
VECHTKRONIEK PAGINA 9 

EEN BOERDERIJ IN NIGTEVECHT 

'Overberg' en de familie Kersbergen 

Inleiding 
Mijn grootmoeder Aaltje Kersbergen kwam 
uit Nigtevecht. Ze werd daar in 1 885 geboren 
en woonde er tot 1914, toen ze met mijn 
grootvader Arie van 't Riet trouwde en naar 
Aarlanderveen verhuisde. Ze vergat haar 
geboortedorp niet. De contacten met de fami
lie bleven, natuurlijk met haar ouders en na 
hun overlijden met haar broer, die met zijn 
gezin zijn hele leven in Nigtevecht heeft 
gewoond. Daarnaast waren er in de woning in 
Aarlanderveen ook nogal wat tastbare bewij
zen van haar Nigtevechtse verleden. Ze bezat 
het boek "Neveldijk" van ds. Hogenbirk waar
van de verhalen, of in ieder geval een aantal 
daarvan, zich in Nigtevecht afgespeelden. ' 
Behalve familiefoto's en meubilair uit haar 
ouderlijk huis, hing in de woonkamer een 
schilderij van haar geboortehuis de boefenwo
ning "Overberg", die stond aan de huidige 
Vreelandseweg in Nigtevecht. Wij wisten dat 
"Overberg" niet meer bestond, maar ooit was 
afgebrand. Jaren na het overlijden van mijn 
grootouders raakte ik geïnteresseerd in de 
boerderij waarop de familie Kersbergen het 
boerenbedrijf had uitgeoefend. Onderstaande 
bijdrage is de neerslag van een zoektocht in 
archieven en gesprekken met familieleden met 
als doel een antwoord te kunnen geven op de 
vraag naar de relatie tussen de boerenwoning 
"Overberg" en de familie Kersbergen. Het 
artikel is niet bedoeld als afgerond historisch 
onderzoek naar de geschiedenis van 
"Overberg" of de familie Kersbergen, maar 
moet veel meer gezien worden als een eerste 
aanzet tot verder onderzoek. ' 

Herenhuis en boerenwoning 
"Het was een flink, wit heerenhuis, mooi gele
gen, tegenover Nederhorst den Berg", zo 
beschreef J.W. Verbürgt in 1911 de buiten
plaats "Overberg". *> Hij had de buitenplaats, 
die toen al lang was afgebroken, nooit gezien 
en moet zijn beschrijving dus hebben opgete

kend uit de mond van een oudere inwoner 
van Nigtevecht. Wat toen nog wel bestond 
was de boerderij die bij het herenhuis hoorde 
en die ook met de naam "Ovetberg" werd 
aangeduid. Herenhuis en boerderij hoorden 
bij elkaar, of beter gezegd: de boerderij hoorde 
bij het herenhuis. De eigenaar van het heren
huis, die waarschijnlijk 's zomers het huis ook 
bewoonde, was tevens eigenaar van de naast
gelegen boerderij. Over de geschiedenis van 
"Overberg" moeten dus twee beschrijvingen 
gegeven worden, die van het herenhuis en die 
van de boerenwoning. 

Huis en boerderij stonden naast elkaar en 
waren toegankelijk ovet dezelfde brug, waarop 
of waarachter een groot hek stond. Deze toe
gang moet hebben gelegen tussen het heren
huis en de boerderij. ' Latei, waatschijnlijk in 
1779, heeft de boerderij een eigen brug als 
toegang gekregen. In dat jaar kreeg de boerde
rij namelijk een andere eigenaar dan het 
herenhuis en werd er ook een schutting tussen 
beide eigendommen geplaatst. ' ' 
Bij de "heerenhuijzinge" of "heerenhofstede" 
behoorden, volgens de beschrijving uit 1774, 
een stal, schuren en het "voorland" met een 
"speelhuijs" aan de Vecht. Het herenhuis zelf 
stond niet direct aan de Vecht, maar aan de 
andere zijde van de weg, in de Garsterpolder. 
Ruim een halve eeuw later, in 1837, was de 
bebouwing rond het herenhuis uitgebreid met 
een koetshuis en een tuinmanswoning. Ook 
de tuin was aanmerkelijk veranderd en de 
beschrijving schetst het beeld van een echte 
buitenplaats. Er waren boomgaarden, een 
moes- en broeituin, maar ook "slingerbosch", 
lanen en "wandelingen" (= wandelpaden). 
Inmiddels was in 1832 het kadaster ingevoerd 
en werden huis, boerderij en omliggende lan
derijen opgemeten, omschreven, op het 
minuutplan ingetekend en voorzien van een 
kadastraal nummer. 

De oppervlakte van het huis met de tuin, 
inmiddels ook vootzien van een schuur met 
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Gedeelte van het kadastrale 

minuutplati van Nigtevecht 

actie B van 1832. 

Het herenhuis "Overberg"; 

87 (tuin en schuur), 

88 (bosch tot vermaak), 

89 (tuin), 90 (huis en stal), 

91 (tuin), 92 (schuur en 

oranjerie), 93 en 94 

(bosch tot vermaak) en 

95 (boomgaard). 

