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Niets uit deze uitgave mag, op welke manier dan ook, verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden zonder schriftelijke toestemming van het bestuur. De
redactie is bij het samenstellen van deze Werinon zorgvuldig te werk gegaan.
Getracht is rechthebbende van afbeeldingen te achterhalen. Mocht U desondanks een afbeelding in deze Werinon aantreffen waarvoor U als rechthebbende geen toestemming heeft gegeven, dan wordt u verzocht dit aan de
redactie kenbaar te maken.

Foto omslag

Om aan het gemiste wintergevoel tegemoet te komen, hebben we een foto
van een vroeger onbebouwd stukje Blijkpolder met op de achtergrond het
boerderijtje van akkerboer Van der Vliet op het omslag gezet. Toentertijd zag
het landschap er zo kaal uit omdat de boeren op de akkers vee weidden en
eveneens hooibouw pleegden.
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Namens de redactie

Gerard Baar

Het is weer zover. Er bestaat zelfs de kans dat u deze Werinon lekker buiten in een
voorjaarszonnetje zal kunnen lezen. We hopen dat u weer gaat genieten van de
artikelen die wij u voorschotelen. Maar allereerst willen wij u er op attent maken, dat
er in de enveloppe tevens een uitnodiging ter betaling van de contributie is bijgesloten.
Aarzel niet om dat bedrag zo gauw mogelijk over te maken. De HKN heeft uw geld
broodnodig om alle lopende zaken en activiteiten te kunnen betalen.

Verder roept secretaris Ans Baar u op om op
8 april naar de Bergplaats te komen om te
luisteren naar een lezing van Maarten Bootsma over het Rampjaar 1672 en de Hollandse
Waterlinies. Ze hoopt op een volle zaal vanwege het feit dat we een hele lange tijd haast
niets hebben gemogen. Het is een mooie gelegenheid om elkaar weer eens helemaal bij te
praten. Misschien komen er wat jongere dorpelingen op het idee om eens op schrift terug
te blikken op de jaren die zij tot nu toe in Nederhorst den Berg hebben doorgebracht.
Sommigen misschien wel vanaf hun geboorte. Bergers van een jongere generatie kijken
zo goed als zeker heel anders tegen het verleden aan dan de tegen de tachtig lopende actievelingen van dit moment.
Dit gemijmer zal komen doordat Mark Hilberts het jaar 1950, het 5e naoorlogse jaar,
heeft doorgespit.
We hebben om te beginnen al een jonge webmaster. Marjolein Meerbeek heeft deze zelfs
helemaal opnieuw opgezet om dat er het een
en ander was misgegaan.We hebben daardoor
weer verbinding met de hele wereld.
Claudette Baar heeft dankzij uit het niets opgedoken ronde aardewerk schijfjes met afbeeldingen van verschillende steden een stukje geschreven over de Winterhulp tijdens de
beginjaren van WOII.
Leen Houtop zet u mat met zijn relaas over
schaakvereniging ‘De Kasteelridders’.
Inleveren van uw kopij voor Werinon Nr. 104 kan
tot 26 Augustus 2022 info@historischekring.nl
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Uit Duitsland kwam de vraag of het ‘huis’
(kasteel) waar de familie Van Bylandt had gewoond er nog stond. Gerard Baar heeft Graf
von Spreti uitgebreid geantwoord.
Als dank kreeg hij twee foto’s terug. Dankzij
een schoolfoto uit ons archief leert u een
stukje van hun familiegeschiedenis kennen.
Verder blikken we even terug op de ter ziele
gegane Bergse carnavalsvereniging Roddeldonk. Toevallig dat dit jaar net weer carnaval
gevierd mocht worden na de perikelen die het
Corona-virus teweeg heeft gebracht.
Met de samenvatting van haar vorig jaar gehouden lezing brengt Claudette Baar twee
Bergse kunstschilders weer tot leven. Spöhler
blonk uit in winterlandschappen zodat u bij
het artikel een foto ziet waarvan fanatieke
schaatsers gaan watertanden.
Aan de andere kant mogen we blij zijn met
deze zachte winter. Met de gasprijs is het vriezen of dooien.
Hans Clever schrijft voor de tweede keer over
de perikelen die optraden rond het constante
overstromingsgevaar van de Vecht bij wind uit
het noorden. Het in 1930 in gebruik genomen
gemaal bij Muiden maakte daar een einde aan.
Twee jaar later vierde Rijkswaterstaat op feestelijke wijze het dichten van het laatste stukje
Afsluitdijk. De Zuiderzee was getemd.
Cees de Jongh schreef het eerste deel van een
familiekroniek die in de volgende Werinon
eindigt op de Hinderdam. Een dam die in de
vroege Middeleeuwen het water van de Zuiderzee moest keren.
䡲
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Mededelingen en berichten

Ans Baar

Algemene ledenvergadering 2022

De vergadering verliep voorspoedig. De 50
bezoekers waren zichtbaar blij dat ze weer eens
ongedwongen bij elkaar konden zitten. Het
goede nieuws was dat Ans Baar onder applaus
is herbenoemd en Hans Stalenhoef en Jan van
Wijk officieel in het bestuur zijn opgenomen.
Petra van ’t Klooster kreeg waardering voor
haar vlekkeloze financiële beleid. Voorzitter
Ton Kuijs kon trots vermelden dat de Historische Kring officieel is aangemerkt (vanaf 1 januari 2021) als algemeen nut beogende culturele ANBI. Vanwege de corona kostte dat
organisatorisch de nodige moeite omdat er
eerst via de email en toen nog in 2 extra fysieke algemene ledenvergaderingen over gestemd moest worden. De vergadering stond
volledig achter de benoeming van Corry
Schoordijk tot erelid. Zij maakte 23 jaar lid uit
van het bestuur, waarvan de langste tijd als
penningmeester. Een uitgebreide samenvatting
van de presentatie van René Ros is te lezen
op de site: www.historischekring.nl.
PROGRAMMA 2022

Met inachtneming van de coronamaatregelen, staan de volgende activiteiten op het programma.
8 April – Lezing over het Rampjaar 1672 en de
Hollandse Waterlinies, door Maarten Bootsma,
specialist op dit terrein

Mede door met name de Oude Hollandse
Waterlinie werd ons land in 1672/1673 van
de ondergang gered. De waterlinies zijn dus
een belangrijk onderdeel van onze Vaderlandse geschiedenis. In de lezing wordt ingegaan op de geschiedenis van het Rampjaar
1672 en het ontstaan van de Waterlinies: een
prachtig en uniek cultureel watererfgoed met
vestingsteden, forten, molens, bruggen, sluizen en waterkeringen. De lezing wordt ge-

Fort Nieuwersluis.

houden in de Bergplaats en begint om 20.00
uur. De toegang is gratis.
7 Mei – Viering 100 jaar vrijwillige brandweer
in Nederhorst den Berg

Naast de presentatie van het Themanummer
Werinon over 100-jaar vrijwillige brandweer
is er een tentoonstelling te zien over de geschiedenis van de brandweer.
21 Mei – Excursie Slot Oud Zuylen

Slot Zuylen is een van de oudste kastelen aan
de Vecht. Sinds 1952 is het slot opengesteld
voor publiek en krijgen bezoekers een indruk
hoe de familie Van Tuyll van Serooskerken
door de eeuwen heen leefde op het kasteel.
Zeven eeuwen bouwen en restaureren heeft
Slot Zuylen tot een boeiend en interessant
kasteel gemaakt. De bekendste bewoonster
was Belle van Zuylen. Haar ‘verlichte’ ideeën
brachten haar vaak in botsing met de traditionele opvattingen van haar familie en haar stand.

Foto:Trudelies de Graaf.
WERINON
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Zo gaf ze zelf aan: ‘Ik heb geen talent voor ondergeschiktheid’. Door het huwelijk van Godard
van Reede van Nederhorst met zijn nicht
Agnes van Reede van Drakesteyn, weduwe van
René van Tuyll van Serooskerken, is er ook
sprake van een relatie met kasteel Nederhorst.
Mei/Juni – Scholenproject

Hieraan werken de drie basisscholen mee. Dit
jaar worden de groepen 7 en 8, door de ‘oude
meesters’ Herman van der Molen en Cees
Stalenhoef, wegwijs gemaakt in de historie
van het dorp.
24 September – Excursie Loenderveense Poldermolen/Vaartocht Loenderveense plas

Oktober – Vertoning film over de Inundatie
van de Horstermeerpolder.

Een groep studenten die film studeren aan de
Middlesex University London, gaan onder
regie van Marcel Ruizendaal een korte Nederlandstalige speelfilm maken over de inundatie van de Horstermeerpolder in 1945.
De film is gebaseerd op de ervaringen van de
grootouders van Marcel: Leo Ruizendaal en
Ria van der Linden rond de inundatie.
Het verhaal van de film volgt een familie die
net als Marcels grootouders vast zat op hun
zolder. De film laat de angst, spanning en vernietiging van de oorlog zien, maar vanuit het
perspectief van de gewone burger. De familie
in de film is fictief, maar ondanks dat is alles
in de film wel gebaseerd op verschillende verhalen van de mensen die het werkelijk hebben meegemaakt.
Er worden opnamen in het dorp gemaakt. De
filmploeg komt de film in oktober a.s. tijdens
een bijeenkomst van de Historische Kring
tonen.
䡲

De Loenderveense Poldermolen.

Ten noorden van Loenen aan de Vecht, aan de
kant van de Waterleidingplas, staat de Loenderveense Molen. De molen is in 1652 door
Amsterdamse kooplieden gebouwd om de
moerassige polder droog te malen. De vaartocht gaat door de, direct achter de molen
gelegen, petgaten en legakkers: restanten van
de turfwinning in dit gebied.
Aanmelding excursies

Aan de excursies naar Slot Oud Zuylen (max.
30 pers.) en de Loenderveense Poldermolen
met vaartocht, kunnen max. 40 pers. deelnemen. Aanmelding vooraf is dan ook noodzakelijk. Dit kan via ansbaar@gmail.com. De
volgorde van aanmelding is hierbij geldend.
4
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Onder water staande kassen van Van Ruizendaal.

Het bestuur hoopt het voorgestelde programma volledig te kunnen uitvoeren.
Omtrent aanvullende informatie over het
programma zullen wij u tijdig informeren
via de online-nieuwsbrief en de website:
www.historischekring.nl.
Wij houden ons tijdens alle bijeenkomsten aan
de dan geldende coronamaatregelen.
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Schaakvereniging ‘De Kasteelridders’

Leen Houtop

Evenementen uit de schaakhistorie van Nederhorst den Berg
Mijn vroegere liefde voor de schaakvereniging ‘De Kasteelridders’ kwam boven water
toen ik meester Langeweg volgde via publicaties op sociale media. Schaken was ook
een van mijn hobby’s. Ik heb mij verdiept via internet in zijn schaakwereld en kwam
daar interessante verhalen over deze denksport tegen.
Zo kwamen de gedachten bij me op, een verhaal over het schaken te schrijven. Na wat
puzzelwerk heb ik Ruud Verkaik (amateur
historicus) benaderd. Hij is schaker en zoon
van de oprichter van schaakclub ‘De kasteelridders’. Ruud kon mij wat persoonlijke documenten laten zien, waarvan ik met plezier gebruik heb gemaakt.
1952 – Oprichting schaakvereniging

Verslagboek van de Algemene Schaakclub.
“De Kasteelridders”. Alles werd toen nog
handgeschreven genoteerd en artikelen uit
de krant ingeplakt.
Verslag eerste ledenvergadering, 8 september 1952
Het definitieve bestuur bestond na stemming
uit de heren: I.Verkaik, voorzitter; J.Ph. Stegman, secretaris; C. van Huisstede, penningmeester; G. Middelkoop en W.v.d.Vliet, leden.
Als naam voor de club werd gekozen: “De
Kasteelridders” Er werd geschaakt in het zaaltje bij de dames Bornhijm (Mina en Christien). De eerste clubavond startte met 15 leden.
Iedereen was verrast over de gezellige avond.
Later verhuisden zij naar het Wapen van Nederhorst en uiteindelijk naar het toenmalige
Jeugdgebouw.
Namen uit de beginperiode zoals S. Haytema,
R.J.W. Hofstede, C. Verhaar, A. Corbeek,
J. Pool, Drs A.P. Bos, B. Stoker, Fokker en Knapen liggen nog in het geheugen.Veel van de
leden kwamen uit Vreeland. I.Verkaik werkte bij Van Leer Vatenfabriek zodat hij daar
naar ik aanneem veel leden heeft weten te
strikken voor de Bergse Schaakclub.

Rond het jaar 1955 gingen ‘De Kasteelridders’ over de dorpsgrenzen. Vanaf die tijd
speelden ze tegen andere teams in de Bondscompetitie. In 1956-1957 zelfs met twee
tientallen in de competitie van de S.G.S. De
secretaris was A.J. Overzee. Was hij tevens
voorzitter?
Ikzelf, schrijver van dit artikel, was ook
korte tijd lid van de schaakvereniging.
Mijn vroegere buurman Izaäk Verkaik,
voorzitter, heeft mij gemotiveerd om het
schaken te leren.
De oervorm van het schaakspel is duizenden jaren oud. Het doel van het spel
is het schaakmat zetten van de vijandelijke
koning. Schaken houdt je brein flexibel en is
goed voor het geheugen.
Wanneer je de regels van het spel meester
bent en enkele partijen hebt gespeeld, gaat
het steeds meer boeien. Want je leert op die
manier de schoonheid van het schaakspel in
al haar fasen waarderen. Het doet een beroep
op de fantasie, creativiteit en op het voorstellingsvermogen. Het heeft daarnaast vormende waarde en bevordert logisch denken. Bij
mijn vroegere werkgever als constructeur
speelde ik vaak in de pauze zgn. vluggertjes.
Deze term wordt gebruikt voor een snelschaakpartij. Ik kocht schaakleerboeken, speelde partijen na uit de krant en leerde zo de
finesses van het spel.
Na wat schaakkennis te hebben opgedaan
werd ik in 1968 lid van schaakvereniging
De Kasteelridders. In de beginjaren zeventig gaf ik zelfs een aantal jaren les op
WERINON
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de lagere Meester Kremerschool voor de
beginnende schakers. Laatst kwam ik met
mijn vrouw in ziekenhuis Tergooi Hilversum verpleegster Sneijers tegen. Zij herkende ons en wist nog te vertellen over de
vroegere schaaklessen op die Lagere School.
Dat was leuk om te horen. De lessen vonden
allemaal plaats in het bijzijn van meester Bokhorst, de kinderen hadden er echt plezier in.
De Technische School in Weesp, waar één van
onze kinderen lessen volgde, wist voor elkaar
te krijgen dat op de afdeling bouwtechniek
een mooi instructieschaakbord met schaakstukken werd gemaakt voor de Meester Kremerschool. Het bord hing ter instructie
ergens aan de wand van die school in Overmeer. Mijn dochter Wilma wist dat nog te
vertellen.
1970/1971

Gezien het stijgend ledental, 30 leden, zal wederom met twee tientallen worden uitgekomen in de competitie.
Een hoogtepunt binnen de vereniging was de
promotie naar de 2e klasse begin jaren ’70.
Dat feest duurde echter niet lang. Wel werd
aan promotie op andere terreinen aandacht
geschonken.
In 1977 startte De Kasteelridders namelijk
met een weerkerend landelijk schaaktoernooi
en een jaarlijks Open Snelschaaktoernooi.
Het schaken op de scholen kreeg de aandacht,
maar dat gebeurde meer buiten de club om.
Enkele actieve leden van de Club omstreeks
1971/1972 waren H.J. Knapen, wedstrijdsecretaris; A. Corbeek, voorzitter; J. Pool, secretaris en de heer Hofstede.

