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MEDEDELINGEN EN BERICHTEN
PROGRAMMA 2012
15 september
Officiële opening Sociaal Cultureel Centrum/Open huis (zie informatieverslag hierna).
30 september
Excursie Koog-Zaandijk met bezoek aan Molenmuseum (op inschrijving
via e-mail hkndb@hetnet.nl
Oktober
Bijeenkomst actieve leden (uitnodiging volgt).
9 november
Lezing: De geschiedenis van landschap en natuur van de Vechtstreek, door
Wim Weijs.
PROGRAMMA 2013
8 februari
Jaarvergadering met lezing: Willibrord en het raadselachtig randschrift,
door dhr. G. den Burger.
Op 8 februari 2013 staat er iets opzienbarends te gebeuren voor iedereen
die geïnteresseerd is in de geschiedenis van Nederhorst den Berg. De heer
Den Burger komt een lezing houden over de van demonen en duivels
vergeven vroege middeleeuwen, toegespitst op de ontwikkeling van het
toenmalige noordelijk deel van Nederland. Werinon behoorde daartoe en
heeft een veel grotere rol gespeeld in de kerstening en ontginning van het
grote gebied dan tot nu toe is aangenomen. De tekst op de omlijsting van
de deur aan de noordkant van de Willibrordkerk zal als een rode draad
door zijn verhaal lopen. De betekenis daarvan, waarover zelfs de dichter
Bilderdijk zich een paar eeuwen geleden het hoofd gebroken heeft, toont
onomstotelijk aan dat het kerkje op de heuvel het bestuurscentrum van half
Nederland is geweest. Noteert u het vast in uw agenda, het zal de moeite
waard zijn.
8 maart
Boerderijen in het Groene Hart door dhr. P. den Hertog.
Oktober/november
Petersburg/Tsaar Peter de Grote door dhr. prof. E. Waegemans.
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De lezingen worden gehouden in de Bergplaats, Kerkstraat 7 in Nederhorst
den Berg en beginnen om 20.00 uur.
Meer informatie over de activiteiten is t.z.t. te lezen in ‘de Brug’, de
regionale bladen en op de site: www.historischekring.nl
OPEN HUIS HISTORISCHE KRING 15 SEPTEMBER A.S.
Op 15 september a.s. wordt het Sociaal Cultureel Centrum [SCC] Nederhorst den Berg aan de Blijklaan officieel geopend. Die dag is er tussen
12.00 en 17.00.uur tevens gelegenheid om het gebouw te bezichtigen en
een bezoek te brengen aan onze nieuwe werkruimte. Iedereen is van harte
welkom voor informatie over de activiteiten of om zo maar te kijken wat de
Historische Kring inmiddels allemaal in huis heeft. Zo beschikken we,
dankzij een bijdrage van de Rabobank Hilversum Vecht en Plassen, over
nieuwe computerapparatuur. Een welkome aanwinst voor het documenteren van verkregen spullen en het digitaliseren van fotomateriaal. Graag
tot ziens op 15 september a.s..
KOPIJ
Kopij voor het volgend nummer van Werinon vóór 15 oktober 2012
inleveren bij de redactie of per e-mail naar werinon@historischekring.nl
Let op! Via de mail: Uw artikel s.v.p. aanleveren als een bijlage in ‘word’
(platte tekst). In een andere bijlage de foto’s (jpg 300dpi) en overig
beeldmateriaal meezenden (dus twee of meer bijlagen svp). U kunt de
foto’s e.d. ook afleveren bij de redactie.
SCHENKINGEN
Foto’s opspuiten recreatiegebied achter de sporthal - Bram Versloot
Spectrum Atlas van de Nederlandse landschappen - H.Tesink
100 jarig bestaan RK Jozefschool - H.Tesink
Enveloppe met postzegel kasteel Nederhorst - H.Tesink
3 foto's restauratie/ bouw Ballastbrug 1998 - B.Hilberts
Schaatsen (lage noren en friese doorlopers + kinderblokschaatsjes)
rond 1950. - H. Tesink
Defensiekaarten van de omgeving - P.de Winter
Foto's bouw voetbalkantine Nederhorst (1969) - J. van der Meer
Foto's van de dieselmachine die in het gemaal van de Spiegelpolder
gestaan heeft tot ongeveer 1980 - J.K. Spruit (Kruisweg, gem. Bleiswijk)
Meetinstrumenten om het soortelijk gewicht van de melk te meten
voor het vaststelen van de kwaliteit - Fam. J.Wouters
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Foto familie Welle (genomen op de achterplaats van het hotel, café,
restaurant van de Dames Bornhijm) - Fam. J.Wouters
Foto van de brug genomen in maart 1978 - Fam. J.Wouters
Diverse jaargangen Werinon - dhr Ten Have
Setjes oude ansichtkaarten - K. van Opstal
Archieven van de badminton en de konijnenfokvereniging - Mevr. Welling
2 foto's van de voormalige melkfabriek Hofstede Rundervreugd, die stond
op de plek waar nu de Rivierahof staat - W.Venneman
BERICHT VAN TVE: DE DOOD VAN EEN ERFGOOIER –
100 PLAATSEN VAN HERINNERING TUSSEN VECHT EN EEM
Half oktober verschijnt de bundel De dood van een erfgooier - 100 plaatsen
van herinnering tussen Vecht en Eem. Uit alle plaatsen die binnen het
gebied van Tussen Vecht & Eem vallen zijn verhalen opgenomen:
schokkende, spannende, ontroerende, amusante of verrassende verhalen.
Alle stukjes zijn geschreven door lokale historici die lid zijn van een van de
historische kringen, zoals Els van Damme uit Nederhorst den Berg, Juliette
Jonker uit de oude gemeente Loenen, Aukje Zondergeld-Hamer uit Weesp,
Guus Kroon uit Muiden, John Mol uit Loosdrecht, J. Veenman uit Ankeveen, Hans Kruiswijk uit Soest, Frits Booy uit Baarn, Ed van Mensch en
Flos Wisse Smit uit Hilversum, Bart van Geenen uit Huizen, Bep De Boer
uit Laren, Jan Verwaal uit Blaricum, Frans de Gooijer uit Naarden, Mariet
Piebes uit Bussum, Jaap Groeneveld uit Eemnes en vele anderen.
De redactie van het boek bestaat uit Henk Michielse, Jaap Groeneveld, Eva
Schild en Ruud Gortzak. Henk Michielse schreef ook een korte inleiding op
het boek.
De bundel is fraai uitgeven door BDU Boeken, full colour gedrukt. De
verhalen beslaan een of twee pagina’s. Bij elk verhaal staat, naast een of
meerdere afbeeldingen, in een kleurenkadertje ook vermeld welke herinneringsplaats er nog te bezoeken is, zoals de plek waar de erfgooier Hendrik
Smit werd doodgeschoten en waar binnenkort voor hem een monumentje
komt, aan het einde van de Schapendrift in Blaricum.
Kortom, een mooie bundel om bijvoorbeeld cadeau te doen voor Sinterklaas of de feestdagen. De winkelprijs bedraagt € 17,50, maar aangesloten
organisaties van TVE ontvangen korting ten behoeve van hun leden.
Bestellingen ad € 15,-- per exemplaar kunnen worden opgegeven bij
de penningmeester, Iny Hoogendijk-Vranken, Rostocklaan 7, 1404 AD
te Bussum. e-mail: penningmeester@tussenvechteneem.nl
4

Nieuws van het streekarchief Gooi en Vechthistorisch te Hilversum:
VERNIEUWDE WEBSITE ‘ONEINDIG NOORD-HOLLAND’
Het platform van verhalen over de geschiedenis van Noord-Holland heeft
een vernieuwde website. Verhalen, activiteiten en routes staan nu
overzichtelijk naast elkaar. Bovendien zijn er nieuwe functies aan
toegevoegd: de Beeldbank en Video’s. Deze opbouw weerspiegelt dat
‘Oneindig Noord-Holland’ niet alleen meer een verhalenwebsite is; films,
activiteiten en routes zijn nadrukkelijker in beeld gebracht. Zo krijgen
bezoekers een handreiking om deze site als startpunt te kiezen voor
uitstapjes en museumbezoek in de provincie Noord-Holland.
Boekpresentatie: Egbert Pelgrim. Een van Velen. Dwangarbeider in de
Oorlog - isbn 978-90-819110-0-9
Op 30 mei presenteerde het Streekarchief Gooi en Vechtstreek te
Hilversum de publicatie Een van Velen. Dwangarbeider in de Oorlog. Het
boek beschrijft aan de hand van brieven van Kees Verstraten, een 21-jarige
Hilversummer, zijn ervaringen als tewerkgestelde in Frankrijk en Duitsland. Kees Verstraten liet in mei 1943 een goede baan als meubelmaker
achter en nam afscheid van zijn familie zonder te weten wanneer hij weer
terug zou komen. Pas twee jaar later kwam hij thuis.
Oproep: oude Gooise recepten
In het najaar zal ‘Oneindig Noord-Holland’ aandacht besteden aan streekproducten. Hiervoor wordt ook uw hulp gevraagd. Kent u een typisch oudGoois recept dat ons niet mag worden onthouden?
Stuur het naar info@gooienvechthistorisch.nl Wij zorgen ervoor dat de
recepten bij Oneindig Noord-Holland terecht komen. Wie weet wordt uw
recept dan wel gepubliceerd op haar website.
U kunt zelf het Streekarchief van Gooi en Vechtstreek raadplegen via de
website: http://www.gooienvechthistorisch.nl
QR CODE ROUTES DOOR WIJDEMEREN
Het realiseren van QR-code routes in de gemeente Wijdemeren is mogelijk
dankzij een bijdrage uit het Promotiebudget Noord-Holland, met als doel
het toerisme stimuleren. Door de routes te koppelen aan QR-codes wordt de
cultuur, natuur, watersport en historie duidelijk zichtbaar gemaakt voor de
recreant.
De routes worden ontwikkeld met behulp van een systeem van het
Regionaal Bureau Tourisme [RBT]. De uitvoering van het project is in han5