De boerderij "Overberg"; 

83 en 86 (weiland), 

84 en 85 (bos), 96 (huis, 

schuur en erf), 

97, 98 en WO (bosch tot 

vermaak) en 99 (weiland). 

De bijbehorende percelen 

weiland en bos zijn niet 

opgenomen. 

oranjerie, was toen 3 bunder 20 roeden en 62 
ellen. 6 ) 

Aan de noordkant van het herenhuis lag de 
huismanswoning, ofwel de boerenhofstede. 
Bij de boerderij behoorden een stal, hooiberg, 
schuur en, in de 18e eeuw, ruim 13 morgen 
land, waarvan 2 morgen in leen was van de 
ridderhofstede Nederhorst. Het is opmerkelijk 
dat in de machtigingen die bij de verkopen in 
1756 en 1774 waren opgemaakt gesproken 
wordt over respectievelijk circa 32 en 34 mor
gen land, terwijl de akten van overdracht 
slechts de 13 morgen noemen. In 1832 
bedroeg de oppervlakte van boerderij met lan
derijen 40 bunder, 56 roe en 79 ellen. De 
kadastrale opmeting en de omschrijving bij de 
verkoop in 1837 laten zien, dat bij de boerde
rij meerdere stallen voor hoornvee en paarden 
stonden. Aan de noordkant van de boerenwo
ning stond een schuur, terwijl tussen schuur 
en woning de hooiberg was gesitueerd. Aan de 
noordkant van het erf was een "bosch tot ver

maak" aangeplant met een oppervlakte van 
bijna 3400 vierkante meter. Opmerkelijk is 
nog de aanwezigheid van een vinkenbaan die 
wat verderop in het polderland was aangelegd. 
7) 

Door de boedelinventaris, die na het overlijden 
van Aaltje Heikoop (overleden in 1879 op 
"Overberg"), de weduwe van Jan Kersbergen, 
krijgen we inzicht in de indeling en inrichting 
van de boerderij. De boerderij had een "huis
kamer", waarin weinig meubilair aanwezig was. 
De boedelinventaris noemt een Friese klok en 
serviesgoed, porselein, karaffen, een chocolade
ketel etc. en een bed. In het vertrek aangeduid 
als "de kamer" stonden een kabinet, hoek-
buffet, bureau, linnenkast, ladetafel, nog een 
tafel, twaalf stoelen en enkele schilderijen, twee 
spiegels en enige stoven. °> Gezien de inrich
ting van beide vertrekken zal het tweede ver
trek als woonvertrek hebben dienstgedaan, ter
wijl het eerstgenoemde vertrek wellicht het 
slaapvertrek van de ouders is geweest. Het 
woonvertrek in de boerderij had de afmeting 
van "16 bij 23 voet", dus bijna 5x7 meter. " 
In de keuken stonden een kabinet, twee tafels 
(waaronder een ronde tafel), een ledikant, zes 
stoelen, twee fauteuils, een Friese klok, hang-
lamp, spiegel en schilderijen. In de keuken 
waren ook bedden gesitueerd, terwijl de aan
wezigheid van bedstede-gordijnen het bestaan 
van een bedstede aangeeft. Dat een belangrijk 
deel van het gezinsleven zich hier afspeelde, 
blijkt ook uit de aanwezigheid van een huisor-
gel. Het pijporgel was, volgens familieoverleve
ring, gebouwd door een Nigtevechtse orgelma
ker die woonde op "het Hofje". De orgelmaker 
had van Jan Kersbergen f. 100,- willen lenen, 
omdat zijn bedrijf niet goed liep en hij nauwe
lijks in zijn onderhoud kon voorzien. 
Kersbergen, die vreesde het uit te lenen geld 
niet terug te zien, had de orgelmaker toen 
opdracht gegeven voor f. 100,- een orgel te 
bouwen. ' 

De woning telde vervolgens nog een achter
huis, waarin een tafel, zes stoelen, een hoek-
buffet, spiegel, turfkist, boekenkast, keukenge
reedschap en een bed stonden. Uiteraard liep 
over de woning een zolder. Over de kelder, 
waarvan het raam op de foto van "Overberg" te 
zien is, wordt in de boedelinventaris niet 
gesproken. 
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Herenhuis en boerderij besraan inmiddels niet 
meer. Het herenhuis verdween als eerste. Het 
werd, samen mer de schuur en oranjerie (B90 
en 92) afgebroken in 1840. De afbraak van 
de schuur (B87) volgde in 1877. De tuin
manswoning overleefde de afbraak en bestond 
nog in 1911. De woning heette toen "Ora et 
Labora". ' Nadar al eerder een gedeelte van 
de stal was afgebroken, kwam het definitieve 
einde van boerderij "Overberg" in 1916. Door 
onvoorzichtigheid van een knecht of meid die 
met een brandende olielamp de zolder opging, 
raakten bonen of erwtenstro, dar daar te 
drogen hing, in brand. Binnen enkele uren was 
er van de boerderij vrijwel niets meer over. ' 
Wat restte werd afgebroken in de jaren 1917 en 
1919. 

