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Een kasteel, 
een circus en nog meer 
Deze aflevering van de Vechtkroniek bevat weer een grote variëteit aan 

onderwerpen. Het eerste artikel, van de hand van Juliette Jonker en Kees 

de Kruijter, beschrijft opkomst en ondergang van kasteel Vreeland in de 

late middeleeuwen. Daarna volgt een artikel over een stukje geschiedenis 

van Nigtevecht, geschreven door Arjan van 't Riet, historicus en archivaris 

te Utrecht. Dit tweede artikel gaat in het bijzonder over de geschiedenis 

van boerderij Overberg en haar bewoners. Andere interessante verhalen 

zijn te vinden in de daaropvolgende artikelen van de hand van Juliette 

Jonker: over het circus van Bernard van Leer in Vreeland en het nooit 

uitgevoerde uitbreidingsplan Kronenburg. 

De redactie start in deze aflevering een nieuwe rubriek, namelijk 

literatuursignalering. De streekarchivaris Jaap Berghoef attendeert de 

lezers van ons tijdschrift op enkele nieuw verschenen publicaties over de 

geschiedenis van onze streek. Ook in de toekomst zal hij ons op de 

hoogte houden van nieuwe historische publicaties. 

Op de achterpagina wordt aandacht besteed aan een foto die in vroeger 

jaren is gemaakt tijdens de reparatie van de Vechtbrug in Loenen. 

Wij wensen u veel plezier bij het lezen van deze artikelen. 

Namens de redactie, 

Kees de Kruijter 
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Opkomst en ondergang van 
kasteel Vreeland 
Vreeland dankt zijn naam aan het gelijknami
ge kasteel waaromheen in de 13de eeuw het 
dorp is ontstaan. Waar nu honden getraind 
worden of een partijtje voetbal wordt gespeeld 
- het Sperwerveld - stond van 1253 tot 1 529 
een machtig verdedigingsbolwerk. Voor de 
Utrechtse bisschop diende het bouwwerk als 
grensversterking om zijn territorium te 
beschermen. De geschiedenis van dit kasteel is 
zeer roerig. Het ging, als ware het een ping-
pongspel, vele malen over van het ene gewest 
in handen van het andere, van de bisschop 
van Utrecht naar de graaf van Holland en 
omgekeerd. Door de strategische ligging, op 
de grens van Utrecht en Holland, was het 
voor beiden van groot belang om dit kasteel 
in bezit te hebben. Deze periode, de late mid
deleeuwen, was sowieso een roerige tijd. De 
bisschoppen van Utrecht, de graven van 
Holland en de hertogen van Gelre voerden 
voortdurend strijd om de eigen privileges en 
voorrechren door anderen erkend te zien en 
waar mogelijk uit te breiden. De ene keer 
waren zij eikaars vijanden, de andere keer 
eikaars bondgenoten, al naar gelang het hen 
op dat moment het beste uitkwam. 

Sinds de 12e eeuw wist de graaf van Holland 
zijn invloed uit te breiden ten koste van de 
bisschop van Utrecht. Dit gebeutde vooral tij
dens de regering van graaf Floris V (1256-
1296). Deze maakte handig gebruik van de 
zwakke positie van de bisschop van Utrecht 
die juist in deze periode in zijn gebied vele 
conflicten moest beslechten, onder meer met 
de families Van Amstel en Van Woerden.1 ' In 
de beginjaren van de regering van graaf Floris 
V werd kasteel 'Vredeland' gebouwd. Niet 
voor niets zo genoemd, bedoeld om de vrede 
te bewaken. 

Het werd echter onderdeel van de strijd van die 
dagen en deed zijn naam dan ook geen eer aan! 
De eigenaren, de belegeraars en eigenlijk 

iedereen die met de geschiedenis van het kas
teel te maken heeft gehad, vinden we tetug in 
de straatnamen van de wijk die rond 1960 
werd aangelegd tussen het zuidelijk deel van 
de Singel en de Vecht: Hendtik van Vianden, 
Herman van Woerden en Otto van 

Schonauwen om er maar een paar te noemen. 
In 1861 verscheen een uitgebreid artikel over 
de geschiedenis van het kasteel 'Vredeland' in 
het boek "Metkwaardige kastelen in 
Nederland" door Mr. J. van Lennep en W.J. 
Hofdijk. 
De inhoud ervan is zeer gedetailleerd maar 
even zo onleesbaar door het toenmalige wijd
lopige taalgebtuik. Dit artikel is een samen
vatting van de beschrijving van Van Lennep 
en Hofdijk, overgezet in hedendaags 
Nederlands. 

De hieronder opgenomen citaten uit het arti
kel van Van Lennep en Hofdijk brengen ons 
in de sfeer van een andere tijd en dienen ter 
bloemrijke illustratie van de situatie waarin 
deze geschiedenis zich afspeelde. 

Kasteel als grensbewaker 
In 1250 werd Hendrik van Vianden tot bis
schop van het Sticht Utrecht benoemd. Met 
deze benoeming werd zijn voorganger, 'de 
goedhartige maar in gelijke mate zwakke' 
Gosewijn van Amstel, voortijdig afgezet. Diens 
neef, Gijsbrecht van Amstel, was woedend over 
deze afzetting. Hij sloot een verbond met graaf 
Otto van Gelte en Herman van Woerden om 
tegen de nieuwe bisschop ten strijde te trekken. 
Deze veldslag vond plaats op 16 juni 1252. Na 
een dag van zware gevechten won bisschop 
Hendrik van Vianden de strijd. "Daar nadert 
hij, in 't blinkend harnas gedoscht, op zijn 
vurig strijdros; aan iedere zijde van den bis
schop treedt een aan diens ros geknevelde 
gevangene". Deze twee krijgsgevangen, Van 
Amstei en Van Woerden, werden spoedig weer 
vrijgelaten. 
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Kasteel Vreeland 

(circa 1259-1529), 

bier in volle glorie afgebeeld. 