6

Uit de Bestuursvergadering 1972
Henk van Huisstede zal de leiding van
jeugdschaak op zich nemen. Het jeugdschaken zal op maandagavond worden
gehouden en wel van 7-8 uur. Schaakboeken krijgen de spelertjes in bruikleen.
Hun schaaklessen via een demonstratiebord.
Het ledental liep daardoor al snel op naar 125
jeugdschakers.Veel van de kinderen kwamen
bij de voetbal vandaan, want daar was Henk
ook actief. Henk was een bezig mannetje.
Tabel 1:
KAMPIOENEN VAN TOEN TOT NU
Jaartal

Naam kampioen Woonplaats

1952-1953

I. Verkaik

Nederhorst den Berg

1953-1954

I. Verkaik

Nederhorst den Berg

1954-1955

A.J. Overzee

Nederhorst den Berg

1955-1956

S. Haitema

Nederhorst den Berg

1956-1957

S. Haitema

Nederhorst den Berg

1957-1958

A. Corbeek

Vreeland

1958-1959

J. Pool

Nederhorst den Berg

1959-1960

C. de Kloet

Vreeland

1960-1961

S. Haitema

Nederhorst den Berg

1961-1962

C. de Kloet

Vreeland

1962-1963

J. Pool

Nederhorst den Berg

1963-1964

C. de Kloet

Vreeland

1964-1965

A. Corbeek

Vreeland

1965-1966

H. Oosthoek

Nederhorst den Berg

1966-1967

H. Oosthoek

Nederhorst den Berg

1967-1968

C. Hoetmer

Vreeland

1968-1969

J. Pool

Nederhorst den Berg

1969-1970

J. Pool

Nederhorst den Berg

1970-1971

A.J. Overzee

Vinkeveen

1971-1972

Dr. A.P. Bos

Nederhorst den Berg

1972-1973

P.J.W. Hofstede

Nederhorst den Berg

1973-1974

P.J.W. Hofstede

Nederhorst den Berg

1972 – Jeugdafdeling

Clubblad

Henk van Huisstede (1949-2020) was van
beroep betonafwerker en vakbondsman. Hij
heeft 24 jaar lang jeugdschaaklessen gegeven
bij de Bergse Kasteelridders (10-13 jr.)

Het ‘Riddertje’, het eerste clubblad werd uitgegeven in 1987. Redactie Henk van Huisstede en Fré Bakker. Het typewerk voor het
clubblad verzorgde de verloofde van Henk,

WERINON
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Fré Bakker. Later verhuisde hij naar Hilversum. Uit het clubblad: Het bestuur: Voorzitter A. Corbeek; Secretaris: R.J.W. Hofstede;
Penningmeester: B. Stoker; Wedstrijdleider:
H.J. Knapen. Bestuursleden: J. v. Hemert en
R. Pos.

20 jaar voorzitter van de Algemene Gym.Ver.:
Nederhorst den Berg. Mag hij ook eens in
het zonnetje worden gezet?

De heren: J. v. Hemert en I. Verkaik zijn de
oudste leden van de vereniging, zij zijn al
vanaf de oprichting lid.
Uit het eerste clubblad het ‘Riddertje’ van
De Kasteelridders

In tabel 1: Schaakkampioenen “De Kasteelridders” zijn de schaakkampioenen van 1952
tot en met 1974 te zien. Zij zijn kampioen
geworden van de schaakcompetitie van De
Kasteelridders.

November 1974. Henk van Huisstede wordt gehuldigd door
Locoburgemeester Jongeneel van Muiden in café-restaurant
Het Wapen van Nederhorst. (Stevens 15-4-2005, Hilversum)

Broer Stoker wordt naar voren gehaald

Een nieuwe poging

Deze man is een bekende figuur in het verenigingsleven. Hij is niet alleen al 21 jaar lid
van onze schaakvereniging, maar ook nog
eens 20 jaar penningmeester en speelt al
jaren in het eerste tiental. Daarnaast is hij al

Na vele jaren zonder clubblad verschijnt er in
november 1986 weer een clubblad. Drie
leden van de vereniging, te weten Wim Fokker, Hans Visser en Jeroen Peters, hebben dit
mogelijk gemaakt. Het blijft moeilijk om
mensen voor een clubblad te vinden.
1974 – Henk van Huisstede oorkonde
schaakrecord

De man met de ketting en het lange haar is
Henk van Huisstede. De kale man met pak
rechts achter Henk is zijn vader, Cees van
Huisstede. Henk speelde 103 uur en 45 minuten onafgebroken schaak in het Wapen van
Nederhorst in zijn woonplaats.

Links Broer Stoker, staand Piet Jaarsma.

Henk is jeugdleider van zijn club “De Kasteelridders”. Tegen een lange rij van tegenstanders won hij 60 procent, verloor 30 procent en speelde de rest van de partijen remise.
In een Mercedes-Oldtimer, begeleid door
politie, brandweer en muziekkorps Crescendo, maakte Henk vlak daarna een rijtoer door heel Nederhorst den Berg.
WERINON
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1987 – Rebellie binnen de vereniging

Het was een gedenkwaardig jaar omdat twee
afvalligen te weten P.J.Visser en D. Portengen
hadden besloten een nieuwe schaakclub op
te richten onder de naam de ‘Pioniers’.
Na vijf jaar keert iedereen weer terug naar
het oude nest van de ‘Ridders’. Als voorzitter
van zijn ‘Pioniers’ schaakte D. Portengen toen
in 1988 ruim 60 uur tegen verschillende tegenstanders. Na de fusie in het jaar 1992
wordt er eerst nog gespeeld in Café Spiegelzicht, maar al gauw wordt Café-restaurant
Het Wapen van Nederhorst, in het centrum
van ons dorp, onze vaste stek.
Informatie van een toernooilijst van
de S.G.S wedstrijden in Nederhorst
den Berg:
• 14 november 1987 Zeskampen Rapid toernooi van de
A.S.V. De Kasteelridders
• 4 januari 1988 Open Snelschaakkampioenschap van
Nederhorst den Berg, te
organiseren door de A.S.V.
De Kasteelridders.
Wouter Abrahamse uit Kortenhoef was de sterkste van de 36
deelnemers die zich hadden aangemeld in het jeugdgebouw in
de Kerkstraat.
Hilversum – Henk van Huisstede,
inmiddels (2005) verhuisd

Ook wereldrecordhouder marathon schaken Henk van Huisstede stelt alles in het
werk om het NK Schaken de komende
drie jaar naar Hilversum te halen.
8
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Hij laat nog even in het midden of hij zijn record van 31 jaar geleden – toen hij 103 uur
en 45 minuten onafgebroken schaakte – wil
aanvallen.
Voor zover hij weet, en de schaakbond ondersteunt hem in die gedachte, is zijn record
nooit verbeterd. Hij speelde in november
1974 in café-restaurant het Wapen van Nederhorst in ruim vier dagen 157 partijen achter elkaar. “Ik heb toen een week lang niet
geslapen, zo vol was ik van wat ik meemaakte”, zegt de 55-jarige Berger die tegenwoordig in Hilversum woont. “De medische wetenschap raakte zelfs in mij geïnteresseerd”.

Burgemeester Goudberg strijdt tegen Dick Portengen.

Een nieuwe recordpoging lijkt een vermetel
plan, maar Van Huisstede kan zich ook voorstellen dat hij iets van een simultaan speelt. En
misschien wel met anderen.
“Ik wil eigenlijk een schaakfeest organiseren
om sponsorgeld op te halen. Het zou toch
fantastisch zijn als de top van Nederland in
Hilversum komt schaken.” De schaker benadrukt dat zijn initiatief, dat zaterdag spontaan
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opborrelde tijdens de denksportdag, nog
doorgesproken moet worden met de besturen van de schaakverenigingen van Hilversum. Dinsdagavond warmde Van Huisstede,
die jeugdleider is bij de Pion/VOGA, zich alvast op met een simultaan tegen zijn pupillen. Alles is wat hem betreft nog mogelijk.
Wel zou het leuk vinden als jeugdschaker en
‘huis-tuin-en-keukenschakers’ ook meespelen. Mogelijk dat initiatieven als deze de
komst van het kampioenschap dichterbij
brengen. De gemeente Hilversum zou dan
wellicht minder gemeenschapsgeld in het
project hoeven te stoppen.
1988 – Bergse schaker start marathon

Poging om 105 uur vol te maken. Burgemeester Goudberg van Nederhorst den Berg
was de eerste in een vermoedelijke onafzienbare rij schakers die de strijd zullen aanbinden met Dick Portengen.

ste instantie niet om. Hoofdzaak is dat de
105 uur worden volgemaakt. Na een
korte afsluitings-ceremonie mag hij gaan
rusten.
Amsterdammer schaakkampioen,
januari 1990

De Amsterdammer W. Blijstra jr. is in januari
1990 open schaakkampioen van Nederhorst
den Berg geworden. In het jeugdgebouw aan
de Kerkstraat legde hij beslag op de eerste
plaats in de hoogste groep van dat jaarlijks
door de Bergse schaakvereniging De Kasteelridders georganiseerde snelschaaktournooi.
Eervol tweede werd de heer A. van Diermen.
Het was de achtste keer dat het toernooi, met
per deelnemer niet meer dan vijf minuten bedenktijd per partij, plaatsvond. Zeven ronden
lang speelden de besten tegen de op één na
besten. Vervolgens kon aan de hand van de

Deze Berger wil proberen 105 uren achtereen te schaken en verwerft daarmee dan een
plek in the Guinness Book of Records. Naast
zijn tafel in het café Spiegelzicht staat een
rode bolvormige collectebus waarin iedereen
een bijdrage kan storten. De opbrengst komt
ten goede aan de Noord-Ierse kinderen die
in augustus Nederhorst den Berg bezoeken.
Goudberg zelf is geen geroutineerd schaker.
“Ik heb het gisteren nog even geprobeerd en
vond tien minuten al lang. Maar u doet het
voor ’n goed doel, dus ik hoop dat het u lukt,”
zei hij bij de aanvang.
Goudberg zag nog kans de partij te rekken
tot een uurtje maar verloor uiteraard. Tot
maandagavond zeven uur hoopt Portengen
het vol te houden.
Zijn plaatsgenoot Henk van Huisstede ondernam in het verleden eens een vergelijkbare
marathon. Hoewel het natuurlijk leuk is om
veel partijen te winnen gaat het daar in eer-

Amsterdammer W. Blijstra jr. tijdens het jaarlijkse snelschaaktoernooi in Nederhorst den Berg.

tussenstand het wedstrijdveld in vijf groepen
van ongeveer gelijke sterkte worden ingedeeld.
Wedstrijdsecretaris F. J. Peters liet weten een
geslaagd kampioenschap achter de rug te hebben. Er hadden zich uit Nederhorst den Berg
en wijde omgeving veertig deelnemers aangemeld. Zeker zo belangrijk was het wedstrijdpeil in vergelijking met voorgaande jaren.
WERINON
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10 September 1990, Meester Kick Langeweg bij De Kasteelridders.
Met de eerste zet opent wethouder mevrouw N.M.Hageman de wedstrijd.

Een Meester bij De Kasteelridders

Op de jaarvergadering van 27 augustus 1990
is er besloten om een simultaanwedstrijd te
spelen tegen Kick Langeweg. De wedstrijd is
gehouden op 10 september 1990. Aanwezig:
24 man, waarvan 17 kasteelridders en 7 gastspelers. Alleen Pieter Snoek, Ko den Bak,
Klaas Strijbis en Broer Stoker wisten remise
te maken. Schaakmeester Kick Langeweg
(rechts) uit Nederhorst den Berg won 21
wedstrijden en bood drie remises aan. Dat
was het uiteindelijke resultaat van een simultaan-wedstrijd tussen de ‘meester’ en leden
van De Kasteelridders.
De nieuwe competitie van De Kasteelridders
startte in dezelfde week. De schakers gaan iedere maandagvond, vanaf acht uur, in het
jeugdgebouw aan de Kerkstraat spelen.
Topschaker Kick Langeweg

Christiaan Gerrit Langeweg werd als schaker Kick genoemd. Zijn titel is: Internationaal Meester. Hij geniet van tegenstanders tegenover zich aan het bord
met de 64 velden. Kick behoorde langdurig tot de Nederlandse top. Hij stond
bekend als een fijnzinnige positiespeler.
Hij besteedde veel aandacht aan zowel
10
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openingen als aan het eindspel. Na zijn carrière als wedstrijdschaker, Langeweg is altijd
professional geweest, werd hij actief bij uitgeverij New in Chess, met name voor de boeken over de openingen binnen het schaakspel. Hij schreef onder meer een boek over
de Siciliaanse opening!
Hij heeft in Zevenaar de titel van Internationaal Meester behaald. Naast zijn schaakactiviteiten studeerde hij ook Psychologie.
Jammer dat het voor zo’n groot speler een
gepasseerd station is. Langeweg wil geen herinneringen meer ophalen of gegevens uitwisselen over zijn schaakleven.
Hij speelde in zijn jeugdjaren bij BSG Bussum in de hoogste klasse. Hij was Jeugdkampioen in 1953, 1954, 1955 en 1956.

Schaakmeester Kick Langeweg, 1961.

• 1954: Prestatieprijswinnaar
• 1960: Clubkampioen van BSG
Tot slot enkele van zijn onder de titel Internationaal Meester gespeelde wedstrijden.
In 1967: IBM schaaktoernooi
In 1968: Hoogoven Schaaktoernooi
In 1969: In Leeuwarden eindigde hij samen
met Hans Ree op de eerste plaats
In 1979: M. Euwe, K. Langeweg
In 1980: Tweede achter Jan Timman
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Schaken op de Warinschool 2018. In het midden Ruben van der Wilt, de kampioen.

In zijn topjaren won hij partijen van Lajos
Portisch, Hongarije, Ljubomir Ljubojevic,
Joegoslavië en in Australië van een Amerikaanse schaker, Walter Browne.
1992 – Ontbinding van De Kasteelridders

De vereniging kende in de loop der jaren vele
ups en downs. Dit resulteerde in een op 8
september 1992 door secretaris C. Tak verstuurde brief aan de Stichts- Gooise Schaakbond te Utrecht. Hij deelt daarin mee dat in
de algemene ledenvergadering van 7 september 1992 het besluit is genomen de vereniging te ontbinden. Gebrek aan belangstelling
maakt dat schaakvereniging ‘De Kasteelridders’ na een bestaan van 40 jaar (1952-1992)
wordt opgeheven.

in de tweede ronde. Het beste team uit de
Wijdemeerse schoolschaakgeschiedenis.
Johan Verburg, al 25 jaar lid, verzorgde een
aantal jaren als clubschaker het schoolschaak
voor de Warinschool. Door zijn enthousiasme behaalde hij leuke resultaten in de regio.
Kampioen in 2012, 2013, 2014, 2016, en
2017. In 2013 deden er maar liefst 80 kinderen van 7 scholen mee aan het eerste in de
Warinschool gehouden schoolschaaktoernooi.
In 2014 mag de Warinschool zelfs de wisselbeker houden.
䡲

Een nieuwe Schaakvereniging in Wijdemeren

In drie dorpskernen van gemeente Wijdemeren bestonden drie schaakverenigingen,
namelijk SV ’s-Graveland in Kortenhoef, SV
De Kasteelridders in Nederhorst den Berg en
SV Loosdrecht in Loosdrecht. De vereniging
in Loosdrecht hief zich op, zodat er maar twee
verenigingen overbleven. Die verenigingen
zijn samengegaan in één schaakvereniging
onder de logische naam SV Wijdemeren
2012 – Hoogtepunten schoolschaak
Nederhorst den Berg

De beste prestatie op regionaal niveau is in
2012 geleverd door de Warinschool uit
Nederhorst den Berg. Zij werden twaalfde

Begeleider Johan Verburg met zijn schaakspelers van de Warinschool 2013. Schaakspelers vlnr.: Robert Schmidt, Tijmen
Westeneng, Jesse Verkaik,Wouter Schmidt.
Bronnen:
• 1999. Schaakvereniging ‘De Kasteelridders’
Speciale editie weekblad “De Brug 1900- 1999” een
Eeuw wijzer. C. Tak, secretaris.
• De Brug 22 september 2010/7. Nieuwe Schaakvereniging
Wijdemeren.
• Leidsch Dagblad 9 november 1974, marathonschaken
Henk van Huisstede.
• Weekblad Wijdemeren, 22 Februari 2017.
Henk van Huisstede overstelpt met documenten.
• Schoolschaken Warinschool 2013: Wijdemeerse
webkrant.nl/2013/nov13/131111-01.php
• Ruud Verkaik persoonlijk archief
• Boekwerkje in pdf BSG Bussum
WERINON
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Carnavalsvereniging ‘Roddeldonk’

Gerard Baar

De vereniging kreeg in 1958 gestalte op een feestavond van de
voetbalvereniging VBO. Een van de feestvierders stelde voor een
carnavalsvereniging op te richten. Een paar voegden wat later op
de avond de daad bij het woord.
Unaniem kozen zij
‘Ome Toon’ Stalenhoef
als eerste Prins van de
door hem bedachte
naam van de nieuwe
vereniging, Roddeldonk. Hij bleef dat
meteen vijf jaar achter
elkaar.
In 1973 nam Cees Mekking
de voorzittershamer over omdat niemand zich daar verder
toe geroepen voelde. Cees
ging meteen voortvarend aan
de slag. Hij kon zelfs zijn
raadsleden een paar jaar na
zijn verkiezing overhalen om
een paar praalwagens te gaan
bouwen. In 1976 trok er zodoende voor het eerst een
carnavalsoptocht door het
dorp. Tevens overhandigde in
datzelfde jaar de kersverse
burgemeester De Groot voor

WERINON

In 2002 vierden de Roddeldonkers, als een
van de oudste carnavalsverenigingen boven
de grote rivieren, haar 44-jarig bestaan. Langzamerhand
verdween de animo zodat
Roddeldonk een jaar of wat
later zichzelf heeft opgeheven.
Het was wel grappig, dat er
een periode is geweest waarin
Roddeldonk op feestelijke
wijze aan een tijdens het carnaval geboren baby een spaarrekening van 111,11 gulden
ging overhandigen.2)
䡲

Burgemeester De Groot heft het glas,
samen met Prins Gerard en grote
animator Cees Mekking.