De eigenaren 
De eerste ons bekende eigenaar van 
"Kuijstenwaerd", zoals het latere "Overberg" 
toen nog werd genoemd, was Maria Kuijsten. 
Zij was in 1753 de weduwe van Leonard van 
Hoesen, in leven schepen van Amsrerdam. 
Wanneer zij of haar echtgenoot de hofstede in 
eigendom kregen is niet bekend. Het is niet 
onmogelijk dat haar vader Gerardt Cuijsten 
het huis heeft laten bouwen. Zijn erfgenamen 
kochten in 1723 een perceel land in 
Nigtevecht, misschien een postume uitbreiding 
van het bezit van de overledene. ' Ook de 
naam van het herenhuis duidt op een bouwer 
met de achternaam Kuijsten of Cuijsten. Nader 
onderzoek zal hier uitsluitsel over moeten 
geven. 

Namens Maria Kuijsten werd het herenhuis 
met de huismanswoning in 1753 verkocht aan 
Andries van Aalst, van beroep makelaar en 
wonende te Amsterdam. Van Aalsr kochr her 
geheel voor f. 6000,-. 14 ' Erg lang heeft de 
nieuwe eigenaar niet van zijn bezit genoten, 
want al in 1755 verkocht hij het herenhuis, een 
jaar later ook de boerderij. De nieuwe eigenaar 
werd Hendrik Balthazar van Aalst, waarschijn
lijk een zoon van Andries. Her kortdurende 
bezit van Andries leidde er overigens wel toe, 
dat de naam van de buitenplaats gewijzigd 
werd. De naam "Kuijstenwaerd", die voor de 
koper wellichr te nauw verbonden was met de 
votige eigenaar, werd veranderd in "Overberg", 
een verwijzing naar het aan de overkanr van de 

Vecht gelegen Nederhorst den Berg. " ) 
Na het overlijden van Hendrik Balthazar van 
Aalst in 1774 werden door zijn enige toen nog 
in leven zijnde zoon Andries het herenhuis en 
de boerderij verkocht aan Joan Carel van 
Notten. Van Notten betaalde hiervoor f. 
15.098,-. 16 ' In de periode van Van Notten 
kwam een einde aan de nauwe band tussen 
herenhuis en boerenwoning. In 1779 werd de 
hofsrede met ongeveer 2 /2 morgen land voor 
f. 4700,- verkocht aan mr. Gale Isaac Gales, 
secretaris van her hoogheemraadschap 
Amstelland. ' ' Gales verkocht de hofstede op 
zijn beurt in 1788 aan Jodocus Clemens van 
Hall voor f. 4600,-. 18) 

Tijdens de periode Van Hall kwamen heren
huis en boerenwoning weer in dezelfde hand. 
Van Hall voegde in 1790 beiden weer aaneen 
door de aankoop van de boerderij van de 
inmiddels overleden Van Notten. ' " ' Daarna 
bleef "Overberg" geruime tijd in handen van 
dezelfde familie. Onduidelijk is nog op welke 
wijze de opeenvolgende overdrachten plaats
vonden, maar in ieder geval staat vast, dat in 
1834 in opdracht van de erven van de 
Amsterdamse koopman Gerard van Hall, ook 
genaamd Gerard Clemens van Hall, huis en 
boerderij werden geveild. De nieuwe eigenaar 
werd de grondeigenaar Isaac Antoine Luneau. 

' Luneau, die in Nigtevecht woonde, ver-

Jan Kersbergen (1811-1876) 

en Aaltje Heikoof (1809-

1879). Zij bewoonden 

"Overberg" in de jaren rond 

1840 en vanaf 1853 tot hun 

overlijden. 



VECHTKRONIEK PAGINA 12 

Boerderij "Overberg" in het 

voorjaar van 1905 of1906. 

Op de voorgrond van links 

naar rechts Aaltje, Trijntje, 

Hendrika en jan Kersbergen. 

Bij de deur Neeltje Marinus 

de vroegere dienstbode van de 

familie Kersbergen. 

kocht "Overberg" al in 1837 aan Johanna 
Judith Zeelt. Zij was weduwe, woonde in 
Baambrugge, en stond bekend als grondeige-
naresse. Mevrouw Zeelt betaalde voor heren
huis en boerderij f. 29.500,-. 2 1 ) 

Van de nieuwe eigenaresse van "Overberg" is 
bekend dat zij een rol gespeeld heeft in de 
Afscheiding, de beweging waarvan de leden 
zich in de jaren vanaf 1834 van de 
Nederlandse Hervormde Kerk afscheidden. 
Zij heeft de afgescheidenen op diverse wijzen 
gesteund, ook op financieel gebied door het 
betalen van de aan hen opgelegde boeten. De 
buitenplaats "Postwijk" in Baambrugge, waar 
zij woonde, fungeerde als plaats van samen
komst voor de afgescheidenen uit de omge
ving. ' 

