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Foto omslag:

De H Mor•o r1eme'voorikerk vlak no de inwijding in 1890. Rechts op de foto is
de Srichrs Ankeveense molen zichtbaar. Het parochiehuis is pos rond 1918
gebouwd. Links ligt het net opgehoogde kerkhof Wie weet wat voor beeld door
sroot? Defoto is geschonken door Hans Bak. Toevallig heeft de aanbesteding in
1888 plaatsgevonden in Café Bak (nu het Spiegelhuys) naast de plek voor de
nieuw te bouwen kerk.
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Van de redactie

Gerard Baar

Nummer 90, een mijlpaal. Op de omslag dit keer een unieke foto van de kerk
van de H. Maria Hemelvaartparochie. Net af, al het bouwmateriaal zal per
boot over de Reevaart zijn aangevoerd.
De Stichts-Ankeveense molen (zonder
wieken) aan de rechterkant van de foto
doet mij aan mijn grootvader denken.
Barend Baar woonde er toen met zijn
broer Albert en zijn met molenaar Besemer hertrouwde moeder en diens kinderen. Het was geen vetpot. Hij heeft
met een stuk of tien andere jongens en
meisjes, in door jonge vrouwen in elkaar
genaaide co1ru11uniepakjes ofjurkjes, als
eerste ofbijna als een van de eersten zijn
H. Conm1uoie in deze kerk gedaan. De
freules Warin waren niet gecharmeerd
van de pronkzucht van de stichter van
deze kerk, pastoorVismans. Ze verweten
hem dat hij zijn armen in de kou liet
staan. ('Special 200 jaar H. Maria Hemelvaart',Werinon 79, september 201 ·1).
Een groot artikel over het boerenleven
van een Bergse boer in ruste, Dirk van
den Broek, krij gt even voorrang op het
vervolg van de geschiedenis van WSV
de Spiegel. De boeren drukten tenslotte
lang voor het ontstaan van de plas hun
stempel op de gemeente Nederhorst den
Berg. De terugblik op die watersportvereniging heeft dit keer de afineting van
een jol. De grote jachten kwamen pas de
Spiegelplas biru1envaren toen in de zestiger j aren de economie aantrok. Jordaankruisertjes telden niet meer mee. glimmende, witte recreatiejachren \'Oerden
sindsdien de boventoon. De directeuren
van Van Olphens Eierpoederfab riek (nu
De Rietlanden) beten het spits af, hun
aan- en afrneerplaacs lag achter een berg
stinkende eierschalen. Claudette Baar-de
Weerd gaat langer terug in de tijd (naar
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WO I) dan twee andere schrij vers in deze
tütgave. Even Boeve vertelt boe hij door
niet vermoede omstandigheden kunstzinnig is geworden en Anne Fortt.iin haalt
een periode terug dit' uiteindelijk resulteerde in h et landschap rond de Spiegelplas zoals het er nu uitziet. Het heeft natuurlijk zijn tijd nodig gehad.
Leen Houtop blikt terug op zijn jeugd
met behulp van een vogelvluchtfoto, die
ook bij mij herinneringen oproept. Naast
mij ongetwijfeld een ouder deel van de
dorpsgemeenschap. Schroomt niet. desnoods sn1urt u mij uw met de hand geschreven verhaal toe. Uw pennenvrucht
draagt dan eigenhandig bij tot een wat
langer voortbestaan van her handschrift.
Bij stroomuitval kunt u lekker doorschrijven (mits de kaarsjes op de juiste
plaats liggen) . Els Joosse neemt de voormalige bewoners van kasteel Nederhorst
weer voor haar rekening, de tijd van de
ganzeveren.
Op naar de honderd! ln 2020 kan die
honderdste Werinon van de dru kpers rollen. want er \·erschijnen dir jaar drie
\Verinons (\\"aarYan één Spei:ial). Er
gloorr hoop. de volgendt' keer sra,u er zo
goed als zeker werk y;m cwee mem,·e
medewerkers in uw \·erenigingsblad.
Her tüteindelijke doel blijft rnjonging. lk
kan dankzij de verhalen van mijn grootvader Barend zo'n beerje teruggrijpen
tor de Frans-Duitse oorlog van 1870. Een
jonger iemand misschien rot tussen de
rwee wereldoorlogen. Een nog jonger
iemand tot ... gisteren?
•

Impressie Jaarvergadering 4 maart 2016
De opkomst lag rond de 50 personen. Voor de jaarvergadering is een Nieuwsbrief uitgegeven. De brief bevat een met foto's opgeluisterd overzicht van de
activiteiten in 2015. De brief is te lezen op de site: www.historischekring.nl.
Na een korte bespreking over de inhoud werd ingestemd met de verslagen
en de begroting voor 2016.
Ans Baar

BESTUURSVERKIEZING

M.1rijke Ovcrmars,Jaap Jansen en Ham:m Veldhuisen waren aftredend en mee
he rkiesbaar. Unaniem werd ingestemd
met de herbenoeming van To n Kuijs en
de benol.'ming van Petra van ' t Klo oscer
,1(, penningmeester. Corry SchlHmlijk
nulc hec penn111gmeesterschap 111 voor
een functie Yan algemeen bestuu1,lid.
De samcnscelling van bet bl.'stuur is nu:
Ton Kuijs - interim-\•oorzicter
Ans Baar - secretaris
Petra van ·c Klooster - penningmeester
Corry Schoordijk - lid.
Ûl' functie van voorzitter 1s vacant Am
Baar heeft de functie van sec:ret.ll'I\ weer
op zich genomen, maar kijkt uit na,11
een opvolger. Als u zich geroepen

voelt, HEEL GRAAG. O ndanks de
benadering van vele potentiële kandidaten voor deze functie is tot nu
toe NIEMAND bereid gevonden het
van haar over te nemen. Kandidaten
kunnen zich al~nog melden bij Ton Kuijs
0294-253443 of Ans Baar 06-13854825.
AFSCHEID BESTUURSLEDEN

Interim-voorzitter Ton Kuijs dankte de
aftredende bestuursleden Marijke en
Herman voor hun inzet. Vervolgem

richtte hij het woord tot Jaap, die aan de
wieg hc:cft gestaan v:m ,Ic vereniging en
ruim 29 J,1,ir op zijn ,peciale wijze betrokken i\ gewce'>t bij het wel en wc.:
'<111 de Hbtori\thl" Kring. Dit gegevtr
en z~jn lange ~ta ll \.11 1 dienst zijn rno1
her bestuur aanleiding r:..:weest 0111 J:lJp
ce benocmen cot erl.'-\·oorzitter \ 111 tk•
Hi,tt>rische Kring. Hee yoorstel \erd
met .lpphu~ ondersc.:und.
Tor sloc was er voo1 de :üèredend h~
stunrsledcn een prescnrje.
BEZOEK WETHOUDER SANDRA v. RIJKOM

l maart .J.I. l\\".1111 \\Ctlmutle r
Santl .1 \an R°JI v 11 m .!czebd1.1p \Jll
am b tu11.n M.1111111 \:,11 (h ilP \\trld1ezoel blJ de Hi~ ,ori,cht 1 n11g. l-k1 doel
van bt·t \1, zod w<1s J..., 11111,mJken m<:r
wac dl' h nng zn el docl e 111 hui' hedè
De .icov11citen werdt•n toeµ ltdu en vei du1delijl met een demm1s1 1tie \an h t·t
foto-opsl 1gsysteem en dt\ l 1w 'Pl'C1,1k·
uitgaven van Wl.'rinon.Verdcr i' nnl! ,·an
gedachten gewisseld owr het idee \,lil de
wethouder om een e'.\positie te organiseren in het gemeentehuis van kunst uit
de dorpskernen van Wijdemeren. Hiervoor gaan we op zot'k naar geschikte
kunstSrukken.Al met al een waardevolle,
maar vooral geanimeerde kennismaking.
D111 sdag

Wij bedanken haar voor haar komst.

Inleveren van kopij voor Werinon Nr. 91 kan tot 15 augu stus 2016. info@historischekring.ni
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4 juni - Excursie Abcoude/bezoek Fort
Abcoude

De excursie searr om 09.30 uur met koffie/thee in het paviljoen va n de Stichting Viscentra Gehandicapten aan de
R.ij ksstraatweg, op het terrein van Fort
Abcoude. Na een introductie van onze
gids de heer Timmer wordt de groep in
tweeën gedeeld. Een groep krijgt een
rondleiding in en rond het fort en de andere groep gaae mee de heer Timmer
mee voor een rondleiding door het historische centrum van Abcoude. De groepen wisselen elkaar daarna af. Als eindtijd denken we aan 13.00 uur. Aan de
excursie kunnen maximaal 20 personen
deelnemen . Als maatstaf voor deelname
gelde dan ook de volgorde van aanmelding. Aanmelden voor de excursie is
mogelijk via ansbaar@ gmail.com of
06-13854825. Voor deelname aan de
excursie vragen wij een bijdrage van
€7,50 p.p.

Let op! De laing begint om 20.00 uur
en wordt dit ke!er. op donderdag, gehouden in het Sociaal Cultureel Centrum, Blijklaan 1.

3 november - Lezing 750 Jaar Vreeland

Schenkingen

Die avo nd komt Juliette Jonkcr-Duynstee vertellen over buurdorp Vreeland.
ln 2015 vierde Vreeland feest vanwege
het feit dat het 750 jaar geleden stadsrechten ontving van de Urreclme bisschop. Ter gelegenheid van dit bijzondere
jubileum ,·erscheen het boek ' Vreeland,
750 jaar gesc/1iedeuis i11 voge/11/11d1t', verlucht mee zo'n 400 foto's grotendeels
uit particuliere collecties.

Fam ilie] Welle

Berger Anton Cruysheer nam hierin het
deel over de vroege mjddeleeuwen en
het kasteelVredelam voor zijn rekening.
De overige teksten zijn van de hand van
Juliette Jonker-Ouynstee. Zij zal deze
avond aan de hand va n mooi beeld4

materiaal spreken O\'er de geschiedenis
van het stadje Vreeland. met onderwerpen die variëren van het landschap en
religie toe boeren en buitenplaatsen, middenstand en planologische ontwikkeling.
Natuurlijk komen ook de banden en
raakvlakken met Nederhorst den Berg
aan de orde!

WERINON

• Verschillende herdenkingsmunten.
M. ltiwer
• Kroning Bearfr-:. te \\'eten J0-4-1980.
Fam. Breed
• Oude Werinon~· en oude! rekeningen
\'an dorpsondernemers.

Hr. Kocke11bier
• Merklap voorstellende de regeerperiode van Wi lhdmina van 1898
tot

1948.

• Distributiestam kaarten uit WO Il.

Hr.]. Bak
• Foto van de H. Maria Hemelvaartkerk nee na de inwijding van 1890.

•

Fac~imile van Kabinet van Nederlanclsche Oudheden en Gezichten,
(Graveur den Konst-rijken Abraham
R.ademaker, Uitgeverij Willem Barent.~, 1725, Boekverkoper op den
Nieuwezyds Voorburgwal).

Tr1111s 11n11 de Klok
• Aandenken aan het 25-jarigjubileum
van burgemeester Harinxma thoe
Slooten.

De openingstijden van de studiezaal
van het Streekarchief Gooi en Vechtstreek zijn veranderd

Met ingang van maandag 15 februari is
de studiezaal in plaats van maandagmiddag op dinsdagmiddag gesloten. De openingstijden zijn hierdoor als volgt:
• Maandag, woensdag, donderdag en
vrijdag van 9.00-17.00 uur.
• Dinsdag van 9.00-13.00 uur.

Alle WERINONS zijn na te lezen op de website: www.historischekring.nl

Het kerkje van Zwaag

Gerard Baar

Zij namen naar aanleiding van het artikel in
Werinon 89, 'De inundatie van Nederhorst
den Berg en omgeving
in mei 1940', contact
met ons op.Vanwege dat
kerkje schoot mij te binnen dat alle Bergers bij
de voorbereiding van
een eventuele evacuatie
hun geloofsrichting op
De R. K. kerk op de foto is tege11woord(~ het 011der/.io111m '"'" de vere11igi1ix
moesten geven. Het was
l-lis1<>risd1 z,,",,g. Tydens de eimiatie i111111·i 19-10 11\ts hij 011getll'ij(tld re klein.
in die tijd zaak de
Op pagina 6 vindt U wat foto's van het ·vluchtelingen' zoveel mogelijk bij geaanbieden van de cadeaus aan de burge- zinnen met hetzelfde geloof onder te
meesters van de dorpen in West-Fries- brengen. De verzuiling gold toentertijd
land, welke geheel uit giften van de nog volop als leidraad voor de omgang
Bergse bevolking bekostigd waren.
binnen de samenleving. Het reisje liep
Het dorp wilde haar dankbaarheid tonen natuurlijk uit, zodat een tiental Bergers
voor de opvang in mei 1940. Dat was door een ijverige politieman op de bon
vorigjaar natuurlijk precies 75 jaar gele- geslingerd werd omdat ze zonder licht
den. Her feestelijke dagje uit, inhoudend huiswaarts fietsten. De burgemeester vereen fietstocht naar Muiden en een boot- zocht middels een smeekschrift aan de
reis naar Hoorn. vond echter plaats in Officier van Justitie om clementie voor
1942.
•
de overtredingen.
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Na drie-en-zeventig jaar een hernieuwde
kennismaking
Naar aan leiding van het
artikel over de inundatie
in Werinon 89.
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2. ]0/11111 valt de Berg l.emg uil Zwaag i11 1940.
3. De aa11gebode11 gesclrenke11 i11 1942.
4. Bewijs wm deelname. (Er gi11gen ro11d de 400 Bergers mee)
5. De boot. (Voor 300 perso11e11)
~·-"······-~··,,."•.•"".".•l±f~"
6. Aan boord: rechtsvoorJoha11 van de Berg.
--~,.....,...-...,.....,.______.,,
7. Derde van red1ts Cor va11 de Broek va11 Vecl1tziclrt? Mider va11 Dirk?
8. Bij /rel bezoek va11 de Historisclre Kring Wognum am1 de ntimte van de HKN in het Sociaal Cultureel Ce111nm1 am1 de
Blijk/aan. Vl.11.r. Ans Baar, uit IM>g1111111 Kio1ra Leeuw, Ben Kalb e11 de tachtigjarige secretaris Lena Bo11te-Korrelboo111.
Iets daarad1ter een va11 onze ICT-specialisten Jol11111y 11(111 Mourik.
PS. Het verloop van de reis i11 1942 is door Nico Bla11kendaal besc/1reve11 in Uiri11011 n11m111er 18. Dit is te vi11de11
op www.l1istorisc/1ekri11g.nl.