Werfbaas Piet Vos heeft het voor elkaar gekregen dat hij de dieplader
van zijn baas een paar uur uit heeft mogen lenen aan Prins Hans.

12

de eerste keer in het bestaan van Roddeldonk
de Gemeentesleutel voor drie dagen aan
Prins Carnaval, geflankeerd door diens Raad
van Elf. 1) De foto’s op deze pagina (uit 1982),
brengen U even terug in de jaren tachtig. Ik
heb begrepen dat de bouwers met veel plezier aan hun creaties hebben gewerkt.

Noten:
1) Piet Vos: 2000. De Brug een Eeuw Wijzer
2) Gooi en Eemlander, 17-2-1999

1982. De carnavalsoptocht rijdt door de Lijsterlaan. Het Wapen van
Nederhorst laat zien dat het de carnavalsvierders de komende drie
dagen onderdak gaat verlenen.
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Nederhorst den Berg na de bevrijding
1945 – 1950 (slot)

Mark Hilberts

De wederopbouw is in 1950 in Nederhorst den Berg in volle gang. De aanleg van de
Spiegelweg zorgt voor een snellere verbinding met Weesp, de komst van de NERA zet
Nederhorst den Berg op de kaart en in Overmeer worden een van de eerste naoorlogse
nieuwbouwhuizen opgeleverd.
De internationale situatie in 1950 is ondertussen grimmig geworden. Tussen Oost en
West lopen de spanningen steeds verder op.
In Korea is oorlog uitgebroken. En in Indonesië worden de laatste lichtingen Nederlandse dienstplichtigen ingescheept voor repatriëring naar Holland. Ook in Nederhorst
den Berg wordt opgelucht adem gehaald als
de laatste Bergse soldaten veilig zijn teruggekeerd uit ‘de Oost.’

land. In Westzaan haalt hij zijn beste resultaat.
Op het Nederlands Kampioenschap kortebaan eindigt hij als tweede. Over de wedstrijd
werd in de krant geschreven: “Enige rebellen
trachtten met veel geschreeuw de menigte in
paniek te brengen, maar de sportieve zoon
van Nederhorst den Berg, wierp met een
spontaan gebaar dit van de hand. Voor de
ogen van de aarzelende toeschouwers stapte
Janmaat af op de winnaar af, Nico Rotgans
uit Den Oever en wenste hem
geluk met zijn zege.” 1)
De IJsclub Nederhorst den Berg
heeft de schaatsers ook wat te bieden. De winnaar van de sprintwedstrijd op zaterdag 27 januari
1950 mag maar liefst honderd gulden mee naar huis nemen. Een kapitaal in die tijd.

Winterweer of niet. In het gemeentehuis aan de Voorstraat van
Nederhorst den Berg gaan de vergaderingen vooral over de nieuwEen martabak-karretje. Een Indonesische lekkernij van de straat.
bouwplannen in Overmeer. Nederhorst den Berg is volgens de Gooi en
Dagelijks leven
Eemlander na Bussum de tweede gemeente
In januari 1950 wintert het flink in Nederin Nederland die een oplossing biedt voor de
land. Aan het eind van de maand zijn de
nijpende naoorlogse woningnood. Toch gaat
wegen door sneeuw en ijs zo glad geworden
er een hoop discussie in de gemeenteraad aan
dat de Nederlandse Buurtspoorweg Maatvooraf voordat de eerste paal de grond ingaat
schappij (NBM) de busverbinding tussen Hilvoor de bouw van in totaal honderdvijf woversum en Nederhorst den Berg zelfs tijdeningen. Verkaik van de Christen Historische
lijk stil heeft moeten leggen.
Unie (CHU) vroeg zich in het Bergse debat
op 24 januari 1950 af voor wie de woningen
Voor Theo Janmaat zijn het gouden tijden.
eigenlijk bestemd zijn. Baar van de KatholieDe Bergse sprinter verschijnt aan de start van
ke Volkspartij (KVP) vreesde voor het inhalen
tal van lucratieve kortebaanwedstrijden in het
WERINON
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van mensen van buiten de gemeente. Snel van
de Antirevolutionairen (AR) wees op de
noodzaak van de bouw van woningen voor
het wasserijpersoneel.2) Burgemeester van Harinxma Thoe Sloten weet het debat in goede
banen te leiden en de raad vol overtuiging te
laten instemmen met het bouwplan.
Rampspoed

In de eerste vijf jaar na de bevrijding wordt
het dorp opvallend vaak getroffen door ernstige ongelukken. Was dat toeval of spelen er
andere zaken? Fietspaden en verkeersveiligheid bevorderende zaken als fietspaden en
stoplichten waren er nog niet of nauwelijks.
Dat zal de oorzaak zijn voor het opvallend
hoge aantal fatale verkeersongelukken in deze
periode. Ook in 1950 werd Nederhorst den
Berg opgeschrikt door twee ernstige incidenten. Bij het oversteken van een kruispunt
bij de Gooilandseweg te Weesperkarspel (dit
deel van die voormalige gemeente maakt nu
onderdeel uit van Weesp), werd de bekende
dorpsgenoot J. Ploegstra geschept door een
auto. Het 49-jarige raadslid, oud-wethouder
en bestuurslid van de Warinschool overlijdt
enige uren na het noodlottige ongeval. De

De Kastanjelaan, uit 1950, wordt binnenkort gesloopt.

verslagenheid is groot. Een paar maanden
later is het dorp opnieuw in rouw als de zevenjarige Frans Emous overlijdt door verdrinking. Het zevenjarige jongetje zit achter
op de bagagedrager van de fiets van een kennis van de familie. Op de brug over de Reevaart, in het centrum van het dorp, gaat het
gruwelijk mis als de fietser te weinig vaart
heeft en voor het midden van de brug tot stilstand komt. Het jongetje glijdt van de fiets en
valt met een harde plons in de Reevaart. Het
is zondagmiddag omstreeks vijf uur en bij de
brug zien omstanders (waaronder de brugwachter) het jongetje kopje onder gaan en
niet meer boven komen. Onmiddellijk wordt
er achteraan gedoken, maar het mag niet
baten. Pas na uren dreggen wordt het ontzielde lichaam van het kind aangetroffen.
Het op jonge leeftijd leren zwemmen is iets
wat in deze tijd in Nederland nog niet gebruikelijk is. De mogelijkheden en het geld
daarvoor ontbraken bij de meeste mensen. In
1950 overlijden 516 Nederlanders door verdrinking. Het merendeel daarvan betreft kinderen.3) Ter vergelijking: het aantal slachtoffers door verdrinking ligt in 2020 rond de
honderd slachtoffers.
Een vader en zijn vierjarig zoontje uit IJmuiden hebben geluk dat de Bergse wasbaas J. Snel

14
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toevallig in IJmuiden is als de vader met zijn
fiets, waarop het zoontje achterop zit, afdaalt
op de trappen van de zeesluizen in IJmuiden
en zijn evenwicht verliest. Het duo belandt
in het water en dreigt te verdrinken. Snel ziet
het voor zijn ogen gebeuren en aarzelt geen
moment. Hij trekt resoluut enkele kledingstukken uit en duikt het water in. Dat doen
ook twee havenmedewerkers en met zijn
drieën slagen ze erin de vader en het zoontje
op het droge te krijgen. Een heldendaad
schrijven de kranten terecht in juli 1950.
Veilig thuis

De soldaat H. Gons,
wonend op de Middenweg 31 in Nederhorst den Berg, meldt
in een advertentie in de
Gooi en Eemlander dat
hij veilig terug is uit
Indië en een baan zoekt
als chauffeur. Als referentie geeft hij op dat
hij in de tropen drie
jaar op een militaire
vrachtwagen heeft gereden. Huzaar (soldaat
bij de Cavalerie) J. Verkaik, bijna buurman
van H. Gons, woont op de Middenweg 43 en
keert in 1950 ook terug naar zijn geboortedorp. In de krant laat hij een advertentie
plaatsen waarin hij iedereen bedankt voor het
meeleven met hem tijdens zijn uitzending.
Soldaat E. van Diermen is blij dat hij teruggekeerd is bij zijn familie op de Dwarsweg 1
in Nederhorst den Berg. Hij dankt dokter
Roelofsen uit het dorp voor zijn hulp en ondersteuning bij zijn terugkomst. Dat maakt
nieuwsgierig. Is hij gewond geraakt in Indië
of is er iets anders aan de hand geweest? Ook
spreekt Van Diermen zijn dank uit aan
wethouder J. Snel, voetbalclub Avance en

muziekvereniging Crescendo. Het lijkt erop
dat hij bij zijn terugkomst is onthaald door
zijn dorpsgenoten.
In 2022 is het tweeënzeventig jaar geleden dat
de laatste lichting dienstplichtige militairen terugkeerden in Nederland. Nog altijd zijn er
vele vragen niet beantwoord over deze gruwelijke oorlog. De balans die kon worden opgemaakt na een kleine vier jaar onafhankelijkheidsstrijd liegt er niet om. Aan Indonesische
zijde zijn meer dan honderdduizend doden te
betreuren.Van de tweehonderdduizend ingezette oorlogsvrijwilligers
en dienstplichtigen kwamen ruim zesduizend
Nederlandse jongens ver
van huis om het leven.
De slachtoffers waren de
dupe van het hoge spel
dat de Nederlandse regering speelde om zijn invloed in de (voormalig)
kolonie te behouden.
Dat de gemoederen over
Nederlands-Indië nog
altijd verhit kunnen
raken bleek onlangs toen
het Rijksmuseum in de
tentoonstelling Revolusi
de term bersiap gebruikte.
De kreet bersiap is de aanduiding voor de
periode na het uitroepen van de onafhankelijkheid in Indonesië (in augustus 1945). In
deze tijd werden Nederlandse mensen in
Indië of die van gemengde afkomst waren
aangevallen door onafhankelijkheidsstrijders.
Het comité Ereschulden vindt het gebruik
van de term bersiap racistisch en discriminerend en daagt de samenstellers van de expositie voor de rechter omdat volgens hen gesuggereerd wordt dat de vrijheidsstrijders
eenzijdig de wapens zouden hebben opgenomen en zij ten onrechte etnisch geprofileerd
zouden worden.
WERINON
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Jeugdherberg ‘De Snip’

Terug naar 1950. Ondanks alle spanningen in
de wereld was er rond 1950 voor veel Nederlanders gelukkig af en toe nog wel tijd
voor een verzetje. De naam Sniplaan, een zijstraat van de Middenweg, gelegen aan de rand
van de Kortenhoefse polder is nog een van
de weinige sporen die herinneren aan jeugdherberg ‘De Snip’ die hier is gevestigd tussen
1936 en 1965. Eigenaar van het verblijf is de
communist Chris de Meijer (1895-1978). In
1950 kon een bezoekje aan de herberg van

de groep op de plas roeit op een plek waar
hij bezig is met het jagen op eenden. Een paar
schoten in het water zullen er wel voor moeten zorgen dat de meiden zouden ophoepelen. Maar de kogels ketsen af. De meiden
raken gewond en moesten zich in Nederhorst
den Berg onder doktersbehandeling stellen,
schrijft de Gooi en Eemlander. 4) De Hilversumse jager betaalt een flinke prijs voor zijn
onbezonnen actie. Hij wordt in de daaropvolgende nacht door de politie van zijn bed
gelicht en gearresteerd.
NERA

Kamphuis ‘De Snip’.

de Meijer rekenen op grote aantrekkingskracht onder de jeugd van de aan de Communistische Partij Nederland (CPN) verbonden mantelorganisaties zoals het Algemeen
Nederlands Jeugdverbond (ANJV). Het zijn
de hoogtijdagen van de CPN dat na de oorlog tien zetels had in de tweede kamer en in
Amsterdam zelfs de grootste partij is. Vanuit
heel het land komen op de fiets groepen
communistische jongeren in de zomermaanden naar Nederhorst den Berg voor een bezoekje aan De Snip.
Een groep meiden uit Amsterdam die verblijft
in De Snip krijgt in augustus 1950 de schrik
van hun leven als ze aan het roeien zijn op de
Kortenhoefse plassen en worden beschoten
met een luchtbuks door een 19-jarige Hilversummer. Hij kan zich niet beheersen als
16
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In december 1950 is het dan eindelijk
zover, het NERA gebouw wordt officieel
in gebruik genomen. In dat jaar is de ingebruikname al een paar keer uitgesteld
vanwege vertraging bij de bouw. Het is
een imposant gezicht, maar liefst honderd
veertig antennes zijn er geplaatst in het
‘mastenbos’ in de Horstermeerpolder.
In Bussum zijn ondertussen de eerste
huizen opgeleverd voor het NERA personeel. De PTT heeft in Bussum-Zuid
maar liefst driehonderd vierkante meter
grond gekocht voor de bouw van huizen
voor medewerkers. Dagelijks rijdt er een bus
tussen station Bussum en de NERA.
Alleen de conciërge van de NERA woont in
Nederhorst den Berg. Vanuit zijn dienstwoning op de bovenverdieping van het Bergse
radiostation kijkt hij uit op de bosranden van
het Gooi, het Kortenhoefse plassengebied en
in de verte is het Gein en Amstelland bij helder weer goed zichtbaar. De nieuwe tijd
lonkt, de jaren vijftig zijn begonnen.
䡲

Bronnen:
1) Nieuwsblad van het Noorden, 30-01-1950
2) Gooi en Eemlander, 24-01-1950
3) Mulier instituut, Registratie en incidentie van verdrinkingen
in Nederland, Utrecht (2017) Dorine Collard, Corry Floor
4) Vrije Volk, 22-08-1950
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Twee Bergse kunstschilders

Claudette Baar

Bergse kunstschilders klinkt ietwat aanmatigend voor een kunstschilder die een tijdje
in Nederhorst den Berg heeft gewoond en een die hier geboren is.
Maar toch… Wat hebben beide kunstenaars gemeen, ondanks hun leeftijdsverschil.
Over hen beiden

Hun eerste teken- en schilderlessen kregen ze
van hun ouders voordat zij in de leer gingen
bij de kunstschilder Jan Pieneman. Pieneman
wordt beschouwd als de grondlegger van de
19e-eeuwse schilderkunst. Hij brak met de
gewoonte 17e-eeuwse schilders te kopiëren,
wat aan het begin van de 18e eeuw veel gebeurde. Hij is vooral bekend vanwege zijn statieportretten van koning Willem I en het
grote schilderstuk voorstellende ‘De slag bij
Waterloo’ in 1815. In deze veldslag stonden de
Franse troepen o.l.v. Napoleon tegenover de
Engelse, Pruisische, Russische en Nederlandse troepen. De geallieerde legers werden
geleid door Lord Wellington die op het schilderij in het midden staat afgebeeld als de overwinnaar en voor wie het schilderij ook bedoeld was. Koning Willem I kocht het echter
van Pieneman omdat zijn zoon, Prins Willem,
linksonder gewond staat afgebeeld.