Vrouwe Zeelt, zoals ze in de kerkelijke 
geschiedschrijving wordt aangeduid, had, 
behalve "Overberg", meerdere woningen en 

boerderijen in eigendom. Twee daarvan zijn 
voor deze bijdrage van belang, omdat ze een 
relatie hebben met de broers Jan, Gerrir en 
Dirk Kersbergen. De eersre is de boerderij 
"Srarrenheim" aan het Gein nabij Abcoude, 
die ze gekochr had in 1833. Deze boerderij, 
met 34 bunder land, werd omstreeks 1850 
bewoond door het gezin van Jan Kersbergen 
en in 1865 door het gezin van Gerrit 
Kersbergen, die de woning had gehuurd rot 1 
mei 1880 voor f. 1100,- per jaar. 
De andere was de in 1834 gekochte boerderij 
"Leeuwenburg" in Nigtevecht, een "hechte en 
sterke bouwmanswoning met heerenoptrek", 
zoals de woning in 1865 werd omschreven. 
Deze boerderij, met ruim 17 bunder land, 
werd in 1865 gehuurd door het gezin van 
Dirk Kersbergen tot 1 mei 1880 voor f. 650,-
per jaar. 
Na het overlijden van de weduwe Zeelt wer-
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den haar onroerende bezittingen op 4 juli 
1865 in het logement "de Eendragt" in 
Abcoude geveild. De nieuwe eigenaar van 
"Overberg" was weer een vrouw. De in 
Loenen wonende Vrouwe Agatha Henriette 
Charlotte Marie Gillot, echtgenote van Baron 
van Reede tot Ter Aa en Aastein, mocht zich 
voor een bedrag van 

f. 32.300,- eigenaresse noemen. " ' Zij kocht 
alleen de boerderij, het herenhuis was inmid
dels afgebroken. Al in 1876 veranderde 
"Overberg" van eigenaar en werd het overge
dragen aan mr. Evert du Marchie van 
Voorthuysen en consorten. Van Voorthuysen 
was oud-lid van de Eetste Kamer en woonde 
in Utrecht. ' De boerderij bleef tot 1911 in 
bezit van de familie Van Voorthuysen. In 
1892 werd het onroerend goed overgeboekt 
op naam van mr. Evert du Marchie van 
Voorthuysen Maarssen en ter Meer, de zoon 
van de vorige eigenaar, terwijl in 1896 de toen 
minderjarige Jaqueline Cornelia du Marchie 
van Voorthuysen de eigendom verwierf. Van 
haar is bekend dat zij "Overberg" en het gezin 
Kersbergen af en toe een bezoek bracht. , ' 
De laatste eigenaar van de boerderij was Jan 
van Schaik sr. die in 1911 eigenaar werd. 
Enkele jaren daarna brandde "Overberg" af. 

De pachters 
Wie de huurders van de boerenwoning waren 
blijft tot het tweede kwart van de 19e eeuw 
onduidelijk. Bij de verkoop aan mevrouw Zeelt 
werd gemeld, dat de woning door de toenmali
ge bewoners mocht worden bewoond tot 1 mei 
1837. De namen van de bewoners worden niet 
genoemd. Waarschijnlijk werd de woning op 
dat moment gepacht door Peter Kersbergen. 
Kersbergen had zich in 1834 vanuit Loenen in 
Nigtevecht gevestigd en volgens de mededeling 
van een van zijn achterkleinzoons heeft hij 
"Ovetberg" bewoond. ' Het is ook bekend, 
dat Peters zoon Jan Kersbergen na zijn huwe
lijk in 1836 enige tijd op "Overberg" gewoond 
heeft, inwonende bij het gezin van zijn ouders. 
Deze situatie zal mogelijk hebben geduurd tot 
ongeveer 1844. Omstreeks dat jaar vertrok Jan 
met zijn gezin naar Abcoude en bleven Peter 
Kersbergen en zijn vrouw Pieternella de Kruijff 
op "Overberg" wonen, samen met hun toen 
nog ongetrouwde zoons Gerrit en Dirk. Toen 
Pieternella de Kruijff in 1849 overleed woonde 
alleen de toen 29-jarige zoon Dirk nog thuis. 
Het huishouden werd daarna besrierd door de 
dienstmeid Johanna van Beets, die een jaar 
later met Dirk trouwde. Zij hebben wellicht de 
eerste jaren bij vader Peter ingewoond, totdat 

Het gezin van Willem 

Cornells Kersbergen 

gefotografeerd bij "Overberg" 

omstreeks 1898. Zittende 

Willem Cornells Kersbergen 

sr. enjannigje de Haan. 

Staande van links naar rechts 

op de achterste rij jannetje, 

Trijntje en Aaltje en op de 

voorste rij Willem Cornells 

jr., Hendrika en jan 

Kersbergen. 
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ze al vrij snel daarna naar "Leeuwenburg" ver
huisden. Vader Perer Kersbergen ging met hen 
mee en "Overberg" kwam zodoende in 1853 
vrij. Op aandrang van Vrouwe Zeelt volgde Jan 
Kersbergen, die op dat moment op 
"Starrenheim" in Abcoude-Baambrugge woon
de, zijn vader op als pachter van "Overberg". 
Jan Kersbergen en Aaltje Heikoop kregen van 
de weduwe Zeelt het levenslang recht van 
pacht van "Overberg" voor een bedrag van 
f. 1200,- per jaar. De zakelijke relatie tussen 
Jan Kersbergen en Vrouwe Zeelt, de eigenaresse 
van "Overberg", moet hecht geweest zijn Het 
levenslang verpachten van de boerderij duidt 
op vertrouwen in de pachter. Ook het feit dat 
ccn kleinzoon van Jan zich de naam van de in 
1864 overleden weduwe Zeelt nog wist te her
inneren en daarbij aangaf, dat zijn grootvader 
vaak als "rentmeester" van haar optrad bij zake
lijke aangelegenheden, duidt op een goede 
band tussen eigenaresse en pachter. '' 
Na het overlijden van Jan Kersbergen in 1876 
werd door zijn weduwe Aaltje Heikoop afstand 
gedaan van het pachtrecht ten behoeve van 
twee van haar zoons, Bart en Willem 
Kersbergen. De pachtrechten op de landerijen 
waren tussen Bart en Willem verdeeld. Willem 

