoI1ci 19__50 bzj ¼111 cle1· Laatz . 1lclcle1· Willen1 cza11 het n1elke11.
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In 1935 huwde Wille1n van de1· Laan 1net Theodora van de Boom uit Nijkerk
en ook zij kregen twaalf kinde1·en. Bij de boe1~derij hoorde 13 ha lan.d op het
oudste boerenland van Nederhorst den Berg, waar uiteindelijk 22 koeien
graasden, die in die tijd nog met de hand gemolken werden. Alle ki.n deren die
k.onden helpe.n met de werkzaa1nheden werden zonodig ingezet. De hooioogst was cruciaal voor ieder boerenbedrijf. Er was geen geld 01n voer te kopen en de winter 1noest dus met de eigen hooivoorraad doorgel(omen worden.
Tot in de ja1·e.n vijftig kregen de boerenjongens elke zome1· een paar dagen vrij
van de lagere school voor de hooibouw. Zelfs de zonen die in dienst waren
voor hun nummer, mochten in die tijd een paar weken naar huis, indien dat
nodig was. Va11 's morgens v1·oeg tot 's avonds laat werd er gewerkt 1net bel1ulp van twee paarden, totdat zoon Dré in 1.967 de boerde1·ij overnam. Hij kon
zeven bunde1· land erbij kopen en b1·eidde de veestapel uit tot 40 koeien.
Ongeveer gelijk met Dré deed de t.1~ekker zijn intrede. Vader Willem vo11d dát
de 1nooiste uitvinding. Al moest hij er nog wel aan wennen. Om het hooi in
de hooiberg te krijge11 kon er een kabel met een grijpe.r aa.n de trekker vastgemaakt wo1·den, die het hooi van de hooiw·agen g1·eep. Door de trekker vooruit te rijden werd het hooi 01nhoog getrokken tot bovenin de hooiberg. Daar
stonden 1nannen klaa1· om l1et. in de berg te ve1·delen. Vader Wille1n wilde dat
ook eens p1·obe·r en, maai· toe·n hij moest stoppen riep hij ''Hoh, ho'', maar dat
werkte niet. Hij zou bijna de hele hooibe1·g omvergetrokken hebben. Het laatste paard, Ratskie, zal hoofdschuddend toegekeken hebben. Hij werkte wel
la11gzamer da11 de t1·ekker, 1naar I1ij luisterde tenminste. Ratskie heeft zijn pensioen doorgebracht op een stukje land bij de boerderij. Voor hij bij de Van der
Laans terecht kwa1n hc:1d hi_j in een ci1~cus gewerkt en hij kon heel wat kunstjes, hij gaf zelt"s een been!

Drie boerengezinnen: Van Benschop, Lam en Van der Laan
Beschreven zijn drie plekken waar een paai· gene1·aties dorpelingen opgegroeid zijn. Opa Elias had in 1910 de hand van Marie Hageman gevraagd
en ze kregen vijft.ien kinderen. Mijn moeder, de oudste dochter, moest op
veertienjarige leef'tijd in betrekking. Een keer in de veertien dagen was ze
woensdagm.i ddag vrij. Haar negen jaar jongere zusje Tree.s stond bij het he.k
te huilen toen zij wegging.
Voordat hun vader boer werd had hij een goedlope.n d kruidenierszaakje in
Loenersloot. Hij ging 1net paard en wagen langs de boere11 en reed alle zuwes
en kaden af tot aan Kockengen toe, met alles wat zijn klanten maar nodig ha.dden. Hij heeft gepraat en gekeken. Hij was een romanticus die altijd al boer had
willen wo1 den. Zijn broer Jan,..die smid was aan de Voorstraat, wist wel wat te
koop in Nederhorst den Berg. Elias hapte toe. Opa Elias had 'zolder-koeien',
oftewel 1neer koeien dan hij aan land had. Daardoo·r was hij aangewezen op
4
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t1ndere voedselbronnen voo1· zijn vee. Schillenwijken, grasdijken, g1·oenteafva.l
bij de tuinders, etc. Tante Bap heeft nooit ge1nolken, dat wilde ze niet le1·en,
.m aar ze hielp 1net andere dingen. Tante Stien daarentegen molk wel koeien en
liep met melk te venten in Overmeer en aan.Den Berg. Oom Jan moest bij tttinde1· Welle, acl1te1· in de Horste.rmeer, aan l1et werk. Hij wilde 11iet, maar hi,i
1noest. Er was 'vreetnd' geld nodig on1 1·ond te ko1nen met zo 'n groot gezin.
Elias zelf had nergens tijd voor, alleen voor de l<erk op zondag en de middagrt1st. De kinderen t1·ouwden en vestigden zicl1 in de omgeving.
Bij de familie Latn lag het anders, daar waren ti.en kinderen. Een zoon en een
dochter emigreerden na.a r Canada. Eén dochter vertrok naar Nieuw Zeeland
01n er een Horstermeerder te ont111oeten die vanuit Indonesië met geld van de
Staat daarheen gelol(t was, omdat Nederland zo 'vol' was. Ze trouwde echte1·
niet met he1n maar 111et een ander. De zes overige kinderen Lam bleven in
N ederla11d. Pieter betrok een boerderijtje in de Bi,jlmermee.r o_p slechte grond.
Nu valt dat gebied onder Amste1·da1n-Zuidoost. De andere 1neisjes trouwden
met burgermannen. Vader La1n zat in het polderbestL1ur en is raadslid en wethouder geweest van Nederhorst den Berg.
Bij de Van der La.a ns van hetzelfde laken een pak. Alle111aal van jongs af aa11
meewerken, maar allemaal de boerderij verlaten, op Dré na. De jongens kregen 'vast' werk, overal waar maar werk te vinden was en de meis,jes trouwden. Zoon He.n k raakte z:ijn werk kwijt bij een p1·oefboerderij die opgeheven
werd. In overleg 1net de familie kocht hij een hoekje land naast Vechtzicht,
waar hij een huis bouwde en kippenschuren plaatste. Boe1·enzonen zjjn niet
voor een gat te vangen.
/