Slag bij Waterloo door J.W. Pieneman; collectie Rijksmuseum Amsterdam.

aan het einde van de achttiende eeuw en
duurt tot in de negentiende eeuw. Hij wordt
gekenmerkt door een nieuwe, intense manier
van in de maatschappij staan, met interesse van
de kunstenaars voor politiek, wetenschap, natuur en het individu.
Pieter Gerardus van Os (1776-1839)

De oudste van de twee, Pieter
Gerardus van Os, geboren in
Pieneman zou de 1e directeur
Den Haag erfde zijn talent van
worden van de Koninklijke Acazijn ouders Jan van Os, schilder
demie voor Beeldende Kunsten
en dichter en Suzanna de la
opgericht in 1820. Zowel Van
Croix eveneens schilderes. Het
Os als Spöhler waren lid van de
gezin bestond uit drie zoons en
voorloper van deze opleiding, de
twee dochters. Pieter kreeg zijn
Academie voor Beeldende Kuneerste lessen van zijn vader, die
sten in Amsterdam, de hoogste
Portret Pieter Gerardus van
internationaal bekend stond om
kunstopleiding in Nederland en
Os, H.W. Caspari; collectie
zijn bloemen- en fruitstillevens.
opvolger van de lokale tekenRijksmuseum.
Pieters’ belangstelling ging echacademies.
ter uit naar de zeventiende-eeuwse landschapWat kunststroming betreft worden beide geen dierenschilders, met name naar Paulus Potrekend tot de Romantiek of de romantische
ter en Albert Cuyp. Dit is later ook terug te
school een term die niet alleen voor de schilzien in zijn werk. Hij vervolgde zijn opleiding
der- en beeldhouwkunst geldt, maar ook voor
in 1794/95 in Den Haag aan de Academie
muziek en literatuur. Deze stroming komt op
voor Beeldende Kunsten, waar hij les kreeg
WERINON
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vermeldingen winnen. In 1799 won Van Os
een prijs bij Felix Meritis met zijn krijttekening ‘Vee in een boomgaard’. Daarnaast werd
Van Os een soort ‘fotograaf ’ van belangrijke
gebeurtenissen uit de woelige jaren aan het
einde van de achttiende eeuw.
De Franse troepen die met het Bataafse Legioen waren meegekomen in 1795 om de Republiek te bevrijden van haar machthebbers,
bleven hier. Hun aanwezigheid werd als bezetting ervaren. Zij zelf zagen zich echter als
de brengers van de idealen van de Franse Revolutie: vrijheid, gelijkheid en broederschap.
Tekenles Felix Meritis, Adriaan de Lelie (1810); Rijksmuseum.

van de eerder genoemde Pieneman. Na zijn
opleiding tot tekenleraar vestigde hij zich in
Amsterdam in de Kerkstraat. Hij gaf er les en
schilderde miniatuurportretten om in zijn onderhoud te voorzien. Daarnaast sloot hij zich
aan bij verschillende tekengenootschappen o.a.
dat van Felix Meritis.
Gevestigd kunstenaar

Behalve dat de kunstenaars daar hun talent
oefenden in zogenaamde teken- en schilderlessen schreef een genootschap ook prijsvragen uit.
Door het insturen van eigen werk konden de deelnemers prijzen of eervolle

Vee in boomgaard (1799), coll. Rijksmuseum.
18
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Ook de ons omringende landen werden op
deze wijze veroverd. De betreffende regeringen waren hier niet van gediend en uit angst
voor revolutie in hun landen probeerden zij
de Franse invallen tegen te houden.
In augustus 1799 vond er een invasie plaats van
Engelse en Russische troepen bij Bergen/Castricum in een poging de Republiek van de
Fransen te bevrijden. Het kwam tot een veldslag maar een gecombineerd Frans/Bataafs
leger joeg hen terug de zee op. De gevechten
legde Van Os weer vast in tekeningen.

Slag bij Bergen Noord-Holland (1799), collectie Rijksmuseum.

WERINON 103 opzet.qxp_Opmaak 1 12-03-22 17:20 Pagina 19

Verblijf in Nederhorst den Berg en
’s-Graveland

Inmiddels had Van Os zijn naam als schilder
gevestigd. Hij huwde in 1800 de Rotterdamse Elisabeth Lonq, samen kregen zij vijf kinderen. Tussen 1809 en 1810 verruilde hij met
zijn gezin Amsterdam voor Nederhorst den
Berg. Waar hij precies woonde heb ik niet
kunnen achterhalen.
In 1812 staat hij vermeld op de lijst voor de
conscriptie (dienstplicht) voor het leger van
Napoleon. Nadat de Bataafse Republiek overgegaan was in het Koninkrijk Holland werden wij een soort vazalstaat van Frankrijk. Om
uiteindelijk in 1812 ingelijfd te worden bij
Frankrijk. Vandaar dat ook Nederlanders in
Franse dienst moesten. (Zie artikel van Iny
Hoogendijk in de Werinon 102).Van Os had
geluk, hij hoefde niet op te komen, vanwege
zijn gezin.
Wel vervulde hij zijn plicht als lid van de
brandpreventie en de nachtwacht van het
dorp. Elke wijk Hinderdam, Overmeer en de
Berg hadden hun eigen blusploeg en nachtwacht. Van Os staat ook op deze lijsten.

Het beleg van Naarden, collectie Rijksmuseum.

Omstreeks 1811 verhuisde Van Os met vrouw
en kinderen naar ’s-Graveland, wellicht vond
hij dat hij daar landelijker woonde en zo dichter bij het onderwerp van zijn landschapstudies was.
Vrijwilliger bij het korps van Loosdrecht

In de laatste maanden van 1813 nadat Napoleon verslagen terugkwam van zijn Russische
veldtocht begonnen de Fransen zich terug te
trekken.Tot grote vreugde van de Nederlandse bevolking, getuige het liedje:
Hop Marianneke
Stroop in t kanneke
Laat de poppekens dansen
Eertijds was de Pruis in het land
En nu die kale Fransen…1)
Intussen doken er allerlei buitenlandse legers
op in onze gebieden die mede de Fransen
wilden bestrijden.Van Os vereeuwigde dit in
tekeningen en schilderijen.
Hij sloot zich aan bij het vrijwilligerskorps
van Loosdrecht dat meevocht om de Fransen
te verjagen. Dit korps nam deel aan het beleg
van Naarden waar de Franse troepen zich
hadden teruggetrokken in
de vesting en weigerden
deze te verlaten. Zijn ervaringen als soldaat leidden
eveneens tot een aantal
tekeningen en schilderijen
over dit beleg en nog vele

Een kozakkenvoorpost bij Utrecht, Rijksmuseum.
WERINON
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Zowel op koning Lodewijk Napoleon als de
latere Koning Willem I maakte hij indruk. De
eerste kocht werk van hem en de laatste benoemde hem tot lid van het Koninklijk Nederlandsch Instituut voor Wetenschappen,
Letteren en Schone Kunsten, gevestigd in het
Trippenhuis te Amsterdam.
Jan Jacob Spöhler

De andere Bergse kunstschilder, Jan Jacob
Spöhler, was een minder gevierd kunstenaar
dan Van Os. Er is over hem dan ook minder
bekend. Hij is geboren op 7 november 1811
op de buitenplaats Overmeer te Nederhorst
den Berg. Zijn moeder hield hem op 1 december van hetzelfde jaar ten doop in de Willibrordkerk.
De vaart bij ’s-Gravenland, collectie Rijksmuseum.

andere gebeurtenissen rond de aftocht van de
Fransen. Nu zouden we hem een oorlogscorrespondent avant la lettre noemen.
Vervolg van zijn leven als schilder

Nadat de rust terugkeerde en het Koninkrijk
der Nederlanden gestalte kreeg, richtte hij
zich op zijn specialisme, landschappen met
vee. Heel apart zijn de twee schilderijen die
hij maakte in ’s-Graveland in 1818. Ze zijn
geschilderd vanuit een bijzonder standpunt,
waarschijnlijk vanuit het zolderraam van het
buitenhuis aldaar van de Amsterdamse lakenkoopman Herman Waller, die ook de opdrachtgever was. Zowel deze landschappen als
zijn beeldverslagen zijn een realistische weergave van de werkelijkheid.
In 1819 vertrok Van Os met zijn gezin naar
Hilversum, waar zich inmiddels meer schilders
vestigden.Tien jaar later keerde hij terug naar
zijn geboortestad Den Haag alwaar hij in 1839
overleed. Pieter Gerardus van Os was in zijn
tijd een gevierd schilder, die zich goed wist
te presenteren.
20
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Doopregister Willibrordkerk, S.A.G.V. Hilversum; 140.1, 32
Registratie huwelijkssluitingen en dopelingen.

Hoe kwam hij in Nederhorst den Berg terecht?

Nadat zijn ouders, Jacob Spöhler en Maria
Musculus, in 1804 in Amsterdam getrouwd
waren, verhuisden zij waarschijnlijk na een
paar jaar al naar de buitenplaats Overmeer. Ze
bewoonden wellicht een van de bijgebouwen
of misschien wel het woonhuis.
Vader Jacob Spöhler, kocht in juni 1812 de
buitenplaats, terwijl zij er al woonden, voor
3.150,- francs, de betaaleenheid in de Franse
tijd. In september 1813 verkocht hij de buitenplaats weer, bestaande uit woonhuis, koetshuis, stal, koepel en andere bebouwing inclusief beplanting voor 2.310,- francs aan
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Wilhelmina Giethoorn kennen, zij trouwden er op 23 juli
1835. Hun eerste zoon, Jacob
Jan Coenraad, kwam daar in
1837 ter wereld. In 1839 verliet Jan Jacob met zijn gezin
Amsterdam om daarna achtereenvolgens in Haarlem, Leiden
(waar hun 2e zoon Johannes
Franciscus geboren werd) via
Brussel, Den Haag en Rotterdam uiteindelijk weer terug te
keren naar Amsterdam.
Buitenplaats Overmeer, uit De Zegenpralende Vecht, Daniel Stoopendaal, 1719.

Zijn werk

de Hr. Johannes de Wit. Die was
timmerman van beroep en woonde in Amsterdam op de Prinsengracht 20. Notaris Mr. Jacobus
Braskamp te Weesp heeft de verkoopacte opgemaakt.

Jan Jacob Spöhler wordt net als
Van Os tot de kunststroming
van de Romantiek gerekend.
Hij schilderde zeer gedetailleerde Hollandse zomer- en
winterlandschappen en een
Jacob Spöhler is maar kort officienkel stadsgezicht. Vooral zijn
eel eigenaar geweest van de buiwinterlandschappen zijn bePortret Jan Jacob Spöhler,
tenplaats, dit komt waarschijnlijk
kend om de vele figuren en de
J.L. Cornet. (1849)
vanwege zijn beroep. Hij was
afgebeelde schaatspret. Tijdens
commissionair, dat wil zeggen dat hij op eigen
zijn tijd in Amsterdam schilderde hij ook hier
naam of tegen provisie in opdracht voor derin de omgeving. Het was gemakkelijk om
den of voor eigen rekening goederen kocht
vanuit de stad naar bijvoorbeeld s-Graveland
om weer door te verkopen.
en Kortenhoef te komen met de trekschuit.
Of de familie op de buitenplaats
is blijven wonen is niet bekend.
Vermoedelijk verhuisden ze weer
naar Amsterdam.
Beginjaren als kunstenaar

Jan Jacob volgde zijn schildersopleiding als leerling van Pieneman aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten te
Amsterdam, waar hij indertijd
woonde en werkte. Vanaf circa
1830 exposeerde hij daar ook. In
Amsterdam leerde hij Catharina

Winterlandschap met schaatsers, particuliere collectie.
WERINON
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Landschap bij Kortenhoef, collectie Rijksmuseum.

Deze vertrok dagelijks van het ’s-Gravelandse
Veer, schuin tegenover de Munttoren aan de
Amstel in Amsterdam.
Bijzonder in de landschappen van Spöhler is
de lage horizon, zoals bijvoorbeeld in zijn
schilderij van een winterlandschap met schaatsers. De veronderstelling dat hij hier in de
omgeving schilderde wordt bevestigd door dit
winterlandschap. Waarop twee molens staan
die heel goed de molens aan de Vecht bij
Weesp kunnen zijn, maar ook door het schilderij ‘Landschap bij Kortenhoef ’.

Spöhler gaf les aan zijn oudste
zoon, Jan Jacob Coenraad, ook hij
schilderde voornamelijk landschappen en vergezichten. Hij
heeft echter niet het niveau van
zijn vader bereikt. De jongste zoon
Johannes Franciscus was pas dertien jaar toen zijn vader overleed,
de eerste beginselen van de schilderkunst heeft hij waarschijnlijk
wel van hem afgekeken. Bij wie hij
les heeft gehad is niet bekend. Hij
volgde niet het voorbeeld van zijn
vader en richtte zich voornamelijk
op het vervaardigen van stads- en
dorpsgezichten.Van Jan Jacob Spöhler bevindt
zich een schilderij in ons dorp, deze is in particulier bezit. Zo keerde toch nog een Spöhler
terug naar Nederhorst den Berg.
䡲
Noten:
1) De Pruis, had betrekking op het Pruisische leger dat stadhouder Willem V in 1787 te hulp kwam. De ‘Kale Fransen’
sloeg op de vele belastingen die betaald moesten worden
aan de bezetters.
Bronnen:
• Wim Dral, ‘De gebeurtenissen 1813-1814’, in Hilversums
Historisch Tijdschrift Albertus Perk, 2013/4.pag.194-201
• https://nl.wikipedia.org/wiki/Jan_Jacob_Spöhler
• Notities van Jan Baar.

Spöhler trok veel op met
zijn vriend en tijdgenoot
Charles Leickert (18161907) die internationaal
bekend stond als een kundig en romantisch landschapschilder.
Hun manier van schilderen en de onderwerpen
vertoonden ook overeenkomsten. Het ging zelfs
zover dat een enkele keer
werk van Spöhler omgedoopt werd in werk van
Leickert omdat die beter
verkocht.
22
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Schilderij van Jan Jacob Coenraad Spöhler, particuliere collectie.
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Van aardewerken schijfjes
naar Winterhulp Nederland

Claudette Baar

Bij het opruimen van de laden van de bureaus in de ruimte
van de HKN is een zakje gevonden met ronde aardewerken
schijfjes met afbeeldingen van verschillende steden:
“Wat zijn dat voor dingen? Weggooien maar?”
Dat is gelukkig niet gebeurd, het werd de
aanleiding tot dit stuk over Winterhulp
Nederland, want het bleken schijfjes te zijn
die de collectant van de Winterhulp kreeg. In
de la lagen zo’n twaalf schijfjes, waarschijnlijk
afkomstig uit de nalatenschap van een collectant uit Nederhorst den Berg.
Doelstelling

Winterhulp Nederland (WHN) werd in
oktober 1940 in het leven geroepen door
Arthur Seyss-Inquart (1892-1946), Rijkscommissaris van Nederland
gedurende de Duitse bezetting.
De achterliggende gedacht
vormde het overnemen van
alle maatschappelijke hulpverlening door overheid, particuliere en kerkelijk organisaties
in Nederland. De instelling
was een kopie van de vergelijkbare organisatie in het
Derde Rijk, Winterhilfswerk des
Deutschen Volkes.
Door middel van jaarlijkse collectes, het inhouden van gemiddeld 1% van de lonen en
salarissen van arbeiders en employés en het afstaan van 5% van de winst van
grote bedrijven, werden grote bedragen voor
de behoeftige bevolking ingezameld. Degenen die ondersteund moesten worden ontvingen niet alleen goederen maar ook waardebonnen waarmee in winkels betaald kon
worden. De bezetter zag deze vorm van hulpverlening als ‘praktisch nationaal-socialisme’.

Hoe werkte het in Nederland?

Seyss-Inquart stelde de zakenman C. Piek aan
als Directeur Generaal, een ex-NSB’er die
zeer pro-Duits was. Ondanks de steun van
onder andere de Nederlandse Unie 1), gaven
de meeste Nederlanders aan dat zij er niets
voor voelden deze organisatie financieel te
steunen. Naar Duits model kwamen de gelden voor de WHN uit collectes, vrijwillige
inhoudingen op lonen en salarissen en winstpercentages van bedrijven, typisch Nederlands was de Winterhulploterij.
De collectes bestonden
uit huis-aan-huis collectes en straatcollectes. Bij
de huis-aan-huis collectes werd gebruik gemaakt van naam- en
adreslijsten, waarop voor
een bepaald bedrag ingetekend kon worden.
Men durfde niet te weigeren uit angst voor
eventuele represailles.
Deze collectes leverden
meer op dan de straatcollectes die anoniem
waren. Het waren vooral NSB’ers die collecteerden. Het eerste jaar
van de WHN, 1940-1941, telde de meeste
collectanten, de volgende jaren nam hun aantal af. Evenals de opbrengsten.
De loterij bracht meer op omdat de kans bestond dat er een bedrag te winnen viel en dat
bedrag werd ook altijd uitgekeerd.
WERINON
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Het animo om de WHN te steunen liep hard
terug omdat de overtuiging leefde dat een
deel van het geld naar Duitsland ging.
Het tegendeel was echter waar.
De Duitse organisatie National Socialistische
Volkswohlfahrt steunde de
winterhulp met subsidies
omdat het om een
‘stamverwante’ oftewel een broedervolk
ging dat gesteund
moest worden. Voor
wat betreft het ontvangen van steun lag de deelname beduidend anders.
Slechts enkele behoeftigen weigerden de
steun. Het grote deel van de bevolking
dat het moeilijk had accepteerde de goederen en waardebonnen van de winterhulp. Vooral in de koude winter van ’41-’42.