Mobilisatieperikelen ten tijde van WO 1
Op zoek naar wat gegevens over die periode in het Streekarchief te Hilversum,
viel mijn oog op een smeekschrift aan de Minister van Oorlog, geschreven
door de Bergse Aaltje Wieman, moeder van drie kinderen.
Gerard Baar

In september l 916 stuurde zij deze brief trouwde mannen het gemis aan gezins(op aanraden van de burgemeester) en leven. Jan had het geluk dat hij eens in de
somde daa rin de gerezen problemen op. week zijn vrouw en kinderen kon zien.
Ze ondertekende de brief met haar meis- Hij mocht iedere zondag naar huis vanjesnaam, heel opmerkelijk, want ze was wege het feit dat hij in een fort was
getrouwd met Jan Snel. Aaltje pleitte in gelegerd (kans op reuma misschien?).
haar ~chrijn'.n \'Oor her \'anaf 1 juli met Soldaten die bij andere \'erderugingsterugwerkende kracht omvangen van een werken hun tijd lagen te verdoen. konhaar toegekende duurtetoeslag \'an 15% den maar eens in de veertien dagen een
dag mee verlof. Die afzonderlijke regeop de toen geldende gezinstoelage.
Haar echtgenoot Jan diende zijn twee lingen veroorzaakten grote problemen
jaar durende mobilisatietijd uit als landweerkanonnier in Fort Voordorp (bij
Utrecht achter Fort Blauwkapel, richting
De Bilt). Hij bezat een bocrengedoetje in
....
de Spiegelpolder, maar nadat hij een
U•
~~-rt-L.'1 ""
handwasserijtje had overgenomen. kreeg
.<,; . l h '
z l>
'V'
L<...:? •
Jan al snel de bijnaam I3aron Zeepsop.
,,
J"'
u- ,,,.
""
Die titel dankte hij aan zowel zijn op- ;~~
I
IP L ~• "
~........ _.,(~
.l.fi ;
'' "'
treden als aan zijn enorme stemvolume. _,..,.._.... ,,,,,,
,"
I v·
..;- ,,,
-~ /;
/,........ _/.
"_,.
,
Hij bouwde zijn aankoop onder de
Á,.h
/.-~naam Wasserij Nederhorst uit tot een . ":;(:_/~" ~~
t J'.
I ~"
,,.
.
' u• ,",..
gerenommeerd bedrijf, op de plek waar ~ ·~P.
<"
I•
I ".
~" ..1"
, f/• , _ "
~L
nu Jachthaven Nederhorst is.
,,,~-~'6?h
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Terug naar 1914-1918

Jan kwam er niet onderuit, net als alle
andere strijdbare mannen russen de 18 en
~5 jaar. Ze moesten noodgedwongen
rwee onzekere jaren in een vreemde omgeving doorbrengen.
Over het algemeen genomen brachten
de meeste mannen hun mobilisatietijd in
lijdzaamheid en verveling door. In de
totaal vier jaar durende mobilisarietijd
gingen er heel wat manuren in ledigheid
verloren. Bovendien knaagde bij ge-

In 19 14 wierpen b111germm111e11 i11 0 11i!mwcr i11 opdmdu
111111 Defensie, 11'llarsrl1ij11/{ik c>/J c•1•11 in de Oflel/ van de
Com1111111da11t 1>a11 ,'\ ïe1111-ers/11is s1rnt~~isd1e plek, ee11 batterij op. H1111 loon sraar mer naam e11 roeuaa111 vemreld
op deze afdnik uit lrtt Gemre11tt11rr/1i~( 1\111 ouze voormalige .~ememre. Er ::111/err 11".1{ 11't'I nazaren v.111 de::e
11ra1111eu i11 011::e dorpen 11'tl11e11. U :::1er op deze afdnik
de lro..ogre '"'" her salaris 1't'rl11e/d
WERINON
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bij het openbaar vervoer. Jan heeft daar
hoogstwaarschjjnJjjk geen last van gehad, de fiets was al aardig gemeengoed.
Latere jaren

Tussen de twee vvereldoorlogen in bracht
Jan Snel sr. zijn wasserij tot bloei. Bovendien stichtte hij een groot gezin, waarvan
de meesten een tijdlang in zijn wasserij
werkten.Achter de fabriek oefende af en
toe de Vrijwillige Landstorm op zijn legakkers.
Misschien wist hij daardoor van de hoed
en de rand, want na de capitulatie van
Duitsland, begin mei 1945, benoemde de
burgemeester hem tot commandant van
de BS (Binnenlandse Strijdkrachten). Hij
behoedde in die spannende dagen het
dorp voor een ramp. Een paar overmoedige jongemannen van de bovengronds
gekomen ondergrondse arresteerden de

enige in het dorp gelegerde Duitser. Die
man stond bij de bevolking bekend onder de bijnaam 'het kippenboertje'. Hij
had in de paar jaar dat hij in Nederhorst
den Berg rondliep volgens zeggen nergens naar omgekeken en alles op zijn beloop gelaten. Hij dronk zijn biertje in
een van de plaatselijke herbergen en
vond alles verder best. Commandant Jan
Snel was des duivels over dat eigenmachtig optreden, want de in Nigtevecht gelegen Kriegsmarine kreeg er
lucht van . Zodoende togen een paar mariniers op hoge poten öchting Nederhorst den Berg, teneinde orde op zaken
te gaan stellen. Jan Snel ging de naderende mannen onvervaard tegemoet. Hij
wist, mede geholpen door zijn krachtige
stemgeluid, de ontstane gespannen situatie op zodanige wijze op te lossen dat
geweld uitbleef. De opgepakte Duitser
vertrok daarop met zijn medesoldaten
naar Nigtevecht, zonder dat er slachtoffers gevallen waren. Dit was zonder meer
te danken aan Jans' kordate en krachtige
optreden, het had totaal anders afkunnen
lopen.
Dat is in de omgeving wel gebleken.
Onnadenkende opgewonden jongens
wilden hier en daar, net als in Nederhorst
den Berg, ook op hun manier orde op
zaken stellen, terwijl de vrede nog niet
officieel was getekend. Soms is dat vreselijk uit de hand gelopen, o.a. in Wilnis
en Vinkeveen. In die dorpen braken
daardoor gevechten met de Duitsers uit,
welke aan een aantal van die jongeren
het leven heeft gekost.
Jan Snel kreeg later voor zijn optreden
een persoonlijk door burgemeester
Harinxma thoe Slooten geschreven bedankbrief.
•
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Nederhorst den Berg en de
voedselvoorziening gedurende
de 1e Wereldoorlog
c1audette saar - deweerd
Ten gevolge van de oorlogsdreiging en nog voordat er sprake was van oorlogsverklaringen tussen de versch illende Europese la nden, ontstond er eind
juli 1914 enige paniek onder de Nederlandse bevolking. Ze hamsterde goederen, nam banktegoeden op en ruilde papiergeld zo snel mogelijk om voor
zeldzame gouden of gangbare zilveren munten. Het laatste in de veronderstelling dat de munten hun waarde zouden behouden. Hierdoor ontstond
een tekort aan munten waardoor de regering eerst 'noodgeld' en daarna
'zilverbonnen' (afb.1} invoerde om dit op te vangen.
Direct na het uitbreken van de oorlog,
vaardigde Nederland de neutraliteicsproclamacic uit, waarna de Duitse C hef
Generaal Moltke liet weten de Nederlandse neutraliteit stipt in acht te zuUen
nemen.
Ook België was neutraal, maar de Duicse
troepen ~chonden haar neutraliteit, waardoor ook Groot-Brittannië zich in de
strijd mengde. Dit leidde voor Nederland tot economische problemen. De
Engelsen blokkeerden namelijk in de
loop van de oorlog de doorvaart van
handelsschepen in de hoop de Duitsers
zo te isoleren en hun economie cc treffen. Nederland was echter aangewezen
op de imporr van grondst0ffen en koloniale goederen. Door de Engels blokkades maar later ook door die van de Fransen stagneerde de toevoer. Bovendien
waren verschiUende Nederlandse schepen het slachtoffer van de verscherpte
duikbootoorlog die in het vo01jaar van
1915 zou beginnen.
In de loop van de oorlog kwam er in
Nederland steeds meer gebrek aan allerlei goederen, wat al snel tot honger
leidde mede ten gevolge van de coene-

mende werkloosheid en de lage dagvergoeding (één gulden per dag) voor de
gemobiliseerde soldaten. De duurte van
overzeese producten, de toenemende
rantsoenering, de permanente mobilisa-

tie, duizenden vluchtelingen en geïnterneerde buitenlandse soldaten, gaven het
dagelijks leven gedurende de oorlogsjaren een zorgelijk aanzien. Al leek Nederland vergeleken met de oorlogvoerende landen en vooral met België, een
oord van veiligheid en rust. Op de overheid rustte de taak om voor een eerlijke
verdeling van de eerste levensbehoeften
zorg te dragen.
WERINON
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De levensmiddelenwet uit augustus 1914

veevoer te gebruiken. Rogge werd iu de
steden nauwelijks gegeten maar op het
platteland vormde het, naast de aardappel, het hoofdvoedsel van de bevolking.

Het hamsteren door huisvrouwen
dreigde eind j uli 1914 al te leiden tot
prijsopdrijving van en tekorten aan levensmiddelen en huishoudelijke arcike- Vooral in de armere gezinnen zorgde het
Jen. Daarom kregen de burgemeesters gebrek aan graan voor problemen omdat
van gemeenten de bevoegdheid van het het brood voor hen te duur werd. De
Ministerie van Landbouw, Nijverheid en broodkaan deed zijn intrede, voor elke
Handel om de in hun gemeenten aan- minvermogende ingezetene kwam er onwezige levensmiddelen, goederen,
.... .."..
gebuild tarwebrood, het zogebrandstofen dergelijke in beslag re -:::.:::::i::t.':.' naamde bruinbrood of regeringsnen1en. De În\voners konden deze ::~:
~t!·à~
brood. De bLlkker verkocht het
llrin"S!1t htbewarillf
tt
'"''
"·
oederen
tegen
'redebrood door middel van
g
Losse bons aJjn ongeldig,
lijke' prijzen kopen Vtt'*'tn b«I°: ;·r:_~.n~~~~ ~.:,:c::::n.tt ••tnnil'"·
een broodkaart, welke
in 1915 recht gaf op
aangezien de winkeRIJKS500
gram tarwebrood
liers en handelaren een
Op ••n tart i!Sli YtfkrilgllMf:
vergoeding kregen van
per dag per persoon teWittebrood - Zoet Roggebrood,
Bakkersboachult en Tarwebloem.
de overheid voor evengen 6 cent per portie.
Slechts j!eldig voor de 29" week.
(ajb.2) Voor het luxere
tueel geleden verlies bij
Uttduh:tf!•••=~~uMlflzt.1
lagere prijzen. Dit aUes '*"""' "·..:.~·~:=-=~........... '!.
wittebrood moest meer
s
·- "" .... .--."
werd geregeld in de lebetaald worden.
vensm.iddelemvet van
Ajb. 2. Bro1>dka11rte11.
De distributiewet
augustus 1914. Het Mjn.isterie van Landbouw
van 1916
ging als het ware goeDe invoering van de disderen kopen en verkotribu tiewet \ran augustus
pen. Een preventieve
1916 had niet alleen t<:
maatregel die niet overmaken met schaarste aan
bodig bleek in de nagoederen maar ook met
volgende oorlogsjaren.
de in het begin van 1915
ingezette prijsstijgingen
De broodbon
van de belangrijkste
De eerste problemen deden zich voor voedingsmiddelen en gebruiksartikelen.
rond de schaarse grondstoffen voor de Mer als gevolg dat wat er was, zo eerlijk
broodbereiding. De regering kocht zelf mogelijk verdeeld moest worden. De
tarwe in de VS. en Z uid-Amerika, toen plaatselijke overheden kregen de verantbleek dat eind augustus 1914 de voor- woordelijkheid voor de uitvoering van
raad nog slecht~ voor 2 à 3 weken toe- deze wet en fungeerden als een soort
reikend was. Op de aankoop van tarwe 'groothandel' doordat de in- en verkoop
volgde al snel de inkoop van rogge, meel van producten via hen plaatsvond, zij
en veevoer. In j uli 191 S kregen de boe- vormden zo de schakel tussen het Rijk,
ren zelfs het verzoek geen rogge meer als de winkelier en de consumem.

WITTEBROOD-KAART
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Hoe werkte de distributiewet?

Het Ministerie van Landbouw informeerde de gemecnren over de beschikbaarheid van bepaalde levensmiddelen
zoals tarwemeel, varkensvlees, spek, ver,
melk, boter, groenten, aardappelen en
goederen door het rondzenden van circulaires. De gemeenten gaven aan het
ministerie door waaraan de bevolking in
hun gemeente bchoefie had en kocht zo
de betreffende goederen in. De rijksoverheid stelde een maximumprijs vast
waartegen de producten aan de verbru iker gele\'erd mochten worden. Indien
de prijs die de gemeente betaalde hoger
was dm de prijs waarvoor de winkelier
het product mocht verkopen, kwam er
90% ,·an het prijsverschil een laste van de
rijksoverheid en 10% ten laste van de gemeente. De staat vorderde op deze manier voorraden en verdeelde ze volgens
de distributiemaatregelen. Er kwam vanaf
1916 een reeks ''•lil maatregelen tot stand
rond de distributie van levensmiddelen
en gebruiksgoederen, zodat de overheid
bij overtredingen streng kon straffen.
Overschrijding \'an maximumprijzen bijvoorbeeld,
kon een overtreder op een
boete van f10.000.- of Yier
jaar gevangenisstraf komen
te staan.
Ten gevolge van de toenemende voedselschaarste
moest de minister van landbouw, Posthuma, in februari
1917 overgaan rot voedselrancsocnering. Ook nu kwam
hiervoor het eerst de broodvoorziening in aanmerk ing.
De overheid kocht de gehele
graanoogst op en zette zelfs

Ajb. ./. 'Distributie .~iJ11 e11-pij11'. Het straatlied
/914-1918. UBA-U11iversiteit vt111Amsterdam.

~"'"

het leger in om achtergehouden voorra
den op te sporen. Bovendien werd h 't
meel vermengd met aardappelmeel, maar
ook dat kon het tekort niet lenigen. De
impopulaire maatregelen van Posthuma
inspireerden dichters en muzikanten tot
het schrijven van liedje~ die op straat
gezongen werden. (ajb. 3 1•11 4)

··---_......
"---"'"""-21o.-....... "'-

o..w" • .....-......

& • .... · -s_."_"
........
...

...

=-=~===---

A.fb. 3. Straatlied op de BriWdkaarteu. C.:it 'Dmrib11tiegij11 e11-pij11'.
WERINON

11

De voedselvoorziening in Nederhorst
den Berg

De gemeenteraad van Nederhorst den
Berg besloot op 17 november 1916 in
het kader van de distributiewet, het Levensmiddelenbedrijf op te richten . De
taak van dit bedrijf bestond uit het verstrekken van levensmiddelen en huishoudelijke artikelen aan winkeliers,
groentehandelaren, brandstofhandelaren
e.d. in de gemeente Nederhorst den
Berg voor directe verkoop aan particulieren. Hoe dit moest plaatsvinden was
vastgelegd in de distributiewet van het
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Ministerie van Landbouw. Door de invoering van deze wet kwamen de lokale
gemeenten tussen verschillende partijen
terecht. Ten eerste waren ze het aanspreekpunt voor de nood van de bevolking en vervolgens moesten ze het beleid
van de overheid uitvoeren. Vooral dit
laatste bracht hen in conflict met plaatselijke handelaren en middenstand omdat de prijsafspraken niet in het belang
12
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van deze betrokkenen waren. Deze taakverzwaring voor een kleine gemeente
als Nederhorst den Berg betekende een
uitbreiding van het ambtenarenapparaat,
aangezien hun personele bezetting niet
op dergelijke administratieve werkzaamheden was ingesteld . Nederhorst den
Berg telde in de periode 1914-1918 tussen de 1818 en 1880 inwoners, de ingekwartierde soldaten niet meegerekend.
Het Levensmiddelenbedrijf

De uitbreiding van het ambtenarenapparaat behelsde een door de gemeenteraad te benoemen directeur, die de
dagelijkse leiding van het Levensmiddelenbedrijf in handen kreeg voor de duur
van de distributiewet. Deze directeur
stond onder toezicht van Burgemeester
en Wethouders en ontving uit de kas van
het bedrijf een jaarsalaris van f300,-.
De eerste directeur die werd benoemd
voor de tijd van twee jaar is de per november 1916 aangenomen heer A. Ph .
Piper, afkomstig uit Abcoude. Hij moest
een borg storten van f 1.000,- in geval
van 'wettelij ke tekortkoming', oftewel
voor als er iets niet klopte in de bedrijfsvoering. De Burgemeester van Kortenhoef, F. Warmolts, betaalde de borg
voor Piper.
De inkomsten en uitgaven van het levensmiddelenbedrijf moesten gescheiden
van de inkomsten en uitgaven van de
gemeente worden beheerd. Piper was
dan ook verantwoordelij k voor de invordering van alle inkomsten en het doen
van betalingen. Alle financiële handelingen moesten in een Grootboek worden
bijgehouden, in een Jaarboek de voorraad
per product of productsoort. Goederen
mochten alleen tegen contante betaling
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Ajb. 5. Cirmlaire Jfi11isterie ~~111 LA111flw1111•, eu.

2.8.1915. SACI:

geleverd worden. De boeken en de kas
werden éénmaal per kwartaal gecontroleerd door B. & W, eventueel bijgestaan
door een deskundige. Deze werkzaamheden betekenden een extra kostenpost
op de jaarrekening van de gemeente.
Deze kosten liepen voor een gemeente
als Nederhorst den Berg behoorlijk op
zoals blijkt uit de winst- en verliesrekeningen van het Levensmiddelenbedrijf.
De reken ing van 1917 werd bijvoorbeeld afgesloten met een nadelig saldo
van f 1.548,- en die van 1918 had een
negatief resultaat van f2.629,-, voor die
tijd aanzienlijke bedragen. De gemeente
moest geld lenen om het tekort op te
vangen. Een van de oorzaken van het
tekort ontstond doordat sommige goederen opgeslagen moesten worden. zoals
aardappelen. De gemeente moest de betaling van de leveranties voorschieten

omdat pas na de verdeling over de verschillende winkeliers, het geld terugvloeide in de kas.
Gezien de vele werkzaamheden van de
directeur kreeg hij een assistent, de heer
H. van der Veen, de veldwachter. Die beklaagde zich na enige tijd erover dat gezien de uitgebreide administratie en controle over de distributie, hij door de
uitgestrektheid van de gemeente Nederhorst den Berg niet aan zijn werkzaamheden als veldwachter toekwam. De gemeenteraad stelde daarop voor om
tijdelijk een agent van politie in dienst te
nemen.
Uit de stukken van de oktobervergadering van de gemeenteraad blijkt dat Piper
om eervol ont~lag gevraagd had van zijn
berrekking als ambtenaar van de burgerlijke stand en als directeur van het Levensmiddelenbedrijf. Of dit het gevolg
was van het geweigerde verzoek om salarisverhoging een maand eerder, is niet
duidelijk. De raad besloot hem eervol
ontslag te verlenen. Aangezien Van der
Veen bekend was met de werkzaamheden volgde hij Piper op aJs directeur van
het bedrijf. Ook hij had een borg nodig,
deze keer verschafte Baron van Lijnden
het \'ereiste bedrag.
Hoe werkte de distributie in Nederhorst
den Berg?