kreeg ook het pachtrecht op de woning toebe
deeld. Hij bleef met zijn moeder en zijn zuster 
Fijtje "Overberg" bewonen tot Aaltje Heikoop 
in 1879 overleed en Fijtje Kersbergen enkele 
jaren later in het huwelijk trad. 
In maart 1881 trouwde Willem met de uit 
Loenersloot afkomstige Jannigje de Haan. In 
de jaren daarna kregen zij tien kinderen, van 
wie zes de volwassen leeftijd bereikten. 
Willem was nog pachter van "Overberg" toen 
de boerderij in 1910 te koop kwam. Hij kon de 
boerderij op dat moment "uit de hand" kopen 
van de familie Du Marchie van Voorthuysen, 
maar maakte van deze mogelijkheid in eerste 
instantie geen gebruik. Toen daarna de openba
re verkoop van "Overberg" nabij kwam, gaf hij 
toch een buurman opdracht om namens hem 
een bod te doen. Toen de buurman de woning 
had gekocht, besloot deze de woning toch niet 
aan Kersbergen te verkopen. ' 
Nadat "Overberg" zodoende een nieuwe eige
naar had gekregen, werd Willem in 1914 aan
gezegd dat hij de woning moest verlaten. Hij 
vestigde zich daarna in de woning die hij in 
1886 had laten bouwen op terrein van het 
oude landhuis "Veldevecht". De oude boerderij 
bij het voormalige landhuis had Willem in 

De gemetselde toegangsbrug 

naar "Overberg'. Een in de 

familie bewaard gebleven 

knipsel uit een tijdschrift. 

'Waarschijnlijk dateert de foto 

uit de vijftiger jaren van de 

20e eeuw. 
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1870 samen met zijn zussen Jansje en Fijtje in 
eigendom gekregen. ' De nieuwe woning 
kreeg de naam van het oude landhuis en de 
oude boerderij. Met tegenzin heeft hij in zijn 
laatste levensjaren het boerenbedrijf op het veel 
kleinere "Veldevecht" voortgezet, totdat hij in 
maart 1922 overleed. 

De relatie tussen "Overberg" en de familie 
Kersbergen. Een conclusie 
De relatie tussen "Overberg" en de familie 
Kersbergen heeft drie generaties geduurd. Peter 
Kersbergen, Jan Kersbergen en Willem 
Cornells Kersbergen bewoonden met hun 
gezinnen de boerderij zon driekwart eeuw. Ze 
waren geen eigenaar van de boerderij. Zowel 
Jan als Willem Cornells hadden een andere 
boerderij in eigendom, die ze zelf niet bewoon
den maar verpachtten. ^ ' 
De voorkeur werd dus gegeven aan het bewo
nen van "Overberg". Het bewonen van deze 
boerderij gaf, mede door de omvang van de 
erbij behorende landerijen, een bepaalde sta
tus, waardoor deze voorkeur kan worden ver
klaard. Maar ook de goede relatie tussen de 
familie Kersbergen en mevrouw Zeelt, de 
eigenaresse van "Overberg", tussen 1837 en 
1864 (haar overlijdensjaar), zal de band met 
boerderij "Overberg" hebben bevorderd. De 
derde en vierde generatie Kersbergen, Willem 
Cornells en zijn kinderen, beschouwden het 
gedwongen vertrek van "Overberg" dan ook 
als een klein drama, waarover nog jarenlang in 
de familie is gesproken. Jan Kersbergen 
(1889-1983) schreef in 1982 over de gedwon
gen verhuizing nog de volgende opmerking: 
"dat viel voor ons allemaal niet mee", terwiji 
hij over de gang van zaken bij de verkoop van 
"Overberg" opmerkte: "[ik] kan [het] allemaal 
wel uitleggen, maar daar hebben wij niks aan, 
het is voorbij" ^ '. 

De boerenwoning "Overberg" ging inderdaad 
voorbij en werd herinnering. Eén tastbaar 
bewijs van haar aanwezigheid in Nigtevecht 
bleef bewaard: de gemetselde stenen brug aan 
de Vreelandseweg, die de vroegere toegang 
naar de boerderij markeert en die sloop en 
brand overleefde. 

Arjan van 't Riet 
Aarlanderveen 

l i eden behaagde het den Heer 
mijne dierbare Kchtjenoot ]. KF.RS-
BKR.GEN, tot diepe droefheid van 
mij er) mijne kinderen, van de«: aarde 
weg te nemen. Hij had den ouder
dom vau 65 j i ren en 7 maanden be
reikt, waarvan ik er 40 met hem in 
cen gelukkigen Echt mocht leven. 

