
 HKE jaargang 32 105 

Wim van Hamersveld:  
ingenieus zonder titel 
 
 

WIM HILHORST JZN  

 
Stel: je wordt in 1929 geboren. Als je van de lagere school  
afkomt, ben je 12 jaar en woedt de oorlog. Het onderwijs ligt 
plat en als het niet plat zou liggen, dan was er geen geld voor. 
Misschien heb je wel een bijzonder talent voor techniek. 
Stel: je wordt in 1979 geboren. Als je van de lagere school  
afkomt, ben je 12 jaar en kun je kiezen uit een keur van  
opleidingen. Je bijzondere talent voor techniek kun je  
uitbouwen zo ver als je verstandelijke vermogens toelaten. 
Die 50 jaar tussen 1929 en 1979 betekenen een groot verschil 
in de mogelijkheid tot het ontwikkelen van je talent. Maar dat 
wil nog niets zeggen over de mogelijkheid om tot levensgeluk 
te komen. Daarvoor spelen vele andere factoren mee.  
 
 
Ik had ook kunnen beginnen met te veronderstellen dat je in het jaar nul was 
geboren of ergens in een woestijngebied. Plaats en tijd van je geboorte bepalen 
in vergaande mate wat je mogelijkheden in je verdere leven zijn. En van die 
mogelijkheden kun je gebruik maken of niet. Graag wil ik u mee laten lezen in 
het verhaal dat Wim van Hamersveld vertelt over zijn leven, over zijn moge-
lijkheden en hoe hij daar gebruik van heeft gemaakt.  
 
Ieder mens heeft zijn oudste herinneringen. Veelal aan gebeurtenissen, die hij 
meemaakte toen hij een jaar of drie was. Kun je het verhaal van jouw oudste 
herinneringen vertellen? 
“Ik kan me herinneren, dat bij ons thuis een nieuwe hooiberg werd neergezet. 
Ik zal inderdaad een jaar of 3 geweest zijn. Dat was een niet-alledaagse gebeur-
tenis. De houten roeden werden vervangen door stalen roeden, waarschijnlijk 
de eerste stalen roeden in Eemnes. Ome Hendrik (van Hamersveld, de smid) 
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klaarde dat karwei. Later werd me verteld dat ik daarbij rondliep met een duim-
stok en steeds zei: 'Past precies'.  
Mijn vader (Willem van Hamersveld: 1895-1975) had de boerderij op Meent-
weg 3 overgenomen van de vader van mijn moeder (Bartje Hilhorst:1900-
1968). In veel gezinnen zette de oudste zoon het bedrijf van vader voort. In 
mijn geval was dat niet zo want ik had helemaal geen zin in het boerenwerk. Ik 
had zelfs een uitgesproken hekel aan die rotkoeien. Ik kon een fiets krijgen als 
ik leerde melken, maar ik heb het afgewezen. Zoals uit mijn oudste herinnering 
blijkt, zat de interesse in techniek er al van jongs af in. Ik zat liever te moeken 
met twee kruiwagens. Die zette ik op hun kop en ik bracht het wiel van de ene 
kruiwagen aan het draaien door een band tussen die wielen te spannen en het 
andere wiel op gang te brengen. En ik ging graag naar ome Hendrik. Die had 
een loods gebouwd van slieten en golfplaten vóór het huis van Hannes Wig-
gerts op de Meentweg 19. Daar had hij zijn smederij in. Helaas heb ik daar nog 
nooit een foto van kunnen vinden. Ik mocht graag bij Ome Hendrik zijn. Ome 
Hendrik kon lassen en gaten boren! Hij had daarvoor krachtstroom nodig. Het 
eenvoudige stroomdraadje, dat van het huis van Hannes Wiggerts naar zijn 
loods liep, was te dun. De stroomgenerator voor de krachtstroom liep op benzi-

 
Het gezin waarin Wim van Hamersveld opgroeide op de boerderij Meentweg 3. Staande v.l.n.r. 
de kinderen Nel, Gijs, Sien, Wim en Co. Zittend moeder Bartje Hilhorst (1900-1968) en vader 
Willem van Hamersveld (1895-1975). 
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ne. Als hij dan gaten ging boren moest eerst een liter of tien benzine gekocht 
worden voor een gulden. Hij is mij ook vele keren komen vragen of ik gaten 
kon helpen boren. Dat weigerde ik nooit!”  
 