den van Hetty Kastelein, Combinatiefunctionaris Cultuur en Maatschappelijke stage gemeente Wijdemeren. De plaatselijke [historische] verenigingen is gevraagd de routes te testen. De brochure fietsen en wandelen
door de historie van Wijdemeren vormt de basis voor de opzet van de
historische route. Maar het maken van meerdere punten is mogelijk. Ook
afbeeldingen, puzzelvragen, filmpjes of geluidsfragmenten kunnen worden
toegevoegd.

Johnny van Mourik en
Henk Tesink hebben de
route-punten in Nederhorst
den Berg getest en gekeken
waar de paaltjes met de
codes kunnen komen.
Jan Pieter Nagel neemt het
internet gedeelte voor zijn
rekening.
De routes worden eind september 2012, met de nodige
publiciteit, op verschillende plaatsen in Wijdemeren in gebruik genomen.
Actuele informatie over de start van het project is te lezen op
www.historischekring.nl, www.gooivecht.nl en in de lokale en regionale
media.
QR Codes zijn 2 dimensionale barcodes die snel en eenvoudig in gescand
kunnen worden met de fotocamera van bijna iedere moderne mobiele
telefoon. De code wordt dan omgezet in tekst en/of een link naar een
bijbehorende website.
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EEN ERG VERANDERD DORPSBEELD (foto op de omslag)
Ruud Verkaik
Een betoverend plaatje aan de Kerkstraat, daar waar nu het monument staat.
Het sneeuwdek is nog niet belopen en maagdelijk wit, de muur met
steunberen met sneeuw bestoven. Vroeger was dit alles van de straat af niet
te zien. Op deze plaats stond toen een met golfplaten overdekte fietsenstalling voor de kerkgangers. Toen dit bouwwerk (dat geen schoonheidsprijs verdiende) aan vernieuwing toe was werd besloten de stalling te
verplaatsen naar de zijkant van de Bergplaats. Het kastje tegen de muur van
de heuvel herbergt een waterkraan achter de deur, die is voorzien van een
slot.
Tijdens de renovatie van 1892 is er een voorziening gemaakt om het
hemelwater op te vangen. Via een waterput op de heuvel komt het gefilterde regenwater bij de kraan, waar het afgetapt kon worden door de omwonenden.
Het woonhuis was vroeger in tweeën bewoond. Aan de voorzijde woonde
het laatst Griet van Melsen. Aan de achterzijde huisde jarenlang Anna
Bouwmeester. Na haar overlijden werd de ruimte tijdelijk voor opslag in
gebruik genomen door de firma Brinkers. Deze situatie duurde tot begin
jaren zeventig. De firma Valkenburg nam toen de restauratie ter hand. Het
resultaat daarvan is hier te zien. De twee woningen werden er één met
ramen met een prachtige roedenverdeling en luiken.
In 1994 werd besloten tot het oprichten van het herdenkingsmonument. De
Harmine Wolters-Stichting stelde de bijzondere steen ter beschikking en
Karel Scherpenhuijsen maakte het ontwerp. Op 14 januari 1995, vijftig jaar
na de razzia in Nederhorst den Berg en omgeving, vond de onthulling
plaats.
Uit De Brug van 28 februari 2007.
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HET IS EERSTE KERSTDAG 2011
Truus Hageman
’s Morgens vroeg om 10 uur ben ik ter kerke geweest in Nederhorst den
Berg. Pastor L. Wenneker ging voor in de eucharistieviering en het MariaMartinus koor o.l.v. W. Schaap zorgde voor de feestelijke gezangen. Een
mooie viering in een sfeervolle versierde H. Maria Hemelvaart kerk te
Nederhorst den Berg. Daarna op de koffie, uitgenodigd door neef Ton
Hageman, die op Dammerweg 102 woont. Daar ben ik samen met mijn
man naar toe gegaan.
Maar goed, wie ben ik?!
Mijn naam is Truus Hageman, dochter van Chris Hageman en Mien
Hageman- Stalenhoef. De woning op de Dammerweg 102 was mijn
ouderlijk huis. Ik ben 20 november 1960 getrouwd met Wim Maatman. Na
14 jaar in Hilversum te hebben gewoond, wonen we nu alweer bijna 39 jaar
in Mijdrecht. Daar is het goed toeven want ook onze drie pleegdochters
wonen met veel plezier in het gezellig Mijdrecht.
Ik ben op 5 september 1935 geboren als zevende kind van Chris en Mien
Hageman op de Dammerweg 102. Mijn vader had één broer, Kees
Hageman die getrouwd was met Truus Welle. Die twee broers woonden
naast elkaar en waren eigenaren van Vecht en Dijk. Bij oudere Bergers wel
bekend. Die twee broers hadden allebei een groot gezin. Dat gaf begrijpelijkerwijs tussen de opgroeiende kinderen van beide gezinnen wel eens een
machtsstrijd. Achter het huis stonden twee kastanjebomen waarvan er één
dicht tegen het hek van de buren (oom Kees) stond. Als de kastanjes rijp
waren begon de kastanjeoorlog. Met stokken werden de kastanjes uit de
boom geslagen onder de kreten: “Blijf van onze boom af, het is onze
boom!” “Niet waar, die takken hangen over ons hek, die zijn van ons!” Het
is geloof ik wel goed afgelopen, maar moeder Mien zal wel eens hebben
moeten bemiddelen tussen een paar heethoofden!
Ik was dus het zevende kind en na mij kwamen er nog eens vijf zussen en
drie broers bij, terwijl ik al drie zussen en drie broers boven mij had! Een
broertje, Chris geboren in juni 1942 stierf in augustus 1942, 6 weken oud.
Ton, geboren in juni 1933, stierf na een langdurige ziekte in februari 1948.
Hij had een tumor in het hoofd en lag vanaf zijn negende jaar veel in het
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ziekenhuis en zo niet, dan ziek thuis. Grote bewondering heb ik voor mijn
moeder zoals zij Tonny verzorgde, want het was ook nog deels oorlogstijd.

Mei 1945, inundatie, de Hagemannetjes in het water.

Ja, die oorlog, een nare tijd! Voor mij zelf niet want ik had nog weinig weet
van zorgen. Ik zie in mijn gedachten nog een hele rij wasserijauto’s op de
Dammerweg staan. Al schommelend op de schommel naast ons huis was ik
kinderlijk trots dat er zoveel auto’s van Vecht en Dijk bij waren. Dat de
Duitsers die auto’s gevorderd hadden, drong niet tot mijn toen nog onontwikkelde hersentjes door.
Tja, hoe ging het er in Huize Vecht en Dijk aan toe om alle kindertjes een
plaatsje te geven. Mijn oudste zus Ans had een eigen kamertje, Gini en
Toos samen één kamer. De vier jongens op één kamer, en dat ging altijd
goed. Ik zou geen verhalen over ruzie of onmin weten. Dat was anders op
de meidenkamer. Met zes zussen op één kamer, waarvan ik de oudste was,
arme zusjes! Mijn ouders hadden beneden een slaapkamer, boven was het
vol!
Op onze slaapkamer stonden drie tweepersoonsbedden en twee dressoirs.
Er was een legkast en een hangkast. Om ieder het gevoel te geven iets
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eigens te hebben, werd de kast in plaats van vier planken in zes planken
verdeeld. We hadden toch niet veel hemdjes en broekjes om op te stapelen.
In de hangkast hingen de jurkjes voor alle zes de meisjes, strak tegen
elkaar, de hangertjes waren niet te verschuiven. Onderin stonden onze
schoenen, of misschien lagen ze wel lekker door elkaar! Ging het er nou
rustig aan toe op die meidenkamer? Soms wel, soms niet. Als het ongenoegen te hoog opliep telden we de houtnerven van het ledikant en trokken
we een lijn van het hoofdeind tot het voeteneind. En had het hart niet om
over die lijn te komen, want dan begon het gekibbel opnieuw. Als de ruzies
te hoog opliepen stond ineens moeder Mien in de kamer. Na een paar tikken met de mattenklopper op de gestikte dekens werden de lieve kindertjes
stil. Moeder vertrok lachend naar beneden maar dat zagen wij natuurlijk
niet. Op het dressoir stonden veel Maria- en Communiebeeldjes die we in
de maand mei met jampotten vol eigen geplukte bloemetjes versierden,
prachtig vonden we dat.