« r - ^ i S ^ W c d . J. KERbBKRGEX, 
(7 « 4 ) / 6 r y ó A. IIRïKOOP. 

N O T E N : 

1) D.H. van de Vliet Wz. (D. Hogenbirk Jzn.), Neveldijk, uit het 
leven van godsdienstige dorpsmenschen. Rottetdam 1926. 

2) Mijn dank gaat uit naat de heet J. Boerstta te Vïeeland die voot 
het attikel gegevens heeft vetsttekt uit de kadasttale tegisttatie 
van de gemeente Nigtevecht. 

3) J.W. Vetbutgt, Nigtevecht. Plaatselijke en Kerkelijke 
Geschiedenis (Utrecht 1911), 100. 

4) Het bestaan van het hek wordt alleen genoemd in de akte van 
ovetdracht van de hofsrede aan H.B. van Aalst in 1755. Het 
Utrechtse Archief (HUA), Gefecht Nigtevecht, inv.nr. 1584 
akte 144 d.d. 17 juni 1755. 

5) HUA, Gerecht Nigtevecht, inv.nr. 1579, fol. 239 d.d. 24 juni 
1779. De zijdeur in de schutting mocht alleen 's wintets 
worden geopend als de mest uit de "groepsluijken" moest 
worden gehaald. 

6) Secrie B. nrs. 87-95, HUA: Notarieel archief Abcoude, inv.nr. 
89, akte 224 d.d. 10 mei 1837 (de akte vetmeldt abusievelijk 
sectie A); Kadasttale registratie gemeente Nigtevecht. 

7) Sectie B. nrs 83-86, 93-103, 103a, 103b, 104, 104a, 105, 
105a, 106, 107, 107a, 108,109, 109a, 110, 110a, 111-124, 
131, 132, 133, 134. HUA, Notarieel archief Abcoude, inv.nt. 
89, akte 224 d.d. 10 mei 1837; Kadasrrale regisrratie gemeente 
Nigtevecht. De vinkenbaan, een terrein ingericht om vinken te 
vangen, had het kadastrale nummer 103b. 

8) HUA, Norarieel archief, Maarssen, akte d.d. 21 oktobet 1879. 
9) Mededeling van Jan Kersbergen (1889-1983) in 1976. Hij 

meldde ook dat de watervoorziening van de woning plaatsvond 
door middel van een houten watetleiding vanuir de Vecht. 
Vootzover de, ook hietnavolgende, mededelingen van Jan 
Kersbergen (toen al 87 jaat oud! ) konden wotden geverifieerd 
aan de band van archiefmateriaal, blijken deze nauwkeurig met 
de feiten oveteen re stemmen. 

10) Bij de restauratie van het orgel in de jaren 1982/1983 bleek dat 
het orgel in de jaren 1858/1859 was gebouwd door de 
orgelmaker Johannes van Nieuwkerk die volgens het 
bevolkingstegistet inderdaad in Nigtevecht woonde. 

11} Verbürgt, Nigtevecht. Plaatselijke en kerkelijke geschiedenis, 
100. 

12) Mededeling van Jan Kersbergen (1889-1983). 
13) HUA, Gerecht Nigtevecht, inv.nr. 1578, fol. 4 d.d. 21 april 

1723. Namens de erfgenamen treedt Leonardt van Housen op. 
14) Ibidem, inv.nr. 1584 akte 132 d.d. 10 septembet 1753. 
15) Deze verklaring wordt gegeven doof Verbürgt. 

16) HUA, gerecht Nigtevecht, inv.nt. 1579, fok 89 d.d. 21 mei 
1774. 

17) Ibidem, fol. 239 d.d. 24 juni 1779. 
18) HUA, gerecht Nigtevecht, inv.nr. 1580, 186 d.d. 17 januari 

Overlijdensadvertentie Jan 

Kenbergen (1876). 
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Fijtje Kenbergen (geb. 1853) 

Na het overlijden van haar 

moeder in 1879 verzorgde zij 

voor haar toen nog ongehuw

de broer Willem het 

huishouden op "Overberg". 

19) Ibidem, fol 275, d.d. 13 april 1790. 

20) Duidelijk wordt hier dat Verbürgt zijn informatie mondeling 

heeft verkregen. Hij noemt als eigenaar de heer Luno! De 

veiling door de erven Van Hall had plaats ten overstaan van 

notaris HJ . V/eijland te Amsterdam op 28 april 1834 (volgens 

titel van aankomst in akte van transport aan j.J. Zeelt in 1837). 

21) HUA, Notarieel archief Abcoude, inv.nr. 89 akte 224 d.d. 10 

mei 1837. 

22) Zie over haar onder meer: C. Smits, De Afscheiding van 1834, 

vierde deel: Provincie Utrecht (Dordrecht 1980) met name 

358-388. 

23) HUA, Archief Huis Postwijk, inv.nr. 1 akte d.d. 16 juni 1865, 

memorie van lasten en akte van veiling, d.d. 16 juni 1865 en 4 

juli 1865. 

24) E. du Marchievan Voorthuysen (1824-1894) was gehuwd met 

Cornélie Jeanne Gillot (1829-1888). Niet onderzocht is of er 

een familierelatie met de vorige eigenaresse bestond. Zie voor E. 

du Marchie van Voorthuysen; Nieuw Nederlandsch Biografisch 

Woordenboek IX (Leiden 1933) 1232. 