Vanuit het gemeentehuis peilde B&W
de behoefte aan de levensmiddelen en
goederen en plaatste dienovereenkomstig
een bestelling bij het ministerie van landbouw. Bakkers, slagers, winkeliers of andere afüemers gaven aan het Levensrniddelen bedrijf door wat ze nodig
hadden en dat zorgde ervoor dat de goederen tegen contante betaling bij hen
WERINON
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terecht kwamen. Het ministerie meldde
bijvoorbeeld met een schrijven van 2
augustus 1915 de mogelijke levering van
varkens, varkensvlees en spek. Op deze
circulaire is met potlood gekrabbeld dat
er voor Martens (de slager) 150 kg. binnenlands spek en 75 kg.Amerikaans spek
besteld moest worden . (ajb.5).
De binnengekomen goederen werden
bijgeschreven in een 'journaal van ontvangst'. {ajb. 6) In het journaal van januari
t/m mei 1917 ging het om een lijst van
10 producten. De tuinders in Nederhorst den Berg verkochten hun groenten
voor eigen gebruik aan particulieren in
het dorp, slechts een klein deel van de
oogst ging naar de veiling van Hilversum.
Het ministerie van Landbouw vorderde
steeds meer voedsel, ook de tuinders
ontkwamen hier niet aan gezien de lijst
van 31.12.1917. Nieuw waren op deze
lijst naast boter, grote hoeveelheden
peulvruchten - onderverdeeld in erwten,
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AJb. 6.jo11mnnl 011tv11t1gsre11. SAGk'

bonen en kapucijners, verder zuurkool,
sperziebonen, pronkbonen en groenten
als kool, uien en wortelen. Naast etenswaar stonden er ook kaarsen en sajet
(wollen garen) op de lijst.
Een bladzijde uit het 'dagboek' van het
Levensmiddelenbedrijf van 3 t/ m 14 juli
1917 (ajb. 7) laat zien wie er zoal levensmiddelen en zeep aangeleverd kregen:
Wed. Hageman, ]. de Jong, G.A. Leijenaar, N. de Jong, H. van Huisstede, F.
Evers, A.A. Hageman, A. Snel. Verkoop
van groenten, peulvruchten en aardappelen liep voornamelijk via F.P. Welle,
een van de plaatselijke groentekwekers.
De vlees- en vetdiscributie gebeurde via
de slagers Martens en Smit. De laatsten
kregen in de periode van 16 oktober tot
11 november 1916 (de slachtperiode) het
nadelig verschil (10%) tussen in- en verkoop van 942 kg. varkensvlees vergoed.

De mkoopprijs lag immers hoger
dan de prijs die er via distriburiebonnen voor betaald werd.
Niet al het vlees was 'vers·. in JUii
1917 moest slager Martens drie
bakn gezouten \'arkensvlees afhalen aan het station van Abcoude.
Met dl· nieuwe uitvinding van
koel- l'll vrieshuizen zou in de
loop van 191 8 vlees schaars worden omdat het ingevroren werd
om al\ voedselresen·e dienst te
doen.
N.J.Vernooij, de vrachtrijder, komt regelmatig op de rekeningen van het levensn1iddek11bedrijf voor als hij de bestelde
goederen aan een station of soms bij de
leverancier moet ophalen. Op 17 maart
1917 bijvoorbeeld bedroeg zijn vracht
tien balen rijst, drie balen bruine bonen
en een pak bonkaarten. Schipper Van
Emmerik ontving bezorgloon voor 1es
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balen regeri ngsrijst. De overheid probeerde als vervanging voor aardappelen
rijst te promoten, maar slaagde daar niet
in. De goederen kwamen overal vandaan: havermout van pellerij 'Mercurius' uit Wormerveer, gort \<In de gortpellerij te Amsterdam. Rundvet werd
aangevoerd van de margarinefabriek
Cohen & Van der Laan uit Haarlem, exporteurs van Veen koloniale Aardappelen
leverden in december 1917 9.875 kg.
aardappelen. Kaarsen kwamen van de
Koninklijke Stearinckaar<>enfabriek 'Gouda' te Gouda. De melkslijters van het
dorp le\·erden melk aan de Melkcentrale van Amsterdam, de Bergse bakkers
\'Oorzagen Kortenhoef van bruinbrood.
Voor de juiste administratie, controle en
distributie van deze goederenstroom was
Van der Veen verantwoordelijk, hiervan is
helaas niets terug te vinden. Alle burgers
hadden op het gemeentehuis een legitimatiekaart moeten ophalen. Op vertoon
\'an deze kaart ontvingen zij bonboekjes
en bonkaarten met daarop aangegeven
de hoeveelheid waar men recht op had.
WERINON
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In de loop van 1917-1918 nam de voedselschaarste steeds meer toe. Hoe snel
dat ging laat de rancsoenering van brood
zien. Kxegen de Nederlanders in februari
'17 nog 400 gram bruinbrood per persoon, een jaar later was het nog maar 200
gram.
Het gebrek aan aardappelen, het belangrijkste volksvoedsel naast brood, zou in
de grote steden leiden tot ongeregeldheden, waaronder het aardappeloproer in
Amsterdam.

Het einde van de distributie

Na de wapenstilstand in november 1918
volgde een langzaam herstel van de economische activiteiten, waardoor in de
loop van 1919 de distributie van voedsel werd afgeschaft. Gebruiksartikelen
zouden nog langer schaars blijven. In
Nederhorst den Berg kocht de gemeente
in november 1919 ongebleekte katoen
in en schoenen voor zowel de Weduwe
Bornhijm als de firma Brinkers. In april
1920 konden er dekens geleverd worden,
wie daaraan behoefte
had moest dit melden
aan de gemeentesecretaris. Anno 2016
kunnen wij ons haast
niet meer voorstellen
dat er in ons land gebrek aan bepaalde levensmiddelen of goederen zou oncstaan. •

(Dit artikel is eerder in
'Trissen Vecht en Ee111'
verschenen)
Ajb. I 1. Bur,,(!cmecsrcr Hcicrmn11 mei zijn R.mrd ro11tl dit· tijd
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Archiefbronnen

SAGV054.2. Gemeente Archief Nederhorst
den Berg, 011d Archief: lnv.nr. 200. Correspondellfie Levens111iddele11bedrijf 19141918. Verorde11i11g Beheer Levensmiddelenbedrijf, opgesteld 1. 10. 1916.
Inv.nr. 2. Not11le11 vergadering gemeenteraad
1901-1 919.
Inv.nr. 5. Not11le11 ve1;gaderi11g college Burgemeester & Wetho11ders. 1912-1924.
Afbeeldingen

De ajbeeldi11ge11 van de broodbonnen zijn af
komstig 11it de verza111eli11g va11 de heer f!Valle11b11rg, 's Gra11e/a11d.

M ijn kunstwereld

Evert Boeve

De meest beroerde periode in mijn leven is toch van grote betekenis geweest
voor de rest van mijn leven. Het was 1944, de oorlog was nog in volle gang.
De invasie in Normandië gaf ons hoop dat er spoedig een eind aan zou
komen, maar zover was het nog niet. Alle mannen t ussen de 16 en 40 j aar
moesten in Duitsland gaan werken om daar de oorlogsmachine draaiende t e
houden.
Wie onderduiken ko n deed dat natuur- jes verf die we ook van anderen kregen.
lijk maar de veelvuldige razzia's en huis- Zijn lessen waren fantastisc h. H ij leerde
zoekingen maakren dat wel moeilijk. Ik me kijken naar perspectief en composizat aanvankelijk ook bij mijn ouders er- tie. We gingen vaak naar het Gein, waar
gens op zolder maar dat werd toc h te hij enthousiasl kon vertellen over wuisimpel en ik wist op tijd Weesp uit te ko- vend riet en rimpels in het water. Ik
men. Tijdens die onderduikperiode werd volkomen wakker geschud en
kwam ik in contact met een 16 jaar ou- kreeg de smaak te pakk<:n maar je kon er
dere man die een nieuwe wereld voor geen boterham mee verdienen. Daarom
mij opende. Hij was van beroep kunste- stimuleerde hij mij om eerst mijn technaar en verdiende zijn brood als fotograaf nische opleiding af te maken. Toen het
bij een bedrijf in treinverkeer weer op gang kwam ben tk
Amsterdam en als dat ook gaan doen.
onderduiker na- De twee jaar met Cor waren zeker niet
tuurlijk werkloos. vruchteloos geweest. Ik had bij hem een
Hij ontdekte al snel goeie opleiding gehad en kon tekenen
mijn belangstelling als de beste. Toch bleef 1k elk vrij 1110voor kunst. Hij ment bij hem langs gaan. Helaas kon
vond dat mijn te- Cor in die rijd als fotograaf moeilijk aan
kenwerk beter kon werk komen en begon een eigen foto·
en begon mij les te zaak in Weesp. Het gevolg was dat ik gegeven.
lijk werd meegezoEen aardige bezig- gen in de fotografie.
heid voor beiden, Er ging opnieuw
1ïssmped1.
het was een pret- een voor mij onbetige afleiding tijdens de oorlogsellende. kende wereld open.
Maar de honger dreef me weer naar huis. Ik was erg leergierig
De vriendschap met Cor was gesloten en en al snel kon ik
direct na 5 mei 1945 zaten we al weer bij hem helpen in de
elkaar. We konden ons de hele dag met donkere kamer en
kunst bezig houden want we moesten stond niet veel later
wachten tor de verwoestingen aan het met een RolleiOex
spoor en de bedrijven weer hersteld wa- in mijn handen. Op
ren. \'f./e tekenden met korte slompjes die manier kon ik
Ee11 kemphaan.
potlood en schilderden met kleine rest- wat terug doen.
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Nadat ik mijn technische opleiding had grafie had afgerond groeide dit alles uit
afgerond was het bedrijfje van Cor te tot een zelfstandige fotodienst. Ik ben
klein om mij als hulp in dienst te nemen. daar tot mijn pensioen in 1987 gelukkig
Ik werkte gewoon door als
geweest. Daarna had ik
instrumentmaker.
bedacht om mij nog
Toen gebeurde er iets bijeen tijdje in te zetten
zonders wat ik mjj tot op
voor
Natuurmonuheden niet kan duiden. Ik
men ten maar vergelekreeg een brief van het
ken met mijn vroegere
toenmalige bedrijf Philipswerk was dit niet veel
Roxane in Weesp, het
meer dan vakanóekjeklatere Philips-Duphar. Zij
jes maken. H et enige
vroegen mij of ik wilde
voordeel was dat ik in
komen solliciteren. Was ik
veel mooie natuurgezo bijzonder? Aanvankelijk
bieden ben geweest.
kwam ik er als instrumentDe toen opkomende
maker maar al gauw ontFla111encoda11seres.
digitale fotografie sprak
dekten ze daar dat ik ook rap met een mij totaal niet aan, waardoor ik later
fototoestel om kon gaan. Ook mocht ik overgestapt ben naar de beeldhouwerij.
regelmatig mijn tekenvaardigheden in- Ik ben nu 88 jaar en doe dat nog steeds
zetten. Nadat ik mijn vakopleiding foto- met genoegen.
•

De Goog itt 1900. Deze foto is Jlel!Ollltll dourJarob Olie. Enrt Boeve wootlf 1'1111af 1952 op de Goog. Eerst aan
Bctgse zijde i11 een schuurtje, later aa11 de Attke1'et11se kam. Hij U'asjare11lt11\~jot"l/raaf. &vr11dien heeft hij em boek
geschm'f11 01w die huisjes en haar bewo11ers op de kn1isi11g LNJll de A11kn't'e11stmarr eir dt l'lfart naar de Oude Goog.
Het l1w 'Dt Googtlaars'. Ju htt 1JO(~mde 11u111111er 1fftel1 E1fft, de i11 li?es11 .~tboren zou't'I Berger als Attktl.'ft1er
D<ff ::r:ij11 1ieuerjare11 in en na de oorlog in dat stadje.
18
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Zandwinning 40 jaar geleden,
terugblik op een hectische episode
Zand is een belangrijke basisgrondstof. Goed voor allerlei doeleinden, in het
bijzonder voor het ophogen van bouwterreinen. Nu halen we dat nuttige
zand uit zee. Vroeger haalde je het van de zandgronden. Van het toen nog
dunbevolkte Gooi bijvoorbeeld.
Anne Rutger Fortuin

Fig. 1. Het Bergsepad tijdens eetr vooijaars1va111/eling i11 "1964. Rechts de Blijkpolder en op de ac11tergro11d de bomeurij va11 de Goog, met net zichtbaar, fret lr11i~e va11 A11keveeusepad 8. Foto door Rudolf Sd1iitte11/1e/111.

In onze omgeving, waar het zand begraven ligt onder een niet erg dikke veenlaag, werd juist tmf gewonnen. Zo ontstonden de veenplassen. Dankzij technologische vernieuwingen bedachten slimmeriken dat je prima zand zou kunnen
winnen uit die nogal 'nutteloze' veenplassen. Desnoods maakte je ze nog groter. Zandwinning in uitgeveende gebieden kwam in beeld. De Spiegel- en
Blijkpolder achter het dorp Nederhorst
den Berg bleken geschikte terreinen vanwege hun ligging dicht bij de Vecht. De
Spiegelplas is het resultaat van 40 jaar
zandwinning op grote schaal door de
Amsterdamse Ballast en Grond B. V

Al roeiend, zeilend of zwemmend genieten tegenwoordig velen van het heldere water, of verkennen te voet of per
fiets de groene oeverpartijen.Veertigjaar
geleden was dat anders. Er werd volop
zand gezogen. Goedgevulde platbodems
vervoerden hun last via de zanderijsluis
richting Vecht en van daar naar nieuwe
stadsuitbreidingen. Tot een diepte van
51.5 m. onder de waterspiegel mag het
zand omhoog gehaald worden. Wat in
1936 op bescheiden schaal mocht beginnen is 40 jaar later uitgegroeid tot de
diepste zandplas van Nederland. De
Noordzee is op veel plaacsen minder diep.
Maar, het eind is dan in zicht; een nieuwe
WERINON
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concessie moet aangevraagd worden en
er is een milieubewuste tegenbeweging
op gang gekomen . Inmiddels zijn we
weer bijna 40 jaar verder, tijd om nog
eens terug te blikken op de gang van zaken toen.
Vooraf
Deze bijdrage is de terugblik van een van
de schrijvers van de toen geruchtmakende
Milieudefensierapporten over de zandw inning (Rapport Diepzandwinning
Blijk- en Spiegelpolder 1, okt. 1975; Idem,
rapport 2, maart 1976). In 1975 sloot ik
me aan bij de Kerngroep Nederhorst den
Berg van de Vereniging Milieudefensie. Als
natuurliefhebber
en jong geologie
docent aan de Vrije
Universiteit voelde
de onder9ang
ik me uitgedaagd
01n, samen met
geestverwanten de
'Ballast' tegenspel
te bieden als zij
hun concessie, die
in 1976 afloopt,
one m111eu
willen verlengen.
Als
Kerngroep
1.
verzetten we ons
Fig. 2. De affidie die Han Gillisse11
niet tegen zandomwierp 0111 als raamposter e11 sticker winning op zich,
de burgerij te attenderen op de nndemaar wel tegen de
lige ef!ecte11 van diepza11d111i1111ing.
grote schaal en
diepte waarop het in Nederhorst den
Berg uitgevoerd wordt zonder duidelijke
verplichtingen of plan om een goed afgewerkt stuk natuur na winning voor het
dorp achter te laten.
In het voo1jaar van 1971, kort na mijn
aanstelling bij het Instituut voor Aardwetenschappen van de VU, word ik import
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Berger. De eerste tientallen meters van het
Ankeveense pad zijn dan net door de
baggeraars ontgrond. Als kersverse dorpelingen zien mijn vrouw en ik vol verbazing de zuigactiviteiten aan. H et wegzakkende Bergse/ Ankeveense pad vormt
een trieste aanblik. De vroegere gemeentesecretaris Krol heeft in zijn boek over
Nederhorst den 13erg (1949, p. 250) dit
pad kernachtig getypeerd: '. ... niet ten
onrechte wordt dit wel eens het mooiste
paadje van Nederland genoemd'. Een
omschrijving voor dorpen zoals Ankeveen en Nederhorst den Berg om trots op
te zijn en te koesteren. Een Gooise studievriend had ons al verteld dat hij dit pad
het mooiste wandelpad van de Gooi- en
Vechtstreek vond. Bijgaande foto van zijn
hand (Fig. 1) is gedateerd 17 mei 1964.
Oud-wethouder D. Blok, bewoner van
het Ankeveensepad, vertelt de teloorgang
van dit stuk pad erg betreurd te hebben.
Zo ook het huidige Wijdemeerse gemeenteraadslid EricTorsing, die als jongen
aan de andere kant van het pad woonde.
Om over de bewoners van de Goog maar
te zwijgen (E. Boeve, 1997).
Aanloop
In 'Werinon' is vaker over de historie van
de zandwinning geschreven. Met name
de eerste 3 afleveringen (1991) beschrijven de gang van zaken (J. Baar). Hierbij
slechts enkele feiten uit deze afleveringen
voor de duidelijkheid herhaald.
In 1936 krijgt de toenmalige Amsterdamse BaJJast Maatschappij voor het eerst
vergunning om zand te winnen in de
Spiegel- en Blijkpolder.Voor die tijd heeft
'de Ballast' al de benodigde gronden verworven (160 ha.). In de zomer van t 939
komt er toestemming om een sluis met