Verdubbeling van de villa Vecht en Dijk.

We moesten natuurlijk ook naar school, maar eerst naar de kerk. De
kerkdienst begon iedere dag om acht uur ’s morgens en de school om negen
uur. Alle kinderen mochten pas na de kerk eten want iedereen werd nuchter - dus met een lege maag- de deur uitgestuurd. Later heb ik wel eens
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tegen mijn moeder gezegd dat ik dat barbaars vond. Maar zij vond dat alles
wat ter ere Gods gebeurde nooit verkeerd was. Wie gelijk had, weet ik niet!
Moeder maakte twee tassen brood klaar, één voor ’s morgens voor na de
kerk en de andere met brood en melk voor tussen de middag. Vanwege de
grote afstand van huis naar school moesten haast alle kinderen Hageman
overblijven. Wij moesten de met brood en melkbekers gevulde tassen zelf
dragen, halverwege de route behoorden twee anderen de tassen over te
nemen. Menig tas heeft eenzaam langs de weg gestaan, want diegenen die
de tas het tweede stuk moesten dragen waren hem al vaak op een draf
gesmeerd. En de ander dacht: ik heb mijn taak volbracht! De tinnen
bekertjes konden door het ruige vervoer haast niet meer goed op de tafel
staan, ze zaten vol deuken.
Voor ons moeder was het een hele klus om ons op tijd de deur uit te
krijgen. De een had een kapotte kous, van de ander was het elastiek van het
kousenlijfje stuk, of een veter uit de schoen, enz.. Als het half acht geweest
was dan riep moeders: “Vooruit, opschieten, de deur uit, de jongens van
Wenneker zijn al voorbij!” In die jaren lag er voor ons huis de Vecht (sic.
Reevaart) en aan de overkant zagen wij de jongens van Wenneker lopen. In
mijn gedachten altijd in zwarte jasjes en broeken en met witte klompjes.
Altijd achter elkaar in een mooi ritmisch drafje. Ik zal toch eens navragen,
of dat klopt!
In de zomervakanties waren we altijd thuis. Op de akkers achter ons huis
verbouwden we groente, aardappelen, bessen en diversen! We moesten veel
plukken, boontjes, erwten enz., schoonmaken hoorde er ook bij. Moeder
maakte alles in. Wat een duizendpoot was die moeder toch.
Één dag in de vakantie ging pa met ons met paard en wagen naar de
speeltuin in Valkeveen, achter Naarden. Moeder bleef thuis met de allerkleinsten. Paard en wagen waren van de familie Van Benschop, welke weet
ik niet. Misschien dat ene Eli van Benschop (sic.Azn.) mende! Op een keer,
na zo’n uitstapje kwam broer Kees als eerste thuis aan. Moeder schrok,
waar waren de anderen? Die kwamen er aan, Kees moest vast vooruit lopen
om moeder gerust te stellen. Het paard wil niet lopen, het schoot niet op.
Wij zijn allemaal goed thuis gekomen. De volgende morgen was het paard
gestorven. Het arme dier had letterlijk op zijn laatste benen gelopen. De
jaren daarna gingen we met een wasserijauto!
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Wat zal ik verder nog vertellen. De zaterdag zal voor ons moeder ook een
zware dag geweest zijn. Wij kinderen gingen zoals gewoonlijk eerst naar de
kerk, daarna naar huis om te eten en dan allemaal aan het werk. Twee
schilden er de aardappelen, twee poetsten schoenen, twee maakten de
bedden op, één moest de buitenboel doen en een ander koperpoetsen. Toch
wel handig zo’n groot gezin! De eerste aardappelschiller was slim, vóór de
kerk vast het beste mesje pakken. De tweede schiller was ook slim, uit de
kerk vlug het beste mesje pakken, maar ojee, het was al weg. De eerste
boos.

Paard en wagen van Elias van Benschop.
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De schoenpoetsers hadden ook een probleem. “Waarom moet ik de zwarte
schoenen poetsen? Jij hebt lekker een paar minder met die bruine schoenen”. De tweede boos!
Zus Toos en ik moesten vaak de bedden opmaken. Aangezien wij allebei
echte boekenwurmen waren schoten we niet al te best op. Dat lukt ook niet
als je op bed gaat zitten lezen. Moeder kende haar spookjes wel en riep
regelmatig onderaan de trap: “Zijn jullie klaar met het werk? Welke kamer
moeten jullie nog doen?” En wij dapper roepen en vol overtuiging: “We
zijn bijna klaar!” Dus helemaal niet! De taken werden verwisseld, dus het
stiekeme lezen was over.
Dit zijn zo maar een paar belevenissen, er zijn er zo vele maar ik laat het
hierbij. Ik heb voor mijn gevoel een blijde, vrolijke jeugd gehad, want we
hadden met elkaar heel veel plezier. Ik heb grote bewondering voor zowel
mijn vader, als mijn moeder. Voor hun inzet en zorg voor zo’n groot gezin.
Ik heb mijn ouders nooit horen mopperen op elkaar. O wee, als wij tegen
ons moeder lelijk deden en Pa hoorde dat. Dan werden je de oren gewassen.
Ik dank ze voor alles.
P.S.
Wij spraken thuis altijd over de buren in de zin van, Frans van de buren of
Ton of Kees van de buren. Echt verrast was ik (toen ik wat ouder werd) dat
mijn neven dezelfde achternaam hadden, dus ook Hageman! Dat was in
mijn jonge jaren nooit tot mij doorgedrongen, stom hé! Sorry jongens!
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HERINNERINGEN AAN OVERMEER (2)
Jan Schapers
Mijn eerste bijdrage omtrent herinneringen aan Overmeer was gefocust op
het horeca verleden van mijn familie vanaf het begin van de 19e eeuw.
Onwillekeurig herinnerde ik mij tijdens het schrijven allerlei, voor
Overmeer belangrijke ontwikkelingen, die ik, geboren in 1938, van nabij
heb meegemaakt.
Terwijl ik dit schrijf, is het Pasen en moet ik onwillekeurig terugdenken aan
de Paasdagen in 1950. Plotseling zagen de Overmeerders allerlei Duitse
auto’s geparkeerd staan bij ons hotel maar ook bij diverse particulieren. Het
was de tijd, dat onze oosterburen, net als vóór de Tweede Wereldoorlog,
voor het eerst weer in groten getale naar Nederland kwamen om de
bollenvelden te bewonderen en de pas geopende Keukenhof te bezoeken.
Amsterdamse hotels zaten vol. Als gevolg daarvan werd uitgeweken naar
de kleinere plaatsen rondom de hoofdstad. Mijn moeder “rook” de business
en legde contact met de VVV. Ook kreeg ze hulp van diverse wasbazen, die
Amsterdamse hotels als klant hadden en Duitse toeristen waarvoor geen
plaats meer was naar Overmeer dirigeerden. Ons hotel was snel vol maar
moeder parkeerde vele gasten bij particulieren voor slapen met ontbijt.
Verder eten en drinken moest natuurlijk in ons restaurant gebeuren. De
meeste bezoekers vonden het prachtig en vele zijn daarna jaarlijks
teruggekomen. Ook hebben veel Overmeerders een tegenbezoek gebracht
aan hun gasten in Duitsland. Het was dus in feite de eerste internationale
doorbraak en zichtbaarheid van Overmeer.
Evolutie en rol van de buurtschap Overmeer
In het boek van J.Krol over de geschiedenis van Nederhorst den Berg
(1949) worden er nauwelijks drie bladzijden gewijd aan het toenmalige
Overmeer. In de ogen van “het dorp” was de buurtschap slechts een
aanhangsel. Typerend daarvoor was bijvoorbeeld het huishoudelijk reglement van de thans meer dan 100 jaar oude IJsclub. Daarin stond letterlijk
vermeld, dat ledenvergaderingen uitsluitend in het dorp dienden plaats te
vinden. Er waaide dan ook heel veel stof op, toen voorzitter Dolman, een
inwoner van Overmeer, een vergadering in De Herberg plande. Ook Jan
Baar heeft in het verleden met veel moeite relevante informatie weten te
vinden en dit in eerdere uitgaven van de Historische Kring gepubliceerd.
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De buurtschap bestond mogelijk reeds als zelfstandige heerlijkheid in de
14e eeuw totdat zij op enig moment werd toegevoegd aan Nederhorst den
Berg. Er was eeuwenlang een ruimte van circa één kilometer tussen beide
wooncentra. Er woonden in Overmeer enkele honderden mensen die als
dagloner in de landbouw en veeteelt aan de kost kwamen. De rest van de
Overmeerders leefde van de bewerking van het in overvloed aanwezige
griendhout, waarvan door hoepelbuigers ronde tonnen werden gemaakt. De
zichtbaarheid en bereikbaarheid van dit dorpsdeel namen toe, nadat aan het
einde van de negentiende eeuw de Horstermeer definitief was drooggelegd
en mede droog werd gehouden door een groot stoommachinegemaal in het
gebouw dat nog altijd in Overmeer staat tegenover het huidige restaurant
De Herberg.