Bij ons thuis was het een beetje de zoete inval. Mensen als Henk de Barnevel-
der en Tinus de Toeter sliepen bij ons in het hooi, als ze Eemnes aandeden. 
Ome Jan (Hilhorst, de post) woonde nog bij ons en die had ergens ene Piet Mol 
leren kennen. Piet Mol kwam uit Klundert en wilde varen. Dat mocht hij van 
zijn vader maar hij moest eerst een vak leren. Hij heeft toen schoenen leren ma-
ken. Later heeft hij alle zeeën ter wereld bevaren met een zeilboot. Ome Jan 
fietste nog wel eens met Willem Fokken op zondag naar Amsterdam. Daar heb-
ben ze Piet Mol ontmoet. Ome Jan heeft hem onderdak gegeven bij ons in huis. 
Een paar planken om een stuk van de hilt af te schotten en een bos stro waren 
genoeg om hem te huisvesten. Op een gegeven moment had Piet een zuiderzee-
botter weten te bemachtigen. Die werd naar de Eemnesser haven gehaald en ge-
schikt gemaakt om op te wonen. We hebben de mast eraf gezaagd en er een 
hok op getimmerd. Piet heeft me zo rond 1953 eens meegenomen om een stuk 
te varen. Hij zou me meenemen naar Urk en weer terug. Er was een A-Ford-
motor ingebouwd, die op een soort petroleum liep. Daarvan werden eerst een 
paar vaten gekocht. De heenreis werd al snel verstoord, want toen we geschut 
werden in de Eemnessersluis, raakte de botter vast aan de grond en moesten we 
een paar dagen wachten totdat er hoger water kwam. 
Afijn, we hebben Urk gehaald.  
Daar werd weer een hoeveelheid jerrycans met petroleum gekocht voor de te-
rugreis. We gingen via Enkhuizen en daarvandaan moesten we een beetje op de 
gok koersen naar Eemnes. Er waren daar immers nog geen drooggemalen pol-
ders, waar je de richting op kon bepalen. Het kompas was ook niet helemaal 
loepzuiver. Toch hebben we het redelijk gehaald.  
Piet Mol is later overleden en hij had bepaald dat ik de botter mocht hebben. Ik 
kon hem verkopen voor 200 gulden. We hebben hem naar Loosdrecht gebracht 
en een week later was hij gezonken en hij is nooit meer boven gekomen. 
 
Vertel eens over de opleidingen, die je hebt genoten. 
“Ja, dat begon op de Mariaschool. Ik heb daar nog in de zevende klas gezeten 
bij meester Morren. Ik was de enige in die klas! Maar dat hield niet veel in. De 
vrouw van meester Morren was toen ziek en de meester zei regelmatig tegen 
me dat ik mijn papieren maar mee naar zijn huis moest nemen om daar te wer-
ken en de deur open te doen als de bakker of de slager langskwam, want zijn 
vrouw lag op bed.  
Na de lagere school was er geen ambachtsschool. Het was immers oorlog. Ik 
heb toen nog wel land- en tuinbouwboekhouden gedaan. Als ik in een latere 
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tijd had geleefd had ik nog wel doorgeleerd; tekeningen en berekeningen ma-
ken in de technische sfeer. Dat heb ik wel gemist. Ik heb nu zelf alles moeten 
uitvinden. Maar ja, ik ging na school werken bij Jan de Bruijn in de garage. Ik 
kan me herinneren, dat daar een motor van een auto in elkaar werd gezet. Als 
dat klaar was, moest de motor eerst een paar uur (soms wel twee dagen!) aan-
gezet worden om alle onderdelen op elkaar pas te laten draaien. Er werd dan 
een tuinslang met stromend water ingelegd voor de koeling. Dat was gewoon 
moeken! Tegenwoordig worden alle onderdelen tot op de duizendste van een 
millimeter pas gemaakt en doet alles het meteen.   
 
En als je het over opleidingen hebt: ik heb voor mezelf een schriftelijke cursus 
elektrotechniek gedaan. Daarnaast heb ik als volgt mijn rijbewijs gehaald: Ik 
huurde voor 2 gulden 50 per uur een auto bij Jan de Bruijn. Ik kreeg daarin les 
van een meneer. We reden rondjes in de polder. Maar toen we de polder uit 
wilden rijden, slipte de koppeling zo hard dat we niet tegen het hoogt op kon-
den. We zakten achteruit terug de polder in! Kortom, het was een gammele bak 
en dat heeft me nog een examen gekost ook, want de auto deed het op dat mo-

 
Foto uit 1949 gemaakt bij het Retraitehuis in Amersfoort. Deze jongens gingen op retraite voor-
dat ze in dienst gingen. Op de voorgrond v.l.n.r. Gerrit Eek, Jan Eek, Wim van Hamersveld. 
Achter v.l.n.r. Niek Brouwer, Jan Hoofd, Ben Groen, Fedde Veldmans, Bep Fecken, Gijs van 
Dijk. 
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ment gewoon niet. Later heb ik voor het examen de jeep van Dirk van der 
Wardt gehuurd. De man die het examen afnam, was van adel. De jeep vond hij 
kennelijk geen probleem, want ik ben erin geslaagd.  
 