/

Vader Lam en vader Van der Laan
werden relatief oud, in de tachtig.
Opa Elias had in 1948 zijn boerderij
aan schoonzoon Karel Pouw ove1·gedaan en wilde rentenieren in zijn huis
aan de Vecht .i n Overmeer. Zijn jongste zoon Eli vroeg zich af, waarvan
hij zou kunnen rentenieren" maar zijn
vader had altijd plannen genoeg.
Volgens de overlevering heeft hij
toen hij uit bed stapte en omviel gezucht: ''Oh Heer, moet ik nu al ster- De zeitg niet bigge11 varz Kar·el PoitVi) ± .l 950.
ven?'' Hij is 68 jaar gewo1·den. Een
beetje vrije tijd heeft hij wel gehad. Soms ging hij zomers rt1stjg een week op
de fiets weg. Hij liet de boerderij dan ove1· aan zijn vrouw en de jongens. Dat
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noemde hij ''bouwen'': praten en handel zoeken. Hij I0gee1·de dan bij familie
i11 Bu1111ik, ' t Goy of Wijk bij Duu1·stede. Hij had de wijk genon1en n1aa1· kee1·de altijd te1·ug.
De v1·ouw van Willem van de1· Laan 01·ga11iseerde reizel1 naai· Lou1·des e11
was voorzitste1· van de R.K. Vrot1wen Vereniging en de Bejaa1·denbond. De
laatste 1·ichtte zij s,1men 111et Z1·. Matthea in 1962 OJJ. D1·é en Adrie van dei~
Laa11 zijn inmiddels ook gestopt. Httn zoo11 zag gee11 b1·ood in het boerenbed1·i.jf. Dit laatste l(a11 Dré we] begrijpen, 1naar het e.1·gste vindt hi~i dat l1ij zijn
eige11 uitgezette foklijn zo 1angza1nerhc1nd kwijt1·aakt. De l1and 1net het land
en de natuL1r in al z.ijn facetten blijft en daarvan kunnen ze bij hun h11is 110g
la11g genieten.

T1·ots

t<J11e11

Elic1.ç

el'1 Ma,·ie 11011

Be11sc·/10JJ !zet felle ::t1'at·te J?ctc-1,·cl clctt i11 clie r>r;1·lr;g.<;;tijcl 11001·

cle
Ee,1

e1·cl e11 e1· 1'001· :01·...!{de ctc1t alles e11 iede1·ee11 op t1j·c1 i11 cle Ke,·k v1 a.~.
/11c·1·(1/iC'1 'e be~i/,?l1eicl r11er c/1·ie n1i~'.\'e11 JJe1· :011clct/,?. Or;k· deed /zet llie77,\'t 01'71 bzj /1Clc.,f1t e11 0 11tij
1·ei:ic~e1·~· 11c1a1· ~'ltc1tio11 L oe11e11 - 11,·eelc111c/, ac111 cle 01·e1·:fjcle ,·c111 l1e1 Me1·M ·eclel.:c111ac1!, te b1·e11,e, e,, o.f OJJ te /zet Ie 11. Zo· 11 ,·it v1 ·e,·cl 1•a11 l e\·o ,·e 11 /)e ~]J1·oke 11 0111clc1 t f7f j11c1 11 ie 111c111cl 11 o.~ tele_/0011 lzacl.
..~jee:f ge,\7Jc11111er1 vi 1
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Lid,naatschap:

€ 12,5 0 per jaar
Bankrekeni 11g 32.82.24. 138
Raboba nI<, N eclerl1 o rsl clcri Berg

Informatie en

documentatie:

D011cJerdagavond va 1 19.30 tot 2 1.30 L1ur
Bovenverdiepi 11g, Sporthal De BI ijk,
BI ij ki aan 3, Ncclerhorst cle11 Berg

Nederhorst
den
.Berg
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