Oud Overmeer vanuit de Horstermeer.

In het centrum van het dorp floreerde de bleekindustrie langs de
Dammerweg. In Overmeer was er enige tijd rond 1900 ook een dergelijk
bedrijfje aan de Meerlaan. Verder was er nauwelijks sprake van enige
industriële activiteit. Dit veranderde nadat Willem Venneman er een melkvervoersbedrijf begon. Reeds vóór de tweede wereldoorlog werd de zaak
voortgezet door twee zoons, Bernhard en Gerrit. Men haalde de bussen met
melk op bij de boeren in de hele gemeente en bracht ze naar een grote
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melkcentrale. Daarna werden de lege bussen weer bij de veehouders
teruggebracht. In eerste instantie gebeurde het vervoer met paard en wagen
en soms per schip over de Vecht. Dat veranderde toen de eerste betaalbare
vrachtauto’s niet alleen voor de wasserijen maar ook voor het melkvervoer
ingezet konden worden. Mede als gevolg hiervan emigreerde mijn vader
midden jaren dertig vanuit Delft naar Overmeer en bouwde daar de eerste
reparatie- en onderhoudswerkplaats, (zie afbeelding uit 1945).

Boerderijtje van Mijwaart op de hoek tegenover de westkant van de Wethouder Bloklaan.

Vlak vóór het einde van de tweede wereldoorlog werd de Horstermeer voor
de tweede keer onder water gezet door de bezetter, ook tientallen woningen
in Overmeer werden getroffen. Omdat De Herberg en het garagebedrijf op
de dijk van de Horstermeer stonden, hadden zij geen last. Na de bevrijding
op 5 mei 1945 is direct begonnen met het droogmalen maar het heeft maanden geduurd alvorens alles weer onder controle was. Een mislukte ontginning veranderde een deel van de polder in een moerasachtige bodem die
nergens meer voor geschikt was. Een geluk bij een ongeluk voor eigenaar
Domeinen was echter, dat deze situatie ideaal bleek te zijn voor een radioontvangstation, ter vervanging van de verouderde NORA in Noordwijk. Al
snel verrees Radiostation de NERA (Nederhorst den Berg Radio), die vele
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jaren het modernste ontvangstation in Europa was. Het trok vele, ook
internationale, bezoekers, die dan vaak in Overmeer overnachtten.
Nadat het normale leven weer op gang was gekomen, begon de nieuwbouw
in de buurtschap. Mede als gevolg daarvan kwam er een uitbreiding van de
industriële activiteit, toen Reichart er zijn machinefabriek bouwde.
De activiteiten van de melkfabriek waren in de loop der jaren fors uitgebreid. Onder de naam Hofstede Rundervreugd produceerde deze allerlei soms hele nieuwe producten- als Bulgaarse yoghurt. Overmeer werd steeds
bekender. Echter, omstreeks 1960 moesten alle relatief kleine melkfabrieken in de regio, als onderdeel van een groot saneringsproces, hun
activiteiten stoppen. De ondernemende broers Venneman en hun toenmalige bedrijfsleider Bosma wilden echter niet stil gaan leven. Besloten werd
schuimrubbermatrassen te produceren, een product dat toen in opkomst
was. Een hele uitdaging en een groot verschil met de verwerking van melk.
Nadat men het proces eindelijk onder de knie had gekregen en diverse grote
klanten had verworven, brandde de fabriek tijdens een Pinksterweekend in
1965 volledig af. Met man en macht werd er in korte tijd een nieuwe
fabriek gebouwd en kon de productie worden hervat. Onder de merknaam
‘Rivièra’ verlieten, tot het gedwongen vertrek in 1995 naar Huizen, jaarlijks duizenden matrassen deze fabriek. Made in Overmeer dus.

Melkfabriek Hofstede Rundervreugd.
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De landelijke faam groeide mede dankzij de sport
De bekendheid van Overmeer groeide, vooral na de tweede wereldoorlog,
dankzij allerlei sportactiviteiten. Allereerst dankzij de sportvisserij. Al vele
jaren was Nederhorst den Berg met haar heldere Vecht en vele polders
regionaal zeer geliefd onder de sportvissers. In Overmeer stond de bekende
uitspanning van Jan Spaans aan de Vreelandseweg, die het gehele jaar door
roeibootjes verhuurde aan sportvissers uit het Gooi en Amsterdam. Voorts
waren Overmeer en de Horstermeer zeer in trek onder het jagerspubliek. In
het jachtseizoen werden dagelijks vele eenden en hazen buitgemaakt.
Reclame voor de yoghurt van de melkfabriek.

Echt landelijke bekendheid kreeg
Overmeer na de opening van een
natuurschaatsbaan achter de melkfabriek. Niet alleen kon daar naar hartelust worden gezwierd maar wer-den er
ook regionale en landelijke kortebaanwedstrijden gehouden.
Een van de bekendste en meest succesvolle kortebaanrijders in Nederland was de uit Overmeer afkomstige
Theo Janmaat. Hij werkte als chauffeur voor de melkfabriek maar kreeg
alle medewerking van de directie om
in de ijsperiodes deel te nemen aan de landelijke kortebaanwedstrijden.
Omdat hij vaak won kwam de naam van ons dorp daarom vaak in het
nieuws.
Rond de ijsbaan hadden de gebroeders Venneman een soort trainingsbaan
uitgezet, waar ze in eerste instantie hun werkpaarden in conditie hielden.
Het waren grote paardenliefhebbers en ze lieten sommige werkpaarden ook
deelnemen aan de paardenkoersen op het Sportpark in Hilversum. Daar zij
voldoende ruimte hadden, werden er op enig moment naast de fokkerij ook
renpaarden van andere eigenaren gestald en namen ze een professionele
trainer/pikeur, Willem Leeuwenkamp, in dienst. Willem en later ook zijn
zoons werden geduchte concurrenten van andere coryfeeën als Willem
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Geersen, Jan Wagenaar en de gebroeders Van Leeuwen. Ook werd de jonge
en latere kampioensrijder Jan van Dooyeweerd in dienst genomen en
opgeleid. Toen de activiteiten bleven groeien verhuisde het hele trainingscentrum naar een grotere faciliteit nabij het Sportpark in Hilversum.
De uitvinding van een rijwiel met hulpmotor vond plaats rond 1950.
Vanwege het pruttelende geluid werd de Solex al gauw bromfiets genoemd.
Zuster Nieuwendijk, de plaatselijke vroedvrouw, die samen met huisarts
Roelofsen de geboorte van de halve bevolking had begeleid, kreeg een
Solex als jubileumgeschenk en werd de eerste gebruikster. Binnen enkele
jaren had de bromfiets met een kleine cilinderinhoud van 50cc zich ontwikkeld tot een kleine motorfiets en werd het een geliefkoosd object voor
fanatieke knutselaars als Martin Mijwaart en Jan Thiel in het schuurtje
achter het inmiddels afgebroken witte huisje in Overmeer. Ze voerden de
motorblokjes van Kreidler en Royal Nord op, waarna er angstaanjagend
hard door de Horstermeer werd geraced Niet iedereen was daar blij mee,
maar de jongens hadden een vooruitziende blik had.