En heb je bijzondere herinneringen aan de oorlog?  
Ach, er was armoe. En je werd slim om onder allerlei ge- en verboden uit te ko-
men. Aan het eind van de oorlog hebben we geprobeerd om bieten eetbaar te 
maken. Er was niet veel, zelfs niet voor ons als boeren. Veel werd weggegeven 
aan mensen, die uit de steden kwamen. Een ander deel werd ingenomen door 
de Duitsers. Zo bleef er niet veel over. Ik kan me herinneren dat we een keer de 
aardappeloogst hebben begraven onder de kippenren. Iedereen in de buurt hielp 
mee. Zo tobden we maar aan. En heus niet alle Duitsers waren rotzakken. We 
hebben er gehad, die ons op een rijtje in de kamer opstelden en met een geweer 
in de aanslag hun eisen stelden. Maar we hadden ook contact met een ander, 
die 's avonds harmonica kwam spelen. Dat was ook gewoon een boer.  
Ons eigen paard stond overigens in Laren in een schilderswinkel. We moesten 
er lopend heen om met een handkar hooi te brengen. 

 
De bedrijfsauto, die Wim van Hamersveld heeft gekocht, toen hij voor zichzelf ging beginnen. 
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Ben je in militaire dienst geweest? 
Ja, maar daar heb ik niet veel geleerd. Ik heb de indruk dat ze genoeg eigen 
personeel hadden.  
Ik heb in de vrije tijd, die ik er had een avondcursus dieseltechniek gevolgd. Ik 
ben op vele plaatsen in Nederland gelegerd geweest; Den Haag, Haarlem, 
Steenwijkerwold en op een aantal forten voor de bewaking. Het was er nog bij-
na van gekomen dat ik naar Nederlands-Indië was uitgezonden, maar dat was 
net niet meer nodig. 
Na de oorlog ben ik via Goos Hagen bij de garage van Scheffer in Hilversum 
terechtgekomen. Daar heb ik veel geleerd, want alles moest met de hand ge-
maakt worden. En bij Scheffer was het heel gemakkelijk; als hij vond dat je het 
niet goed deed, dan vond je bij je salaris een briefje dat je maandags niet meer 
terug hoefde te komen. Daar stond tegenover dat we met de TT-Assen een auto 
ter beschikking kregen om erheen te gaan. Scheffer was nogal gek van motor-
fietsen, hij deed aan grasbaanrace. De TT ging toen nog over boerenweggetjes 
van Assen naar Hooghalen en Laaghalen. Het circuit, zoals het er nu ligt, heb ik 
nog nooit gezien.  
Bij Scheffer heb ik ooit een karretje gemaakt voor Rosa Spier, de harpiste. Zij 
had een Renault 4-autootje. Daar moest een karretje achter gemaakt worden om 
haar harp op te vervoeren. Dat zijn nog best grote apparaten. Maar het is gelukt. 
Vaak heb ik die harp met haar samen naar boven gesjouwd. In je eentje is zo'n 
ding niet te hanteren. Ze kwam me dan bij de garage halen voor hulp.  
Als dank kreeg je een koekje en zei je: 'dank-u-wel, mevrouw'.  
Maar zoals velen voor mij heb ik ook Scheffer vaarwel gezegd. Ik kon terecht 
bij garage Van Mill in Blaricum. Ik had aan de chef van Scheffer gevraagd of 
hij meeging. Dat deed hij en met ons kwam ook een serie klanten mee. Op een 
gegeven moment hadden we daar twaalf dokters als klant. Van Mill was een 
prettige baas. Er waren wel eens tijden dat het niet zo druk was en dan vroeg hij 
of je niet beter thuis in je tuin kon werken.  
 