De Utrechtse bisschop wilde zijn oorlogswinst 
behouden en zijn gebied tegen 'gevaarlijke 
naburen' beschermen. Voor de bescherming 
van het Sticht tegen onder meer opstandige 
locale leenmannen als de heren Van Amstel 
wilde Hendrik van Vianden een kasteel laten 
bouwen in het grensgebied met Holland op 
een zodanige plek dat hij de 'nabijzijnde 
Amstelaars die rusteloze en onttouwe vazallen 
voor goed betoomen kon'. Een goede locatie 
werd gezocht en gevonden 'aan de Vecht, tus
sen de btoeklanden van Abcoude en Loenen'. 

De bouw begon in 1253 maar al spoedig bleek 
dat het geheel veel duurder zou worden dan 
geraamd was. Tijdelijk werd de bouw stilge
legd. De bisschop was echter vastbesloten zijn 
project voort te zetten en vetkocht een deel van 
zijn bezittingen om zo op persoonlijke titel het 
kasteel af te kunnen bouwen. In totaal duutde 
de bouw zes jaar lang. ' 

Dorpje wordt stad 

In die tijd verrezen in de omgeving van het in 
aanbouw zijnde kasteel loodsen, keten en 
woningen voot de arbeiders die tet plaatse 
wetkzaam waren. Op deze nederzetting kwa
men ook weer andere mensen af, zoals boeren, 
kramers, kooplieden en een kroegbaas, want: 
waar volk is, is handel te drijven! Kortom: 
rondom het in aanbouw zijnde kasteel ontwik
kelde zich een klein dorp. 
Zeer tevreden met zijn schepping, met stevige 
muren, zware torens, transen en kantelen én 
met het nieuwe dorp eromheen, besloot de 
Utrechtse bisschop het dorp Vreeland tot stad 
te verheffen. De verlening van stadsrechten 
vethoogde het aanzien van het kasteel en zijn 
omgeving. "Het is echter mede gegaan als met 
zo menig vtucht, die na welige bloesem al te 
spoedig zet en schijnt te zullen rijpen: het bleef 
staan ter halvet groei en werd nimmer rijp". 
Hendrik van Vianden was een goed bisschop 

• Bilverdiuk Eel 

HET KASTEEL VREELAND 
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geweest. Na zijn dood in 1267 had hij het 
Sticht vol aanzien en zonder schulden achter
gelaten. Zijn opvolger Johan of Jan van 
Nassau, 'een eenvoudig, onkundig prelaat, een 
allerdroevigst regent', heeft de erfenis slecht 
beheerd. Zelfs zijn eigen onderdanen waren 
hem liever kwijt dan rijk. Gijsbrecht de vier
de, zoon van de inmiddels overleden 
Gijsbrecht van Amstel, maakte van die situatie 
handig gebruik en trok ten strijde tegen het 
Sticht. Hij belegerde het kasteel 'Vredeland' 
en trok daarna door naar de stad Utrecht. 
Daar lukte het hem de stad te overmeesteren. 
De grensbewaker die kasteel 'Vredeland' had 
moeten zijn, bleek al bij de eerste aanslag niet 
te beantwoorden aan zijn doel, namelijk het 
bieden van bescherming aan het Sticht en zijn 
hoofdstad Utrecht. Bisschop Jan van Nassau 
die inmiddels diep in de schulden zat, besloot 
'Vredeland' te verpanden. Kastelen fungeer
den in die tijd vaak als onderpand, wanneer 
de eigenaar geld nodig had. Voor leningen 
klopten de bisschoppen onder andere aan bij 
steden en rijke burgers en in uiterste nood bij 
de 'vijand', de graaf van Holland. In 1276 
stond Jan van Nassau kasteel 'Vredeland' nota 
bene af aan de voormalige belegeraar 
Gijsbrecht van Amstel de Vierde. 
Onmiddellijk richtte Van Amstel een tol in de 
druk bevaren rivier de Vecht op. "Te laat zag 
de onvoorzichtige bisschop dat hij de hand 
zijns volks in de muil van een wolf had gelegd, 
en tevergeefs was zijn poging om ze zonder 
bloedstorting weder terug te trekken". Jan van 
Nassau probeerde de verpanding van het kas
teel ongedaan te maken, maar Gijsbrecht 
stemde hier natuurlijk niet mee in. Reden om 
weer tegen elkaar ten strijde te trekken. De 
Stichtenaren verloren deze veldslag die bij de 
Soester Eng werd uitgevochten. 

De bisschop zag dat hij op eigen kracht ook 
een volgende strijd niet zou winnen. Hij zocht 
daarom een bondgenoot en vond deze in zijn 
machtige buurman graaf Floris V van 
Holland. Floris V startte nu de belegering van 
kasteel 'Vredeland'. Na een eerste mislukte 
poging besloot Floris zijn leger te versterken 
met enige Zeeuwse leenmannen, onder bevel 
van Costijn van Renesse. Toen lukte het hern 
Gijsbrecht te verslaan en gevangen te nemen. 

Vreeland kwam weer in Utrechtse handen. De 
tol in de Vecht werd opgeheven. 

Wisselende eigenaren 
Toen in 1325 een nieuwe bisschop werd aange
steld, Johan van Diest, "een Brabander zonder 
inzicht, en geheel afhankelijk van graaf Willem 
de Derde van Holland", ontstonden er weer 
problemen. Van Diest bracht het Sticht 
Utrecht in korte tijd financieel aan de grond, 
waardoor opnieuw verpanding van het kasteel 
'Vredeland' noodzakelijk was. Het werd ver
pand aan de Hollandse graaf als borgstelling 
voor de terugbetaling van de geleende zeven 
duizend driehonderd ponden zwarte tornois.3 ' 
Van Diest werd opgevolgd door de slimme Jan 
van Arkel die het Sticht van Hollandse invloed 
wist te bevrijden. Hij deed er alles aan om het 
Sticht zijn vroegere rijkdom en onafhankelijk
heid terug te geven. In 1352 lukte het hem ook 
het beleende kasteel 'Vredeland' af te lossen. 
Helaas was dit bezit in Stichtse handen van 
korte duur. In 1355 al wapperde de Hollands-
Beierse vlag van graaf Willem op de toren van 
het kasteel. Spoedig vroeg de bisschop echter 
om vrede en na terugbetaling van een deel van 
de pandpenningen verviel kasteel 'Vredeland' 
weer in Stichtse handen. Vanaf 1355 was het 
huis 'Vredeland' feitelijk in bisschoppelijke 
handen, maar de Hollandse graaf bleef aan
spraak maken op het nog niet terugbetaalde 
deel van de pandsom. De bisschop beloofde 
het kasteel nooit meer te verpanden zonder 
voorkennis en goedkeuring van geestelijkheid 
en stedelijke raad. Zijn opvolger, Johan van 
Vernenborch, nam het niet zo nauw met deze 
belofte. In 1368 verpandde hij het kasteel aan 
de heren van Loenersloot. Reeds na een jaar 
verleende de stad Utrecht financiële hulp aan 
de bisschop en loste de pandpenningen in, 
waardoor het kasteel weer in handen van de 
bisschop kwam. De Hollandse graaf Albrecht 
van Beieren klopte in 1370 bij de Utrechtse 
bisschop aan: hij moest het nog niet terugbe
taalde deel van het pandgeld aanzuiveren of het 
kasteel uitleveren. 