Huldiging Paul Lodewijkx.
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Op een gegeven ogenblik werd er een 50cc categorie geformeerd in de
racewereld en gingen ze ook deelnemen aan de eerste 50cc TT-races in
Nederland en België. Onverwachts werden zij geduchte concurrenten van
de grote fabrieksteams. Hun nieuwste ontwerp noemden ze Jamathi en tot
ieders verbazing won de jonge coureur en plaatsgenoot Paul Lodewijkx in
1968 de TT van Assen. Vele andere successen volgden maar op enig
moment sloten de ontwerpers zich aan bij grote fabrieksteams in Italië en
Spanje. Paul kreeg een ernstig ongeluk en is later op te jonge leeftijd
overleden. Martin en Jan ontwierpen vele nieuwe 125cc en 250cc motoren,
waarmee wereldberoemde rijders als Nieto, Capirossi en vele anderen tientallen kampioenschappen wonnen. Alle betrokkenen zijn inmiddels niet
meer actief maar er bestaat nog een uiterst actieve Jamathi-club.
Tenslotte waren er reeds ver vóór de tweede wereldoorlog allerlei voetbalactiviteiten. In het centrum van Nederhorst den Berg werd het katholieke
VBO opgericht en in Overmeer ontstond Avance, een algemene club. De
speelcondities waren verre van ideaal. Nog steeds herinneren vooral de
ouderen zich de taferelen, dat vóór aanvang van een wedstrijd eerst de
koeien en schapen moesten worden weggejaagd en allerlei gladde obstakels
verwijderd moesten worden. Dat dit niet tot landelijke successen kon leiden
moge duidelijk zijn. Maar regionaal waren beide clubs bekend (en soms
berucht). Vooral de derby ’s tegen elkaar of regionale wedstrijden tegen
teams uit naburige gemeenten genoten veel belangstelling. Gelukkig kwam
er in de jaren zestig uiteindelijk een fusie en ontstond de Sportclub
Nederhorst met voor de afdeling voetbal en handbal een heel nieuw
gemeenteveld aan de Vreelandseweg in Overmeer.
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NEDERHORST DEN BERG IN DE
ATLAS VAN SCHOEMAKER
K.D. Joustra
Als vrijwilliger maak ik regelmatig teksten voor verschillende doeleinden
voor Natuurmonumenten. Als er illustraties nodig zijn maak ik ook foto's
voor ze of duik de archieven in op zoek naar historisch materiaal. Zo stuitte
ik onlangs per toeval op een vroege 18e eeuwse plattegrond van de buitenplaatsen in 's-Graveland, die ik nog niet eerder gezien had. Ook bij
Natuurmonumenten was de plaat niet bekend.
Ik zat te zoeken in de onlangs op het website geplaatste atlas van Schoemaker.
Uit nieuwsgierigheid ging ik zoeken op het trefwoord Nederhorst den Berg.
Tot mijn grote verrukking vond ik een aantal prachtige waterverf schilderijtjes van Nederhorst den Berg. Ook deze juweeltjes kende ik niet.
Atlas van Schoemaker als een nieuwe collectie op het geheugen van
Nederland
Het geheugen van Nederland is een website van de bibliotheek van het
Koninklijk Oudheidkundig Genootschap in Amsterdam. Onlangs in 2011
hebben ze daar alle kleurenafbeeldingen uit de handschriften van vader en
zoon Andries en Gerrit Schoemaker op het net gezet. Het gaat hier om ruim
2600 topografische tekeningen, beschrijvingen en prenten van Nederlandse
steden, dorpen en gehuchten die zij tijdens hun vele reizen hebben gemaakt.
Dit levert een uniek tijdsbeeld op van het begin van de 18e eeuw.
Beschrijving van de collectie
Andries Schoemaker leefde van1660 tot 1735 en was een textielkoopman
uit Amsterdam. Zijn grote hartstocht was het verzamelen van historische en
topografische informatie over alles wat hij tegenkwam in Nederland.
Hiervoor reisde hij, vaak vergezeld door zijn zoon, heel Nederland rond.
Hij beschreef elke plaats met veel historische en culturele informatie en
illustreerde zijn beschrijvingen met veelal prachtig gekleurde impressies.
Deze tekeningen maakte hij vaak zelf. Hij liet ze ook wel maken door
kunstenaars zoals Cornelis Pronk (1691-1759) en zijn leerling Abraham de
Haen (1707-1748). Op deze wijze stelde hij een collectie samen van
ongeveer 9000 bladzijden, waarvan meer dan 2600 met kleurentekeningen.
De atlas van Schoemaker bevatte alle toenmalige provincies, alfabetisch
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naar plaats geordend. Deze unieke collectie is na de dood van zoon Gerrit,
die een jaar na zijn vader overleed, geveild en daardoor verspreid geraakt.
Nu is alles weer bijeen gebracht door de Koninklijke Bibliotheek en
integraal op het net gezet.
(http://www.geheugenvannederland.nl/?/nl/collecties/schoemaker).
Transcriptie van de tekst van Schoemaker
Den Berg: ook van outs genaampt Nederhorst aan de Vecht 1730
Den Berg ook Nederhorst genaampt
is een dorp in ’t Sticht van Utrecht: ontrent twee
uuren van Weesp aan de Vecht. De kerk die op
een heuvel gebouwt is geeft het dorp den naam van
Den Berg. In de Roomse tijd werd den pastoor van dit
dorp aldaar ingelijt door den proost van Westmunster.
In het handschrift van Floris van Weede staat aan getekent dat
te Nederhorst (den Berg) een vicarij was. Staande te geving van
den Hoog Edelen Heer Gerrit van Rheede, welke vicarij inden jaare
1588 bekleet werd door eenen Volkert van Baden welke vicarij int
gemeld jaar niet meer heeft hoeven opbrengen als 23 gulden, 9 stuijver.
Lijst van de goederen en inkomsten die de kerk
te Nederhorst (anders den Bergh) heeft
5 ½ mergen lands gelegen in Korte Hoef
10 mergen lands
5 mergen lands
1 ½ mergen
7 ½ mergen aan diverse partijen
van jaarlijkse vegt gangen en heuren
somma
blijft van de goederen der pastorije
de landen te samen belopen 50 mergen en
geven jaarlijks
noch gevende kerck meesters
somma
transcriptie door J. Fijen Sittard.
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EEN GOUDEN RING ROND DE HINDERDAM
(17e-19e eeuw)
DE BUITENPLAATS OVERDAM
Els N.G van Damme
Inleiding
De Hinderdam is in de 17e en 18e eeuw omringd geweest door grotere en
kleinere buitenplaatsen: een Gouden Ring in de Gouden Eeuw. Eerder is al
eens een beschrijving gegeven van het kleine buitenplaatsje “Damvecht” 1 ,
dat in 1731 achter de bakkerij/boerderij Hinderdam 15 werd gebouwd. Een
vierkant weitje is nog steeds een stille getuige van de plek waar toen het
buitenplaatsje stond. Het kleine arbeidershuisje, nu een gemeentelijk
monument, dat destijds door Jan Winter, de eigenaar van “Damvecht”, voor
zijn personeel ook omstreeks 1731 werd gebouwd 2 , is er nog van over.
Aan het begin van de Hinderdam lag van 1634 tot 1835 de buitenplaats
“Vecht en Bergzicht” van de heer Kleman, ook wel Klemansplaats
genoemd. 3 Deze Plaatsen lagen dus aan de Bergse kant van de Vecht. Een
kaart van de Hinderdam en omgeving uit 1726 (afb. 1) laat ook aan de
Nigtevechtse zijde een aantal buitenplaatsen zien. Van enkele van die
huizen gaan wij trachten een beeld te scheppen; van de omvang ervan en
van de bewoners op deze Plaatsen. We zien op de kaart “Overdam”,
“Damsigt en “Hinderrust”, die later deel werden van “Koningslust” en
tenslotte “Over-Nes”. Deze keer aandacht voor “Overdam”.
Overdam
De naam “Overdam” verraadt niets over de sentimenten, die de naamgever
had over zijn buitenplaats. Het is eenvoudig een topografische aanduiding:
gelegen tegenover de Dam in de Vecht. Van “Overdam” bestaat een prent
in de “Zegepraalende Vecht” uit 1719, met als ondertiteling: “De Hofstede
van den Hr. Pieter Melkpot, siende op de Schans in Hinderdam” (afb. 2).
1
Els N.G. van Damme. Het “buijtenplaatsje Damvecht” aan de Hinderdam en zijn
bewoners. Jb. Niftarlake 1992 p. 22-32.
2
Elsje van Damme & Joos Joosse. De restauratie van een bakkerij/boerderij in Nederhorst
den Berg. Bewoond Bewaard 9, p.17-25, 2005.
3
Els N.G.van Damme. De buitenplaats “Vecht en Bergzicht” alias “Klemansplaats” aan de
Hinderdam (17e eeuw tot 1835). Jb. Niftarlake 1996, p. 21-33.
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Afb. 1. Kaart van de Hinderdam en omgeving met de toen bestaande buitenplaatsen.
(J.P. Prevost, 1726).
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Behalve de waterbank langs de Vecht zijn er niet al te veel details
zichtbaar, maar de boerderij die erop te zien is staat er nog. Deze “Hoeve
Overdam”, langs de Klompweg richting Nigtevecht (nr. 82), is het huidige
beeld wat ons rest van de gelijknamige hofstede, die tot ca.1841 een deel
van de Gouden Ring vormde.

Afb. 2. “Overdam” uit de Zegenralende Vecht (1719).