aanvoerkanalen naar de Vecht aan te leggen. Er mag tot maximaal 20 m. onder
het wateroppervlak zand gezogen worden en de zuiginsrallatie zal bebouwde
percekn niet dichter mogen naderen dan
200 m. Pas veel later mag er dieper gezogen worden. Tot en met 1966 doet
concessieverlenging geen zand opwaaien;
pas daarna begint men kritischer te kijken.
Bij het besluit van de Kerngroep om \•ia
een rapport nadelige aspecten van de
zandwinning en de niet geringe natuurwaarde van het nog niet ontgronde gebied te publiceren hoort ook enig on-

mossen, e.d. in het gebied op schrift.Als
geoloog wordt het mijn taak om me te
verdiepen in de samenstelling van de ondergrond. Ik zoek contact met de Geologische dienst en krijg de beschikking
over een dwarsprofiel van Muiden tot
aan Vinkeveen met bijbehorende kaart.
Een geologisch verhaal kan geschreven
worden.
Maar hoe zit het eigenlijk met de stabiliteit van de ondergrond? In de Vinkeveense plassen deed zich eerder in 1975
een zettingsvloeiing voor. Zettingsvloeiingen ontstaan door spontaan optredende
instabiliteit van onder water gelegen

Fig. 3. De omsiereude p11i11s11m /mw de 11oorrloe1'fr ••m de Spi~clplas. Fot<> .~110111eu i11 april 1976 1ijde11S de ro11dl'narl met J1e111ee111eraadslede11.

derzoek te \vater. Han Gillissen, een van
de voortrekkers, heeft een flir1ke zeilboot. Tijdens een dagje ,·aren wordt de
plasdicpte gepeild en worden er diepwatermonsters genomen. De 50 m. wordt
gehaald, terwijl de watermonsters aangeven dat er in de diepste delen wel sprake
is van zuurstofarmoede. maar zeker niet
dramatisch. Diverse natuuronderzoekers
stellen hun ke1mis over vogels, planten en

zandtaluds. Met name als zandkorrels onderling niet dicht genoeg gestapeld zijn,
of als een zandpakket niet homogeen is,
bijvoorbeeld door ingeschakelde kleilaagjes waarlangs zand kan afschuiven,
kan verweking optreden en vervloeit er
een deel van het pakket. Het risico van
zettingsvloeiingcn laat zich moeilijk
voorspellen. Op basis van praktijkervaring
was in de concessievoorwaarden een
WERINON
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maximale bodemhelling voorgeschreven
van 1:4 (oftewel op 4 m. horizontaal 1 m.
verticaal). Zou een zerringsvloeiing van
het Vinkeveense type zich ook in onze
plas kunnen voordoen? R edenerend vanuit de aanname dat de oude Willibrordkerk is gebouwd op een restant van een
glaciale stuwwal (Faber, 1960 1>) en stuwing in het Gooi tot op 75 m. diepte in
de ondergrondaamvezig is nam ik voorzichtig aan dat de ondergrond in de
Spiegel- en Blijkpolder ook wel eens gestuwd zou kun nen zijn.
Gestuwde en daardoor hellende lagen
betekent in combinatie met inhomogene
rivierzanden (met lokaal aanwezige klei-

De pers pakt het op

Het milieurapport baarde direct opzien.
Niet alleen De Gooi- en EemJander (28
oktober: 'Raad Nederhorst krijgt ee11 vette
kluif <1<111 concessie'), ook Trou w en de
Volkskrant wijdden er flinke artikelen
aan. Trouw van 29 oktober 1975 kopte:
'Toestc111111ing 0111 za11d te ivin11e11 11ie1 verlengw'.
Journaliste Joke van de Ven van De Volkskrant kwam langs voor nadere informatie en sprak ook met andere partijen.
Op 18 november verscheen haar gedegen artikel 'In plasse11 bij l\'ederhorst den
Berg za11d111inni11g op11ie11111 i11 gedi11g',

F~.4. Vim10w """ deze ro11dvaarr, 1111 door een van de petgare11 i11 liet resterende
later 011111ro11d. Srna11d i11 het bootje j/tllltttlleraadslid ja11 Fra11sm1.

laagjes), plus kwelwatersrroming vanuit
her Gooi, een zeker risico bij de toegestane onderwaterhelling. Er hoort veiliger,
dus met een geringer talud, te worden afgegraven \vas mijn conclusie.
11 Trgemwordig

denkt 111e11 dat lier merendeel van de lrert·
vtl tijde11s de laatste ijstijd als st11ifd11i11 is ger10r111d)
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Blijpolder,~edeelte;

/relaas ee11 jaar

waarin ook het risico van bodeminstabiliteit uitvoerig aan de o rde kwam. Dat
een deel van het dorp zou kunnen wegzakken, een opmerking die mij helaas in
de mond werd gelegd, klopte echter
voor geen meter. De ook geïnterviewde
Burgemeester de Groot liet duidelijk

merken geen voorstander van voortgezette zandwinning te zijn. Raadslid f'Ua
Jaarsma stelde vragen aan de Gedeputeerde Staten en verzocht hen daarbij
om geen nieuwe concessie te verstrekken zolang de kwestie van risico's niet
uitvoe rig in de nota Zanclhuishouding
zou zijn doo rgesproken. Een deskundig
ambtenaar van de provincie liet bovendien doorschemeren dat we uiteindelijk
naar zee zullen moeten voor ons zand.
De woordvoerder \-an de Ballast zag. bepaald niet verrassend, de gesignaleerde
problemen niet zo zitten en benadrukte
dat er nog maar relatief weinig gezogen
wordt in de polders. Maar, hij ging er
daarbij wel van uit dat de Ballast opnieuw een concessie zal aanvragen voor
doorgaa n met baggeren tot -50 111.
De conclusie van het Volkskrant artikel
was dat milieubelangen nu duidelijk
meespelen en dat dit keer wellicht een
regeling getroffen wordt \vaarbij niet alleen het economische belang prevaleert,
maar economie en milieu duidelijk worden afgewogen.
De Kerngroepleden Evert en R ia Bocve,
die in eerder stadium scheuren zagen
verschijnen in hun idyllisch gelegen
huisje aan de Goog (Boeve, 1997) stellen
schriftelijke vragen aan de gemeenteraad, die inderdaad van plan lijkt om
strenge voonvaarden te willen verbinden
aan verdere zandwinning. De gemeenteraad vraagt bovendien voorrang voor
een door het gewest te verrichten mjlieukundig onderzoek. Daarvoor wordt
de bioloog D rs. J. van Raam (Instituut
voor Systematische Plantkunde Universiteit van Utrecht) ingeschakeld. Hij publiceerde al plantkundige observaties in
het eerste rapport van de Kerngroep.

Nieuwe concessieaanvraag
En jawel, op 30 januari 1976 dient de
Amsterdamse Ballast en Grond B.V bij
de provincie een aanvraag in tot verlenging van de concessie voor zandwinning in de Spiegel- en BHjkpolder.Voor
opnieuw 10 jaar. Op 17 maart Egt de
aanvraag een maand ter inzage in het
gemeentehuis en bezwaarschriften worden voorbereid. Intussen heeft arcrutect
Han Gillissen achter zijn rekentafel een
zeer sprekende poseer regen de zandwinning ontworpen (Ajb. 2). Daarop
wordt de ondergang van Nederhorst den
Berg door de zandwinning bijzonder
plastisch verbeeld. Raamposters en stickers worden aangemaakt en verspreid.
De Brug van 17 maart bericht in zijn
hoofdartikel uitgebreid over de actie die
nu gaat komen en schrijft onder andere:
'Zo zijn er in heel het dorp al fraaie
vlugschriften door milieudefensie verspreid, die de inwoners voor de ramen
kunnen hangen en dat doen ook.
De Ballast brug
tussen de Vecht en
de Spiegel was het
afgelopen weekeinde
helemaal
volgeplakt'.
De Gooi-en Eemlander bericht een
dag later dat de
Kerngroep Milieudefensie een huisaan-huis handtekeningenactie met
een model beZ\vaarschrift voorbereidt. Nog opvallender is echter

F~.

5. Omsla)/ '"'" /1etTtlJ('ede Rapport
Diepzm1d1vi1111ing. De schetsJuurrr too11t
het 11og restere11de Blijkpolderdeel met
a1111d11idi11.~ u.111 11mar je twee stra11djes
zou k111me11 maken en ook een geproft<tctnl 1m11dtlpad dat heel ng lijkt op
de 1111 bestaande 1t'<l11delro11~.
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de mededeling dat gemeenteraad zich
bij de eerste begrotingsbesprekingen die
weck unaniem heeft uitgesproken tegen
een nieuwe concessie. Zo duidelijk had
het gemeentebestuur zich nog nier eerder opgesteld. De I3rug berichtte dit overigens ook en vereelt daarbij dat de gemeenteraad zich realiseert dat, zelfS als de
nieuwe concessie niet zou zijn aangevraagd, de zandwinning vanwege alJerlei bepalingen nog ca. 3 jaar zou kunnen
doorgaan. Ben W vragen daarom toestenuning van de raad (en krijgen die
ook) om via een aanlegvergunning zo
goed mogelijk greep te houden op de
zandwinni ngsactiviteiten.
Een aanlegvergunning (art. 16 WRO)
bij een bestemmingsplan bepaalt dat het
biimen een aan te geven gebied niet toegestaan is bepaalde werkzaamheden uit
te voeren zonder speciale vergunning
van B en W Daarmee wilde de gemeente
het gebied een zekere bescherming tegen verdere aantasting bieden. Met name
de resterende plasdiepte zou niet meer
dan 30 m. mogen worden. Een extra
raadsvergadering over de zandwinning
wordt uitgeschreven voor 8 april. Als
voorbereiding op die vergadering worden raadsleden door de Kerngroep uitgenodigd om een rondvaart over de plas
en door het bedreigde Blijkpoldergebied te maken (Figs. 3-4). De oncsierende
hoeveelheid puin op de oevers maakt
indruk op de deelnemers. Al dat puin is
echter nodig 0111 de plas te temmen en
dat zal na zetting wel overgroeid raken is
de idee.
E ind maart heeft de Kerngroep een bezwaarschrift tegen de verlenging opgesteld. Een samenvatting in hoofdpunten
wordt alvast in De 13rug vermeld, samen
met het opwindende bericht dat een te24
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levisieploeg voor het programma 'Van
Gewest tot Gewest' opnames zal komen
maken inclusief gesprekken met de burgemeester en de Ballast.
Een tweede rapport en nader onderzoek
In maart publiceert de Kerngroep ook het
tweede rapport over de zandwinning
('Rapport Diepzandwinning 2'). De
groep wil aantonen dac het dan nog niec
omgronde zuidelijke deel van de Blijkpolder nog steeds fatsoenlijk ingericht
ka n worden. De omslag van het rapport
toont een deel van het plan (Fig. 5). De
feitelijke situatie in voorjaar 1976 is te
zien op de luchtfoto (Fig. 6), met het resterende Blijk gebied achter de witte stippellij n . Het inrichtingsplan gaat uit van
een westelijk deel voor recreatie. Er
wordt daar voorzien in de aanleg van een
wandelpad (vrijwel overeenkomend met
het nu zo populaire pad dat onderdeel is
van de Bomrnelsteinroute) en strandjes
(Fig. 4). Daarnaast is een afgelegen zuidelijk deel met legakkers en trekgaten gereserveerd om als natuurgebied te behouden. Ook behandelt het rapport de
noodzaak van goede oeverbescherming
\·anwege het aanhoudende gevaar van
oeverafSlag. Tenslotte zet ik de discussie
nog even voort over zettingsvloeiingen
als pleit voor hogere eisen t.a.v. het bodemtalud. Het rapport eindigt met meerdere fotopagina's ter illustratie. Een van
de fotografen van de Kerngroep is Martin Stevens, de latere natuu1fotograaf en
nog steeds werkzaam vanuit Kortenhoef.
In april horen we dac de Rij ks Geologische Dienst (RGD) met aanvullend geoelektrisch veldonderzoek bezig is. Worden mij n beweringen gecontroleerd? Dit
blijkt een maand later inderdaad het ge-

val te zijn geweest, als de RGD keurig
een afschrift stuurt van het resultaat van
hun bevindingen. De opdracht van de
provincie, gedateerd 29 maart 1976, is
om een beschouwing te geven over het
geologisch deel van ons eerste milieurapport. De geologische bevindingen
blijken tot mijn geruststelling 'geheel
conform de opvattingen \'an de RGD'.
Met de geïnterpreteerde richting van de
tijdens de Ijstijd gestuwde lagen is men
het echter niet eens, wel met de aanwezigheid van stuwing in de ondergrond

lk heb daarom de regionale boorgegevens nog maar eens nageplozen. Inderdaad blij kt dat van Muiderberg naar het
zuiden de diepte van de stuwing vermindert. Beïnvloedt glaciale stuwing in
Muiden de ondergrond nog tot 75 m.
diep, bij kasteel Nederhorst is dat niet
dieper dan 24 m. en in de Horstcrmeer
wordt stuwing verwaarloosbaar.
Kort na het verschijnen van het tweede
rapport verschijnt er ook het 'officiële'
ntilieukundig rapport 0-van Raam). Het
geologisch deel vertoont opvallende

Fig. 6. u1tl1!fOtc> "'" de 8/ijkpo/dtr, 1wrj11ar 1976,.,, k.•pir "," de foto die ;" de perso11ulskrm1t 'De Pijler' l't'rsd1ee11 oi'l'r de ::a11dll'i1mi11g. Htt .~rbitd aduer dt ll'illt s11piwllij11eu s1011d op dt 110111i11arit 0111 0111~ro11cl lf ll'orden
en is liet .~rl1ied waarover de di.<mssir om liet behoud gin.~.

van de plas. Ik veronderstelde een voorkeursrichting voor scheefStelling naar het
noordoosten (vanuit het Gooi). Het geoelekcrisch onderzoek wijst echter op
meerdere richtingen, waarbij de drukrichting eerder vanuit het noordwesten
geweest zal zijn. De diepte van de maximale stuwing is minder dan 50 m. Dat
laacste klopt inderdaad. Tegenwoordig
kun je via de service 'DINOloket' Nederlandse boorgegevens digitaal inzien.

overeenkomsten met mij n eerdere tekst.
De nadruk ligt echter op ecologische zaken en de conclusies zijn zeer overeenkonlStig: de zandwimûng moet gestaakt
worden.
Later zal blijken dat provincie wel degelijk gehoor geeft aan de gesignaleerde
onzekerheden met betrekking tot bodemstabiliteit. Want, in de nieuwe concessie, die op 26 oktober 1976 toch
wordt verleend, wordt het aan te houden
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bodemtalud funk gereduceerd. Dat mag
niet steiler worden dan l : 6, waarbij de
zandwinning niet dieper mag gaan dan
35 m. Deze dan veel voorzichtiger opstelling is de belangrijkste reden dat de
Blijkpolder dan wel is ontgrond, maar
dat het winbare zand al na 3 jaar op is. Op
4 oktober 1980 zal de zandwinning officieel stoppen.