Bisschop Johan van Vernenborch en graaf 
Albrecht van Beieren verzochten hertog 
Eduard van Gelre te bemiddelen bij het zoeken 
naar een bevredigende oplossing. Deze stelde 
op 15 juni 1371 de Hollandse graaf in het 
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Ruïne van het huis dat in de 

In eeuw op het kasteel-

terrein h gebouwd. 

Collectie W. Mooij. 

gelijk. Het kasteel zou weer in Hollandse han
den vallen. Ruim een week na deze uitspraak 
overleed bisschop Van Vemenborch, misschien 
wel van de schrik over deze afloop van de zaak. 
Diens opvolger Arnout van Hoorne, hield zich 
niet aan de uitspraak van de Gelderse hertog. 

De nieuwe bisschop van Utrecht schonk, zonder 
pandpenningen te betalen, het kasteel 'mit al 
synen dorripen' aan Zweder van Abcoude (ook 
wel Sweder van Gaesbeec geheren). Het bleef 
niet bij deze ene vijandelijkheid naar de 
Hollanders toe: hij liet ook nog een nieuwe 
vaart tot aan de Lek bij Vianen graven met 
daarin twee houten sluizen. In de buurt van die 
sluizen liet hij bovendien het fort Gildenbotch 
aanleggen. Toen enige tijd later bleek dat dit 
fort op Hollands gebied lag, zag de bisschop in 
dat hij de Hollandse graaf Albrecht van Beieren 
wel erg geschoffeerd had. Hij besloot de pand
penningen voor het kasteel Vreeland in te los

sen. Maar graaf Albrecht was nu al zo kwaad, 
dat hij hogere eisen ging stellen. De onderhan
delingen over de aflossing werden afgebroken en 
de wapens werden weer ter hand genomen. 
Tijdens de gevechten kreeg de bisschop het 
slechte bericht dat Zweder van Abcoude, de 
toenmalige bewoner van kasteel 'Vredeland', 
vrije roegang had verleend aan de Hollandse 
strijders. Op ergerlijke wijze hebben zij daar 
huisgehouden, vooral tot ergernis van de omwo
nenden die veel last hadden van de eet- en 
drinkgelagen, het dobbelen en de vele stroop
tochten. 
Dit gedtag maakte de Hollanders niet geliefd. 
Na twee jaar oorlogvoeren, met wisselende suc
cessen, waren de partijen het strijden moe en 
besloten zij een vredesregeling overeen te 
komen. Zwedet van Abcoude mocht het 'huys 
vredelant' nog enkele jaren behouden, waarna 
het Sticht het pandgeld zou aflossen en het kas
teel weer in bezit zou krijgen. Vanaf 1381 
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woonde ridder Otto van Schonauwen in het 

kasteel als burchtvoogd van de bisschop. 

Ondergang en -poging tot- wederopbouw 
Door de vele oorlogen had het kasteel zo veel 
te lijden gehad, dat het meer en meer in verval 
raakte. Ook de bisschoppelijke waardigheid 
had in de loop van de jaren zijn glans en 
kracht verloren. 

De geesrelijke macht werd overgenomen door 
de wereldlijke macht, in de persoon van 
Karel V. Het kasteel Vreeland had zijn functie 
als grenspost in het noordwesten van het 
Sticht verloren, omdat deze functie was over
genomen door het kasteel Abcoude. 
Bovendien vond de keizer het belangrijker om 
een burcht te bezitten binnen de stad Utrecht 
dan één ver buiren de stadsmuren. Zodoende 

liet hij het kasteel Vreeland in 1529 slopen. 
De stenen en het andere vrijkomende bouw-
mareriaal werden gebruikt bij de bouw van 
kasteel Vredenburg in Utrecht. De fundamen
ten werden afgedekt met een laag grond. 
In de 17de eeuw wist de toenmalige heer van 
Nederhorst en Vreeland - Godert van Reede -
van de Staten van Utrecht gedaan te krijgen, 
dat Vreeland tot een heerlijkheid werd ver
klaard. De status van de nieuwe heerlijkheid 
zou aanmerkelijk verhoogd kunnen worden 
als Vreeland weer een imposant kasteel rijk 
zou zijn. Zo ontstond het plan om een nieuw 
slot te laten bouwen. De grond waarop het 
vroegere kasteel 'Vredeland' had gestaan, 
kwam op 27 februari 1653 in handen van 
Goderts zoon Gerard van Reede, die via zijn 
huwelijk met Anna Elisabeth van Lockhorst 
ook heer van Zuylen was geworden. ' Met de 

Ets van]. Schijnvoet met 

daarop afgebeeld de door 

Gerard van Reede opgegraven 

fundamenten van kasteel 

Vreeland (circa 1720). 

Het kasteel was omgeven door 

een dubbele gracht met een 

singel daartussen. Het kleine 

huis, dat links is afgebeeld, 

heeft Hendrik Jacob van 

Tuyll van Serooskerken, heer 

van Zuylen, omstreeks 1680 

laten bouwen op het 

voormalige kasteelterrein als 

aanzet voor een nieuw te 

bouwen slot. 