25) In het fotoalbum van de familie Kersbergen is een portretfoto 

bewaard gebleven van de "dames Voorthuizen". 

26) Mededeling van Jan Kersbergen (1889-1983). 

27) Ibidem. Hoe we de aanduiding "rentmeester" moeten 

interpreteren is niet duidelijk. 

28) Ibidem. Onduidelijk is of de, niet bij name genoemde, 

buurman de boerderij zelf hield of doorverkocht aan de nieuwe 

eigenaar Jan van Schaik. 

29) De zussen hebben respectievelijk in 1878 en 1886 hun delen in 

de boerderij aan Willem Cornelis overgedaan. "Veldevecht" 

werd kadastraal aangeduid met Sectie B. nrs. 42 t/m 52 en 54, 

groot 2 hectare, 92 are en 79 centiare. 

30) Jan bezat bij zijn overlijden de boerenhofstede "Vecht en Gein" 

in de Overaetsveldschen polder te Nigtevecht, kad. bekend 

sectie A.nrs. 207, 215, 216, 398, 399, 401,442, 443. groot 3 

hec, 28 are, 95 ca. 

31) Brief aanj. Udo-Kersbergen te Nigtevecht, d.d. II oktober 

1982. 

FRAGMENT-GENEALOGIE 
KERSBERGEN 
(vermeld zijn de gezinnen die op boerderij 

"Overberg" te Nigtevecht hebben gewoond) 

I. Peter Kersbergen (zoon van Jan Kersbergen en 
Fijgje de Bruijn), gedoopt Lopik 25 april 1784, 
veehouder re Lopik (tot 1810), Jutphaas (1810-
1816), Breukelen, Loenen a/d Vecht, 
Nigtevecht (vanaf 1834), overleden Nigrevecht 
21 december 1859, trouwde Jurphaas 16 april 
1809 Petronella de Kruijff, geboren Jutphaas 19 
maart 1790, overleden Nigrevecht 22 juli 1849, 
dochrer van Gerrit de Kruijff en Maria de 
Beeld. 

Uit dit huwelijk: 
1. Jan, volgt II. 
2. Gerrit Kersbergen, geboren Jutphaas 28 

december 1812, veehouder re Abcoude-
Baambrugge, later te Nigtevecht, overleden 
Nigtevecht 19 januari 1888, trouwde 
Nigtevecht 17 april 1846 Maaike Collen, 
geboren Tiel 19 januari 1821, overleden 
Nigtevecht 5 oktober 1896, dochrer van 
Jacob Collen en Neeltje van Asch. 

3. Fijtje (Gijsberta) Kersbergen, geboren 
Breukelen circa 1817, overleden Nigtevecht 
7 oktober 1837. 

4. Dirk Kersbergen, geboren Breukelen 7 mei 
1820, veehouder te Nigtevecht, overleden 
Achttienhoven 11 augustus 1885, begraven 
te Nigtevecht, trouwde Nigtevecht 25 okto
ber 1850 Johanna van Beets, geboren 
Achttienhoven circa 1824, overleden 
Nigrevecht 3 december 1871, dochter van 
Johannes van Beets, werkman, en Johanna 
Spelt. 

5. Levenloos geboren zoon, geboren Loenen 
a/d Vecht 10 december 1832. 

II. Jan Kersbergen, geboren Jutphaas 1 februari 
1811, veehouder te Nigtevecht (1836-1844), 
Abcoude (1844-1853), Nigtevecht (vanaf 
1853), overleden Nigtevecht 4 september 1876, 
trouwde Meerkerk 19 maart 1836 Aaltje 
Heikoop, geboren Ameide 5 maart 1809, overle
den Nigrevecht 23 augustus 1879, dochter van 
Bart Heikoop, arbeider, en Jantje Tukker. 

Uit dit huwelijk: 
1. Peter Marines (ook Marinus) Kersbergen, 

geboren Nigtevecht 5 april 1837, veehouder 
te Nigtevecht (huisnr. 13, van 1869-1877), 
daarna in de Bullewijksepolder te 
Ouderkerk a/d Amstel, in 1899 veehouder 
en winkelier te Abcoude, trouwde Ie 
Nigtevecht 2 februari 1866 Jannigje van 
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Doorn, geboren Abcoude-Baambrugge 16 
augustus 1842, dochter van Willem van 
Doorn en Neeltje van der Neut. Trouwde 2e 
Geertje Koetsier. 

2. Bart Kersbergen, geboren Nigtevecht 21 
oktober 1838, veehouder te Nigtevecht, 
vanaf 1881 te Nieuwer-Amstel, trouwde Ie 
Nigtevecht 20 april 1866 Neeltje van 
Schaik, geboren Nigtevecht 24 oktober 
1835, overleden aldaar 7 juli 1868, dochter 
van Reijer van Schaik en Geertrui 
Kwinkelenberg. Trouwde 2e Antje Post, 
geboren Naarden 11 september 1849. 
Het gezin (echtpaar Kersbergen-Post en de 
kinderen uit het tweede huwelijk) emigreer
de in de jaren tachtig van de 19e eeuw naar 
Iowa in de U.S.A. 