De Ballast slaat terug
M oederbedrijf Ballast-Nedam vindt de
afwijzende houding van het merendeel
van de bevolking niet prettig. Hun personeelskrant 'de Pijler' (111e1d(l(rrin F~I(. 6)
wordt ingezet om door middel van een
huis aan huis bezorgde speciale uitgave
getiteld 'Zandwinning Ja of N ee' aandacht te vragen voor hun standpunt.
Op een aantal punten hecfi de Ballast zeker gelijk, maar de algehele teneur is verdedigend, mee weinig begrip voor de
wens om stukken natuur te behouden.
Terecht is het feit dat 'polderzand' relatief
goedkoop is ten opzichte van zeezand.
Ook zal werkgelegenheid uit Nederhorst
den Berg verdwijnen bij beëin- diging
van de zandwinning. Bovendien heeft
ook de Ballast het volste recht om de bevolking ce informeren over hun kant van
de zaak. In de TV uitzending eind april in
'Van Gewest coc Gewest' heefi: de woordvoerder van de Ballast er dan al op gewezen dat de Provincie Noord-Holland
tot aan het jaar 2000 naar schatting zo'n
260 miljoen kubieke meter zand nodig
zal hebben voor allerhande projecten. De
opbrengst van de bestaande zandbronnen
zal volgens hem niet meer zijn dan 60
miljoen. Hoe dat op te lossen? De provincie ziet ook wel in dat je niet eindeloos kunt doorgaan op het land. Maar
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volgens de Ballast is zandwinning uit het
IJsselmeer of de Noordzee nog verre toekomstmuziek.
We weten nu dat zeezand heel normaal
is. Volgens een vrij recente opgave (M.J.
van der Meulen et al., 2007) werd er in
1980 nog maar 2 miljoen 1113• zand voor
ophogingsdoeleinden uit de Noordzee
gewonnen, terwijl de jaarproductie kort
na de eeuw\visseling al bleek te zijn gestegen tot 18 miljoen 1113., naast nog eens
6 miljoen 1113• uit het IJs~elmeer.
In 'de Pijler' schampert de Ballast flink
over de \·olgens hen overdreven aandacht
voor het milieu en verdedigen ze de toegestane taludhelling van 1:4, zonder
daarbij in te gaan op aangevoerde beZ\Varen. Wel voeren ze aan, achteraf terecht, dat sommige bezwaren, zoals
voorziene problemen met de waterkwaliteit door zuurstofarmoede op de diepe
bodem, overdreven 1ijn. Ook verwezen
ze zeer terecht naar de nieuwe watersportmogelijkheden die zich aandienen
als de zandwinning zal zijn beëindigd
en de oevers volgens de geldende richtlijnen zijn afgewerkt.

Teleurstellende afloop
Zowel de Kerngroep als de gemeente
Nederhorst den Berg en diverse andere
instanties plus burgers tekenen beZ\vaar
aan tegen de aanvraag voor concessieverlenging, die op 26 juni zal verlopen. ln
totaal zijn er 1270 bezwaarschriften ingediend, waarvan 1248 gelijkluidende
uit de Bergse burgerij. De provincie
houdt het besluit lang op. Kennelijk ligt
het moeilijk. Op 27 juli stellen Gedeputeerde Staten de beslissing over de verlenging voor de cweede keer met drie
maanden uit. Dat betekent, dat als op 28

oktober 1976 nog geen besluir is geno- een voor tweeërlei uitleg vatbare overmen, de vergunning geacht wordr re zijn gangsbepalü1g in de onrgrondingenwet
geweigerd. Maar zover komr her nier, op {art. 30 lid 2; inmiddels weer geschrapt).
26 oktober wordr uirspraak gedaan.
In de toelichóng van de gemeente wordt
Begin mei ontbrandt er een korte maar daar aandacht aan besteed, maar desonhevige publiciteirsstrijd rond de ingezette danks gepleit voor behoud van de resteontgronding van het te behouden Blijk rende Blijkgronden.
gedeelte.Vlak na de al genoemde TV uir- Eind oktober komt de gevreesde uitzending zuigt de Ballast ineens een geul spraak 'de zandwinning gaat door' toch
door het Blijkpolder gebied. Grote riet- als een koude douche. Wel blijkt de coneilanden mer wilgen en berkenopslag ra- cessie verkort tot 3 jaar en is de winken op drift en drijven rond, of worden ningsdiepte gereduceerd toe 30 m. bij
door Ballastbootjes afgevoerd. Machts- een minder steil (1 :6) talud. Een belangvercoon of pesterij? Han Gillissen komt rijk aanknopingspunt om de zandwinonmiddellijk in acóe en haalt iedereen, de ning voort ce kunnen zetten blijkt het
provincie, de burgemeester,
de pers en de TV erbij. Men
komt kijken. Provinciemensen onderhandelen over de
situatie en sluiten een soort
bestand: de Ballast zal niet
dichter dan 300 m. bij hec
resterende natuurgebied komen. De zandzuigerij
neemt echter koortsachtige
vormen aan. Er wordt tijdelijk overgewerkt om snel
voldoende zand voor het
opspuiten van bouwgrond
bij Maarsseveen te hebben.
Fig. 7. Dr lamsre stukjes Blijkpolder 11<ordm 011~~ro11d, siluarie voorjaar 1978.
De winst van die zuigvercoon is dat de mensen van de provincie bestemmingsplan 'Recreatiegebied Blijkalle begrip blijken te hebben voor de ge- polder' te zijn, dat in 1975 door de gemeente werd vastgesteld. In dit plan werd
~choffeerde gevoelens van de Bergers.
Ook na het concessie-einde op 26 juni het te behouden Blijkpolderdeel bestemd 'voor water en oeverrecreatie',
zuigt de Ballast ongehinderd door.
Op l oktober komen velen naar het Pro- met andere woorden geen 'natuurgevinciehuis in Haarlem voor een ingelaste bied'. Niemand die zich dat destijds reahoorzitting. Zowel de gemeente als de liseerde. De gemeente start nog een beKerngroep presenteren mondeling hun roep bij de Kroon, als ultieme actie tegen
bezwaren nog eens.Achteraf blijkt dit al- de interpretatie van art. 30/2 van de oncles een schijnvertoning; de zandwinning grondingswet, maar in januari 1977
zou niet zomaar te stoppen zijn. Dit door wordt dat verzoek afgewezen.
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Kerngroep lid Martin Stevens heeft in
zijn Werinon artikel over de zandwinning (1988) wat uitvoeriger stilgestaan
bij deze kwestie, evenals een jurist (NN,
1977) die voor N atuu r en Milieu de
rechtSgro nden van de omstreden interpretatie van dit artikel heeft uitgeplozen.
De vergunning wordt toegekend tot en
met 31 december 1979. In minder da n 3
jaar wordt de Blijkpolderconcessie o ntgrond.Vanwege de overgangsbepaling in
de ontgrondingenwet en hangende een
officiële uitspraak van de R aad van State
ka n de BaJJast zelfs tot in 1980 doorgaan
met zuigen. Het zand is dan echt op en
de winning wordt officieel op 4 oktober
1980 gestaakt.

Voo1jaar 1978 scharrel ik nog een keer
met mij n da n 6 jarige zoon langs de
rand van het roe n bijna helemaal ontgronde terrein . Je ziet de laatste grond
bijna onder je voeten wegzakken (Fig. 7).
Het zand wordt duur betaald

Voor de Bergse bestuurders levert de
zandwinning een achteraf kostbare kater
op. De gemeente dacht de bouwgrond
voor de Blij kwoningen, zoals we die nu
kenne n, zelf te kunnen kopen van de
gro ndeigenaren. Om zo naar eigen inzich ten bouwplannen te kun nen ontwikkelen.

Maar, de p rojectonwikkelaar Bagon B.V
biedt meer geld aan een grote grondeigenaar en verwe1f t zo
het merendeel van de
gronden.Wat nu? Bagon wil de grond wel
aan de gemeente verkopen, maar dan
moet de gemeente er
wel in toestenu11en
dat uitsluitend Bagon
de wonjngen bouwt.
Bovendien moeten er
da n meer huizen in
de vrij e sector geF(~. 8. 011erz id1t vanaf de 'Blijk z andvlakte' rid1ti11,~ molen. Mede door de af
bouwd worden dan
wezig/1eid va11 boo111groei ziel her la11dsc/1np er liee/ a11de~ 11i1 da11 1111.
de gemeente voor
In het voo1jaar van 1977 wordt mijn ogen stond. In de Gooi- en EemJ.ander
geologisch proefsclu ift gedrukt. Ik kan van januari 1978 wordt de zwakke onniet na.laten een sneer te geven op het nu derhandelingspositie van de gemeente
ervaren ontgrondingenbeleid. De stelling ten aanzien van de huizenbouw en de
luidt: 'Tnzake ontgrondingen laat de over- BaJJast B. V breed uitgemeten. Een bijheid te veel Gods water onder Gods ak- komende wrange vrucht van de zandker lopen'. Kortom, in mij n ogen te wei- winning blijkt namelijk de aankoop van
nig beleid. Bovendien kun je niet zand om de Blijkbouwgronden op te
doorgaan met het maken van zandwin- hogen en om een deel van de Reevaart
ningsplassen in onze Lage Landen.
te dempen. De aankoop van dit zand
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was geregeld bij de concessieverlening,
maar een prijs wilde de provincie niet
Yastleggen. Knarsetandend moet de raad
januari 1978 besluiten om daar 2,3 miljoen gulden voor te reserveren. En dat
voor zand uit eigen bodem door een
bedrijf dat 40 jaar lang heeft mogen profiteren van de zandvoorraden! Gelukkig
hebben de Bergse inwoners weinig van
deze kosten gemerkt; er was een droogmakingsfonds dac aangesproken kon
worden (D. Blok, mond. mededeling).
Aan alles komt een eind
Bij de concessievoorwaarden hoorde ook
.:en duidelijk omschreven inrichtingsplan waaraan de Ballast moest voldoen.
Dat plan is begin tachtiger jaren uitgevoerd. De Blijk is dan nog onbebouwd
en levert een geweldig speelterrein ('de
zandvlakte') voor de jeugd. Vanaf de
zandbergjes had je goed uitzicht over de
plas (Fig. 8). Er komen diverse stra ndjes,
ere. Het eindresultaat is de Bergers bekend, dus daar zullen we het niet over
hebben. De overdracht van de gronden
blijkt echter een probleem.Wie gaat het
terreinbeheer overnemen?
De Gooi- en Eemlander van 18 april
1984 gaat op deze kwestie in ('Toekomst
Yan Spiegel plas Nederhorst den Berg nog
onduidelijk') . Het afwerken is dan nog
niet afgerond, dat wordt pas in 1986 verwacht. W ie dan de gronden overneemt
("om niet') zal zich echter opgezadeld
zien met ca. 150.000-200.000 gulden aan
waterschapslasten plus het onderhoud
van de oevers, de fietspaden en het groen.
Daar komt dan ook nog eens de wrakkige toestand van de Ballastsluis naar de
Vecht bij. Die is destijds speciaal aangelegd door de Ballast voor het zandtrans-

port en heeft nu voor hen geen functie
meer en zou dus weg kunnen. Wil Nederhorst den Berg dit, gaat de Provincie
de zaak overnemen? Uiteindelijk is het
de Provincie Noord-Holland die de plas
koopt voor 1 gulden en vervolgens doorgeeft aan de Stichting Natuurmonumenten voor beheer en onderhoud .
Welke zak geld daarbij hoort is me niet
bekend. De sluis wordt uiteindelijk vernieuwd met gemeenschapsgeld. Tja, de
samenleving heeft er een mooie recreatieplas voor terug gekregen, maar dit
heeft ook wat gekost. De Ballast is beslist
de lachende derde geweest.
Voor- en nadelen van een grote plas
De voordelen van de Spiegelplas hoeven
hier niet behandeld te worden. Wie geniet er niet op zijn tijd van het schone
zwem- en duikwater, de strandjes of de
andere watersportmogelijkheden? Maar
onderschat op een winderige dag de
golfhoogte niet. Deze waterplas heeft een
strijklengte van ca. 2.500 m. in NNOZZW richting.
Bij storm met windkracht 8 uit het zuidwesten ontstaan er golven tot bijna 90 cm
hoogte (Rapport Diepzandwinning 2)
en dat is niet mis. Stormgolven beuken
de oevers met kracht en oeverafslag is het
bekende gevolg. Meerdere malen is puin
gestort om de noordelij ke en oostelijke
oevers te beschermen. Die stort is nogal
ontsierend en onnatuurlijk. Ook nu, na
jaren van begroeiing blijft dit een ro t(s)kust. De werking van oeverafslag kun
je tegenwoordig goed zien als je via de
Bommelstein \vandelroute langs de westoever achter de molen (Fig. 9) loopt.Wil
het wandelpad daar binnen een paar jaar
niet aangetast worden dan zal NatuurW ERINON
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monumenten er wat aan moeten gaan
doen. Maar laren we niet moeilijk doen,
die proces is wel beheersbaar in tegenstelling rot de Haarlemmermeer vroeger,
d ie jaarlijks groter werd door afSlag en
een bedreiging begon te worden voor de
groeiende stad Amsterdam.
Oud Kerngroep lid Martin Stevens gaf in
het HK themanummer over 40 jaar
zandwinning (1988) al een terugblik op
wat er terecht is gekomen van de kritiek
van de Kerngroep op aspecten van de
zandwinning. Zijn conclusie komt er op
neer da t achteraf de nadelige dfecten van
een diepe plas op de waterkwaliteit en de
bodemstabiliteit erg meevallen. Dat is een
goede zaak . Nog belangrijker is echter
zijn conclusie dat de zandwinning eigenlijk niet te stuiten viel. Het zand was een
onmisbare en nog betaalbare grondstof en
het gat in de wet Ruimtelijke Ordening
plus het Bestemmingsplan Blijkpolder
voor wonen en recreatie gaf een solide
juridische basis aan het besluit om nog
even door te gaan.
Was alle actie tevergeefs? Nee, zeker niet.
De zelfbewustheid en natuurbewustheid
van de Bergse burgerij is erdoor gestimuleerd.

Fig. 9. l ~orbttld ~"111 oewraftlag la11gs lttt 111.indelpad <1d1ttr dt 1110len. umg.iraam maar ztktr k11ab~/1 go!JSlag stukjts otVtr af. &.1111""'rtds biedm 11.'tfrSta11d, maar 11ie1 ~1oeg. ~ positit '"'" liet riet op
de ad11ergro11d rlt de plek aa11 1mar dt otvtr JO1aar .~tltdm utis.
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Naschrift

Toen gemeentesecretaris Krol in 1949
schreef over dat mooiste wandelpaadje
van Nederland' naar Ankeveen, kon hij
nog niet bevroeden dat dit ruim 20 jaar
later over een lengte van 700 m. zou verzinken. Vanuit Ankeveen is er tot aan de
Goog bijna 2 km. Bergsepad over. H et
voor Nederhorst den Berg overgebleven
deel is nog maar 600 m" maar is - als deel
van de ANWB Bommelstein \vandelroure verlengd tot een mooi rondje door
het veenlandschap. KJein, maar fijn, zoals
blijkt uit de vele positieve opmerkingendie wandelaars zo vaak laten horen. •
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Zeilvereniging 'De Spiegel',
later WSV 'De Spiegel' (2) Gerard Baar
Vanwege de gunstige w ind was ik met mijn verhaal veel
te snel virtueel de 21ste eeuw binnengezeild.
111 een echte boot krijgen ze mij niet zo
gauw, ik bevaar liever de woelige baren
op papier. Heel veel Bergers dachten daar
anders over. Twee oude vaarfanaten proberen al jaren nieuwe leden uit te leggen
dat 'dik water' bestaat.Volgens die heren,
R uud van O irschot en Henk van Hemert, kijken de meesten dan alsof ze water zien branden. Mijn mond viel in iede r geval open toen een van de twee
doorgewinterde rotten in het zeiJwezen
die term liet vallen tijdens een gezellige
praatmiddag.

het jaartal waarin ik met ze sprak (2015)
ongetwijfeld in hun wilde jaren.
De foto met de statige, deftig gekapte
dame geeft een beeld van de Damrnerweg begin zestiger jaren . De Gebroeders van Emmerik voorzagen het hele
dorp en de verre omgeving nog van
brandstof, want hun overlaadkraan torent
hoog boven het geboomte uit. De Limburgse mijnen zijn nog open, gezien de
rekening van deze kolenhandel aan een
gerespecteerd ambtenaar van het dorp.
Het niet zichtbare clubhuis diende
slechts als ontmoetingspunt in de beginfase. Bij het gebouwtje lagen geen
steigers, want de eerste leden woonden
allemaal aan de Danunerweg, zodat ze na
het zeilen thuis aan konden meren. In die
verzuilde jaren waren ze bijna allemaal
van gereformeerde huize en logischerwijs aan de Dammerweg wonend. Er
schijnt wat later zelfS een ballotagecommissie in het leven geroepen te zijn.