De structuren in het aanpalende weiland verraden nog de plek waar de
buitenplaats heeft gestaan (afb. 3).
Op genoemde kaart uit 1726 zijn de Franse tuinen te zien, aangelegd in
geometrische stijl.
Als eigenaar van de buitenplaats werd genoemd Pieter Melckpot. Pieter
Melckpot stamde uit een echte noordhollandse familie. Rond Oost- en
Westzaan en Purmerend leefden in die tijd verschillende leden van het
vooraanstaande geslacht Melckpot. De naam komt thans niet meer voor.
Pieter was echter niet de stichter van deze hofstede.
26

Naast de aristocratie konden in toenemende mate welgestelde kooplieden
zich een buitenhuis gaan veroorloven, om er te overzomeren. Pieter
Melckpot kocht dit huis op 20 november 1717 van ene Arent Bosch. Van
diens grootvader Dirck Arentsz Bosch weten wij dat hij op 11 september
1664 is overleden “op zijn Hofstede aan de Vecht” 4 . Hem moeten wij zien
als de stichter van “Overdam” in een tijd dat op veel plaatsen langs de
Vecht buitenplaatsen van Amsterdamse kooplieden verrezen. Over het
algemeen werden hier kleinere buitenplaatsen gebouwd dan in de zuidelijke
regio en voor de noordelijke nog moerassige Vechtstreek was dit bovendien
een vrij vroege start. In de 17e eeuw waren bouwactiviteiten in deze
omstreken nog moeilijk, vanwege geregelde overlast van hoge waterstanden in de Vecht. Men moet bedenken dat het bijbehorende boerenbedrijf en
de aanleg van moestuinen en boomgaarden een vruchtbare, maar niet te
natte grond behoefden.
Ca. 1635-1717 De familie Bosch op Overdam
De familie Bosch vormde een interessante en aanzienlijke familie van
kooplieden. Zij waren Doopsgezind, wat betekent dat de geboortedata van
de familieleden meestal niet toegankelijk zijn, omdat de doop pas op
volwassen leeftijd plaatsvond. Zij behoorden overwegend tot de relatief
gematigde Waterlandergroepering onder de Doopsgezinden, die verspreid
over Friesland en Noord-Holland voorkwamen. Er werden alleen huwelijken gesloten tussen leden van dezelfde denominatie (Verbod van
buitentrouw sedert 1577 5 ). Zo zijn vrijwel alle namen die in de familie
voorkwamen te vinden in de mennonietenencyclopedie. 6 Daaronder bevinden zich voor ons heel bekende namen als Vondel, Van Lennep, De
Neufville, en natuurlijk de namen die wij in deze familie Bosch tegenkomen: Anslo, Van Halmael, Looten, Rooleeuw, Rutgers, Sijen, De Veer, De
Vogel, etc.. Soms, zoals in dit geval, bestaan er nog eigenhandig geschreven documenten, waaruit veel data over geboorten, huwelijken en overlijden geput kunnen worden. Zo beschikken wij over een door een lid van
de familie Bosch opgesteld geslachtsregister vanaf het jaar 1603.7

4

Mr. A.J. Kronenberg. Nederlandsche Leeuw p.290-291, 1964.
S. Zijlstra, Om de ware gemeente en de oude gronden. Geschiedenis van de dopersen in de
Nederlanden, 1531-1875. Hilversum 2000.
6
www.gameo.org/encyclopedia
7
Geslacht Register van Arent Dirks Bosch. GA Amsterdam toeg.nr. 332.
5
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Afb. 3. Luchtfoto van “Overdam” en omgeving. De vroegere aanwezigheid van een vijver
(rechts achterin het land) valt op.

De stichter van “Overdam”, Dirck Arentsz. Bosch werd in Amsterdam
geboren (1615) in een welgesteld gezin. Zijn vader Arent Dircksz. Bosch
zat in de ijzer- en graanhandel en woonde in Gouda.
Arent Dircksz Bosch liet in Gouda bijzondere herinneringen na. Zo is in
de tuin van het “museumgoudA” aldaar nog de gevelsteen te zien van het
door Arent Bosch gestichte “Hofje van Arent Bosch”, één van de vele
hofjes die Gouda hebben gesierd. 8 De familie heeft zich in kunstenaarskringen bewogen, een cultuur die hoorde bij buitenplaats-bezitters.
Vertegenwoordigers van de familie zijn op het internet te vinden als kopers
van schilderijen 9 en zij verkeerden ook in de kringen van Joost van den
Vondel. Zo was vader Arent een soort voogd over de kinderen van Clementia van den Vondel, een zuster van Joost van den Vondel.
Het gezin van Arent Bosch bestond uit vier zonen en drie dochters. Zoon
Dirck stichtte “Overdam”. Zijn zuster Marretje trouwde met Joris Sijen,
8
9

www.goudsecanon.nl/16/1616/ Hofje-van- Letmaet
www. Anonymus Art records 270.0054
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zoon van Pieter Sijen. Deze Joris was behalve lakenkoopman ook amateurgenealoog en kunstliefhebber. In 1703 stelde hij een inventaris op van zijn
goederen. Het blijkt een rijke boedel te zijn, met ongeveer 25 schilderijen,
waaronder “twee portretten van voorouders van Sijen geschilderd door
Rembrandt.” Waarschijnlijk zijn dit portretten van zijn ouders: Pieter Sijen
en Marretje Cornelisdr. van Grootewael. Joris is zelf wellicht de opdrachtgever geweest, mogelijk via de kunsthandelaren Hendrik en Gerrit
Uylenburgh 10 , familie van Rembrandts vrouw. Rembrandt woonde met zijn
aanstaande vrouw Saskia Uylenburgh, in 1632/34 in bij hun neef Hendrik
Uylenburgh in de Jodenbreestraat, juist in de periode dat Rembrandt een
portret vervaardigde van een 41-jarige man met baard en breedgerande
hoed en een jaar later een pendant van een 40-jarige vrouw. Er wordt
verondersteld dat dit Joris’ ouders waren, die toen precies die leeftijd
hadden.
Sijen vervaardigde ook prachtige tekeningen van familiewapens, aanwezig
bij de Hoge Raad van Adel. 11 Daaronder bevinden zich ook de familiewapens van Van der Horst, ambachtsheren van kasteel Nederhorst (afb.4).
Omstreeks 1603 verhuisde Arent Bosch met zijn vrouw Lysbeth de Vogel
en de kinderen naar Amsterdam, naar de Nieuwe Doelenstraat. Hij liet een
pakhuis bouwen op de Brouwersgracht, van waaruit hij zijn Oostzeehandel
bedreef. Tussen 1617 en 1619 liet hij een 19-tal schepen bevrachten met
graan naar Riga. Vermoedelijk aan de Nieuwe Doelenstraat werd in 1615
Dirck geboren.
Zoon Dirck Arentsz Bosch groeide op in Amsterdam en raakte verzeild in
de toen lucratieve tulpenhandel. Hij trouwde in 1637 met Lysbeth Joosten
Anslo, ook behorende tot de Waterlander doopsgezinde gemeenschap en zij
kregen zeker vijf kinderen.
Hun dochter Elisabeth trouwde Philips, een zoon van David Rutgers en
Susanne de Flines.

10

Onbekende opdrachtgevers van Rembrandt. In: Kroniek van het Rembrandthuis
2003.
11
E.J. Wolleswinkel. De wapenboekjes van Joris Sijen Pietersz. uit Amsterdam
(midden 17e eeuw). Nederlandsche Leeuw 122, p.173-183, 2005.
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Afb. 4. Wapen van de familie Van der Horst van kasteel Nederhorst,
getekend door Pieter Sijen.
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Dit echtpaar woonde op het Rokin. Een jongere broer van deze Philips,
Abraham, ofwel “de oude Rutgers”, werd bekend om zijn topografische
tekeningen, grotendeels gesitueerd langs de Vecht, waar velen van hun
familieleden buitenplaatsen bewoonden. Broer David bezat “Groenevecht”
bij Nieuwersluis, diens zoon David woonde op “Sterreschans”.
Schoonfamilie Van Hoeck kon men onder meer aantreffen op “Ouderhoek” onder Loenen. Zij waren zijdehandelaren. 12
Dirck Bosch stierf op 11 september 1664 “op zijn Hofstede aan de Vecht”.
“Overdam” is vervolgens tot 1717 in het bezit van de familie gebleven, tot
na de dood van Dirck’s zoon Arent Bosch (1649-1708). Dan verkopen
diens zonen Dirck en Jacob het vervolgens aan Pieter Melckpot. (Zie voor
het familieverband de bijlage).
1717-1742 Familie Melckpot op Overdam
Pieter Melckpot werd 18 december 1658 te Oostzaan gedoopt als zoon van
Gerrit Melckpot en Trijn Pieters. Pieter was koopman in Amsterdam, waar
hij op 5 maart 1695 als poorter werd ingeschreven. Hij ondertrouwde op 18
mei 1692 in Oostzaan met Geertruij van Hoven uit Amsterdam. Beide
waren toen al 34 jaar oud en het echtpaar heeft daarna twee dochters
gekregen: Catharina, geboren op 4 april 1695, werd gedoopt in de Westerkerk te Amsterdam en Jacomijna op 10 maart 1700 in de Nieuwe Kerk.
Catharina speelde in de familie en in de geschiedenis van “Overdam” een
belangrijke rol. Nadat Pieter Melckpot overleed in 1722 en was begraven in
de Nieuwe Kerk in Amsterdam, kreeg Catharina “Overdam” in haar bezit.
Catharina Melckpot trouwde in 1715 met dominee Benjamin Winter.
Benjamin was eerst predikant in Genemuiden en werd in 1707 beroepen in
de Beemster. Na hun huwelijk hadden zij een woning op de Heerengracht
bij de Heerenstraat 13 , maar zeker woonden ze ook in de Beemster, want
daar zal hij als dominee toch geregeld hebben moeten optreden. Per
trekschuit was het ongeveer 5 uren reizen van Amsterdam naar Beemster en
dat kon dan alleen nog maar tijdens de zomermaanden. Het is niet duidelijk
of Huize Betje Wolff, de Beemsterpastorie uit 1666 ook door dominee
Winter bewoond is geweest. Dominee Adrianus Wolff, op verzoek van
Benjamin Winter als tweede predikant aangetreden, woonde er als
12