Plaatselijk waren de burgemeesters het ‘hoofd’
van de winterhulp. Ook ‘goede’ burgemeesters, die niet meewerkten met de
collectes, steunden wel de uitkering.
Van elke uitkering profiteerde tussen
de zes- à zevenhonderduizend Nederlanders.
䡲
Noten:
1) De Nederlandse Unie was een organisatie tijdens de
Duitse bezetting, die werd geleid door prof.dr. J.E. de
Quay, mr. L. Einthoven en dr. J. Linthorst Homan. Deze
organisatie streefde naar nationale saamhorigheid,
onder erkenning van de gewijzigde verhoudingen
(namelijk de Duitse bezetting). De Nederlandse Unie
ging op 24 juli 1940 van start na een oproep in de
Nederlandse dagbladen om zich bij de beweging aan te
sluiten. De organisatie wist binnen een week na de oproep
meer dan honderdduizend leden te werven. De Nederlandse
Unie werd gezien als een ‘antwoord’ op de NSB en was in die
zin voor velen een uiting van verzet. De leiders werden in 1942
geïnterneerd.
Bronnen:
Dr. L. de Jong, Het koninkrijk der Nederlanden in de
Tweede Wereldoorlog. Dl.6. juli ’42-mei ’43, Eerste
helft. ’s Gravenhage, 4e druk-mei 1987, blz. 468-474.
http:nl.wikipedia.org/wiki/winterhulp_nederland

Rectificatie bij artikel ‘Een oproep’

Gerard Baar

In nummer 102 las u op pagina 5 aan het eind van ‘Een oproep’, dat Ab Snel een bungalow liet bouwen op de plek
waar nu de tennishal staat.
Ik sloeg de plank behoorlijk
mis, want het was Overmeerder Cees Snel, van de winkel
’t Slagertje, die daartoe aannemer Kees de Groot de opdracht had gegeven. Hij wilde
rond 1967 zijn zaak sluiten om
van zijn oude dag te gaan genieten. Toen ik, na aangesproVoor slagerswinkel staan Kees Snel Sr. , Kees Jr., Jan van Huisstede en Jan Janssen.
ken te zijn door zijn schoondochter, hierdoor dieper in mijn geheugen
Ik raad u aan ‘Van de redactie’ in dit numging graven kwam ik tot de conclusie dat ik
mer te lezen zodat u voor deze misvatting
dat huis zelfs zelf geschilderd moet hebben!
enig begrip op zult kunnen brengen.
䡲
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Een naar voren gehaalde schoolfoto

Gerard Baar

De foto komt bij Anny
Voorhaar-van Melsen vandaan. Hij is op 10 juni
1947 genomen bij de Ruïne
van Brederode. Het is de
zesde klas van de Sint Jozefschool uit Nederhorst den
Berg.
Bovenste rij: Juffrouw Wiegmans en Bab Stalenhoef.
Tweede rij v.r.n.l.: Nel
Smits, Riet van Duin,Anny
van Melsen, Corrie Venneman, Bep Hageman,Vronie
Vernooy, Willy Venneman,
Riet van Duin (boven), Riet
Bornhijm. Midden: Ginie
Stalenhoef. Onder v.r.n.l.:
Bep Bos, Lyda van Bylandt,
Willy Pappot, Bab Meier,
Tonny Pouw, Truus Hageman en Coby van Melsen.

We kregen van Graf Heinrich von Petri uit Duitsland een vraag voorgelegd. Hij schreef
dat de oudste broer van zijn vader getrouwd was geweest met Gravin Emilie von
Bylandt, een dochter uit het eerste huwelijk van Friedrich Otto Graf von Bylandt. Zijn
vrouw stierf in 1924 in Starnberg (Beieren). De Graaf hertrouwde in 1925 met de
Nederlandse Gravin Lida van Randwijck. Heinrich was er achter gekomen dat de vader
van Emilie in Nederhorst den Berg had gewoond. Hij vroeg of het huis er nog stond.

Kasteel Nederhorst in de winter.

Ik heb hem geantwoord dat het kasteel er ondanks alles wat er mee is gebeurd, nog altijd
in volle glorie staat. Het is tenslotte toch een
van de toonaangevende monumenten binnen
het dorp.

Ik kreeg als dank een paar foto’s toegestuurd,
waaruit bleek dat de Lida op de schoolfoto
uit 1947 een dochter is uit het tweede huwelijk van Graf von Bylandt. Zij heeft een
oudere broer, Peter en een zus. Voordat zij
geboren waren, kocht hun vader in 1929
kasteel Nederhorst van Baron van Lijnden.
Het echtpaar woonde tot die tijd in een aan
de Starnbergersee (in de buurt van Würzburg) gelegen slot. Hun inboedel kwam in 36
spoorwagons aan op station Breukelen.
Wekenlang reden vrachtwagens in die strenge winter over haast onbegaanbare wegen af
en aan naar het kasteel. De opdooi zal er toe
bijgedragen hebben, dat het opvullen van de
ontstane gaten in het ‘wegdek’ tot in het najaar heeft geduurd.
WERINON
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Als chauffeur van de Graaf en zijn vrouw
reed hij hen door grote delen van West-Europa. Zijn mooiste reis is de tocht met de
auto en de boot naar de Canarische Eilanden
geweest. In januari 1934 schreef de Graaf in
het getuigschrift van Franke dat hij een buitengewoon goede chauffeur was. Hij betreurde het dat hij Franke, met lood in de
schoenen, had moeten ontslaan. Het kon niet
anders omdat Graaf van Bylandt zijn auto
weg moest doen. In maart onderging Irma,
de vrouw waarmee Franke in 1939 zou gaan
trouwen, hetzelfde lot. Uit de periode 19341945 is er bij mij verder niets bekend over de
familie Van Bylandt 1)
Terug op het kasteel

Cajetan von Petri met zijn vrouw Emilie von Bylandt, dochter uit het eerste huwelijk van Friedrich Otto Graf von Bylandt.

Net na de oorlog, waarschijnlijk eind 1945,
keerde het gezin Van Bylandt met hun drie
kinderen terug naar Nederhorst den Berg. Er
was in al die tijd dat ze er niet gewoond hadden zo goed als geen onderhoud gepleegd.

Een gelukkige tijd

De nieuwe kasteelbewoners genoten
volop van hun slot, het park en de omgeving. Tot 1934 ging het de Graaf en de
Gravin voor de wind. Dat is dankzij een
naar de kasteel en parkbewaker Jan Slump
vernoemde kleinzoon, met wie ik jaren
geleden een avondje heb kunnen praten,
te lezen in oude Werinons.
Zijn vader had in die gouden vijf jaar op
het kasteel gewerkt. Het is bijna niet te
geloven maar zijn vader, moeder, zus en
een tante waren ook door de Van Bylandts aangenomen. Hij moest ze later op
Slump na wel weer allemaal ontslaan,
maar ze kregen een geweldig getuigschrift mee. Franke, de zoon van Slump,
heeft volgens zijn zoon helemaal de tijd
van zijn leven gehad tijdens zijn dienstbetrekking bij de Van Bylandts.
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Cajetan von Petri met zijn vader en moeder. Rechts staat zijn schoonvader Graf von Bylandt.
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De enige die in ieder geval rond het koetshuis
het een en ander had bijgehouden was Franke Slump. Zijn zoon Jan vertelde dat hij ieder
weekend met zijn vader op de fiets vanuit
Amsterdam mee mocht naar zijn opa en oma
in Nederhorst den Berg. Jan vond het allemaal
prachtig en genoot volop van de hem zomaar
in de schoot gevallen ruimte om onbekommerd te kunnen spelen.
Datzelfde overkwam een
paar jongens en meisjes uit
het dorp. Zij raakten bevriend met de kinderen
Van Bylandt. Jan Schoordijk uit de Brugstraat met
Peter. Ze zijn samen nog
een jaar naar de Aloysius
MULO in Hilversum gefietst. Sinds de familie weer
terug was, bracht hij vele
uren in en om het kasteel
door. Het was hem opgevallen dat hij vader Van
Bylandt al een tijd niet
meer in het kasteel had gezien. Jan trok de stoute schoenen aan en
vroeg aan de moeder van zijn vriend waar
haar man toch was. Zij antwoordde eerlijk
‘Jan, ik weet het niet’. Zij vertelde hem wel
dat de Duitsers bijna al hun bezittingen hadden afgepakt.
Vlak na het schoolreisje van haar dochter
Lida met de zesde klas van de Sint Jozefschool
verkocht haar man Frederik Otto Graaf van
Bylandt het kasteel op 1 juli 1947 aan de N.V.
Amstelburcht uit Amsterdam.2)
Een paar maanden later vertrok Gravin van
Bylandt-van Randwijck naar Parijs. Voor de
kinderen zal onderdak zijn gezocht. Uiteindelijk kwam Peter jaren later in Canada terecht. Hij heeft tot voor kort nog contact met
Jan Schoordijk gehad. Zijn zus Lida is met
een dokter getrouwd en woont in Engeland.

De andere zus van Peter, haar naam is Jan ontschoten, werkte jarenlang op een van de
Ministeries in Den Haag.
De afloop

In 1949 vroegen verschillende gemeenteraadsleden zich af hoe dat toch moest met het
aan verval onderhevige Kasteel Nederhorst.

Jan Slump.Tot 1960 de oppasser van Kasteel Nederhorst.

De dorpsjeugd heeft daar, in de jaren die op
die vraag volgden, aardig toe bijgedragen. Na
in 1959 huisbewaarder Slump een riks te
hebben gegeven, mocht de in de aankoop
geïnteresseerde Jan Jonker, samen met zijn
tipgever, vrijelijk de ruïne Nederhorst van
binnen en buiten bekijken. Hij raakte in vervoering en besloot tot de aankoop van het
vervallen slot om het van de ondergang te
gaan redden. Het lukte hem in een tijdsbestek
van ongeveer tien jaar! 3)
䡲
Noten:
1) Werinon 33, 34 en 35. Sluuuump!
2) Krol. De Geschiedenis van Nederhorst den Berg.
3) C.P.M. Leurs: NEDERHORST. Dertig jaar restauratie-en
subsidieperikelen, in een notedop.

Met dank aan Jan Schoordijk voor ons telefoongesprek om de feiten te verifiëren.
WERINON
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Hoe men in Muiden een gemaal bouwde...
en vervolgens weer sloopte... (deel 2)

Hans Clever

DE FINANCIERING. Nadat uiteindelijk toch besloten was een gemaal te bouwen, moest
het Comité van Actie voor de Vechtbemaling op zoek naar de financiën om het één en
ander te realiseren. Gedeputeerde Staten van Utrecht hadden toegezegd jaarlijks
ƒ 15.000 bij te dragen. Zij hadden wèl als nadrukkelijke eis gesteld dat voor het (rest-)
bedrag ad. ƒ 31.000 vóór 1 januari 1930 garanties ontvangen zouden zijn. Er waren
echter nog een paar storende factoren, die het binnenhalen van de benodigde gelden
wat moeizamer deed verlopen.
Ten eerste was daar een brief van de Directie
der Zuiderzeewerken van september 1929
aan de Provinciale Staten van Noord-Holland
omtrent de voortgang van de Zuiderzeewerken. In deze brief stelde de
directeur-generaal, ir.V.J.P. de
Blocq van Kuffeler (Afb.1),
dat het gereedkomen van de
Afsluitdijk en dus het ontstaan van wat toen nog het
IJmeer heette, reeds in 1933,
mogelijk al in 1932 in plaats
van 1938, zoals gepland, te
verwachten was.1)
Ten tweede vond het provinciebestuur van NoordHolland het inrichten van
een gemaal ook nog steeds niet nodig; zij
hielden het op het Oudhollandse mantra
“dijken verhogen” en hadden de boeren inmiddels al opgedragen dat te
doen tot aan een hoogte van 1.10
mtr. +NAP.

Afb.1.:Victor Jean Pierre de
Blocq van Kuffeler.

Zij liet wel aan het Provinciaal
Bestuur van Utrecht weten, dat
Noord-Holland niet zou dwarsliggen en het plaatsen van het gemaal niet zou blokkeren.2)
Ten derde deed het Ministerie
van Defensie opeens een beetje
moeilijk. De zeesluizen bij Muiden maakten namelijk deel uit
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van de “Nieuwe Hollandsche Waterlinie”, het
verdedigingssysteem om Noord- en ZuidHolland en Utrecht door middel van inundatie te beschermen tegen een vijandelijke
inname. Dit in de 19e eeuw opgepoetste 17eeeuwse defensiesysteem heeft overigens niet
geholpen, want tien jaar later vlogen de Duitsers er gewoon overheen.
Defensie moest echter eerst nog onderzoeken of het inunderen niet in gevaar kwam en
of het allemaal wel mogelijk was.3) Het Comité van Actie was gelukkig zo verstandig
om, zoals dat dan heet: “hangende het onderzoek”, dit onderzoek niet af te wachten. Zij
zijn gewoon doorgegaan met het binnenhalen van financieringstoezeggingen.4)
Op 3 januari 1930 konden de heren J. D. Bastert, mr. N. J. C. M. Kappeyne van de Coppelo en J. Molenkamp, bestuursleden van het
Comité van Actie de schriftelijke garanties
voor het vereiste bedrag aan
de (waarnemend) commissaris der Koningin, de heer J. H.
Th. O. Kettlitz (Afb. 2), overhandigen.

Afb.2.: J.H.Th.O. Kettliz.
Foto ca. 1939.

De door het provinciaal bestuur van Utrecht vereiste bijdrage was op de valreep door
belanghebbenden aan het
Comité van Actie gegarandeerd. Het comité van Actie
kon eindelijk beginnen! 5)
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eens te vernemen, wat onnodig verspild
is. Met elkaar moet het een lieve duit
zijn.” 7) Er is dus niets nieuws onder
de zon in budget-overschrijdingenland, ook toen al.
In mei 1930 berichten Gedeputeerde Staten van Utrecht aan de bij de
stichting van het gemaal betrokken
gemeenten en waterschappen, dat er
naar gestreefd wordt om het gemaal
Afb.3. Gezicht op de Vleutenseweg te Utrecht met links de gebouwen van
vóór 1 november a.s. “bedrijfsvaarde firma N.V. Machinefabriek Jaffa voorheen Louis Smulders & Co.
dig” te hebben. G.S. deelt ook mede,
dat de minister van Waterstaat heeft
Wanneer start de bouw?
toegezegd ƒ 1.000 per jaar bij te dragen in de
bemalingskosten over de jaren 1931 t/m
Hoewel er ogenschijnlijk geen bezwaren
1937.8)
meer waren om met de bouw te beginnen,
bleef het echter oorverdovend stil.
In februari 1930 meldt het dagblad “Het
Volk” dat: “Het geld van de meest belanghebbenden ligt, om zoo te zeggen, op tafel en de steun der
provincie Utrecht is dus verzekerd. De plannen zijn
klaar en de toestemming van Defensie is verkregen.
Tegen het dreigend gevaar van hooge waterstanden,
zoolang er nog niet gemalen kan worden, is de heele
Vechtstreek gedekt door toestemming van Amsterdam en het betrokken waterschap om in zulk een
geval het overtollige water te mogen loozen op de
plassen. Bovendien mag men bij dit alles rekenen op
Noord-Hollands moreelen steun!” 6)
Vooral dat laatste, die “moreelen steun”, zal
iedereen een gerust en veilig gevoel hebben
gegeven. Het zou echter voor iedereen in de
Vechtstreek en ook voor de provincie NoordHolland voordeliger zijn geweest als de provincie de bemalingsplannen had gesteund.
“Dan zou het immers niet noodig zijn geweest,
dat polders in Noord-Holland hun waterkeeringen
langs de Vecht hadden verzwaard en verhoogd. Bovendien zou de provinciale weg langs de Vecht, een
deel van het Zandpad en zijn aftakking in de richting van Nederhorst den Berg, heel wat lager en
dus heel wat goedkooper gemaakt kunnen zijn dan
nu het geval is. Het zou wel de moeite waard zijn

De Provincie dekt zich in

Tevens hebben Ged. Staten van Utrecht aan
de betrokken gemeente- en waterschapsbesturen, die zich garant hebben gesteld voor
het restant van de exploitatiekosten, het contract ter tekening gezonden. Het beoogt de
stichting van een gemaal op de sluis te Muiden. Uit dit contract blijkt, dat het doel der
bemaling uitsluitend is om te voorkomen dat
waterstanden van een dusdanige hoogte ontstaan op de Vecht dat overstroming van de
langs de rivier liggende gronden valt te vrezen. In ’t voornemen ligt het gemaal te stichten zodra de provincie de daarvoor nodige
vergunningen zal hebben verkregen. Het gemaal zal worden geëxploiteerd en onderhouden tot het eind 1937.
De plaats en de inrichting van het gemaal, zomede de beslissing omtrent de tijdstippen van
inwerkingstelling en buitenwerkingstelling,
benevens alle andere beslissingen betreffende
de exploitatie van het gemaal, berusten uitsluitend bij de provincie. De provincie sluit
uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid uit voor
eventuele schade welke door hoge waterstanden mocht worden veroorzaakt.9)
WERINON

29

WERINON 103 opzet.qxp_Opmaak 1 12-03-22 17:20 Pagina 30

De uitkomst van deze aanbestedingen is:

• de bouw van het machinegebouw zal wor-

Afb.: 4. Directeurswoning machinefabriek “Jaffa”,Vleutenseweg
382, Utrecht Gemeentelijk monument.