H et in leven gebleven bewijs zat breeduit voor me. De twee kapiteins op een
schip zeilden jaren terug met windkracht
tien in de rug van Stavoren naar Hoorn.
Bootbezitters weten dat het ijsselmeer
niet erg diep is, zodat ze zich voor kunnen stellen dat door de kracht van zo'n
storm het bodemzand op een dusdanige
wijze gaat rollen, dat het al varend lijkt of
je op een rollerbank staat. Hun zeilboot
zat eigenlijk gevangen in de ontstane De foto hierboven geeft u een beeld van
brei, maar door de kracht van de orkaan de achterzijde van de weg naar de Hinbehaalde het vaartuig voldoende snel- derdam (oude benaming). Hij is genoheid om zonder mankeren de Hoornse men vanaf de later afgebroken schoor•
haven te bereiken. Ze zaten toen, gezien steen van Wasserij Vecht en Dijk.
WERINON

31

Nederhorst den Berg in 'vogelvlucht'
Er zijn bij de Historische Kring meerdere vanu it de toren van de Willibrordkerk genomen vogelvluchtfoto's aanwezig, maar dit is naar mijn mening wel
een bijzonder exemplaar.
leen Houtop

Een /11chtfoto (ansic/11) 11it ca. 1940.

Linksboven is het begin van de zand- Rechts naast de kerk en de rij bomen
winning in de Spiegelpolder te zien. In staat het gloednieuwe, in 1939 gereedde jaren vóór 1936 had de Amsterdamse gekomen BondshotelVan der Voorn, herBallast Maatschappij de nodige grond en kenbaar aan het witte terras. Tijdens de
water aangekocht, zodat het bedrijf in mobilisatie voor WO IT, welke op 1 sepbovengenoemd jaar met de zandwin- tember 1939 begon, waren hier tot 29
ning kon beginnen. Op de foto is tevens april 1940 sergeanten van het 31 • Rehet depot voor de opslag en het drogen g iment gehuisvest (zie foto in Werinon
van het opgezogen zand te zien. In de 89) Naast het hotel (nu Spiegelhuys)
steile zandh ellingen nestelden zelfS oe- loopt hetAnkeveensepad met in de verte
verzwaluwen. Die opslag ging tot onge- een bunker (kazemat) omringd doo r
veer 1948 door, daarna begon de afvoer zand.Verderop is de Stichts-Ankeveense
naar de Vecht via een speciaal daar voor watermolen zichtbaar. De meeste jeugd
aangelegd spoorlijntje. W illem Schriek uit het dorp ging na de Lagere School
was de machinist.
op de fiets over het Ankeveensepad, de
Op de voorgrond een deel van de wo- Herenweg en door het Spanderswoud
ningen aan het Achterdorp en de Voor- naar een of andere vorm van Voortgezet
straat. Aan de overkant van de Reevaart, Onderwijs in Hilversum.
•
aan de Dammerweg, zien we de R.K.
Kerk, gebouwd van mei 1888 tot de in- Bro11: D1,els gebnlikt gemaakt va11 HKN. Op111erki11gen:
foto Nederhorst de11 Berg in Voge/,/11c/11 ko1111 ook voor
zegening op 4 oktober 1889. De wijding i11 De Gescl1iede11is 111111 Nederhorst deu &rg doorJ Krol,
door de bisschop vond pas in 1890 plaats. 11itgave va11 1949.
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Dirk van den Broek; boer in hart en nieren
Op een zonn ige middag vertelde Dirk vol verve over zijn aangeboren hartstocht voor het boerenleven. Hij kreeg te maken met alle onvoorziene omstandigheden waaronder die sector steeds 'gebukt' gaat. Al dat gedoe weegt
volgens hem niet op tegen de vrij heid die je ondervindt bij het uitoefenen
van een boerenbedrij f.
Gerard Baar

'1 ëdu:::irht', de boerderij varr ge11ernrics 11111 drn Bmek op lier Grore Ei/011d.

Terugblik op de jaren voor zijn geboorte

Zijn leven begon in 1938 op de boerderij 'Vechtzicht', gelegen aan de Eilandseweg met het huisnununer A 100 (nu nr.
17), als negende kind van het echtpaar
Cornelis van den Broek (geb. in Weesperkarspel) en Jannetje van Walbeek (geb.
in Abcoude - Proosdij). Dirk was vanaf
zijn vroegste jeugd in de ban van alles wat
zich op en rond het erf van de ouderlijke
boerderij afSpeelde. Zijn ouders huurden
\'<lnaf 1928 'Vechczicht', met de daarbij

behorende veertien bunder. Deze boerderij 'Vechtzicht' \vaS in 1922 nieuw gebouwd, nadat een brand de oude volledig
in de as had gelegd. De kadavers van de
bij die brand omgekomen koeien waren
gewoon in de buurt van de stal ingegraven. De veldwachter die na de overname
kwam kijken, beval dat er mee creoline
gegoten of gespoten moest worden om
besmetting tegen te gaan. De vorige
pachter had hec niet zo nauw genomen.
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De jan.:n tussen 1930 en 1938 (crisisjaren)
waren niet makkelijk voor het jonge gezin. Vader Van den Broek wilde vooruit,
daarom kocht hij in 1937, ondanks de
economische malaise, toch het land van
Spiegeli·ust. Deze bunders grasland lagen
aan de overkant van de Vecht (tegenover
de Camping), maar dat was geen probleem. Hij kon gebruik gaan maken van

Adirer dt::(' boerd1•r!i va11 defa111ilit' 1Nrll111isrn te,l!m<wa
de Ca111pi11g lag liet land dal VT<>~~er 'Spie)lelnt.<t" lieette.

'de pont van Nagel', samen met Gerrit
van Ee. Boer Willig van de Vreelandseweg
(zijn overbuurman aan de andere kant
van de Vecht) had de rechten van die pont
en kreeg daar tien gulden per jaar voor.
Het overvaren van de koeien ging altijd
probleemloos. De broers van Dirk dreven
er een paar koeien op, gevolgd door vaarzen. Die jonge beesten duwden dan de
voorste koeien van de schuine klep het
water in, het jongvee dook er achteraan.
Ze zwommen met zo'n snelheid naar de
overkant, dat de jongens met die kabelpont het zwemmende vee bijna niet bij
konden houden. Eemnaal aan de overkant
wisten de beesten feilloos de weg naar
hun zomerverblijf te nemen. Een frappant
gegeven is dat Dirk geboren werd op de
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dag dat Nagel zijn innek nam in 'Vecht- •
hoeve', de pachtboerderij van Baron van
Lijnden. De pom kreeg daarop al gauw de
naam Nagel, omdat hij pal voor 'Vechthoeve' lag. Het in 1937 door vader Van
den Broek aangekochte land van Spiegdrust zou hem in 1938 bijna de das
omgedaan hebben. De eigenaar verplichtte hem ineens binnen zeer korte
tijd tot de koop van diens boerderij over
te gaan. Goede raad was duur, het bestuur
van de Raiffeisenbank (nu Rabo) wilde
hem geen geld lenen. Het bestuur gebruikte als argument dat hjj een groot gezin had (10 kinderen) en bovendien hoog
in de kosten zat. Volgens hen kon dat
nooit goed gaan! Ten einde raad legde hij
zijn probleem voor aan Cor Otten, de directeur van Ottcn Veevoeders in Geinbrug (nu Driemond), waar hij altijd zijn
benodigde veevoer kocht. Otten schoot
hem het aankoopbedrag gewoon voor,
hij had er het volste verunuwen in dat Van
den Broek het zou redden.

De• Yl'stru """ 'dr 1>0111 """ /\'a.~el ', ;" de Pfrle 1i'du.:drht

De oorlogsjaren

Twee jaar later viel het Duit~e leger Nederland binnen. Dirks' moeder Jannerje
heeft hem later verteld over de evacuatie, die op bevel van de Commandant
van Nieuwersluis (achteraf gezien rijkelijk laat) drie dagen na de Dtüt~e inval op

10 mei 1940 een aanvang nam. Samen
met zijn rnot:der en zeven van zijn broers
en zussen maakte Dirk. waarschijnlijk
aan haar rok.ken hangend. ongewild zijn
eerste verrt: reis.Alle memen die binnen
het gebied van de Nieuwe Hollandse
Waterlinie woonden moesten naar elders. De inwoners van Nederhorst den
Berg vercrokken onder ll.'1ding \'all
groepshoofden via H1lver~um met de
trein naar ver<;chillende dorpen in WestFriesland. Wognum was voor moeder
Van den Broek en al haar kinderen (op
de twee oudsten na). het eindpunt \'rn
een chaomch verlopen reis.
Ondertussen dreef vader Van den .Broek
op die bewuste dag, samen met zijn
zoontjes van tien en elfja;ir, de koeien en
het jongvc:-e naar Ouderkc:-rk aan de Am'tel. De autoriteiten daar dirigeerden hen
naar boer De:- Bree. die ze met open armen ontving. De jongen~ bleven bij die
fantifü: in de kost tot dt' koeien terug
konden naar het Grote Eiland. want er
moest natuurlijk gemolken worden. Dirk
benadrukte dar tot vand;ug de dag het
conract ttmen beide fami lies i~ blijven
bestaan.
War hem van de oorlog vooral is bijge
bleven. 1~ de dag waarop boze Duitse
~oldaren verh,1al kwamen halen bij zijn
,·ader omd,1t hij hen zure melk verkocht
zou hebben. Die in Nigtcvccht gelegerde
mariniers van de Kriegsmarine kochten
,·aak melk bij hem en bt'taaldeu keurig.
Op een keer was echter .11le melk op
omdat er wel vijf onderduikers op de
boerderij z;iten. Die mannen hadden in
Nigtevccht o.a. het d1stributiekamoor
opgeblazen en waren 1u hun korte
ducht bij Van den Broek a.ingeland. De
'peeling voor eigen gebruik was al dun,
want het aantal gemolken liters moest in

een veeboekje opgeschreven worden.
Een beetje sjoemelen mee het quotum
voor het ge7in kon wel, maar hl'l moest
met te gek worden. Vader Cor gaf ze in
.trren moede zonder er wat bu te zeggen
karnemelk mee. hij wist waarschijnlijk
het Duitse woord voor karnemelk (Buttcrmilch) niet. Een poosje later kwamen
die mannen op hoge pocen terug. zij
wrweten hem dat hij hen zure mdk zou
hebben verkocht. De spannmg liep. omdat ze dka~1r niet begrepen, zei~ zo hoog
op dat een van dt· Duitsers opecm in de
lucht schoot. Ab jochie van t'en jaar of
ze\ blijfqe dat natuurlijk altijd \\el bij.
In 19-!5, toen de Duitsers rond ::W .tpril

K,",,." in een H,1/1,mtl(e .(1,1/ {rrter11e}~lic.' nm tt11 11e.,lsMI
1111 1931 111 X11·1111w</11is ). Dirk httjt /11rr 111111111rlijk

Mk mee re makm .~t'lwd. z,, '11 .~'"'!' wot•sr /('(:~~esd1ept
w~mleu.

begormen met het onderwater zetten van
de hele streek, trok het gezin van Jaap
Kostelijk uit de Horstermeer voor langere tijd bij de Van den Broeken m. Er zaten weken.lang rond de 25 personen aan
de keukenrafcl op bet Grote Eiland. Een
gezellige boel, onregenzeggehjk! De losgeraakte varkerl\troggen gebruikten de
jongsten van b<.:1de gezinnen maar al re
graag als kano.
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Zijn schooljaren
Toen Dirk van de vijfde naar de zesde
klas zou gaan, (rond 1949) wilde zijn
vader dat hij verder zou leren Boerendochters gingen in die rijd ner als burgermeisjes naar de huishoudschool, boerenzonen meest naar de landbouwschool.
Zijn vader wilde echter iemand hebben
die later de boekhouding kon doen.
Daarom bracht deze een bezoek aan
meester van Paasschen, hoofd van Dirks ·
School met den Bijbel en verzocht hem
zijn zoo11 bijles te geven. Deze weigerde,

De aankooi' 11111 deze b.>trdtrij (v /11 Ct>edendorp) 11•as
i11 1959 iwr Dirk liet ei11dresi1/rna1 '"'" :::ij11 l'11rige wms
"'" boer re worden. Er was heel wnt aa11 11oomjgegaa11.

met het gevolg dat Dirk het laatste jaar
van de lagere school in Weesp ging doen,
bij mijnheer Van Tiggelen .
De a&tand was geen bezwaar, bovendien
was er iedere morgen wel iemand die
hem naa r de overka nt van de Vecht
roeide. De rest van zijn schoolweg \vas
voor hem een eitje, lekker op de fiets.
Vanaf Nigtevecht volgde hij het Merwedekanaal naai· Weesp. Dit kanaal kreeg
later, in 1952, na verbreding, de naam
Amsterdam-Rijnkanaal. Een ongevaarlijk
fietspad naar Weesp liet voor onze overburen nogjaren op zich wachten. Na die
uitgebreide zesde klas fietste Dirk naar
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het lyceum in Hilversum. Hij zag het leren niet zo zitten, omdat hij met alle geweld boer wilde worden .Toch volgde hij
gedwee, als een kind van zijn tijd. het
hem opgelegde onderricht. Nadat hij
twee jaar trouw de lessen had gevolgd,
kreeg hij u iteindelijk toevallig toch zijn
zin. Het Hoofd van de LAS (Lagere
Agrarische School) te Breukelen, die op
bezoek was bij zijn ouders, schoot hem
te hulp. De man zocht leerlingen en
kende vader Van den Broek goed, want
acht van diens zonen hadden zijn school
al gevolgd. Dirk sprak hem heel even
alleen onder een kop thee en bad gezegd
dat hij kost wat kost boer wilde worden.
Het Hoofd, de heer De Weijs, slaagde
erin zijn vader over te halen om in te
stemmen met Dirks' vurigste wens: De
Landbouwschool.
Terwijl bij in Breukelen kennis over het
boerenvak verwierf, emigreerden er twee
broers en een zus naar de Verenigde Staten. Wat later trok er zelfs nog een broer
van hem, met vrouw, vanuit Amerika
naar Canada. De naar Amerika geëmigreerde zus bleef op 26-jarige leeftijd als
weduwe achter met drie kinderen.Vader
en moeder Van den Broek aarzelden
geen moment. Hij koc ht voor zijn dochter vast een huis in Loenen aan de Vecht
en zijn vrouw Jannetje nam de boot naar
New York om haar op te halen. Laat ze
nu toch niet meer terug willen, want ze
voelde zich al aardig gesetteld in de
Nieuwe Wereld.
Moeder Van den Broek nam onverrichterzake de boot terug naar Holland, haar
man verkocht het huis maar weer. Dirk
was zestien toen dat allemaal gebeurde
en liet bet over zich heenkomen. Zodra
hij uit school kwam trok hij zijn overaJJ
aan en hielp overal waar dat nodig was.

De weg naar een eigen bestaan

Dirk kreeg een paar jaar later verkering
en het begon bij hem te knagen. Hij
wilde graag zelfstandig boer worden .
Amerika lonkte, maar zijn vader wilde
dat hij in Nederland bleef. De weduwe
Goedendorp en haar twee ongetrouwde
zoons, die in de Horstermeer een boerderijtje van 10 hectare bestierden, boden
een opening. Hun boerderij stond op
de plek waar nu Dirks' nieuwe woning
staat (anno 2016 is er helemaal niets
meer te:: zien van alles wat op de luchtfoto staat). Vader Van de Broek was met
de weduwe Goedendorp en haar zoons
een 'gentleman's agreement' overeengekomen. Zo gauw haar al op leeftijd
zijnde zonen met hun bedrijf wilden
stoppen, zou Dirks' vader als eerste het
recht \'an koop hebben.
In 1959 was het zover' In de verkoopakte stond een clausule, dat de hoogbejaarde vrouw met haar zoons zolang ze
dat wilden in het huis konden blijven
wonen. De "''eduwe O\'erleed rond 1960
door een noodlottige gebeurtenis, de zonen bleven op de boerderij wonen.
fn datzelfde jaar liet Dirk door een
kraanbedrij f voor dag en da uw een
twaalf meter lange noodwoning O\'Cr de
hoofdvaart langs de Middenweg (de
Tocht) tillen. Op het Grote Eiland had
hij er met de hulp van buurboeren vier
wielen ondergezet, zodat het voor de
wet een caravan was. Hij zou er samen
met zijn vrouw Joke twaalf jaar in wonen. Hun vier kinderen zijn er allemaal
geboren, de laatste in 1972.Toen in 197-t
het woonhuis van de familie Goedendorp vrij kwam (de laatst overgebleven
zoon Goedendorp ging naar het bejaardenhuis), leek het net alsof ze naar een

villa waren verhuisd. In ieder geval brak
er een heel nieuwe episode aan.
Eindelijk baas op eigen erf

Uiteindelijk heeft Dirk van 1962 tot
2000 geboerd. Toen in dat jaar de MKZ
uitbrak. besloot hij er helemaal mee te
stoppen. Melken deed hij al sinds 1992
niet meer. De stap daartoe viel hem lichter, toen zijn zoon door liet schemeren
niet veel zin in het boerenbestaan te hebben. De jongen ging wel naar de LUW
(Landbouw Uni\•crsiteit Wageningen).
Een andere reden was dat de ruilverkaYeling op haar einde liep. Zijn verbrokkelde land ging op den duur naar de
boerenbedrijven die er het dichtst bijlagen. W.1nt vóór 1992 had hij, naast de
tien bunder bij de boerderij, her en der
verspreid nog eens 22 bunder in gebruik.
Zijn melkkoeien heeft hij altijd bij huis
gehouden. Op het 'buitenland' weidde

Dt' polder Kortrijk (wemmaris '"" Bm1kele11) be/1oorde
uier 101 hei 11wk,~ebied ''"" Dirk. Hij linaldr daar (/ai\~
1'0orda1 hij als ta:rnteur bego11) 11<el ~ij11 vro1111• joke 11<e)!.

hij koeien en schapen voor de vleeshandel. Ondermeer op de door hem van de
gemeente Nederhorst den Berg aangekochte vier bunder langs de dijk die de
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Meeruiterdijkse- en de Horstermeerpolder van elkaar scheidt. Jarenlang was dit
land in gebruik geweest als gemeentelijke
vuilstortplaats. Het ligt naast het talud
aan de Horstermeerse kant van de dijk.
Hij kon het daar grazende vee vanuit
zijn woonhuis in de gaten houden. De
gemeente leverde de bunders bijna gebruiksklaar af.