Dat nieuwe kasteel is er nooit 

gekomen. Collectie Het 

Utrechts Archief TA 1919. 
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bedoeling op dat terrein een nieuw kasteel 
neer te zetten, liet Gerard van Reede de grond 
afgraven en de fundamenten van het oude 
kasteel in kaart brengen. ' O p deze funda
menten zou de herbouw van het kasteel 
plaatsvinden. In 1680 stemden de Staten van 
Utrecht in met het verzoek van Gerards 
opvolger als heer van Zuylen, Hendrik Jacob 
van Tuyll van Serooskerken, het dorp 
Vreeland als ridderhofstede erkend te krijgen 
en daarmee de weg vrij te maken voor de 
bouw van het beoogde slot. Met de herbouw 
is toen slechts een begin gemaakt. 
Zo verrees op de voormalige kasteelplaats een 
klein huis dat echter nooit is uitgegroeid tot 
een volwaardige opvolger van het vroegere 
kasteel 'Vredeland'. ' 

Dit huis werd door de tand des tijds meer en 
meer aangetast. In het voorjaar van 1945 werd 
het echter afgebroken door Duitse krijgsge
vangenen. Het puin werd gebruikt om op de 
Provinciale weg wegversperringen op te wer
pen tegen de Engelsen. 

"Dus kwam het kasteel van Vreeland op —dus 
ging het onder. En wie zijne historie over-
schouwt, denkt daarbij onwillekeurig aan de 
historie van de staatsierok van de arme edel
man, die, na eindeloze malen den weg naar 
den lommerd te hebben gewandeld, eindelijk 
eerder versleten dan afgedragen was, en toen 
als gants onbruikbaar werd uiteen getornd". 

Juliette Jonker-Duynstee 
Kees de Kruijter 

BRONNEN: 

Mr. J. van Lennep en W.J. van Hofdijk, Merkwaardige 

kastelen in Nederland, derde serie, Amsterdam, 1861. 

Een hedendaagse beschrijving van bouw en geschiedenis van 

kasteel Vreeland is te vinden in: B. Olde Meierink e.a., Kas

telen en ridderhofsteden in Utrecht. Utrecht 1995, 455-459. 

N O T E N : 

1) C. Dekker e.a., Geschiedenis van de provincie Utrecht 

tot 1528 (deel 1 van een serie van 3 boeken), Utrecht 

1997. Zie daarin vooral hoofdstuk 16: De mijter en de 

macht, 187-208. 

1) Later onderzoek heeft uitgewezen dat het kasteel is 

afgebouwd tussen 12 juni 1257 en 19 september 1260. 

Zie daarvoor B. Olde Meierink e.a., Kastelen en 

ridderhofsteden in Utrecht. Utrecht 1995, 455 . 

3) Dit bedrag was in 1860 het equivalent van 19.240 

gulden. 
4) Een overzicht van de heren van Zuylen is te vinden in 

het artikel over het slot Zuylen in: B. Olde Meierink 

e.a., Kastelen en ridderhofsteden in Utrecht. Utrecht 

1995, 528-530. 

5) De tekening die Van Reede van de opgegraven 

fundamenten liet maken, bevindt zich in de collectie 

van het slot Zuylen; deze is afgebeeld in: B. Olde 

Meierink e.a-, Kastelen en ridderhofsteden in Utrecht. 

Utrecht 1995, 455. De R.K.-scholengemeenschap Laar 

en Berg re Laren (NH) heeft in oktober 1978 in het 

kader van een werkweek archeologisch onderzoek 

gedaan naar de fundamenten van het middeleeuwse 

kasteel Vreeland. Door middel van boringen is een kaart 

gemaakt van de funderingen. Van deze werkzaamheden 

is een verslag samengesteld onder de ritel ' O m de 

fundamenten van een kasteel', Laren 1979. 

6) Het kleine vervallen huis heeft nog heel lang op het 

voormalige kasteeltetrein gestaan. In de 20ste eeuw is 

deze ruïne vele malen op ansichtkaarten afgebeeld, maar 

altijd ten onrechre met het bijschrift: ruïne van het oude 

kasteel Vteeland. 

Aanvulling op het artikel 'Een admiraal in Loenen' 

(gepubliceerd in aflevering 12 van mei 2000, pagina's 3 t/m 8) 

Bij het samenstellen van dit artikel kon niet 
worden vastgesteld waar Willem van Braam 
is begraven. 
Inmiddels is het begraafboek van Loenen uit 
het archief van de hervormde gemeente 
teruggevonden. 
Het draagt als titel: 'Boek der graven in de 
kerk van Loenen'. 

Hieruit blijkt dat Willem van Braam op 27 
februari 1807 in de kerk is begraven. 
Het graf is thans niet meer te vinden, 
omdat bij de restauratie van de kerk, na de 
brand van 1945, de kapotte grafstenen zijn 
verwijderd en de vloer daardoor grondig is 
gewijzigd. 

Willem Mooij 
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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. 



V E C H T K R O N I E K P A G I N A 11 

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. 
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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). 



VECHTKRONIEK PAGINA 16 

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. 
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Bernard van Leer en zijn paardencircus 

Bernard en zijn twee zonen, 

Willem en Oscar, in en op de 

Overland Coupe. 

Foto circa 1920, uit: Wim 

van Leer, Time of my life, 

Jeruzalem 1984. 

De oudere inwoners van Vreeland herinneren 
zich het nog goed, maar voor mij was het geheel 
nieuw en verrassend te horen dat op het terrein 
van de Van Leerfabriek jarenlang een circustent 
heeft gestaan. Hierin trad het paardencircus 
Kavaljos op, een privé-hobby van Bernard van 
Leer, de oprichter van de Van Leerfabrieken. 

Om meer informatie over dit onderwerp in te 
winnen had ik een gesprek met Jan Bolhovcn, 
die 40 jaar voor Van Leer gewerkt heeft. Vele 
interessante en geestige anekdotes passeerden de 
revue. Deze gegevens, aangevuld met o.a. die uit 
de autobiografie van Willem van Leer, Bernards' 
zoon, vormen de basis van dir artikel. Een ver

haal niet over het bedrijf Van Leer, maar over de 
persoon Van Leer. 