Dr. I.H. van Eeghen. Abraham en Antoni Rutgers: De kunstzin van grootvader
en kleinzoon. Jb. Amstelodamum 67, p.174-188, 1975.
13

Opening testament Benjamin Winter. Not. Jan Ardinois 14 juni 1741. GA Amsterdam.
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predikant in 1730 en bleef er tot zijn dood in 1777. Betje woonde er vanaf
1759 met haar dominee. Het kan zijn dat dominee Winter er vóór hen
woonde. Maar waarschijnlijker is dat het echtpaar Winter op een “Hoeve
van Est” heeft vertoefd, want Benjamin noemde zich “Heer van Est”. Zijn
oudste broer Johannes, in de Beemster gestorven, heeft daar ook zijn laatste
dagen doorgebracht. Er ontstonden conflicten tussen de beide predikanten
en op 19 oktober 1733 vertrok dominee Winter en ging met emeritaat. 14
Het echtpaar kreeg te Beemster vier kinderen, waarvan er twee op jonge
leeftijd overleden. Hun zoon Gerardus trouwde in Enkhuizen en schafte
zich ook bezittingen in de Vechtstreek aan. Hij en zijn vrouw Aletta
Duijvens bewoonden enige tijd “Brugzicht” in Vreeland en bezaten ook de
boerderij “Groot Kantwijk” in Vreeland. Dochter Geertruy trouwde in
Purmerend met Mr. Johannes de Dieu van Texel, die later bij de Oost
Indische Compagnie werkzaam was en in Batavia stierf.
Dominee Benjamin Winter was de jongste telg uit het huwelijk van Gerard
Winter, predikant in Noord-Zijpe en Agatha Pijldoedes. Zij hebben “Overdam” vele jaren in hun bezit gehad en kochten er in 1728 nog land bij.
Catharina Melckpot en haar man gaven toen opdracht aan David Mattheus
de Neufville “een bruijkweer land van 19 Morgen” aan te kopen,
aansluitend aan hun verdere bezit. 15
Op 30 mei 1741 werd Benjamin Winter in de Nieuwe Kerk in Amsterdam
begraven.
De familie heeft ongetwijfeld gebruik gemaakt van de hofstede. Er zal vast
ook regelmatig contact geweest zijn met Johannes Winter, de boven
genoemde oudste ongehuwde broer van Benjamin, die de kleine buitenplaats aan de Hinderdam: “Damvecht”, na 1731 bewoonde. 16 Hij woonde
er tot zijn dood in 1742. Hij staat te boek als reizend stadsbode voor
Amsterdam, waarvan kennelijk redelijk te leven was, hoewel blijkens zijn
testamenten zijn schoonzuster Catharina veel voor hem moest regelen en
hij ook wel eens in financiële problemen bleek te raken.
Op 28 december van datzelfde jaar 1742 draagt Catharina’s schoonzoon,
Mr. Johannes de Dieu, als gemachtigde van Catharina Melckpot, “de
Heerenhuijzinge met zijn stalling, koetshuis, tuinhuis, Coepel en Speelhuis”
14
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bewoners. Jb. Niftarlake 1992, p. 22-32.
15
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over aan Egbert van den Berg Anthonisz. 17 Wij kunnen alleen fantaseren
hoe het er uitgezien heeft.
Catharina hertrouwde in 1745 met een neef van Benjamin, Johannes
Winter, weduwnaar van Grietje Salmander en burgemeester van Oosthuizen (Noord-Holland). In 1769 overleed ook Catharina en werd op 31
maart in de Nieuwe Kerk te Amsterdam bijgezet.
1742-1842 Familie van den Bergh van Lexmond op Overdam
Van Egbert van den Bergh komen wij niet veel te weten. Zijn leven lijkt
zich voornamelijk in Amsterdam afgespeeld te hebben. In het archief aldaar
vinden we dat hij gedoopt is op 12 december 1700 als zoon van Anthony
van den Bergh en Maria Kort. Hij was koopman van beroep, maar van welk
product is niet duidelijk geworden. Wij treffen hem een enkele maal als
getuige bij de doop van een familielid, maar een eigen gezin lijkt hij niet te
hebben gehad. Hij stierf in 1787 en werd op 18 juli in de Oude Kerk
begraven. In het begraafregister wordt geen echtgenote of weduwe vermeld.
De boerderij werd verhuurd blijkens zesjarige contracten à f 360,- per jaar.
Er zijn er twee bekend: uit 1758 met Willem ten Hooven en uit 1764 tussen
hem en Jan Casperse Meyer. 18 Het ging om de hofstede met 25 morgen (ca.
20 ha) land. Er werd bij opgemerkt dat Egbert zelf ook in Nigtevecht
woonde. Hij heeft dus wel zeker op zijn hofstede verkeerd.
In 1782 (22/8) verkoopt hij zijn bezit aan zijn neef Anthony van den Berg
Jr., gehuwd met Elisabeth Pott. 19 Anthony was koopman in granen en eigenaar van rederijen.
De omgeving moet toen prachtig geweest zijn, want ten noorden was
intussen de omvangrijke bezitting “Koningslust” van Frans Bosboom gesitueerd, waarover in een later artikel meer.
Anthony Jr. kocht in 1784 de Heerlijkheid Lexmond (Alblasser-waard) en
vanaf die tijd droeg de familie de naam Van den Bergh van Lexmond. Op
het door hem geschonken Strumpfler orgel in de kerk van Lexmond bevindt
zich het huwelijkswapen Van den Bergh-Pott, een herinnering aan de
familie. 20
17
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De buitenplaats vererfde naar zijn enige nagelaten zoon Anthony Hendrik.

Afb. 5. Aankondiging van de veiling van “Overdam” op 11 juni 1862.
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Mr. Anthony Hendrik van den Bergh van Lexmond, ook koopman, was
actief in diverse nevenfuncties. Hij was lid van de Notabelenraad voor het
departement Zuiderzee en was ook hoogheemraad in het Hoogheemraadschap Zeeburg en Diemen. Van 1816 tot 1836 functioneerde hij in de
stedenraad (toenmalige gemeenteraad) van Amsterdam. Hij woonde in Amsterdam aan de Keizersgracht en heeft behalve “Overdam” ook “Overholland” te Nieuwersluis in zijn bezit gehad. 21 Van 1813 tot 1927 was de
naam van den Bergh daar aan te treffen. Zij hebben dus waarschijnlijk niet
op deze buitenplaats “Overdam” gewoond.
Anthony huwde Maria van Vollenhoven, met wie hij zes kinderen kreeg,
waaronder Jan van den Bergh van Lexmond, die hierna een ondergeschikte
rol speelt.
Op 3 februari 1842 overleed Mr. Anthony. Toen in 1843 de boedelscheiding plaatsvond 22 , waren ter zitting alleen de ongehuwde dochter
Elisabeth van Anthony Hendrik aanwezig en de echtgenoot van zijn
dochter Elisabeth Maria met haar drie kinderen, Pieter, Anthony en George
Clifford.
Behalve een tweetal hofsteden in Ruwiel en partijen wei en hooiland, komt
aan bod: “De grond van gewezene sedert (= kortgeleden) geamoveerde
Heerenhofstede Overdam (thans Bosch- Bouw- en Moesgrond)”.
Omstreeks 1841 is er dus een einde gekomen aan de buitenplaats “Overdam” en bleef alleen de boerenhofstede bestaan.
Bij de boedelscheiding wordt duidelijk dat Mr. Anthony van den Bergh de
hofstede toebedeelde aan zijn kleindochter Jonkvrouwe Marie van den
Bergh, enige dochter van zijn eerder genoemde zoon Jan van den Bergh,
gehuwd met Jonkvrouwe Catharina Andrea Geertruid Martini Buys. Maar
in 1843 waren zowel Jan van den Bergh als diens dochter Marie overleden.
Uit de formulering kan men opmaken dat de familie hiervan nooit heeft
geweten. De hofstede “Overdam” behoorde nu aan de erfgenaam van Jan
en Marie en dat was Catharina Martini Buys.
1843-1862 Catharina Martini Buys was Ambachtsvrouwe van Loenersloot, Oucoop en ter Aa en woonde op kasteel Loenersloot. Op 2 december
1861, na haar overlijden op 6 januari van dat jaar, kwam haar bij de notaris
neergelegde olografische uiterste wil (met de hand geschreven wilsbeschik21
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king), door omstandigheden vertraagd, te voorschijn. 23 Bij haar uitgebreide
bezittingen hoorde ook de boerenhofstede “Overdam”, door haar verkregen
uit de erfenis van haar overleden dochter Marie. “Overdam” bestond nog
slechts uit een “bouwmanswoning met annex koestalling, schuur, hooiberg
en bos en weiland” samen 46 bunders, met een gezamenlijke geschatte
waarde van f 106.300,-. De familie Martini Buys had nu de beschikking
over “Overdam”. Catharina’s broer Mr. Anthony Adriaan Martini Buys en
drie zusters besloten het van de hand te doen en wel publiek te veilen. Er
werd een gedrukt boekje vervaardigd van 8 pagina’s, waarin de
boerenhofstede uitvoerig werd beschreven (afb. 5 24 ).
Kort daarna (11-6-1862) volgde een publieke veiling in het logement van
Jan Koekenbier te Loenersloot. De boerenhofstede “Overdam” werd geveild met griendbos, boomgaard, moesland en partijen hooiland en afgemijnd door veehouder Anthonie de Haan op f. 52.876,-. 25
1862-heden Familie de Haan-Vedder op Hoeve Overdam
Anthonie de Haan is de eerste uit een lange reeks familieleden die op de
oude buitenplaats een veehouderij en melkbedrijf begint. Een stuk van de
oude glorie werd zorgvuldig in stand gehouden en bestaat nog. Van zijn
dertien kinderen zette na Anthonie’s dood in 1898, zoon Adrianus met
Aaltje Kersbergen het bedrijf voort en na hem kwam diens zoon Bart de
Haan op het bedrijf. Bart trouwde in 1921 met Jacoba Vedder, uit een
Nijkerks geslacht.
De familie Vedder bleef de hoeve trouw: Barend Hendrik Vedder met
Maria Cornelia Koopmans en daarna hun gelijknamige zoon met Ria
voeren tot heden de regie over het bedrijf.
Kort geleden werd deze historische plek door de Vechtplassencommissie,
samen met Waternet en Natuurmonumenten opnieuw geaccentueerd en
gesierd door een waterbank, (afb. 6a en 6b) net zoals te zien is op de prent
uit de Zegepraalende Vecht. 26
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Afb. 6a. “Overdam” anno 2012.