3. Gerret (ook Gerrit) Kersbergen, geboren 
Nigtevecht 21 mei 1840, in ] 879 veehouder 
te Nieuwet Amstel, daarna, tot 1884 te Jut-
phaas, gehuwd met Aafje Kersbergen. Het 
echtpaar vertrok in 1884 met vijf kinderen 
naar Pella in de U.S.A. Volgens de lijst van 
emigranten was Gerrit "welgesteld" (hij 
betaalde f.35,- in de hoofdelijke omslag) en 
vertrok hij wegens "verbetering in zijne posi
tie". 

4. Jannetje Maria Kersbergen, geboren 
Nigtevecht 29 januari 1842, overleden 
Abcoude 29 maart 1849. 

5. Jan Kersbergen, geboren Nigtevecht 25 sep
tember 1843, overleden Nigtevecht (ten 
gevolge van een val tijdens het schaatsen) 27 
februari 1871, ongehuwd. 

6. Arie Kersbergen, geboren Abcoude 16 april 
1845, veehouder (in 1875 wonende op 
huisnr. 8, in 1879 op huisnr. 9 te Nig
tevecht), overleden Hilversum 3 februari 
1933, begraven re Nigtevecht, trouwde 
Abcoude 23 april 1874 Margaretha Ver
hoef, geboren Abcoude-Baambrugge 6 
oktober 1850, overleden Amsterdam 17 
februari 1925. 

7. Fijtje Pieternella Kersbergen, geboren 
Abcoude 17 september 1846, overleden 
Abcoude 5 januari 1847. 

8. Levenloos geboren zoon, geboren Abcoude 
20 maart 1848. 

9. Jannetje Petronella Kersbergen, geboren 
Abcoude-Baambrugge 16 november 1849, 
trouwde Nigtevecht 28 maart 1878 Jan van 
Rees, veehouder te Ouder-Amstel, weduw
naar van Aletta van Harten. 

10. Willem Cornelis Kersbergen, volgt III. 
11. Fijtje Gijsberta Kersbergen, geboren Abcou

de-Baambrugge 17 november 1853, trouwde 
circa 1884 met Hendrik van Straten. 

III. Willem Cornelis Kersbergen, geboren 
Abcoude-Baambrugge 12 oktober 1851, vee
houder te Nigtevecht op "Overberg" (1876-
1914), daarna op het nieuwe "Veldevecht" 
(vanaf 1914), overleden Nigtevecht 22 maart 
1922, trouwde Loenersloot 11 maart 1881 

Jannigje de Haan, geboren Loenersloot 25 juli 
1856, overleden Breukelen-Nijenrode 18 maart 
1928, begraven te Nigtevecht, dochter van 
Hendrik de Haan en Jannigje Doornenbal. 
Uit dit huwelijk: 

1. Jan Kersbergen, geboren Nigtevecht 20 
december 1881, overleden aldaar 7 februari 
1882. 

2. Jan Kersbergen, geboren Nigtevecht 1 febru
ari 1883, overleden aldaar 26 juni 1883. 

3. Jannetje Kersbergen, geboren Nigtevecht 13 
maart 1884, overleden Utrecht 1 juni 1962, 
trouwde Nigtevecht 16 februari 1905 Klaas 
van der Horst, geboren Mijdrecht 8 decem
ber 1881, overleden Chaam 26 januari 
1963. 

4. Aaltje Kersbergen, geboren Nigtevecht 27 
juni 1885, overleden Apeldoorn 13 maart 
1970, trouwde Nigtevecht 8 oktober 1914 
Arie van 't Riet, geboren Aarlanderveen 7 
december 1885, overleden Nieuwkoop 14 
december 1969. 

5. Trijntje Kersbergen, geboren Nigtevecht 28 
juli 1887, overleden Oudenrijn 4 februari 
1940, trouwde Nigtevecht 24 april 1913 
Anton Pfeiffer, geboren Nederhorst den 
Berg 9 maart 1885, overleden Breukelen 3 
juli 1967. 

6. Jan Kersbergen, geboren Nigtevecht 15 sep
tember 1889, overleden Alphen aan den 
Rijn 21 januari 1983, trouwde Alphen aan 
den Rijn 24 januari 1918 Cornelia van der 
Bijl, geboren circa 1889, overleden Alphen 
aan den Rijn 23 juli 1964. 

7. Hendrika Kersbergen, geboren Nigtevecht 
11 augustus 1891, overleden Breukelen 5 
maart 1976, trouwde Nigtevecht 31 mei 
1917 Barend Smink, geboren Harderwijk 
20 april 1888, overleden Utrecht 21 septem
ber 1972. 

8. Willem Cornelis Kersbergen, geboren 
Nigtevecht 7 juli 1893, ovetleden aldaar 15 
september 1969, trouwde Naarden 16 mei 
1923 Antje Pieterse, geboren Muiden 27 
augustus 1902, overleden Nigtevecht 1 
december 1978. 

9. Teunis Kersbergen, geboren Nigtevecht 10 
maart 1896, overleden aldaar 20 april 1897. 

10. Lijsje Kersbergen, tweeling met voorgaande, 
overleden Nigtevecht 19 januari 1897. 