Bernard van Leer werd geboren op 27 december 
1883 te Amersfoort, als jongste zoon van een 
Joods gezin dat in totaal uit vier zonen en vier 
dochters zou bestaan. Al snel verhuisde de fami
lie naar Nijmegen, waar Bernard de lagere 
school doorliep, de enige officiële opleiding die 
hij zou volgen. Deels door geldgebrek, deels 
doordat hij geen studiebol bleek te zijn, werd 
besloten dat Bernard zijn opleiding moest vol
tooien aan "de grote universiteit van het leven", 
zoals zoon Willem dat zo mooi beschrijft in zijn 
boek. Hij ging in de leer bij de ijzerhandel van 
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zijn oom, de heer Kalker, in het joodse deel van 
Amsterdam en woonde in bij zijn tante Anna. 
Hij begon als winkelhulpje, werkte zich al snel 
op tot verkoper van sloten, spijkers, gereedschap 
enz, 6 dagen per week van 7 tot 7. Zo kreeg hij 
een gedegen en praktische opleiding in de 
metaalhandel. Later ging hij werken als verko
per bij het grootste technische importbedfijf 
van Nederland, Stokvis & Zn in Rotterdam. 
Toen dit bedrijf een filiaal in Amsterdam gingen 
openen, werd Bernard daar manager. Op 15 
augustus 1912 trouwde hij met Pauline 
Henriette Josephine Rubens, Polly voor intimi. 
Hij was al jaren verliefd op haar en vroeg haar 
ten huwelijk zodra ze 18 werd en hiermee de 
huwbare leeftijd had bereikt. Zij zouden twee 
zoons krijgen, Willem en Oscar. 
De Eerste Wereldoorlog brak uit, waardoor de 
vraag naar oorlogstuig groot was. De zaken in 
de technische handel liepen zeet voorspoedig. 
Beschermd door zijn —neutrale- nederlandse 
paspoort kon Bernard heel Europa voor de zaak 
doorreizen, iets dat hij zijn hele leven zou blij

ven doen. In 1917 begon Bernard, naasr zijn 
werkzaamheden bij Stokvis, met zijn broer 
Sigismund een eigen bedrijfje dat handelde in 
papieren zakken, papierwaren en - cartonagefa-
briek 'de Atlas'. Sigismund was de manager, 
Bernard de financier. Binnen een jaar werden de 
werkzaamheden -op de locatie Lange Leidse 
Dwarstraat in Amsterdam- uitgebreid met het 
vervaardigen van karton voot margarine en 
boter. Dit bedrijfje vormde de basis voor het 
bedrijf dat hij in 1919 oprichtte: de huidige Van 
Leer Group. 

Daadkrachtige persoonlijkheid 
Bernard van Leer was een statig man, een doe
ner. Hij vroeg niemands mening, nee, hij deelde 
gewoon mee wat er moest gebeuren en hoe. Hij 
was zakelijk en nam snel beslissingen. Een mooi 
voorbeeld hiervan is het verhaal dat hij ooit geen 
kamer kon krijgen in het Amstel Hotel, waar hij 
vaak vertoefde. Hij toog direct naar het Beursge
bouw en een dag later had hij het hotel gekocht. 
Hij was eigenaar geworden en zou nooit meer 

Van Leer's Vatenfabrieken te 

Vreeland, circa 1950. 

ColbW.Mooij. 
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Bernard van Leer treedt op in 

zijn circus. Foto: Van Leer 

Packaging Worldwide. 

tevergeefs een kamer hoeven te reserveren! Hij 
was gewend dat mensen naar hem luisterden en 
hem niet tegenspraken. Zo kwam hij eens bij het 
Amstel Hotel, waar hij gasten zou ontvangen. 
Alle bloembakken rond het hotel waren gevuld 
met fuchsia's Daar hield Van Leer niet van.. .Hij 
beval dat binnen twee uur alle fuchsia's vervan
gen moesten worden door geraniums. Twee uur 
later was er geen fuchsia meer te bekennen rond 
het hotel. Ook is het gebeurd dat hij in een 
vliegtuig zat dat al bezig was met opstijgen, toen 
hij bedacht dat hij iets vergeten was. "Stop de 
motoren!". En zo geschiedde... Hij kocht overi
gens voor al zijn vluchten —en hij reisde de hele 
wereld af- altijd twee tickets. Hij wilde niemand 
naast zich hebben want anders zou hij zijn hoed 
niet kwijt kunnen (!). Van Leer had allure, rook
te altijd Chesterfield sigaretten, reed in een Rolls 
Royce of in een Cadillac en was een dominante 

man. Maar ook was hij heel gul, hij zorgde goed 
voor zijn (ex) werknemers en richtte voor zijn 
overlijden de Bernard van Leerstichting op. 
Deze stichting had —en heeft nog steeds- als doel 
kinderen te helpen en scholen te bouwen in de 
landen waar Van Leerfabrieken gevestigd zijn. 

Verhuizing naar Vreeland 

Het eerste kantoor van Van Leer bevond zich op 
de Stadhouderskade 6, op de 4de, 5deen 6de 
verdieping van het Atlanta gebouw. De fabriek 
stond aan de Asterweg in Amsterdam-Noord. 
De reden van de verhuizing naar Vreeland was 
nogal bizar. Jan Bolhoven vertelt dat in 1930 de 
werknemers van de fabriek staakten. Ze wilden 
meer loon en postten voor de fabriek. Van Leer, 
daadkrachtig als hij was, ging meteen op zoek 
naar een andere locatie. Hij kocht de melkfa
briek van de familie Jürgens aan de Bergse weg 
te Vreeland. Alle machines uit de Amsterdamse 
fabriek laadde hij op schuiten en binnen een 
nacht en een weekend was het materieel ver
huisd. De werknemers hadden er geen idee van 
wat er was gebeurd en staakten de maandag erna 
voor een bijna lege fabriek! Later kregen zij hun 
opslag, maar moesten wel in Vreeland komen 
werken. Ook kon een groot aantal werknemers 
van de melkfabriek in de vatenfabriek blijven 
werken. Elf jaar later kocht Van Leer 'Brugzicht', 
dat toentertijd een logement was. Hij verbouw
de het tot kantoor. Voor verdere uitbreiding van 
zijn fabriek kocht hij een groot stuk grond dat 
achter Brugzicht lag. Op dit stuk grond zou zijn 
circustent komen te staan, de entourage waar 
circus "Kavaljos" op zou treden. 