Uit het bovenstaande blijkt, dat, ook al zou
de provincie nalatig zijn bij het in- of buitenwerking stellen van het gemaal, iedere
aansprakelijkheid voor welke schade dan ook
wordt afgewezen. Niet ècht een schoolvoorbeeld van verantwoordelijk bestuur.
De bouw kan beginnen!

Nadat Gedeputeerde Staten van
Utrecht rond 12 mei 1930 de
vergunning van dijkgraaf en
hoogheemraden van de Zeesluis
beoosten Muiden om tot de
bouw van een bemalingsinrichting te komen ter plaatse van de
Westelijke-opening van de grote
zeesluis te Muiden hadden ontvangen, kon tot het plaatsen van
de opdracht worden overgegaan.

den gerealiseerd door het aannemingsbedrijf
A. Groeneweg te Barendrecht;
• het betonwerk voor o.a. de vloerplaten van
de sluiskolk wordt gegund aan de Algemeene Beton Company uit ’s-Gravenhage.
• De algehele regie en directie van de werkzaamheden wordt in handen gegeven van
het ingenieursbureau W.C. & K. de Wit te
Amsterdam.
Dit door de broers Willem Christiaan en Klaas
de Wit rond 1870 opgerichte ingenieursbureau was gespecialiseerd in het ontwerpen van
en begeleiden bij de bouw van (stoom-)gemalen.11)
Het bureau had al in 1909 een plan gemaakt
voor een stoomgemaal in Muiden, maar dat
was wegens de hoge kosten in een diepe bureaulade terecht gekomen. Het bureau heeft,
deels voortbordurend op de genoemde eerdere plannen, intensief met het Comité van Actie samengewerkt vanaf het begin van
de ontwikkeling van het plan om
tot een, al dan niet tijdelijk, gemaal te komen.

Nadat de zomer verstreek met
het beoordelen van de op de
aanbesteding binnengekomen
Afb.5. Jhr. Quirijn Johan van
offertes en het daaropvolgende
Swinderen, Burgemeester van
Loosdrecht.
plaatsen van de opdrachten, kon
op 11 augustus eindelijk begonnen worden
met de bouw. Acht maanden nadat de finanDe opdracht voor de levering en bedrijfsciering rond was gekomen en ruim een jaar
vaardige opstelling van de nodige schroefnadat het Comité van Actie voor de Vechtbepompen, vacuümpompen en verdere instalmaling het plan had voorgedragen om tot een
laties in het te stichten gemaal tot bemaling
tijdelijke bemalingsinrichting te komen als
van de Vecht werd gegund aan de N.V. Mabeste optie voor de overstromingsproblemen.
chinefabriek „Jaffa” voorheen Louis Smulders
10)
en Co. te Utrecht (Afb. 3 en 4).
Was het nog realistisch te denken, dat er vóór
het begin van het “overstromingsseizoen” een
De aanbestedingen van het project zullen onder de verantwoordelijkheid van de Directie
werkend gemaal zou zijn?
Provinciale Waterstaat Utrecht plaatsvinden.
De tijd zal het leren.
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In het zonnetje gezet

van het gemaal, liet de Vecht nog een keer haar
tanden zien. De vele zomerregens van begin
augustus 13) zorgden voor een groot wateraanbod in de Vechtstreek. Het gevolg was uiteraard een sterk stijgende waterstand in de Vecht.
Tot zover was er weinig aan de hand, maar...

Terwijl elders in het land bestekken en kostencalculaties werden gemaakt en bekeken,
vond op donderdagavond 26 juni 1930 de
huldiging van het Comité van Actie plaats.
De plechtigheid speelde zich af in “een der
zalen van de kazerne der militaire politiekorpsen te
Tegen het einde van de week stak een harde,
Nieuwersluis, welwillend beschikbaar gesteld door
vaak stormachtige, noordwestelijke wind op.
kapitein Vermeulen”. Aldus begon het ronkenDeze windrichting, in combinatie met hoogde artikel in de Gooi- en Eemwater op de Zuiderzee, hadden
lander. Onder het goedkeurend
tot gevolg dat de zeesluizen te
en toeziend oog van een groot
Muiden zich automatisch sloaantal hoogwaardigheidsbekleders
ten. Het probleem dat de heren
eerde de burgemeester van Loosmet de bouw van het gemaal
drecht, Jhr. Q. J. van Swinderen
wilden voorkomen, diende zich
(Afb. 5) de leden van het Comité.
juist nu weer aan.Want doordat
Nadat de burgemeester de gehierdoor niet gespuid kon worschiedenis van de totstandkoming
den liepen de waterstanden in
van het gemaal had geschetst en
de Vecht in korte tijd flink op.
Afb.6: Mr. dr. N.J.C.M.
daarvoor nogmaals hulde aan het
Het nog vers in het geheugen
Kappeyne van de Coppello,
Comité bracht, beëindigde hij
liggende beeld uit november
voorzitter van het actiecomité.
zijn betoog met de mededeling,
1928 herhaalde zich. Weer liedat “[…..] er toestemming was gevraagd – en verpen dorpen en boerderijen onder en waren
kregen – om een gedenksteen te plaatsen in het te
er polderdijken die op doorbreken stonden.
bouwen bemalingsgebouw te Muiden.” Enige reDaarom moest het vee opnieuw in allerijl
gels zullen boven de namen van de leden van
naar hoger gelegen gebieden worden gehet comité worden geplaatst, waaruit de erbracht en hadden de gewassen op de velden
kentelijkheid zal blijken, voor hetgeen zij
te lijden van het toegestroomde water.
hebben gedaan.
De voorzitter van het Comité, de heer
mr. N.J.C.M. Kappeyne van de Coppello,
(Afb. 6) dankt de heer van Swinderen voor
zijn vriendelijke woorden.
“Hierna vertrokken de genoodigden naar het
hotel “de Kampioen” (Afb. 7) – aan de overzijde van de Vecht – waar een heerlijke zomerdrank werd aangeboden. Nog geruimen tijd bleef
men daar in opgewekte stemming bijeen.” aldus
de enthousiaste journalist.12)
Nog één keer hoog water

In de week dat er eindelijk was begonnen
met de werkzaamheden voor de bouw

Afb.7. Gezicht op de voorgevel van het hotel De Kampioen (Rijksstraatweg 3537) te Nieuwersluis (gemeente Loenen aan de Vecht), datering circa 1910. N.B.
De naam van het hotel De Kampioen is later gewijzigd in ’t Stoute Soldaatje.
WERINON
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Er wordt werkelijk gebouwd!

Afb.8. De bouw van het pompgebouw op de middelste en westelijke sluiskolk. Rechts de Doelen.

De scheepvaart werd weer stilgelegd en het
wachten was op de goedgezindheid van de
weergoden: zij moesten de overvloedige regens laten stoppen en de wind doen draaien
en/of afnemen. Vanaf zondagmorgen konden
de sluiswachters bij eb de sluizen openen,
maar zodra de vloed weer kwam opzetten
moesten zij echter de deuren weer sluiten.
Dit spel hebben de verantwoordelijken wel
een dag of drie vol moeten houden. Net zolang tot de Vechtstand een aanvaardbaar peil
had bereikt en het overstromingsgevaar was
geweken.14)
Dit was nog niet de laatste keer want begin
november trad de Vecht, vlak voor de ingebruikstelling van het gemaal, nogmaals buiten haar oevers. Weer het welbekende beeld,
maar tot ieders opluchting was dit waarschijnlijk voor de laatste maal.

Afb.9. De enorme turbines van het gemaal worden tijdens de
bouw op hun plaats gehesen dichtbij de Doelen.
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Op 11 augustus was de aannemer begonnen
met de voorbereidende werkzaamheden om
uiteindelijk tot een – weliswaar tijdelijk – gemaal te komen. Nadat de meest westelijke
sluiskolk was drooggelegd, kon men beginnen
met het uithakken van de kolkwand om
ruimte te creëren voor het gebouwtje waarin
de elektromotoren, vier in getal (twee hoofdmotoren en twee om de pompen luchtledig te
houden) en de hoogspanningsinstallatie geplaatst zouden worden. (Afb. 8) Dit uithakken
vond plaats tot een diepte van vijf meter.
De journalist van de Gooi- en Eemlander, die
de werkzaamheden volgde, was behoorlijk
trots op wat er hier werd neergezet: “Er komen
twee schroefpompen, elk met een capaciteit van 800
kub. M. per minuut zoodat, in het ernstigste geval,
niet minder dan 1600 kub. M. water per minuut
zullen kunnen worden opgepompt. (Afb. 9). De
buisleiding krijgt een diameter van niet minder dan
2.80 mtr. Deze bijzondere afmeting is er de oorzaak van dat er geen gegoten, maar geslagen ijzeren buizen gebruikt moeten worden. Nu ook de geslagen ijzeren buizen door een Nederlandsche
fabriek geleverd worden, blijft de geheele fabricage
van de pompinstallatie binnen de Nederlandsche
grenzen.” 15) (Afb. 10)
Defensie komt ook aan haar trekken, want “er
worden ook voorzieningen getroffen om voor militaire doeleinden inundatie te kunnen bewerkstelligen”. De belangrijkste vededigingslinie van
ons land, de Nieuwe Hollandsche Waterlinie,
moest natuurlijk intact blijven en in geval van
oorlog kunnen functioneren.
Medio september kon gemeld worden, dat
het ernst werd met de bemaling van de Vecht.
De eerste onderdelen van het te bouwen gemaal werden dezer dagen per schip naar Muiden vervoerd.16)
Begin oktober kon gemeld worden, dat het
Vechtgemaal zijn voltooiing nadert en de
architecten verwachten dat het geheel begin
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december bedrijfsklaar zal zijn. Dan zouden
taferelen zoals die zich in november 1928 afspeelden tot het verleden behoren.

Afb.10. Afbeelding van een jongen bij een van de buizen (fabrikaat Jaffa) van het Vechtgemaal in de sluis in de Vecht te Muiden.

Behalve de datum van indienststelling spookt
door de hoofden van de verantwoordelijken
ook de datum van 1 augustus 1938. Op die
datum moet namelijk het gehele gemaal weer
zijn verdwenen en de sluiskolken weer in de
oorspronkelijke staat zijn teruggebracht. Dit
is nl. contractueel overeengekomen met de
directievoerder van de zeesluizen, nl. het
hoogheemraadschap “Zeedijk beoosten Muiden”. Waarom? “De Zuiderzeewerkzaamheden
zullen nl. in 1938 dermate gevorderd zijn, dat na
het vormen van het z.g. IJ-meer het gemaal heeft
afgedaan. Op natuurlijke wijze zal de Vecht dan
haar surplus van water op dit meer kunnen loozen,
zoodat in de toekomst hooge standen als uitgesloten mogen worden beschouwd.” aldus de krant.17)

vreesde – terecht – dat de indienststelling van
het gemaal nog in dit jaar in gevaar zou
komen. (Afb. 11 en 12)
De Nederlandse pers besteedde veel aandacht
aan de activiteiten van de duikers. Zij schreef,
behalve interviews met de duikers, ook over
achtergronden en het hoe en waarom van de
werkzaamheden. Er werden bij de bouw, met
name onder water, nog niet eerder gebruikte
technieken toegepast. Zoals het onder water
plaatsen en na de storting van het beton weer
verwijderen van de ijzeren bekisting en het
onder water storten van beton.18)
Op 12 december kon de leiding voldaan melden, dat de elektrische installaties allen zouden worden aangesloten, zodat op 22 december het proefdraaien zou kunnen beginnen.
Er ontstonden echter problemen met de verbinding tussen de westelijke en middelste
sluiskolk, die nodig was om de enorme afvoerbuizen voldoende te voeden. Het oplossen van deze onvoorziene tegenslagen kostte
de nodige tijd. Het streven was vóór de kerstdagen een werkend gemaal te hebben, maar
dat is dus niet gelukt. Op 27 december, de zaterdag na kerstmis, was iedereen nog druk
doende de zaken voor elkaar te brengen. De
nieuwe datum voor de ingebruikstelling was
gesteld op dinsdag 30 december. Het was dus
alle hens aan dek.

De laatste loodjes…

Voordat het nieuwe gemaal in werking zou
kunnen treden, diende de sluisvloer aangepast
te worden. Om te voorkomen dat door de
grote kracht van de pompen de bodem losgewoeld zou kunnen worden, wordt er een
50 cm. dikke betonlaag gestort. Hiertoe diende eerst een damwand geplaatst te worden en
deze werkzaamheden, die o.a. de inzet van
een aantal duikers nodig maakten, verliepen
moeizaam. Alleen de werkzaamheden van de
duikers heeft al ruim 6 weken gekost en men

Afb.11. Een duiker daalt af ten noorden van de sluis. Op de achtergrond liggen buizen op de kade.
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Afb.12. Een duiker daalt af in de sluis.

Een andere tegenslag, die niemand in de hand
had maar moest aanvaarden, was de bewezen
onbetrouwbaarheid van de Vecht. De bouw
van het gemaal was juist bedoeld om de jaarlijkse hoge waterstanden in de winter en de
daarmee samenhangende overstromingen te
voorkomen, maar op dit moment had de
Vecht toevallig een extreem lage waterstand.
Indien dit die dinsdag nog het geval zou zijn,
zou het gemaal niet eens op haar volle capaciteit kunnen gaan draaien! 19)
䡲

Noten:
1) De Gooi- en Eemlander, 28-10-1929, Delpher inv.nr.
011170106 e.a.
2) De Gooi- en Eemlander, 06-08-1929, Delpher inv.nr.
011170022 e.a.
3) De Gooi- en Eemlander, 11-12-1929, Delpher inv.nr.
011170149; ingezonden brief D.O. de Vries
4) En dat is maar goed ook, want pas in februari 1930 was
defensie uitgestudeerd; zie o.a. Het Volk, 07-02-1930,
Delpher inv.nr. 011115743
5) o.a. De Telegraaf, 03-01-1930, Delpher inv.nr. 110569671;
De Gooi- en Eemlander, 07-01-1930, Delpher inv.nr.
011169874; De Standaard, 08-01-1930, Delpher inv.nr.
001863006
6) Het Volk, 07-02-1930, Delpher inv.nr. 011115743
7) Het Volk, 07-02-1930, Delpher inv.nr. 011115743
8) De Gooi- en Eemlander, 12-05-1930, Delpher inv.nr.
011169997; dit berichtje is eveneens opgenomen op
deze datum in o.a. De Telegraaf, De Standaard, De Banier
en De Amsterdammer
9) De Gooi- en Eemlander, 12-05-1930, Delpher inv.nr.
011169997
10) Noot vervallen.
11) Zie ook Noord-Hollands Archief, inventarisnummer 797:
Collectie van W.C. en K.de Wit, ingenieurs te Amsterdam.
12) De Gooi- en Eemlander, 27-06-1930, Delpher inv.nr.
011170197; De Telegraaf, 28-06-1930, Delpher inv.nr.
110570168.
13v www.knmi.nl/nederland-nu/klimatologie/daggegevens
14) Algemeen Handelsblad, 18-08-1930, Delpher inv.nr.
010661136; Het Volk, 18-08-1930, Delpher inv.nr.
011115969;
Het Vaderland, 18-08-1930, Delpher inv.nr. 010013053
15) De Gooi- en Eemlander, 22-08-1930, Delpher inv.nr.
011170253
16) De Telegraaf, 12-09-1930, Delpher inv.nr. 110570291
17) De Telegraaf, 04-10-1930, Delpher inv.nr. 110570379
18) De Gooi- en Eemlander, 14-11-1930, Delpher inv.nr.
011163142; De Telegraaf, 14-11-1930, Delpher inv.nr.
110569493; Algemeen Handelsblad, 14-11-1930, Delpher inv.nr. 010661485; Nieuwe Apeldoornsche Courant,
12-12-1930, Delpher inv.nr. 000155767
19) De Gooi- en Eemlander, 29-12-1929, Delpher inv.nr.
011163183; Nieuwe Apeldoornsche Courant, 29-121930, Delpher inv.nr. 000155785; De Telegraaf, 29-121930, Delpher inv.nr. 110570470; De Courant Het nieuws
van den dag, 30-12-1930, Delpher inv.nr. 000606150

Wordt vervolgd
Bron afbeeldingen:
Afb. 1: G.L. Cleintuar, Wisselend getij. Geschiedenis van de
Zuiderzeevereeniging 1886-1949 (Zutphen 1982,
afb. 61).
Afb. 2: Beeldbank Utrechts Archief, Catalogusnr. 105296
Afb. 3: Beeldbank Utrechts Archief; Catalogusnr. 72245
Afb. 4: Beeldbank Utrechts Archief
Afb. 5: Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden
in woord en beeld
Afb. 6: Beeldbank Utrechts Archief
Afb. 7: Beeldbank Utrechts Archief
Afb. 8: Collectie Historisch Archief Muiden (Collectie PW)
Afb. 9: Collectie Historisch Archief Muiden (Collectie PW)
Afb. 10: Beeldbank Utrechts Archief; Catalogusnr. 841775
Afb. 11: Collectie Historisch Archief Muiden (Collectie PW)
Afb. 12: Collectie Historisch Archief Muiden (Collectie PW)
34

WERINON

De Reevaart gezien richting Overmeer met het Bovengemaal van de
Horstermeer. Deze polder kwam voordat het gemaal klaar was vaak
in de problemen als het water in de Vecht bij noordenwind hoog stond.
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‘Vroeger en Nu’ wandeling
Boerderij ‘Dorpzicht’
U staat hier, zo goed als zeker, voor de oudste
boerderij van Nederhorst den Berg. Hij stond in
1596 op naam van Jan Cornelisz Buys, maar
kwam pas in 1836 onder de naam ‘Dorpzicht’
voor in de archieven. Het is een hallenhuisboerderij, waarvan het voorhuis een zijdelingse
uitbouw heeft met een opkamer en daaronder
een kelder. Architecturaal bezien heeft het een
L-vormige plattegrond, een vorm die langs de
Vecht en het Gein vaker voorkomt. De boerderij
is bedekt met een rieten wolfsdak, terwijl de
muren zijn opgetrokken met uit Vechtklei
gebakken bakstenen. De van wit pleisterwerk
ontdane oostgevel toont aan dat het hier om
een vroeg 17e eeuws bouwwerk gaat.
De hoeve heeft haar naam dubbel en dwars
verdiend, want de bewoners hebben uitzicht op
zowel Nigtevecht als Nederhorst den Berg.
Op het laatstgenoemde dorp het meest, omdat
de oostkant van het perceel altijd vrij van
bomen is gebleven. Dat kwam doordat een in
de buurt staande watermolen voldoende wind
moest kunnen vangen.