Opst11/len op liet 1•oc>rmal(~e land i•a11 Dirk n11110 2016.
Ze :ulleu do,>rre11l,111dsrliapsardiitl'CI11it·1 c1ls voorbi•eld
::ij11 ._f!enomeH J'Oc>r een lrcn'zonlij'11.

Verder vertdde Dirk dat hij rond 1968
van vecrijder Ad Janmaat de tip kreeg,
dat de weduwe Huisman iemand zocht
die haar in de Blijkpolder gelegen land
(rechts van het voormalige Ankeveensepad,) tijdelijk wilde huren. Deze 'vaarboer' had zijn water en legakkers rond
die tijd al aan de Ballast verkocht, maar
mocht net zolang blijven boeren tot de
AI3M vergunning kreeg om ook daar
zand te zuigen. Haar man was in die tussentijd overleden, hun oude knecht De
Pater was niet meer bij machte het arbeidsintensieve boerenbedrijfje draaiende
te houden en zoon Kees was nog te jong.
Dirk huurde de akkers zolang het kon en
liet er meest vet\:veiders en schapen grazen. Het gaf hem weer wat meer ruimte
om vee voor de slacht te verhandelen.
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Langzame veranderingen in het
dagelijks leven

In l 988 (een paar jaar voordat hij het
melken eraan gaf) was Dirk op een veekeuring benaderd door Cor Venveij, de
boer van het JE-plein. Deze man deed
dat uit naam van Het Bureau Beheer
Landbouwgronden (BBL) die voor haar
afdeling 'De Vechtstreek' een taxateur
zocht om boerenland in dit gebied te
taxeren. Dirk voelde aan dat hij door de
schaalvergroting binnen de agrarische
sector niet meer mee zou kunnen komen in de nabije toekomst. De baan zou
hem misschien in staat stellen zich in te
dekken tegen onverwachte omwikkelingen.
Maanden hoorde hij niets, tot Verweij
vroeg in het voo1jaa.r ineens het erf opkwam. Hij bood zijn excuses aan voor
de lang uitgebleven reactie op hun op die
veekeuringsdag gevoerde gesprek. Dirk
kon op voorspraak van hem zonder verdere poespas meteen aan de slag bij dit

Adja11111aat aa11 de ,~rms. Zij11 11ce",age11 tlieucle die keer
als 1c111ri1i~car. IVij ko11de11 dankzij die geste 11it1 de H1111.<nick <'Il J1ai11z bi1111en veertien da.~en weer 11t1ar l111is_/1e1sen (::Mtler Fers11e/li11g). Foto: Gerard Baar.

onderdeel V<Ul het Ministerie Yan LNV.
Hij greep, na enig overleg mer zijn
vrouw, de geboden kans met beide handen aan.

de Broeken, hoor ik het gekletter van dat
achttal paardenhoeven weer. Vooral tijdens de hooibouw brachten de oudere
broers van hem leven in de
brouwerij in het dorpscentrum.
In eerder genoemd jaar l 992,
'v
Wat
heet! Die jongens konden
.1
het jaar w.iarin hij besloot met
/j1
geweldig mennen. vooral als ze
melken te stoppen, breidde
(\
t(
met lege hoojwagens van het
het taxatiegebied zich uit van
Eiland naar de Horstermeer
Huizen tot Amstelveen. Her
moesten. Bij ons aan de overwegvallen van dat vaak door
kant van de Reevaart hoorde je
L<~e•> ,.,,,, de lwrrdrrfi
zijn vrouw tweemaal per dag
""" Cc>r 1i'rw<'fi.
het hoefgetrappel al als de paargedane terugkomende werk.
den het boogje aan het einde
woog op tegen de inkomsten uit zijn
van de Torenweg bij het hek van de Wiluitdijende baan. Hij bracht het tot taxalibrordkerk namen. De haakse bocht naar
tcur voor een det>l van de: Provincie
de Kerkstraat deed ze niks, maar bij de
Utrecht voor de aankoop van land in het
hoek van de Brugstraat moest er wel iets
kader van de bovengenoemde wet BBL.
vaart geminderd worden. Eenmaal in de
Deze was ingesteld 0111 land van boeren
aan te kopen die hun bedrijf gingen staken of te maken kregen met natuurontwikkeling en recreatie. Tevens worden
deze aangekochte gronden gebruikt in
kavclruilen, ten gunste van bestaande
boerenbedrijven die uit willen breiden.
In 2010 (hlj was toen 73) hield hij ermee
op. Op het land achter zijn nieuwgebouwde huis en dat van zijn dochter en
schoonzoon, lopen schapen van een hobbyboer. Zodoende houdt hij nog een Dirk r~~m< i11 /W1 /1<1rrrr1 land nwl STil'a.<-«olle~a 's.
bee9e feeling met het boerenleven. Zijn l lfi .<Tmlf in /1n midden.
hele bestaan heeft tenslotte in het teken
Brugstraat vuurden de jongemannen de
van de agrarische sector gestaan. Hij heeft
knollen extra aan, waardoor ze in volle
nergens spijt van en kijkt er met genoevaart op de brug afstoven. Zodra hun
gen op terug.Alleen had hij langer samen
hoeven het houten brugdek raakten
willen genieten van alles wat hij, mede
scheten de p:i:irden zich van angst leeg.
dankzij de volledige inzet van zijn vrouw.
Moeder Pouw van de brug kon de jonheeft bereikt.
gens wel verscheuren, wanr zij moest iedere keer de paardendrolle11 wegvegen.
Een paar steeds terugkerende anekdotes
De vrouw van Jan de brugwachter heeft
Dirk wil mij die niet onthouden. Zodra dat moederVan den Broek nooit in dank
hij begint te vertellen over het beroemde afgenomen, maar die kon er ook niets
en beruchte vurige tweespan van de Van aan veranderen. Jaren later zaten beide

:_· .,_'."\
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moeders tegenover elkaar in het bejaardenhuis, De Kuijer. Het heeft naar men
zegt wel enige tijd geduurd voordat ze
met elkaar aan de praat kwamen.
Een keer trof zijn broer Cor geen ~chuld.
Hij stond toen op het land de strontkar
leeg te scheppen en gooide per ongeluk
een schep mest op de kop van het paard.
Het beest sloeg van schrik op hol, zodat
Cor van de mestkar op het land duvelde.
Na van het erf af gedenderd te zijn. onderrussen alles achter zich latend, galoppeerde het geschrokken beest zonder
vaart te minderen richting dorp. Bij de
Rooms-katholieke begraafplaats kwam
het dier eindelijk tot staan. Wat bleek,
het oosthout (dat aan de dissel zit) was
blijven hangen en sloeg onder het rennen
steeds tegen zijn onderbenen. l let was
een wonder dat dit incident, buiten de
aangerichte ravage om, zonder verdere
ongelukken was verlopen.

Zij11 11it11we buis op dt plek '"'" dr oudr b.'l('rderij.

Wel had Cor schuld aan het tot schroot
rijden van de groentekar van oude Piet
Ambachtsheer voor het café van de Dames Bornhijm (nu Golden Crow11). Gelukkig zat de oude baas er nil!t op toen
Cor met te hoge snelheid van de brug afkwam. Hij had zijn paard en wagen, waar
geen rem op zat, even niet in bedwang.
Er hielp geen lieve moeder meer aan.
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want ondanks dat hij \vanhopig met zijn
voeten tegen de paardenkonten drukte.
ramde onze koetsier het volgeladen
groentekarrerje vol in de flank. Die ene
keer brak de te ruim genomen bocht
Cor op, voorheen was het misschien wel
honderden malen goed gegaan .Vader
Cor van den Broek gaf zijn jongens als ze
\vat uitgevreten hadden altijd een stevige
reprimande, waarna hij vervolgens naar
de mensen die het betrof toestapte om
het gebeurde afte handelen. Groenteboer
Ambachtsheer kwam een maand later
helemaal in de wolken naar het Eiland
om Van den Broek te bedanken. Hij had
van de verzekering een hele nieuwe
groentekar teruggekregen, de doorstane
schrik nam hij op de koop toe.

Tot slot
Dirk merkte terloops op dar er in de
Horstermeer nog maar drie boeren zijn
die melkkoeien hebben. Onder andere
Voshaart en zijn naaste buren, Smits. Deze
twee boerenfamilies hebben in de loop
der j aren veel moeten investeren om het
hoofd boven water ce houden. Bij beide
families zet nu al weer de derde generatie het bedrijf voort. De jonge Voshaart
kan nog rekenen op hulp van zijn vader,
bij Smits boeren de twee zonen samen
Yerder. Op kleine schaal melkt verder
Stoker van de Radioweg te midden van
de natuur nog een koe of achttien misschien. Stoker heeft de keuze gemaakt
om milieuboer te worden en te blijven.
Op het Grote Eiland volgde op Dirks'
geboorteboerderij Vechtzicht de zoon
van zijn jongste broer Gert, die de boerderij had overgenomen, zijn vader op.
Het boer zijn zit, net als bij Dirk. die jongeru in het bloed.
•

Merwedekanaal (4)
1n 1881 was de kogel door de kerk.
Het eerste deel van het Merwedekanaal, van Amsterdam tot de Vecht
bij Nigtevecht, kon gegraven worden.
De oude route van de Keu lse vaart
zou vanaf Nigtevecht verder over
een deels gekanaliseerde Vecht t ot
Utrecht blijven lopen.
:\msterdam nam haar verlies, het was
-;reeds voorst<inder geweesr van een nieuw
re graven kanaal over Weesp via Amersioon naar de ederrijn bij Wageningen.
Her stadsbestuur zat echrer nier bij de
pakken neer. Het begon gelijk met de
aa nleg van een paar grote duikers onder
her vastgestelde tracé van her te graven
kanaal door, naar de Zuiderzee. De stad
~on niet buiten dat zeewater, ze gebruikte
het om er de grachten mee door te spoelen. Voor de uitvoering van dit beginpro,1ecc moest er per schip een enorme hoe\·eelheid zand aangevoerd worden, dat
diende om de druk en tegendruk van de
moerasachtige bodem onder controle re
houden.
O ndertussen verloor de Vechtlobby, aanf:e\'Oerd door het Tweede Kamerlid Baseert. steeds meer terrein. Her gemeentebestuur van Maarssen was wel op zijn
hand, zodat het zelfS voorstelde het halve
dorp afte breken om meer ruimte voor de
<roomboten re creëren. De landspolitiek
wegde her plan van tafel. Een ander punt
,·oor her op een zijspoor zetten van goederenvervoer over de Vecht waren de prijzen van het sluis- en bruggcld. Het gangbare gezegde 'varen op de Vecht is varen
met de beurs op de plechr' zege hier genoeg. Het uiteindelijk in 1884 met mime
meerderheid aangenomen wetsvoorstel

De i11 188-1 J!rrred~tkome11 kleine sluis met i11 de 1-erte een sd1ip
dat rr bij lmwr "" 11it1 mrer doorheen ka11. {foto Gcranl Baar, 2016)

voor een heel nieuw kanaal tussen Amsterdam en Utrecht danken we aan het
kamerlid Jhr. mr. J.W. H. Rurgers van
Rozenburg. Dat besluit schoof de Vechtvaartvoorstanders voorgoed aan de kant.
Het kanaalpand van Amsterdam naar Nigtevecht was nota bene al uitgegraven, de
t\vee sluizen naar de Vecht zo goed als
klaar voor gebruik. De heer van Bemmel
liet ons tijdens zijn lezing over de aanleg
van het kanaalvak Nigrevecht- Maarssen
zien, hoe het er daar aan toe ging. Polderjongens groeven de grond met de spade
tot een meter diep uit, w-aarop een stoombaggermachine al achteruicrijdend het bed
verder uitdiepte tot drie meter.
Dat nieuwe wecrje bracht mij op het verhaal dat CorVerweij sr. (oud CHU raadslid) mij vertelde. Zijn opa boerde aan het
Gein op smalle akkers. ToevaUig k\vam
tijdens die graafperiode de aan zijn land
grenzende boerderij langs de latere Kanaaldijk-Oost te koop (waar nu Kidswereld is gevestigd). Opa Verweij mijnde volgens zijn kleinzoon precies op tijd, zodat
hij die boerderij heel voordelig vlak voor
de hooimaand in handen kreeg. Hij bedong erbij dat de gravers een pad van een
paar meter breed voor hem uitspaarden.
net zolang als hij nodig had om het hooi
van zijn oude land naar de nieuwe boerderij te rijden.
•
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Alfer IV van der Horst met Maria
van Hodenpijl op kasteel Ter Horst
(ca. 1378 tot na 1434)

Els N.G. van Damme

Alfer IV, zoon van Alfer 111 en Mabelia van der Woude, kreeg op 1 augustus
1401 in opdracht van zijn vader, zo schrijven zowel Wittert van Hoogland 1>
als Beelaerts van Blokland, de verantwoording over Ter Horst en de verdere
erfgoederen 2 >. Nadrukkelijk werd als voorwaarde gesteld dat hij zijn vader in
diens levensbehoeften zou blijven voorzien (lijftochten).
Kennismaking met Alfer IV

Zijn vader moet ongeveer 65 jaar geweest zijn, maar klaarblijkelijk njet helemaal gezond meer. Hij wilde duidelijk
zijn zaken geregeld hebben. Kort daarna,
in 1403, stierfruj. Ongeveer tezelfdertijd
werd zijn zoon Alfer IV door de Hollandse GraafWillem VI opgeroepen om
in het Hollandse leger dienst te nemen
om weer tegen de Friezen te sa-ijden,
zoals ook eerder, in 1398, zijn grootvader
Alfer II was overkomen. Een oorlog
waarin Alfer II sneuvelde.
Waarschijnlijk gaf de
gezondheidstoestand
van vader Alfer IlI ook
aanleiding om de overdracht van zijn bezit
aan zijn zoon officieel
te regelen vóór hij aan
deze oorlog ging deelnemen. Tegelijkertijd
ook lijftochtte zijn
zoon diens echtgenote
Maria van Hodenpijl,
voor het geval hij niet
zou terugkeren uit de
oorlog. Dat w ijst er
ook op dat bij met haar
in het huwelijk was getreden. En, zoals wij
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zullen zien, werd er in 1401 een zoon en
erfgenaam geboren. De opvolging was
geregeld. Uit het feit dat Alfer IV op 29
juni 140-1- toetrad tot de Ridderschap
Holland en tot ridder werd geslagen,
kunnen wij opmaken dat hij coen gezond
en wel uit de strijd teruggekomen was.
E igenlijk weten we erg weinig over
Alfer TV Beelaerts van Blokland schreef in
1914 al over hem: 'Uit het le11en 11a11 de
11ie11111e bez itter va11 liet voorvader/Uk slot,
scli[i11t 11iets b[iz o11ders re verliale11 re z[i11'. En
dat is ook nu nog zo, ondanks de bescrukbare digitale zoekmogelijkheden .

Ajl1. l.jncobn va11 Beierc11 ( 1./01-1433),
lf'ikipedia .

De enige auteur die
ons van een aantal feitelijke daden en gebeurtenissen in het geslacht Van der Horst op
de hoogte heeft gebracht is Wittert van
Hoogland, maar hij
deed dat in een soort
telegramstijl die niet altijd even doorzichtig is
en vooral familiegegevens blijken soms ook
met inmiddels nieuw
verkregen kennis van
zaken te moeten vvorden bijgesteld.