Een nieuwe hobby 

Volgens zoon Willem besloot Bernard rond 
1936 dat hij financieel 'binnen' was. Hij had nu 
meer tijd voor wat vrijetijdsbesteding en zijn oog 
viel op de paardrijkunst. Hij nam eerst lessen in 
Lausanne en bleek een natuurlijke aanleg te heb
ben. Deze sport trok hem dermate aan dat hij 
besloot een eigen show op te zetten. Circus 
Kavaljos was geboren. Als behuizing huurde hij 
de Amsterdamse Manege aan de Vondelstraat. 
Hij kocht paarden, clowns werden ingehuurd, 
stoelen geïnstalleerd en er werden voorstellingen 
georganiseerd voor het goede doel en voor de 
ontvangst van zakenrelaties. Bernard liet de 
paarden dansen op muziek, ingewikkelde wen-
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dingen maken of liet ze de klassieke Levade, 
Capriole of Courbette demonstreren. Bernard 
zelf ging gekleed in jacquet met fluwelen pan
den. Bij gebrek aan echte tijgers en leeuwen liet 
Van Leer soms een paar jongste bediendes rond-
kruipen, met over hun rug een echt tijger- of 
leeuwenvel. De jongens vonden het prachtig om 
dit te doen, te meer omdat dit baantje leuk 
betaalde: ƒ 2,50 per optreden. En dat bij een 
weekloon van ƒ 3,75! 

Na enige tijd wilde Bernard zijn acts aan andere 
circussen verhuren -het commerciële bloed 
kroop waar het niet gaan kon. Zo trad hij ook 
op in Circus Medrano in Parijs. Inmiddels brak 
de Tweede Wereldoorlog uit. Zoals alle Joodse 
bedrijven, werd ook de Van Leer vatenfabriek 
onteigend door de Duitsers, 'verkocht' voor een 
fractie van de werkelijke waarde. Door een goed 
persoonlijk contact met de Duitse gezagvoerder 
die met de 'aankoop' belast was, kreeg Bernard 
het voor elkaar een uitgeleide te krijgen voor 
hemzelf, enkele familieleden en vrienden en zijn 
paardencircus. Twaalf personen, acht paarden en 
koffers met circusbenodigdheden werden op 
wagens geladen eind juni 1941 en onder escorre 
van een aantal Gestapo agenten naar Irun 
gebracht, aan de Frans-Spaanse grens, dwars 
door de oorlogsgebieden in Europa. Vanaf Irun 
voer de karavaan per vrachtboot via Cuba naar 
de Verenigde Staten. De bedoeling was dat de 
circusact in hun levensbehoeften zou voorzien. 
Als enige bron van inkomsten ontving Van Leer 
maandelijks een lening van de Nederlandse rege
ring van $ 500. Dit bedrag was niet eens vol
doende voor het onderhoud van de paarden, laat 
staan voor het inhuren van personeel e.d. Het 
enige sieraad dat zijn vrouw had mogen meene
men ging er -sreen voor steen- aan. Twee weken 
trad hij op met zijn circus, nog wel met de 
acteur Budd Abbott. Onder de naam "Holland-
America circus" traden zij op in de Radio City 
Music hall. De Amerikanen waren echter 
gewend aan grootse circusspektakels. De voor
stelling, die met name uit een act met 8 paarden 
bestond werd hier geen succes. Bernard probeer
de het opnieuw door meer her plarteland in te 
trekken, met een act die aangevuld was met 
clowns, een hondenact, acrobatische fietsers en 
een goochelaar, maar ook hier brak het succes 
niet door. Bernard en Polly huurden een klein 
huis in Ossining, aan de rivier de Hudson. Hij 

was gefrustreerd van het werkeloos thuis zitten 
en zat te trappelen om weer aan de slag te gaan. 

Wederopbouw 

Na de oorlog keerde hij terug naar Nederland, 
met in zijn kielzog een vrachtschip vol levens
middelen voor zijn werknemers. Al zijn bezit
tingen werden in seprember van dat jaar terug
gegeven. De fabrieken hadden het al die jaren 
uitstekend gedaan, zijn tijkdom was sterk toege
nomen. Hij vestigde zich in Zwitserland en ver
bleef als hij in Nederland was in het Amstel 
Hotel. Na die jaren van gedwongen thuiszitten 
barstte hij van de energie en al heel snel functio
neerden onder zijn leiding alle fabrieken weer als 

De 'rijdende fabriek' 

onderweg van Nederland 

naar Parijs, op een poster 

voor de Foire de Paris, mei 

1950. Foto: Van Leer 

Packaging Worldwide. 
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Bernard van Leer samen op 

de (gitruukte) foto met 

Winston Churchill. Foto uit: 

Wim van Leer, Time of my 

life, Jeruzalem 1984. 

vanouds. Circus Kavaljos werd ook weer opge
start. Hij kocht al getrainde Lippizaner paarden 
en bouwde een circustent achter zijn fabriek in 
Vreeland. Deze tent was zeer professioneel inge
richt met houten loges, lichten, vlaggetjes, een 
grote ting en ruimte voor een orkestje. Er wer
den vaak gelegenheidsorkestjes in gehuurd voor 
de voorstellingen, maar Van Leer had ook enkele 
vaste begeleiders, zoals de organist Bernard 
Drukket. Deze werd soms pas de dag voor een 
voorstelling opgebeld met de mededeling dat hij 
de dag er op om zo-en-zo laat moest spelen. Na 

deze mededeling gooide Van Leer de hoorn op 
de haak. Drukker kreeg niet de kans om het 
maar te wagen dat uur niet te kunnen! 
Niet alleen in de tent bij de fabriek trad Van 
Leer op. Ook weer in de Amsterdamse Manege 
of in het buitenland. Alle paarden, de opperstal-
meester, begeleiding voor de douaneformalitei
ten werden dan per trein vervoerd. De voorstel
ling werd gegeven en na een paar dagen reisde 
het hele stelletje weer terug. Clowns werden ook 
per voorstelling gehuurd, met name als het cir
cus voot kinderen optrad. Zo speelde Van Leer 
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ooit in de Bosbaan in Amsterdam voor alle kin
deren van de gemeentepolitie. Een evenement 
waar nog jaren over werd gesproken! 