Het laatste bedrijf, voordat ik voor mezelf begon, was een machinefabriek voor 
drukkerijmachines. 
Dat leek me altijd al wat. Het bedrijf stond in Baarn. Het had een eigen tekenaf-
deling, waar de machines werden ontworpen. Maar ja, zo'n tekenafdeling weet 
ook niet alles. Er werken wel eens mensen, die de praktijk niet kennen. Het ge-
beurde dan ook, dat ik wat moest maken. Ik wist van tevoren dat het niet zou 
werken, zoals zij het hadden getekend. Je moest het dan toch maken en als het 
inderdaad niet bleek te werken werd het gewoon weggegooid!  
Ik ben toen ook een keer mee geweest naar Parijs om bij een klant een machine 
klaar te maken. Dat klinkt heel leuk, maar je zag van de stad niks. We vlogen 
erheen in een Caravelle, die rammelde van alle kanten.  
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Je handen jeukten om daar even een 
paar schroeven vast te draaien? 
Nou ja, je denkt er wel aan. Ik heb wel 
eens geprobeerd om op Schiphol te 
werken maar daar is niks van terecht-
gekomen. 
 
Je vertelde dat je toen voor jezelf bent 
begonnen. 
Inderdaad. Bij de machinefabriek von-
den ze dat ik teveel commentaar gaf 
op het tekenwerk. Ze wilden me toen 
korten op mijn salaris. Dat was voor 
mij het signaal om de knop om te 
draaien.  
Ik heb een oude radiowagen gekocht, 
een aggregaat (3 keer 110 volt > 220 
volt!), een lasapparaat, een slijpma-
chine voor zagen en een hoop gereed-
schap. Ik heb een kaart laten drukken 
en huis aan huis rond laten brengen in 
Laren, Blaricum, Baarn, Bussum en 
Hilversum. En dat leverde werk op!  
Soms wel een jaar later!” 
 
Op dit punt aanbeland is Wim in zijn 
element. Wat ik al vermoedde, blijkt 
waar te zijn. Deze man is handig! 
Geef hem een probleem en hij lost het 
op. Niet zoals een ingenieur het doet, 
maar gewoon … ingenieus. Een inge-
nieur gooit iets wat kapot is weg en ontwerpt een nieuwe. Wim gooit niet gauw 
wat weg. Daarentegen analyseert hij het probleem en maakt het oude nieuw. 
Maar ik kan beter Wim zelf aan het woord laten. 
 
“Het uurwerk van de torenklok van de katholieke kerk stond stil. Er was een 
tandwieltje kapot. Ik had een gebruikte wasmachineklok, waar precies zo'n 
tandwieltje in zat. Die heb ik in de torenklok gebouwd en hij heeft weer jaren 
gelopen. 
Het luidwerk in dezelfde toren deed het ook niet meer. De bel moest heen en 
weer zwaaien en dan steeds een schakelaartje omzetten. Daar hoorde een kool-

 
Bijzonder huwelijk in Blaricum, gesloten op 7 
juni 1956. Deze drie paren trouwden tegelijk 
op één en dezelfde dag. V.l.n.r. Trees Duur-
land, Wim van Hamersveld, Tiny Duurland, 
Richard Borsen, Bep Borsen, Antoon Duur-
land. Trees, Tiny en Antoon kwamen uit één 
gezin evenals  Richard en Bep. 
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borstel in te zitten, maar die was versleten. Zo'n koolborstel was nergens te 
koop. Ik heb toen een oude staafbatterij genomen. Daar zat een dikke koolstof-
kern in en die heb ik in het luidwerk gebouwd. Ook weer opgelost!” 
 
“Het werk, dat ik kreeg van de klanten, bestond uit allerlei opdrachten. Dat kon 
lopen van het ontstoppen van een gootsteen, via het lassen van een potlepel, het 
vervangen van een kraanleertje tot de aanleg van een complete verwarmingsin-
stallatie. Dat heb ik misschien wel 40 keer gedaan.  
Als de klanten een keer hadden gezien hoe je werkte, dan kwam van het een het 
ander. Ik verving ergens de tegels in de keuken en de volgende week werd ik 
geroepen om het gras te maaien. Ik heb zelden iets hoeven af te wijzen. Maar 
als een wasmachine helemaal niet meer te repareren was, dan  verkocht ik een 
nieuwe. Ik ben zelfs wel eens meegevraagd naar een tweede huis in België om 
daar de sloten te vervangen (de huishoudster stal alles wat los en vast zat) en 
naar de oliekachel te kijken. Toen bleek dat er ook nog een zonnescherm en een 
terras moest worden aangelegd. Met een andere klant ging ik naar zijn huisje in 
Friesland. Ik heb daar een week gebivakkeerd. Er was een smal bruggetje over 

 
Wim van Hamersveld is hier bezig om zelf een molen te bouwen in de schuur bij zijn woning op 
Meentweg 5. Op de voorgrond kleindochter Charlise. 
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het water. Daar moest een brug voor de auto worden aangelegd en de goten van 
het dak moesten vervangen worden.” 
 