Afb. 6b. De nieuwe waterbank aan de Vechtoever.
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Bijlage familiegegevens
Geslacht Bosch (Overdam):
I Arent Bosch, geb. Amsterdam 11-3-1694, begr. Amsterdam OK 25-7-1769 tr. 1) (1718)
Eletta (Th)esingh, overl. 1733; 2) (28-5-1738) Cornelia de Veer, geb. Amsterdam 1706,
overl. Amsterdam 27-3-1784; dr. Van Lodewijk de Veer x Hester van Halmael
Kinderen: 1e huwelijk:
Kinderen 2e huwelijk:
1. Arent 1719-1774
6. Maria 1739-1739
2. Egbert 1721-1724
3. Eletta 1723-1723
4. Dirck 1724-1728
5. Eletta 1726-1726
II Arent Dircksz. Bosch, geb. 1649, overl.1708 tr. (1673) Maria van Gelder, geb.? overl.
1701
Kinderen:
1. Dirk 18-8-1675, overl. 1723 tr. (1698) Geertrui Roleeuw, overl. 1758
2. Jacob 18-11-1678, overl. 1719
3. Elisabeth 1680-1706 (in kraambed) tr. (1706) Geret Looten
4. Catharina 8-7-1686-1747
5. Maria 24-12-1689-1792 tr. (1709) David van Halmael
6. Arent 11-3-1694 tot 25-7-1769
III Dirck Arentsz Bosch, geb. ca. 1615 begr. 16-9—1664 OK Amsterdam overl. op zijn
Hofstede aan de Vecht 11-9-1664; otr. OK 23-12-1636 tr. (11-1-1637) Lysbeth Joosten
Anslo, geb. ca. 1618, dr. Van Joost Claes en Niesje Lamberts
Kinderen:
1. Joost 1638-1639
2. Elisabeth 1640 tr. (1660) Philips Rutgers (1631-1701); zn v. David Rutgers en
Susanna de Flines
3. Niesje1642-1726 tr. (1667) Cornelis Anslo
4. Maria 1646-1647
5. Arent 1649-1708
6. Neeltje 1646-1682 tr. (1664) Pieter van der Vecht
IV Arent Dircksz Bosch, geb. 1580, begr. Amsterdam OK 11-10-1647, tr. (18-3-1603)
Lysbeth (Elisabeth) Jansdr. de Vogel, geb. Gouda 1585; dr. v. Johan Lenaartsz. de Vogel en
Maria Aalbertsdr. Grootewael
Kinderen:
1. Aaltje (1610-1612)
2. Marretje 1613 tr. (1636) Joris Sijen Pietersz. zn.v. Pieter Sijen (ca.1592-1666)
en Marretje Cornelis Grotewael (1593-1666), beide mogelijk geschilderd door
Rembrandt.
3. Dirck 1615-1694
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V Dirck Aerts Bosch geb. 1545, overl. 1591 tr. Aleida de Lange (1555-1652).
Geslacht Melckpot (Overdam):
Pieter Melckpot, ged. Oostzaan 18-12-1658, koopman, zn. van Gerrit Melckpot en Trijn
Pieters, tr. Oostzaan 14-5-1692 Geertruij van Hoven.
Kinderen te Amsterdam:
1. Catrijna 4-4-1695, overl. Amsterdam 31-3-1769
2. Jacomijna 10-3-1700
Catharina Melckpot, otr. 1) Benjamin Winter, ged. Noord-Zijpe 1-2-1679, overl. Amsterdam
30-5-1741; zn. van ds. Gerardus Winter en Agatha Pijldoedes 2) Amsterdam 7-10-1745
Johannes Winter wednr. Grietje Salmander.
Kinderen uit 1) ged. te Beemster:
1. Geertruij 16-6-1717, jong overl.
2. Gerardus 11-8-1720
3. Geertruij 7-4-1723
4. Agatha 11-1725, jong overl.
Geslacht van den Bergh van Lexmond (Overdam):
Egbert van den Bergh, ged. Amsterdam 12-12-1700, begr. Amsterdam OK 18-7-1787, zn.
van Anthony van den Bergh en Maria Kort.
Anthony van den Bergh Jr., ged. Amsterdam 24-7-1740; zn. van Anthony van den Bergh de
Jonge en Susanna Lubeley, otr. 27-4-1764 Elisabeth Pott; dr. van Jan Arnold Pott.
Kinderen:
1. Anthony Hendrik, geb. Amsterdam 6-12-1771, overl. Amsterdam 3-2-1842
2. Jan Arnold, geb.Amsterdam 26-3-1773, begr. Amsterdam NK 15-12-1780
Anthony Hendrik van den Bergh van Lexmond, geb. Amsterdam 6-12-1771, overl.
Amsterdam 3-2-1842; tr. Lexmond 4-6-1792 Maria van Vollenhoven; dr. van Jan Messchert
van Vollenhoven en Elisabeth van den Poorten.
Kinderen ged. te Amsterdam:
1. Elisabeth 7-4-1793
2. Elisabeth Maria 25-12-1794
3. Anthony 24-2-1797
4. Jan 21-3-1798; overl. 19-10-1823
5. Josua 22-4-1807
Jvr. Marie van den Bergh, overl vóór 1842 en Jvr. Catharina Andrea Geertruid Martini Buys
overl. 6-1-1861.
Geslacht De Haan-Vedder (Overdam):
Anthonie de Haan, geb.? 1822, overl. Nigtevecht 19-10-1898 tr. (Laag Nieuwkoop 21-81845) Neeltje van den Bosch, geb. Laag Nieuwkoop 1827; dr. van Gerrrit Anthoniesz. en
Niesje Willems de Wit.
13 kinderen te Ruwiel, waarvan het 8ste kind: Adrianus opvolger wordt.
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Adrianus de Haan, geb. Ruwiel 5-4-1861, overl. 26-1-1941 tr. (Nigtevecht 25-4-1889)
Aaltje Kersbergen, geb. Nigtevecht 27-6-1867, overl. Nigtevecht 22-10-1919; dr. van Bart
Kersbergen en Neeltje van Schaik.
8 kinderen te Nigtevecht, waarvan de tweede zoon: Bart opvolger wordt:
Bart de Haan, geb. Nigtevecht 16-8-1891, overl.28-11-1958 tr. (Nigtevecht 1-9-1921)
Jacoba Vedder, geb. Diemen 11-2-1893, overl. Nigtevecht 16-11-1948; dr. van Aart Vedder
en Aagje Hol.
Geen kinderen.
Barend Hendrik Vedder, zn. van Barend Hendrik Vedder en Aagje Vedder, geb. Diemen 1110-1921, overl. Nigtevecht 13-4-2006; tr. (Amsterdam 30-4-1947) Maria Cornelia
Koopmans, geb. Amsterdam 31-3-1929, overl. Nigtevecht 7-12-1992.
Kinderen:
1. Barend Hendrik, Amsterdam 26-5-1947
2. Hestertje, Diemen 21-2-1950
3. Willem Barend, Diemen 16-11-1952
Barend Hendrik Vedder, geb. Amsterdam 26-5-1947, tr. Kamerik Ria Boer, geb. Papekop
31-12-1948.
Kinderen:
1. Maria Cornelia, Nigtevecht 12-6-1972
2. Barend Hendrik, Bussum 23-8-1974
3. Jacobus Gerrit, Bussum 13-4-1978
4. Arie Hendrik, Naarden 11-12-1987
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