Nog meer shows 
In de jaren '50 had Van Leer nog wel meer 'uit
spattingen' waarmee hij vriend en vijand impo
neerde. Een daarvan was de "operatie Vlucht 
'47". Hij liet een DC 4 van de KLM ombou
wen naat zijn persoonlijke wensen (compleet 
met lounge, kantoor en slaaphutten) en vloog 
hiermee de wereld over om al zijn fabrieken te 
bezoeken. Zoals bij al zijn 'daden' moest ook 
deze reis goed vastgelegd worden, en reisde de 
Zwitserse fotograaf Hans Steiner mee. Publici
teitsmedewerkers ter plaatse zorgden dat alle 
bezoeken in de pers volop de aandacht kregen. 
Ook was daar de 'mobiele vatenfabriek': Van 
Leer had een aantal vrachtwagens zo laten 
ombouwen dat zij, als zij achter en aan elkaar 
opgesteld stonden, het hele productieproces 
van de vaten konden uitvoeren. Deze opbouw 
kostte maar 25 minuten. Het plaatstaal ging er 
aan de ene kant in, en er rolde aan de andere 
kant een vat uit, bij wijze van spreken. De 
fabriek had een eigen generator, een kantine-
truck, een bioscoop en slaapcaravans voor het 
personeel. Met deze 'show' trad Van Leer dan 
op, op de Foire de Paris, op de Verpakkingsten
toonstelling in het Olympia Complex te Lon
den (beide 1950) en bij het Wereld Petroleum 
Congres in Scheveningen in 1951. 
Bernard had twee helden: Napoleon I en Wins
ton Churchill. Toen Churchill in 1955 uit de 
politiek stapte, wilde Van Leer hem een cadeau 
aanbieden. Hij schreef een brief waarin hij zich
zelf voorstelde, over zijn paardencircus vertelde 
en Churchill zijn mooiste paard, Salvé aan
bood. Churchill ging akkoord met een bezoek 
van Bernard bij hem thuis (Chatwell in Enge
land), maar weigerde het cadeau. Natuurlijk 
had Van Leer ook hier ervoor gezorgd dat een 
fotograaf aanwezig was om deze bijzondere ont
moeting vast te leggen op de gevoelige plaat. 
Het resultaat is op deze pagina te zien, al blijkt 
bij nadere beschouwing dat deze foto niet het 
origineel kan zijn, maar een gemonteerde versie 
is: beide heren zitten op hetzelfde moment op 
het zelfde paard! Deze foto was overigens Ber
nards favoriete foto hu nam hem overal mee 
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Op 6 januari 1958 overleed Bernard in Den 
Haag aan een hartaanval. Een groots eerbetoon 
werd georganiseerd in het Amstel Hotel en in 
een grote hangar op Schiphol, waarna zijn 
lichaam naar Jeruzalem werd gevlogen om daar 
begraven te worden. Het circus hield nu op te 
bestaan. De paarden werden voor slechts ƒ 500,-
per stuk vetkocht, de prachtige woonwagens 
werden door een opkoper gekocht. Er was een 
einde gekomen aan her leven van een markante 
man, met een al even markante hobby. 

Juliette Jonker-Duynstee 

BRON: 

Interview met de heer Jan Bolhoven, 28 augustus 2001. 

LITERATUUR: 

Willem van Leer, 'Time of my life', Jeruzalem 1984. 

Jh. Kalker, With drums beating and colours flying, Van Leer 

spirit and sryle 1919-1989. Amsterdam 1992. 

N. Jansma, Bernard van Leer. Biografie in: De Vechtstreek. 

Utrechtse biografieën. Levensbeschrijvingen van bekende en 

onbekende mensen uir de Vechtstreek. Utrecht 1997. 

De kist met het staffelt 

overschot van Bernard van 

Leer wordt in een vliegtuig 

geladen om in Israël begraven 

te worden. 

Foto uit: Wim van Leer, 

Lime of my life. Jeruzalem 

1984. 
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Een nooit uitgevoerd uitbreidingsplan 
in Loenen 

De gemeente Loenen groeit. Al jaren wordt 
gesproken over een uitbreidingsplan op de wei
landen tussen de Rijksstraatweg en het Amster
dam-Rijnkanaal ter hoogte van de Bloklaan. De 
planning is dat vanaf medio 2002 de eerste van 
de circa 200 woningen opgeleverd zullen wor
den. De laatste uitbreiding van een dergelijke 
omvang in Loenen was in de jaren '80 van de 
twintigste eeuw, toen het plan Hoefijzer met alle 
daarbinnen liggende 'hofjes' werd aangelegd. 
Daarvoor, in de jaren '50 was Loenen uitgebreid 
met de Oranjebuurt (het plan Rijzicht). Daarna 
werden in fasen de weilanden aan de andere kant 
van de Rijksstraatweg (de voormalige tuinen van 
de heren van Kronenburg) bebouwd met de 
Driehovenlaan en de straten daaromheen (het 
plan Driehoven). 