Tijdens ons gesprek komt zijn vrouw Trees (Duurland) regelmatig even vragen 
of we nog koffie willen of een koek of wat anders. Ze zijn in 1956 getrouwd. 
Op de foto van de huwelijksmis staan drie echtparen voor het altaar: Wim en 
Trees, een broer en een zus van Trees en hun beider echtgenoten, die ook weer 
broer en zus waren! Wim en Trees hebben samen twee dochters. In de kamer 
hangen diverse foto's van hen en hun kinderen, maar ook van vader Willem op 
een boerenkar met luchtbanden … uiteraard zelf gemaakt.  
 
Na de koffie neemt Wim me mee voor een rondje door zijn schuur en zijn  tuin. 
Toen begon het me een beetje te duizelen. In de schuur staat een verwarmings-
ketel uit 1980, die naar eigen idee is ontworpen en uitgevoerd. Hij heeft er drie 
van gemaakt, waarvan er twee nog werken. Hij bestaat voornamelijk uit twee 
om elkaar heen passende buizen (doorsnee ongeveer 40 cm), waartussen water 

 
Wim van Hamersveld in de schuur bij zijn 
woning, Meentweg 5. Hij vult zijn kachel bij. 

 
Wim van Hamersveld in actie met het kloofap-
paraat, dat hij zelf in elkaar gelast heeft. 
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loopt. Midden in de buizen wordt hout gestookt, dat het water verwarmt. Met 
een klepsysteem wordt meer of minder lucht toegelaten om het vuur op te sto-
ken of te temperen; geheel automatisch!  
Om die kachel te stoken is hout nodig. Daarom heeft Wim een houtkloofappa-
raat in elkaar gelast, dat hydraulisch hout klooft.  
In de tuin treffen we een takkenversnipperaar aan. Vroeger stak je oude takken 
in brand, maar sinds dat niet meer mag heeft Wim een kunstmeststrooier omge-
bouwd tot takkenversnipperaar. Daar heeft vroeger ook een zitmaaier gestaan, 
gemaakt met een Opelmotortje en ventilatorhuizen en een paar ophangingen uit 
een wasmachine. Op de belt had hij een gastank van een auto gevonden met al-
le aansluitingen, die daarvoor nodig zijn. Werkte prima. 
“Er was een tandwiel bij, dat een beetje bijgeslepen moest worden maar dat 
ding was zo hard, dat dat niet meteen lukte. Ik heb dat tandwiel toen eerst een 
tijdje in de kachel van mijn centrale verwarming gegooid. Daardoor werd het 
metaal weer week en kon ik het op maat draaien.” 
 
Het soort werk, dat jij deed, kan gevaarlijk zijn. Heb je wel eens iets gebroken 
of gesneden? 
Dat is gebeurd, ja. Er is een keer een motorblok van een auto op mijn been ge-
vallen. Als er iets valt is je eerste reactie je voet eronder steken. Dat kun je bij 
een motorblok beter niet doen. Er was wat bot gebroken in mijn voet en daar 
heb ik wel een flink aantal weken mee getobd.  
En heel vroeger, toen ik jaar of tien was, heb ik de topjes van twee vingers af-
gesneden aan de tabaksnijmachine van Ome Hendrik. Veel mensen verbouw-
den hun eigen tabak. Ome Hendrik had een snijmachine gebouwd en daar kon 
je de tabak laten snijden. Dat apparaat bleek ook vingertoppen aan te kunnen! 
 
Tijdens ons rondje door de tuin blijkt dat Wim graag tuiniert. De sla en de to-
matenplanten staan er prachtig bij in zijn kasje. De grond, waar ze in staan is 
van eigen makelij: blad van de bomen, gemengd met as uit de kachel. Mooi rul 
spul. In de tuin heeft hij verder fruitbomen gehad: abrikozen en perziken en 
moerbeibomen, maar ook appel- en perenbomen. De grond is er niet voor ge-
schikt. De wortels hechten niet goed in het veen. En daar heeft hij nog niks op 
gevonden! Maar wie weet ... als we over een paar jaar eens terugkomen … ?  