Mocht u verder geïnteresseerd zijn in de architectuur en de bewoners van dit monument
en andere historische boerderijen in Nederhorst den Berg, dan raad ik u aan Werinon 51
te downloaden. In deze Special, uitgegeven in
oktober 2003, ‘Het Jaar van de Boerderij’, beschrijft mevrouw Els N.G. van Damme naast
Dorpzicht (1596) alle andere oude boerderijen van het dorp.
In 1893 verpachtte Hendrik Pos deze boerderij, die 24 ha grasland besloeg, aan Cornelis Korver uit Abcoude-Baambrugge. Hij
keerde in 1936 terug naar Abcoude omdat hij
dan sneller bij het treinstation kon komen.
Zijn jongste zoon, Cornelis, nam het bedrijf
over. De achtste van diens 11 kinderen, Hilbrand, zette in 1974 het melkveebedrijf voort,
samen met zijn vrouw Ellie.
Tussen 1839 en 1893 was Dorpzicht het eigendom van de familie Breij. Een van de
zonen van Johannes Breij richtte zijn leven
anders in dan de gemiddelde dorpsjongen uit
die dagen. U kunt zijn levensverhaal lezen in
Werinon nr 68 - september 2008, blz 31 t/m
36, onder de titel “Een onbekende pastoor

van het Eiland: Martinus Breij”.Verderop op
het Eiland staat een andere monumentale
boerderij: Runderlust (ca 1640), eveneens beschreven in Themanummer Werinon 51.
Daarin komt u nog twee monumentale boerderijen tegen en wel op de Hinderdam: Lindenhoeve (ca 1670) en Vechtzicht (1731).Tevens kunt u hierin de voorgeschiedenis en de
uitgebreide restauratie vinden van een bakkerij/boerderij uit 1695, op huisnummer 15.
Dit is wel het laatst geplaatste bordje van de
“Vroeger en Nu’ wandeling, het 52-ste. Er was
één paal overgebleven. Na enig beraad kwamen we tot de conclusie dat de boerderijen
nergens aan bod gekomen waren. De alleroudste van het dorp kwam natuurlijk als eerste in beeld.
Teus van de Kemp en Koen Hoetmer hebben in stilte de laatste paal geslagen op het
Grote Eiland. Mischien heeft boer Hilbrand
toegekeken. De twee mannen zijn er tevens
met vereende krachten in geslaagd, ook de
vorige 51 palen muurvast in de grond te krijgen.
䡲
Gerard Baar
WERINON
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Paul Lodewijkx, de Bergse snelheidsduivel

Gerard Baar

In 1968 won Paul op zijn Jamathi-motorfiets in de 50cc klasse de TT van Assen. Het was
de eerste keer sinds 1948 dat een Nederlander weer eens won. Het was zelfs een heel
bijzondere prestatie, want de motor was buiten alle bekende merken om ontwikkeld
door twee technische constructeurs, Jan Thiel en Martin Mijwaart.
prestatie van de 22-jarige Paul, die zomaar op
een samen met twee vrienden zelf gefabriceerde 50cc motorfiets in Drenthe de gevestigde
coureurs in die klasse zijn achterspatbord liet
zien. Als de Spanjaard Angel Nieto hem niet
steeds zo agressief had bestreden, zou hij in datzelfde jaar zelfs wereldkampioen zijn geworden.
Domme pech

U zult begrijpen dat heel Nederhorst den Berg trots was op haar
in één klap beroemd geworden mededorpsbewoner. Een snel gevormd comité bezorgde hem en zijn maten een rijtoer in een sjees
door het hele dorp. Het zag zwart van de mensen langs de route,
zoals u kunt zien op de foto. De triomftocht begon en eindigde
in het dorpsdeel waar hij woonde, bij café-restaurant Kikkert (v/h
Schapers) aan de Vreelandseweg in Overmeer.

Paul, de durfal, sleutelde zijdelings ook mee. Zo
gauw er even proefgereden moest worden,
hoorde het hele dorp ’s avonds af en toe een
enorm oorverdovend, snerpend motorfietsgeluid. Dat kwam van de Spiegelweg. Binnen een
mum van tijd volgde er dan een korte stilte als
de coureur de Ballastbrug had bereikt. Het geluid zwol weer aan tot, vanaf het centrum gezien, onze racer binnen een paar tellen weer
stopte aan het eind van de Dammerweg. In een
klein, groenhouten schuurtje achter Garage Van
de Pas (nu Charleys Diner) zochten ze met z’n
drieën naarstig naar het verhelpen van een
steeds terugkerend euvel. De motor van de opgevoerde brommer of lichte motorfiets, de eerste eigengebouwde Jamathi, koelde onder het
rijden te weinig af. Uiteindelijk slaagde Jan
Thiel er in dat probleem op te lossen. De hele
racewereld stond in 1968 verbaasd over de
36
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Pauls’ veelbelovende coureurscarrière duurde
niet lang doordat hij een jaar na zijn grootse
overwinning een ernstig ongeval kreeg. Hij
zou even snel een bromfiets wegbrengen, maar
deed dat tegen zijn gewoonte in een keertje
zonder helm. Tijdens het optrekken na een
stoplicht op het Frederiksplein in Amsterdam
slipte hij, waarschijnlijk vanwege natte bladeren
op het wegdek. Paul belandde met een schedelbasisfractuur in het ziekenhuis.
Na genezing kreeg hij wel weer een startbewijs, maar een poosje later bleek dat hij
epilepsie had overgehouden aan het ongeluk.
Hij stapte, nadat hij was afgekeurd, over op natuurfotografie, vooral vogels.Tot aan zijn overlijden in 1988, op 41-jarige leeftijd, heeft hij
die foto’s in de Bergse natuur gemaakt. Daarnaast wierp hij zich op als bestrijder van wat
hij de ‘plezierjacht’ noemde.
䡲
Bron: De Gooi en Eemlanders van 3-5 en 12-5-2003.

De Overmeerse bakker
Ome Jan Snel en zijn
vrouw hebben zo te
zien genoten van de
huldiging. De Randwegen waren er nog niet
want achter het echtpaar
passeert een dieplader
van Zwagerman. Begin jaren tachtig zou de Zuidelijke Randweg (door de Prutpolder om Overmeer heen) geopend worden.
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De Vecht als verbindende schakel in de
geschiedenis van onze familie De Jongh

Cees de Jongh

Deel I
Graag neem ik u mee naar het gedeelte van de Vecht tussen de stad Muiden en
buurtschap Hinderdam in Nederhorst den Berg. Aan weerszijden van dit deel van de
rivier hebben onze voorouders gewoond, gewerkt, zijn daar geboren, getrouwd en
overleden. Onderzoek naar onze familiegeschiedenis heeft in deze ‘verbindende
schakel’ bijzondere vondsten opgeleverd. Dat wil ik graag met u delen en wens u veel
lees- en kijkplezier. Hilversum, 1 maart 2022, Cees de Jongh.

Weesp polder Bloemendaal uitsnede kadastrale kaart uit 1812. De Boerenhofstede op nr. 6 (rood) en de Watermolen op nr. 2 (blauw).

Muiden-Weesp

Wij schrijven het voorjaar van 1812. Onze
tocht begint in de haven van Muiden en we
stappen aan boord van een roeiboot met twee
stevige boerenjongens aan de riemen. Daarna gaat het tegen de stroom in de Vecht op.
Enige tijd later komt de watermolen van de
polder in zicht op de grens tussen Muiden en
Weesp. Nu is het nog een klein stuk varen

naar de aanlegplaats van de boerenhofstede
van familie De Jongh in de Bloemendaalsen
Polder nr. 6 op de Plaats Landskroon.
De roeiboot wordt stevig vastgelegd en we
gaan de hoeve en de landerijen bekijken. Hier
wonen en werken Hendrik de Jongh met zijn
vrouw Heiltje Hogenhout, hun kinderen,
familie, knechten en dienstboden. De hoeve
WERINON
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Bevolkingsregister van Weesp, de inschrijvingen van familie De Jongh op No. 6 Bloemedaal

bestaat uit een woonhuis met stallen, schuren
en loodsen. Ook zien we een kaasmakerij, een
moestuin, boomgaarden en een hooiberg. Met
rondom weilanden waar tientallen koeien in
grazen.Vlak bij de hoeve treffen we nog allerlei kleinvee, stieren en een zwart paard aan.
De Plaats Landskroon

Nu wandelen we weer verder over het boerenbedrijf en zien dat de familie voor het vervoer van hooi, goederen en vee een paar boerenwagens heeft. Ook een sjees waarmee
Hendrik en Heiltje zondags naar de kerk
gaan. Hun kinderen zitten dan op een boerenwagen met een voerman op de bok en rijden zo achter hun pa en ma aan.

Vandaag hebben we veel indrukken
Daarna lopen we langs rivier de
opgedaan en willen weer terug
Vecht in de richting van de stad
naar onze woonstee. Pieter de
Weesp en kijken naar het verderJongh, de broer van Hendrik,
op gelegen buitenhuis Landsbrengt ons in het licht van de
kroon met de fraaie parktuinen.
ondergaande zon met zijn paard
Mr. Hansch Hendrik van Haersen wagen terug naar Muiden.
ma woont daar in de zomer samen
Geen enkele moeite want Pieter is
met zijn vrouw en ’s winters wonen
zij op kasteel Nederhorst den Berg. Voorbeeld van een sjees. ook een Muidenaar.
38
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Jobstijding uit de Bloemendaalsen Polder

Een paar jaar later, het is dan 10 juli 1814, bereikt ons het bericht dat Hendrik de Jongh op
32-jarige leeftijd is overleden. Hij wordt begraven in Baambrugge op de begraafplaats bij
de kerk. Een verdrietige periode volgt voor
zijn vrouw Heiltje, zijn kinderen, familie en
vrienden. Pieter De Jongh en hun buurman
– veehouder Pieter van der Veer – springen bij
waar nodig. Na het overlijden van Hendrik
moet er veel geregeld en vastgelegd worden,
zoals de voogdij over zijn minderjarige kinderen, de inventarisatie van de gehele boedel
op de boerenhofstede en het vaststellen van
de zogenaamde In- en Uitschulden.

worden benoemd.Voorgedragen wordt Pieter
de Jongh, voermansknecht en wonende te
Muiden.
Pieter is de broer van de overledene en oom
van de minderjarigen en voldoet aan de geldende voorschriften. Waarna Pieter tot toeziend voogd wordt benoemd door de aanwezige vertegenwoordigers van de familie. Hij
verklaart deze post aan te nemen en legt direct ‘een eed in handen af ’ om alle rechten
en plichten behorende bij dit ambt naar behoren te zullen vervullen.
De Acte wordt ondertekend door de aanwezige raadplegende personen en Griffier.

Acte 243 van 15 augustus 1814 van de Vrede- en politiegerechten van het Kanton Weesp tot het benoemen van een Toeziend Voogd
over de minderjarige kinderen na het overlijden van Hendrik de Jongh.

In deze Acte wordt de voogdij geregeld over
zijn minderjarige kinderen: Kuintje, Antje,
Mietje, Willem, Hendrik en Harmen de
Jongh. Zijn weduwe Heiltje Hogerhout blijft
de natuurlijke voogdesse over genoemde kinderen. Ingevolge Art. 420 van het Wetboek
Napoleon moet er ook een toeziend voogd

Pieter De Jong, Janhyn,Arihogenhout,
H. Hogerhout en Joost Lieverst.
Vrederegter: J.Houtman en Griffier P.H.Feyh.
Geregistreerd te Weesp ‘Den agttienden
Augustus 1814’. Ontvangen voor het regt met
De Verhoging Een Gulden,Vier Stuivers.
Getekend: Wiggershorst.
WERINON
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Bevolkingsregister van Weesp, de inschrijvingen van familie De Jongh op No. 6 Bloemedaal.

In deze Acte van 12 ‘kantjes’ wordt door Notaris Roelof Papegaaij beschreven waarom en
op welke wijze deze inventarisatie moet
plaatsvinden: ‘Uit krachte van de Huwelijksvoorwaarden en met volledige beschrijving
van vee, boeren- en bouwgereedschappen,
meubelen, gereedschappen tot de huishouding, klederen, linnen, zilverwerk, goud,
gereedgeld, Titels en andere papieren, in en
uitstaande Schulden, en in het algemeen van
alle roerende goederen, behoorende tot de
Nalatenschap’.
Gedeelte uit deze Acte

‘Inventaris der nalatenschap van Hendrik de
Jongh, ten verzoeke van deszelfs nagelatene
weduwe Heiltje Hogenhout zoo voor haar
zelf, als de hoedanigheid van voogdesse, over
haar Zes nog minderjarige kinderen, bij opge40
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melden haren man in echt verwekt, met
namen Kuintje, Antje, Mietje,Willem, Hendrik
en Herman de Jongh en in tegenwoordigheid
van Pieter de Jongh wonende te Muiden, als
toeziend voogd over genoemde minderjarigen,
wonende Heiltje Hogenhout met haar kinderen te Weesp.
De begrooting van het Vee, en van de goederen, die daar aan onderworpen Zijn, zal gedaan worden door Pieter van der Veer, Veehouder wonende in den Bloemendaalschen
Polder te Weesp, in hoedanigheid van deskundige, verkozen door Pieter de Jongh, ten verzoeke van Heiltje Hogenhout weduwe Hendrik de Jongh, welke in handen van mij
Notaris heeft gedaan, den bij de Wet vereischten Eed, en deze waardering beloofd te doen,
naar zijn gemoed en geweten, en in aanmerking vanden tegenwoordigen koers.’

WERINON 103 opzet.qxp_Opmaak 1 12-03-22 17:21 Pagina 41

Een opsomming

Uit onderscheidend aantekeningen

In de stal en verder in huis. Als mede op het land
is bevonden Een en twintig stuks koeijen, zoo
kalf dragende als anderen, gewaardeerd op een
Som van Twaalf honderd zestig guldens –
Twee Stieren, gewaardeerd op dertig guldens
– Een zwart kortstaart merrie paard, geschat
op Tachtig guldens – Een Chais (sjees), vijftig
guldens – Paardentuigen,Tien guldens – Spaden, graven, greepen, hooivorken, en verder
boeren gereedschappen, Tien guldens – Ongeveer Honderd duizend ponden hooi geschat op negen honderd guldens – Zes kleine
Schilderijtjes, twee trommeltjes, twee blaadjes,
een Scheerbek, zes borden, en diners, drie guldens – Twee en twintig stoelen, Acht guldens
– Vijf tafels, vijf guldens – Een etenskastje, met
keukengereedschappen drie blikkelampen,
een Spiegel, kaarsenbak, een Soepterine, eenige borden en divers Drie guldens – Een Friesche hang klok Zeven guldens – Een houte
kast, een lezenaar en Tinne Inkt en Zandkoker, Drie guldens – Vier bedden, vier peuls en
acht kussens Een honderd guldens – Zeven
dekens, zijnde vijf wolle en Twee Katoene,
Achttien guldens – Een goud oorijzer Amsterdamsche kleine keur wegende Vijftig Engels, gewaardeerd op honderd guldens – Een
paar Zilvere Schoengespen, Amsterdamsche
kleine keur, wegende Twaalf Lood, Veertien
guldens acht Stuivers – Twee paar Zilvere
kuitgespen, alle Amsterdamsche kleine keur,
wegende te zamen Tien Lood,Twaalf gulden.