Het tijdsbeeld gedurende het leven
van Alfer IV

1-tl 7 stierf hij plotseling aan de gevolgen
een hondenbeet. Hij had ,·eelal in

\'311

Frankrijk gewoond en was getrouwd met
Alfer IV leefde in een tijd \'all oplevinMargaretha van Bourgondië. Zij hadden
gen van felk H oekse en Kabeljauwse
nog maar één kind en wel een doch ter,
twisten, die een inmiddels internationaal
Jacoba van Beieren, die nu, als e1fgenaam
niveau hadden bereikt. Het Sticht moest
aa n de beurt was. Z ij was nog maar 15
het regiem van de graven van Holland
jaar en net weduwe geworden van een
tolereren en dat bracht zijn problemen
Franse koningszoon jan van Touraine'
mee. Nog steeds drukten de dyna5tieke
gevolgen van de ernstige problemen
rond de opvolging van Holland~e graaf
Willem l V een zware stempel op de ttjd.
Willem IV was immers samen met Alfer
Il in 1345 in Friesland, bij Stavoren ge~neuveld. Hij liet geen opvolger na.
Zoal5 eerder verhaald 3>, wi lde graaf
Willems e1fgename, zijn zuster keizerin
Margaretha (zij was gehuwd met de
Duitse keizer Lodewijk van Beieren),
háár zoon (Willem V van Beieren!) het
heft in handen ge,·en. Willem V bleek
evenwel in 1357 krankzinnig te zün en
werd, bij gebrek aan directe nazaten, opgevolgd door Willem VI, zoon van de
broer van Willem V,Albrecht van Beieren.
Deze wat ingewikkelde familiesituatie
wordt inzichtelijker uit het hierbij gcgc\'en overzicht van de familie van het ! luis
,·an Beieren en daarin wordt tevens dui- ,
delijk hoe Holland (inclusief het Sticht) A/b.2. Filips de Gt>ede t>lffl\ll(~t lrrt 'Remissoriwn Phihiermee eerst onder het Huis \'an lippi: a~11gebodrt1 1foor dr 111,1krr PirtN" m11 Rmesst 11111
8<"<>t.•;w1::1tm1r. Hij ::it .~ek11itld t\'<lr ;:1111 ltttr. (m. 1-150)
Beieren en vervolgens onder de macht
\'an het Huis van Bourgondië kwam.
Dat huwelijk was al geregeld toen zij
Omdat Willem VI nog veel te jong was nog maar 5 jaar was. Het was een goede
om de regeringsverantwoordelijkheden partij met toekomst. Maar helaas, nu reop zich te nemen, werd Albrecht van gelde haar m oeder snel een nieuw huBeieren regent. Albrecht probeerde de welijk en dat was met Jan van Brabant.
heftig twistende partijen tot bedaren te Dat was niet een heel goede keuze, want
brengen en even was er rust. Totdat de hij werd gesteund door de Kabeljauwen!
opgroeiende Willem VI van Beieren, aan- Jacoba (ajb. 1), een moedige en standhanger \'311 de Kabeljauwen, zijn recht vastige vrouw, werd gesteund door
opeiste en naar de macht greep. Maar, in de Hoekse edelen en door haar moeder.
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keizerin Margaretha van Bourgondië.
Maar haar oom Jan van Beieren (zie fa111ilieschc111a) had ook ambities en lonkte
naar de erfenissen van zijn nicht Jacoba.
Hij slaagde erin na veel strijd en intriges
de graaf~chappen Holland (inclusief
Sticht), Zeeland en Henegouwen over te
dragen aan Filips de Goede van Bourgondië. De strijd tussen de Hoeken en
de Kabeljauwen laaide weer heftig op,
want de Bourgondische graaf Filips de
Goede bond nu de strijd aan mee Jacoba
van Beieren (Hoeken).Jacoba werd gevangen genomen en in Gent opgesloten.
Zij wist als man verkleed te ontsnappen,
maar kreeg echter onvoldoende steun
van de Hoeken.

Wij kennen deze gebeurtenis als de
'Zoen van Delft' ( 1428).
Toen Filips' succes verzekerd leek, sloot
hij in 1430 ook officieel vrede met
Utrecht (het Sticht) . In 1433 gingen
Utrecht en HolJand dan ook van een leven onder het Beierse Huis over naar een
regiem van het Bourgondische Huis. Het
Bourgondische tijdperk wa~ aangevangen. Filips kreeg allerlei privileges die in
Holland en Zeeland van kracht waren.
Het register 'Rc111issori11111 P/1ilippi q ,
waarin deze privileges opgetekend waren
werd hem omstreeks 1450 officieel aangeboden (ajb.2). Deze periode zou duren
tot 1480.
Filips de Goede heeft met krachtige
hand lokale activiteiten onderworpen
aan een centraal bestuur, \vat uiteindelijk
geleid heefc tot een centrale rechtspraak:
'de Grote Raad' en tot financiële eenheid: er werd een nieuwe mum ingevoerd, de 11ieda11der. Dit aUes heeft AJfcr
meegemaakt.

Filips stelde alles op alles om Holland aan
zijn bezittingen toe te voegen. De machtige vloot van HolJand behoorde tot één
van zijn dromen. Maar er moest om
Holland hard en bloedig gevochten worden. Het ging er nu om of men hier het
Bourgondische Huis gedoogde of niet.
In de bloedige slag van 13 januari 1426
bij Brouwershaven, werden de Hoeken
beslissend verslagen.Jacoba gaf zich over.

Wij weten niet of de ruïneuze gevolgen
van alle oorlogen ook de burcht Ter

Familieschema van het Huis Van Beieren
Willem IV
Margaretha
WillemV
(·1389)

Willem VI (·1417)

x

Keizer Lodewijk van Beieren
Albrecht van Beieren
(Duitse keizer ·1404)

Jan van Beieren (·1425)

X Margaretha van Bourgondië

Margaretha van Beieren
X Jan zonder Vrees
(hertog van Bourgondii)

Jacoba van Beieren (1401-1436)

Filips de Goede

X 1) Jan van Touraine

{hertog von Bourgondië van 1419·1467)

X 2) Jan van Brabant
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Horst hebben geraakt, maar Alfer zal er
zeker van geweten hebben via zijn ridderlijke betrekkingen met Utrecht en
hij moet een zeer onrustige tijd beleefd
hebben.
Achtergronden van Alfers vrouw
Maria van Hodenpijl

Omstreeks 1400 vond AJfers huwelijk
plaats met Maria, dochter van Dirk van
HodenpijJ.ö> Wittert van Hoogland
noemde haar Elisabeth, maar in de acte
waarin zij met een deel van de goederen beleend werd om na een eventueel
overlijden van haar echtgenoot lijftocht
re hebben, heet zij Maria, vernoemd
naar haar grootmoeder (tabel 1).
Maria van Hodenpijl kvvam van het Huis
te Blotinghe in Rijswijk (efb.3). De naam
Blotinghe is afkomstig van het Haarlemse geslacht Te Blote dat in de vroege
14d< eeuw op het kasteel woonde. Maria's moeder, Machteld van Heemskerk
erfde het Huis in 1384 met 24 morgen
land en droeg het op aan de hertogin
Margaretha van Beieren, die hier toen de
macht had. Het kasteel was oorspronkelijk van de graaf van Holland, die het in
1329 aan Simon van Haarlem in leen gaf.
Hem hebben wij eerder leren kennen aJs
de grootvader van Heilwig van Haerlem,
die metAlfer I getrouwd was. 6> In 1394
werd het kasteel steen voor steen tot de
grond toe afgebroken door de Kabeljauwen. Een aantal stenen is later nog
gebruikt voor de restauratie van het Binnenhof. 7> Maria's vader Dirk van Hode npijl bouwde in de buurt van de oude
voorburg, waarvan in 2001 nog resten
zijn aangetroffen 8>, een nieuw vierkant
kasteel, met muren van 1,5 m. dik en een
donjon met muren van 2,5 m. dik. Deze

familie hield het tot 1473 in leen. In
1785 is het gesloopt.
Maria werd geboren uit het huwelijk
van Dirk van Hodenpijl met Machteld
Gerritsdr. van Heemstede (zie tabel l).
Volgens Beelaerts van Blokland leefde
Maria in 1456 nog, maar zij zou toen
ziek geweest zijn. Zij heeft in dat jaar
haar zoon jan nog verlof gegeven of opgedragen om een aantal lenen te verkopen, omdat die voor haar eigen levensonderhoud noodzakelijk waren .9>
Hieruit en uit het volgende verhaal krijgen wij de indruk dat de financiële positie van de familie allesbehalve rooskleurig was.

Ajb. 3. Huis re Blo1i1\~l1e i11 Rijswijk. (Cornelis Elamfts,
1681)

Maria's broerjan van Hodenpijl was, zoals hun vader, ambachtsheer van Hodenpijl. Hij was geboren in 1390 en werd
slachtoffer van de oorlog. Hij stierfjong
bij de grote slag van Brouwershaven op
13 januari 1426. Zijn nog jonge vrouw
Elisabeth van Haamstede kwam daardoor in grote problemen. Hun eigendom, de Heerlijkheid 'Noord-Nieuwland' in De Lier was toegevallen aan
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Elisabeths oudste zoon Dirck, maar deze zusters droegen de namen Ch ristina,
had het bezit weer aan zijn broer Jan Odilia, Clementina,Jan Qohan) en moovergedragen. Er is een oorkonde anno gelij k C lara. Opa D irk van Hodenpijl
1.j.39 waarin Elisabeth vertelt dat deze had onder meer een oudste broer Jan en
zoon Jan haar indertijd 'staande op het hef een zuster Hadewij.
voor de bmg, had gebeden en gesmeekt 0111 vnn
Alfer was uiteraard de eerste zoon, gealles 1e verkopen teneinde de Heerlijkheid in
noemd naar vaders vader. Odilia moet de
de Lier te kunnen behouden'. 101
zesde dochter geweest zijn, want zij is geDe Hoeksgezinde famil ies hadden dus noemd naar haar grootvader AJfers op
veel te lij den tijdens het regiem va n één na oudste zuster. Johan Qan) zal geAlbrecht van Beieren en alle Hoden- noemd zijn naar de oudste broer van
pijlse bezittingen, waaronder ook hun grootvader Dirk. Het zou dan de derde
zoon zijn. In een leenregister 13! trof ik
huis te R ijswijk, werden verwoest.
Tabel 1. Voorouders van Maria van Hodenpijl 12l
Gerrit van Heemstede X Maria van Polanen

Jan Azn. van Hodenpijl X Aleid van der Made

(1346)

(co. 1335)
{co.1315«1376)

{1319-?)

(1320·1375)

x

Dirk Jansz. van Hodenpijl

(1323·1375}

Machteld Gerritsdr. van Heemstede

(co.1380)
{co. l348·ca. l406)

(1342-1406}

x

Maria van Hodenpijl

Alfer IV van der Horst

{co.1400}
(ca. l377·na 1434}

{ca. l385·na 1456)

AlferV, Johan, Haze, Odilia

Kinderen van het echtpaar

Door W ittert van Hoogland vinden wij
de volgende kinderen vermeld: Alfer,
Odilia, Johan, Clementina en C hristina.
De laatste twee namen bleken te behoren tot het gezin van Alfer IlI en Belia
van l3raeckel. 111 Om de vernoemingen
naar vooro uders te kunnen testen, vermeld ik nog eens de voorouders van
Maria van Hodenpijl in tabel 1. En (ter
herinnering) : de namen van Alfers vader
en moeder waren AJfer IlI en van zijn
echtgenotes (I) Befü van Braeckel, en (2)
Mabelia van der Woude.Alfers broers en
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nog een tot nu toe onbekende dochter
Ha.ze (Hadewich) aan . Een bekende
naam in de famfüe.Volgens dat geschrift
is zij samen met haar broers Alfer en Johan en hun moeder 'Maria', in 1439 betrokken bij een overdracht van land.
Haze moet vernoemd zijn naar de genoemde zuster Hadewij van haar grootvader Dirk van Hodenpijl.We weten niet
de hoeveelste zuster, maar het kan dan de
tweede dochter geweest zijn.
De volgende kinderen zijn nu uit het
huwelijk van Alfe r IV en Maria van
Hodenpijl bekend:

van dochter Odilia ondersteunt de juistheid van de eerder veronderstelde fam.ilierelatie die er bestaan heeft met de
Haarlemse familie van der Horst.
Zo zien we dat onder andere de tweede
zoon en de eerste en tweede dochter naar
alle waarschijnlijkheid jong overleden zijn.
De naam Machteld, (moeders moeder), is
in het gezin dan ook niet aangetroffen.
De tweede dochter had Mabel.ia moeten
heten. De tweede zoon had vernoemd
naar moeders vader, dus naar de naam
Dirk moeten luisteren. Het gezin heeft in

1. A!fer V (ca. 1401, eerste zoon)
2. Johan (ca. 1405, derde zoon), hij was
van 1450-1454 schepen van Utrecht
en samen met Jan Sloyer begijnmeester in de Raad; gehuwd met een zekere Lijsbeth. Er zijn over dit echtpaar
geen verdere gegevens gevonden.
3. Ha.ze (Hadewich) (ca. 1405, derde
dochter). Wij weten van haar verder
niets.
4. Odilia (ca.1405, zesde dochtc:r) . Zij
trouwde met Jan van der Meer (ca.
1-+07- ca.1449). 14>

Tabel ll. Familierelatie tussen Odilia van der Horst en
Herman van Zuylen, de verkoper van Ter Horst aan Goert van Reede in 1579.
Odilia van der Horst

x

Johan van der Meer

Clementia van der Meer

x

Zweder van Zuylen

Herman van Zuylen

x

Barbara van Campen

Herman Hermansz van zuylen
Hij verkocht Ter Horst in 1579 aan Geert van Reede

Op 13-4-1 407 werd Johan beleend '111et
een hofstede bij de kerk', genaamd 'De Kershoff' . 15> Misschien zijn ze daar hun gezamenlijke leven begonnen. Van deze hofstede is nu niets meer terug re ,·inden.
Odilia heeft met haar echtgenoot v-an
ca.1418-ca.1439 gewoond in Huis Ter
Meer te Maarssen. Op 13 januari 1423,
beloofde Johan van der Meer aan AJfer
een lijfrente te betalen aan Odilia. Omstreeks die tijd zullen zij gehuwd zijn.
Hun nageslacht leidde naar Herman van
Zuijlen 16>, die Ter Horst na rnim 250 jaar
in het bezit geweest te zijn van het geslachtVan Wulven-Van der Horst, in 1579
zou verkopen aan het volgende geslacht
Van Reede {zie tabel II). De aanwezigheid

ieder geval uit zes kinderen bestaan . Opmerkelijk is dat voor zover wij weten
geen van de k.inderen uit het gezin van
Alfer en Maria in een klooster verbleven
hebben, hoewel in hun voorgeslacht frequent leden van de familie vooral in het
beroemde adellijke vrouwenklooster van
Rijnsburg leefden en daar soms hoge
functies bekleedden. Wij hebben ook
geconstateerd dat de vorige generaties
een buitengewoon vroom en streng
godsdienstig leven leidden. Er lijkt verandering gekomen te zijn in het godsdienstige klimaat. Ook over het klooster
Rijnsburg is beschreven 17' dat er vanaf
het einde van de 13dc eeuw een geleidelijke verslapping van de kloostertucht
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plaacsvond en dat vanaf 1392 ernstige
hervormingspogingen noodzakelijk waren om de nonnen terug te ,-oeren toe de
strenge naleving van de regel van Benedictus. De zucht naar wereldse genietingen en stiekeme pogingen om persoonlijke bezittingen ce behouden en te
verwerven nam hand over hand toe en
verlies van zusterlijke liefde en zachtmoedigheid gingen verloren, het kwam
zelfs tot handtastelijkheden! Enkele bewoonsters van de abdij werden dan ook
met de ban gestraft. En dit beeld deed
zich ook voor bij de adel; 'mwheid der
zeden' kreeg de overhand.

De bezittingen van Alfer IV

Er zijn geen gegevens gevonden over uitbreiding van de bezittingen bijvoorbeeld
via een bruidsschat van de familie Hodenpijl. 18> Wel werd Alfer op 4 mei 1399
leenopvolger van zijn overgrootmoeder
Haze van Raephorst. Hadewich stierf immers zoals wij eerder zagen in 1399 op
een voor die tijd zeer hoge leeftijd. Zij \vas
de enige dochter. Daardoor verkreeg Alfer de Hollandse grafelijke lenen die afkomstig waren van Hadewich's vader
Gerrit van Raephorst en de verdere belangrijke bezittingen die zijn moeder bezat in de omgeving van Leiderdorp. l'J) •
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