De requirante Heiltje Hogenhout weduwe
Hendrik de Jong, verklaard, dat bij haren
voornoemden overleden man, geen regelmatig Schuldboek of register van uitstaand
Inschulden gehouden is, doch dat uit onderscheidend aantekeningen haar is gebleken, dat
de hier na genoemde personen de Somma’s
achter ieders naam uitgetrokken aan den gemeenen boedel Schuldig zijn, als

Gereede Penningen
Aan diverse kleine Specien Zes guldens en
acht Stuivers.
Tituls en Papieren
De uitgeleverde gros of afschrift eener Huwelijksche voorwaarden op den Zeventienden September van den Jare Achttien honderd Vier.

– De heer Mr. Hans Hendrik van Haersma
Vijf en Veertig guldens.
– Gerrit Adriaans, kuiper te Weesp Een gulden Twaalf Stuivers.
– Moerkerk Tuinman op Leeuwenveld Twaalf
guldens.
– Hendrik Daniel Heineman, slager te Weesp,
Twee honderd Tien guldens.
Schulden
– Aan den heer Mr. Hans Hendrik van Haersma, een vierendeel pagt van de woning en
de Landerijen bij de requirante bewoond
en in gebruik, verschenen den eersten
Augustus dezes Jaars de Somma van Twee
honderd Vijf en Twintig.
– Aan directer belastingen de Somma van
Zes guldens en Tien Stuivers.
– Aan Pieter de Jongh te Muiden, toezienden voogd van de minderjarigen Vier en
Tachtig guldens.
– Aan Trijntje Portengen en Harmen Hogenhout wegens diensboden loonen tot
primo July Achttien honderd Veertien, Achten Dertig guldens.
– Aan de Commies Griffier Jacobus Heydanus wegens gepagt hooi Vijf en Zeventig
guldens.
– Aan den Grutter Companje te Utrecht
Twaalf guldens.
– Aan den grasmaayers Acht en Vijftig guldens en Tien Stuivers

WERINON
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Laatste deel v/h Register van openbaar Notaris Roelof Papegaaij te Weesp No. 307 van 24 Augustus 1814.

Aan het slot van de Acte noteert de Notaris:
‘Tot al het gene voorschreven, is gevaceerd bij
dubbele vacatie, van Een uur namiddag tot de
klokke Zeven uren daar aan volgende, zonder interrupties (onderbrekingen)’.

geboren in 1781 en komt ‘van de lange weg
van Muiden’ en was al jaren boerenknecht bij
de familie en wordt na zijn huwelijk met
Heiltje medevoogd over de kinderen.
Weesp-Weesper Carspel

Boerenstand

De waarde, de omvang en de staat van de geïnventariseerde goederen, omgerekend naar onze
huidige geldwaarden en maatstaven, geeft aan
dat familie De Jongh op de Plaats Landskroon
tot de rijkere boerenstand behoorde.
Heiltje en Evert trouwen

Heiltje Hogenhout hertrouwt op 12 mei
1815 met Evert Vis. Dat gebeurde veel in die
tijd want het werk moest doorgaan. Evert is
42
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Het is 1 mei 1840 vroeg in de ochtend. We
rijden mee op een boerenwagen met Hendrik de Jongh (geb. 1811) aan de teugels. Hij
helpt zijn broer Willem de Jongh (geb. 1809)
en zijn aanstaande schoonzus Jannetje van
Jaarsveld met verhuizen.
De rit gaat van de Bloemendaalschen Polder
in Weesp naar de Aartsveldse Polder in Weesper Carspel.Willem en Jannetje rijden op een
andere wagen voor ons uit met haar vier kinderen in de bak. Beide wagens liggen vol
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huisraad, kleding en boerengereedschap. Daarachter lopen nog een paar koeien aan een
touw die straks gaan grazen in de ook voor
hun ‘nieuwe polder’. Nu rijden we op de
Klompweg en komt de hoeve Koningslust in
zicht.We zien dat deze bestaat uit een woonhuis met stallen, schuren, een hooiberg en
weilanden. Het nieuwe onderkomen voor familie De Jongh en hun kinderen, familie en
dienstboden. Met een paar grote sloepen
wordt er uit Weesp via de Vecht nog meer
goederen, huisraad en kleinvee naar de hoeve
gebracht. Alle hulp is vandaag welkom.
Zoektocht naar de Vechtdijk WZ nr. 78
in Weesper Carspel

Het was een intensieve zoektocht om het
adres te vinden waar Willem en Jannetje op

1 mei 1840 met haar kinderen zijn gaan wonen. Omdat het archief van Weesperkarspel
in het Stadsarchief van Amsterdam is ondergebracht en Willem op de dag van de verhuizing nog niet was ingeschreven. Een gezinsblad met daarop: Willem de Jong, geb. te
Weesp 1809, beroep: veehouder, woonplaats:
Weesperkarspel, Adres westzijde van de Vecht
was een eerste stap. Later een afschrift uit het
archief van Noord-Holland gevonden met
daarop:Vechtdijk WZ nr. 78 in de linker kantlijn. Rechts staat dat: ‘1 mei 1840 familie
Proosdij vertrokken naar Baambrugge en
daarvoor ingekomen W. de Jong’.
Hierdoor wordt meteen helder waarom iedereen deze verhuisdag zo hard moest werken om de hoeve en de verzorging van het
vee voor donker in orde te krijgen.

Afschrift uit het archief van Noord-Holland,Weesper Carspel Vechtdijk WZ 78.
WERINON
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Jannetje van Jaarsveld uit
Loenen aan de Vecht

Jannetje is geboren op 13
April 1809 in Loenen aan de
Vecht. Uit haar inschrijving
op 1 mei 1840 in Weesper
Carspel blijkt dat zij de weduwe is van Pieter de Haan.
Pieter is over-leden op 4 december 1839 op 42-jarige
leeftijd in Vreeland. Uit dat
huwelijk vier kinderen in de
leeftijd van 1 t/m 6 jaar:
Marretje (Matje), Willem,
Cornelia en Wulfje.

Overschrijving van Willem de Jong van Weesp naar Weespercarspel op 30 Sept. 1840.

Willem en Jannetje trouwen in Weesp

Veehouders zonder weilanden?

Willem de Jongh, veehouder en Jannetje van
Jaarsveld, veehoudster trouwen op 9 oktober
1840 in Weesp. Zij krijgen samen zes kinderen: Heiltje, Hendrik, Klasina, Cornelis, Jan
en Willem.

In de tijd dat Willem en Jannetje op de hoeve
Koningslust kwamen wonen werden eigendommen en zakelijke belangen nauwkeurig
beschreven en vastgelegd in documenten,
akten of kaarten. Dan mag je er vanuit gaan
dat hun landerijen, eigendom of pacht, ge-

Trouwboek van de stad Weesp met de inschrijving van het paar Oct. 1840.
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vonden kunnen worden. Niet dus. Later wel
een goeie tip gekregen: ‘Ga naar het Archief
van Amsterdam, daar vind je het wel!’
Dus op naar het Stadsarchief van Amsterdam.
Daar aangekomen legde ik aan de dienstdoende archivaris uit waar ik naar zocht. Hij
pakte de telefoon en even later kwam historicus Harmen Snel in beeld, bekend van het TV
programma ‘Verborgen Verleden’. Hij vroeg
me waar ik naar zocht en nam me mee naar
een enorme kaart van ‘Groot Amsterdam’ aan
de wand in de hal.
Ik moest op deze kaart met mijn vinger precies de plaats van de hoeve aanwijzen. Dat was
rechts onder in het uiterste puntje. Daar zaten
wij op onze knieën de locaties van de hoeve
en de weilanden te bekijken.
Opeens zei Harmen: “Heb je pen en papier ?”
Dat had ik en hij maakte snel een notitie en
gaf aan dat er over een half uur in de zaal een

boek voor mij klaar zou liggen. Met een duidelijke beschrijving van de landerijen van je
voorouders. In deze ‘Gemeente Weespercarspel - Perceelsgewijze Kadastrale Legger’ vond
ik de weilanden. En vroeg meteen aan de andere onderzoekers in de zaal of ik hoera
mocht roepen. Geen enkel probleem, alleen
maar leuk! Onderstaande kadastrale kaart had
ik al eerder ontdekt en weer thuis kon ik zo
een mooie match maken.
In het vervolg van de ‘verbindende schakel’
vertel ik u meer over de hoeve Koningslust en
de kwekerij van de warmoezier (groentekweker) die beide tot de voormalige Buitenplaats Koningslust behoorden. Met een grote
en gedetailleerde kaart van de buitenplaats uit
het jaar 1798, ‘ontdekt’ in het Nationaal
Archief in den Haag. Hendrik de Jongh de
verre, verre neef van de Hinderdam nr.14, één
van de laatste eigenaars van dit landgoed komt
ook in beeld.

Kadastrale kaart Sectie E 3e blad uit 1812. Hoeve Koningslust weilanden 314, 313, 352 en 328.
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Archief van Amsterdam:Weespercarspel – Perceelsgewijze Kadastrale Legger, art. 619.

Een strook weilanden in de polder, broer en zwager Hendrik de Jongh

Naast de vier kadastrale plans (secties) belast
in 1850, heb ik in deze legger (register) nog
zeven weilanden en een stuk bosch van de
familie gevonden. Een brede strook groen die
liep vanaf de Chemin d’Aertsveld door de
Binnenaatsveldsche Polder tot aan het water

van de rivier. Oud molenaar Jan R. Hop van
korenmolen De Vriendschap vertelde ons dat
de weilanden van De Jongh vanuit de polder
helemaal tot aan de Vecht liepen. Tot aan de
plek van het botenhuis van Roeivereniging
Weesp. Deze weilanden waren vanuit de stad
via de Klomp Weg goed bereikbaar voor Hendrik de
Jongh met zijn koeien.
Bezoek aan de hoeve
Koningslust in 2019

We hebben een afspraak gemaakt met de familie Engele,
de huidige eigenaren van de
hoeve Koninglust. Samen met
mijn vrouw Dorien kregen
wij van de boer en boerin
een leuke rondleiding over
hun boerenbedrijf.

Weesperkarspel uitsnede van de kadastrale
kaart Sectien E 3e blad uit 1812. de
Klomp Weg in beeld met P 43 Weiland en
B 45 Bosch.
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Tot slot kregen we
nog een paar oude
foto’s van de hoeve
uit het album van de
familie Engele mee.
Stadse bezittingen
van Willem en
Jannetje ontdekt

Winters tafereel, hoeve Koninglust aan de Klompweg.

En we waren heel benieuwd of er nog steeds
een stuk weiland in de vorm van een ‘taartpunt’ te zien is. Ja, die is er nog steeds. Geweldig om daar rond te mogen lopen met de wetenschap dat je voorouders meer dan 200 jaar
geleden daar gewoond en gewerkt hebben.

Later bracht ik weer
een bezoek aan het
archief van Weesp.
Beheerder Wouter
van Dijk gaf aan dat
er wellicht nog meer
informatie over de
bezittingen van zijn familie in dit archief te
vinden zijn. Later legde hij een paar ‘Perceelsgewijze Leggers’ op tafel en zei:“Zo, veel succes er mee”. Na het bestuderen van een aantal van die dikke boeken mocht ik weer
‘hoera’ roepen.

Pakhuis A 788, stal met erf A 789 en huis A 239.
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De Minutenkaart geeft de juiste locaties
in de stad Weesp aan

Als je in de 19e eeuw de juiste locatie van een
huis, pakhuis of boerderij wilde weten, dan
moest je eerst de zogenaamde Minutenkaart
raadplegen en daarna de gevonden locatie op
de stadsplattegrond leggen. Hetzelfde doen
wij nu van Willem de Jongh en Jannetje van
Jaarsveld. De stadsboerderij vinden we in de
Kromme Elleboogsteeg t.o. de voormalige
porceleinfabiek. Op A 239 staat in de Nieuwstraat een fraai herenhuis uit het jaar 1750.
Of familie De Jongh
vanuit de polder de
stadsboerderij en het
herenhuis gebruikt
hebben voor eigen
bewoning, als familieonderkomen of verhuur is niet duidelijk
geworden. Vast staat
dat na het overlijden
van Willem de Jongh
op 21 maart 1860 zijn
De Kromme Elleboogsteeg.
broer Hendrik met
gezin op 1 december 1861 op de hoeve in de
Kromme Elleboogsteeg is gaan boeren.
De huidige eigenaar Jan R. Hop vertelde ons
dat deze boerderij een aparte doorgang voor
de beesten naar de Achtergracht had. De
koeien konden zo ‘zonder stress’ naar de wei-

Minutenkaart uitsnede met nrs. A788 en A789.

landen of de slager gebracht worden en hoefden niet door de enge steeg. Hendrik heeft
daarvoor met zijn gezin een boerderij gehad
in de Jan Gortersteeg en later in de Jan Boutsteeg op de hoek van de Nieuwstraat.
䡲
Met dank aan:

Iedereen die mij met raad en daad heeft bijgestaan.
Mijn medeonderzoekers met hun voorouders zijn:
mevr. M.R. Aartsen < Hendrik de Jongh (geb.
1811), mevr. Els N.G. van Damme < Heiltje
Hogenhout (geb. 1784). Mijn voorouder is Willem
de Jongh (geb. 1809). In deel II van de ‘verbindende schakel’ steekt Cornelis de Jongh (geb. 1847)
de Vecht over en gaat op de Hinderdam nr. 17
wonen. En een verslag van de ontdekking van bijzondere akten in het archief van Weesp.

Jan Boutsteeg (r) met net zichtbaar de zijgevel van het herenhuis in de Nieuwstraat (l).
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VERKRIJGBAAR BIJ DE HISTORISCHE KRING NEDERHORST DEN BERG
Themanummers van WERINON:
Van blekerij tot wasindustrie. (1992) € 2,50
Onderwijs in Nederhorst den Berg. (1994) € 2,50
Petersburg – Een verdwenen buitenplaats. (1996) € 3,00
Nederhorst den Berg Speciaal. (2001) € 3,00
Religieus Erfgoed – Geloven in monumenten. (2005) € 5,00
De Willibrordkerk door de eeuwen heen. (2008) € 5,00
Historische Canon van Nederhorst den Berg. (2009) € 10,00
Parochie H. Maria Hemelvaart – Nederhorst den Berg en Nigtevecht 1811-2011. (2011) € 5,00
Levensboek – Doot ende begraven. (2016) € 5,00
De Adellijke Stichting van Nederhorst den Berg in de vroege Middeleeuwen. (2021) € 5,00
Kwartaalblad WERINON:
Losse nummers. (indien voorradig) € 3,00
Boeken:
Nederhorst den Berg tijdens de oorlog. Willy van Deutekom e.a. (1986) € 1,00
Om het vriespunt – 100 Jaar IJsclub Nederhorst den Berg 1902-2002. Jan Baar. (2002) € 5,00
Warinschool 1881-1981 – Honderd jaar Christelijk Onderwijs te Nederhorst den Berg. (1981) € 2,50
Nederhorst den Berg – Tussen Vecht en Eem. (1993) € 7,00
De Brug – Een eeuw wijzer. (1999) € 1,00
Het gemeentehuis van Nederhorst den Berg. W.J. v. Deutekom/J. Jansen. (1984) € 1,00
DVD:
Nederhorst den Berg anno 2001. € 10,00
Nederhorst den Berg 1965. € 10,00
Nederhorst den Berg door de jaren heen. € 10,00
De Willibrordkerk in ere hersteld. € 10,00

Streekarchief Gooi en Vechtstreek (SAGV)
Bezoekadres: Oude Enghweg 23, Hilversum.
Openingstijden: maandag en dinsdag 9.00 uur-17.00 uur.
Informatie: telefoon 035-6292646 en
www.gooienvechthistorisch.nl
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Nieuw Walden 6 • 1394 PB Nederhorst den Berg
+31 (0) 294 25 62 00 • info@dunnebier.nl
www.dunnebier.nl