Is het groen rond het centrum nog wel veilig 
voor de uitbreiding van dit dorp, zou je bijna 
denken. Eén plek in het dorp lijkt echter onaan
tastbaar: het weiland langs de Vecht waar de res
ten verborgen liggen van kasteel Kronenburg. 
Dit kasteel werd rond 1260 gesricht en in 1672 
door de Fransen verwoest. Op dezelfde plaats 
werd een buitenplaats gebouwd die in 1827 ges
loopt werd. Eeuwenlang is deze plaats het thuis 
geweest van de invloedrijke heren van Kronen
burg, Floris V heeft er nog gevangen gezeten, 
etc. ' De geulen in het weiland geven aan waar 
vroeger de grachten en waterlopen liepen. 
Een plek vol historie. Een mens zou wel gek zijn 
om hier iets te bouwen, sterker nog, het is verbo
den: het weiland is een archeologisch monu
ment. In de jaren dertig dacht men hier blijk
baar anders over... In de notulen van de 
vergadering van Burgemeester en Wethouders 
van 19 mei 1935 komt het uitbreidingsplan 
'Kronenburg' aan de orde. 2) De voorzitter 
bespreekt het plan en zegt "ter Provinciale Grif
fie inlichtingen daaromtrent ingewonnen te 
hebben". Besloten wordt deze aangelegenheid in 
de raad te brengen en voor te stellen voor 
genoemd perceel land een uitbreidingsplan te 

doen maken. De opdracht voor het uitbreidings
plan wordt gegeven aan architectenbureau Gat-
hier te Utrecht. Het ontwerp voor dit plan, zoals 
dat in dit artikel is afgebeeld, voorziet in de aan
leg van een nieuwe weg dwars door het weiland, 
lopende van de Bloklaan tot de Kronenburger
laan. Aan weerszijden van de weg zou de grond 
verkaveld worden in 9 dubbele en 2 enkele per
celen. Gedeputeerde Staten van Utrecht geven 
goedkeuring aan het plan en men besluit dit 
alom bekend te maken. De plannen worden in 
de B & W vergadering van 1 december 1937 
besproken. 

Conclusie: de gemeenreopzichter Boers, tevens 
plaatselijk architect, zal met een collega-architect 
te Maarssen het plan bespreken. 
Voorts zal hij inlichtingen inwinnen bij de 
grondeigenaar van het voormalige terrein van 
Kronenburg. Vergaande vorderingen dus met 
het plan om het weiland te bebouwen. Van de 
realisering is echter nooit iets gekomen. Waar
schijnlijk waren de crisisjaren en dreigende oor
log hier debet aan. 

Pas later kwam het historisch besef op gang dat 
dit weiland een unieke plek is. Een stuk groen 
dat altijd onbebouwd zal blijven. 

luliette Jonker-Duynstee 

Met dank aan Willem Mooij voor zijn onderzoek. 

N O T E N : 

I) Voor een uitgebreide beschrijving van her geslacht 

Kronenburg en de neergang van het kasteel zie: 

J. Boefstra en C). de Kruijter, "Ondetgang van het huis 

Kronenburg" in Vechtktoniek 6, mei 1997 en mevrouw 

E.S.C. Erkelens-Buttinger, "De heren van Kronenburg en 

hun invloed op de geschiedenis van Loenen", 

Vechtkroniek 5. december 1996. 

2} Notulen van de vergadering van B & W der gemeente 

Loenen, d.d. 19 mei 1935, Archief Loenen. 
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Literatuursignalering 

LOHNEN 

tl! I t X T l l f-

Breukelen en mngeving 

lussen 40« en 12(H) 

In de nieuwe rubriek literatuursignalering wil 
de redactie van de Vechtkroniek de lezer in 
kennis stellen van reeds langer bestaande of 
nieuw verschenen publicaties met betrekking 
tot Loenen, Nigtevecht, Vreeland e.o. Door 
de bibliografische informatie van de boeken te 
vermelden en de inhoud kort te bespreken 
verwacht de redactie in een behoefte bij de 
lezer van de Vechtkroniek te voorzien. 

GEZIGTEN AAN DE RTVIER 
DE VECHT: 
Petrus Josephus lutgenslLutgers 24 augustus 
1808 - 19 april 18741 A.J.A.M. Lisman, 
E. Munnig Schmidt en H. W.M. van der Wyck. 
- Alphen aan den Rijn : Canaletto, 2001. -
ISBN 90-6469-762-0 

De samenstellers van dit boek geven een over
zicht van het werk en de omgeving waar de 
kunstenaar Lutgers het grootste gedeelte van 
zijn leven doorbracht, de Vechtstreek. Dit 
werk omvat niet alleen de 61 tekeningen van 
landhuizen en dorpen langs de Vecht die hij 
tussen 1866 en 1872 in opdracht van Joan 
Adam Matthes (1819-1905) vervaardigde, 
maar ook de afbeeldingen van Lutgers op een 
servies met Vechtgezichten en de bij vele par
ticulieren aanwezige werken van deze kunste
naar. 

Lutgers, tekenmeester in Loenen aan de 
Vecht, was een van de weinige topografische 
kunstenaars in het 19e eeuwse Nederland. 
Het boek bevat vele zwart-wit en kleurenaf
beeldingen van zijn werk over Maarssen, 
Breukelen, Nieuwersluis, Loenen aan de 
Vecht, Vreeland en Nigtevecht. Ook zijn 
afbeeldingen opgenomen van het door hem 
beschilderde serviesgoed. 

Het prachtig uitgevoerde boek is voorzien 
van een heldere inleiding en een goede index. 
Wederom is door de auteurs een belangrijk 
stuk Vechtgeschiedenis bijeengebracht en vast
gelegd. 

LOENEN: GESCHIEDENIS 
EN ARCHITECTUUR 
A.M. Fafianie... [et al.]. - Zeist : Kerkebosch ; 

Utrecht : SPOU, 2000. - ISBN 90-6720-231-2 

(Monumenten-inventarisatie provincie 

Utrecht ; 26) 

Met deze publicatie wordt een zo volledig 
mogelijk beeld gegeven van de monumenten 
in Loenen en omgeving. De monumenten in 
Loenen, Vreeland, en Nigtevecht alsmede in de 
buuttschappen Loenersloot, Kerklaan/ Sloot 
dijk, Nieuwersluis, Mijnden en Oud Over 
worden uitgebreid beschreven. De beschrijvin
gen worden voorafgegaan door een uitgebreide 
verhandeling inzake de historisch-ruimtelijke 
ontwikkeling van het gebied. Daarnaast wordt 
elk onderdeel van de bebouwing apart onder 
de loep genomen. Woonhuizen, boerderijen, 
kastelen, buitenplaatsen, kerken, theekoepels, 
tuinen etc. komen afzonderlijk aan de orde. De 
meer dan 350 objectbeschrijvingen zijn alfabe
tisch per straat opgenomen en beslaan bijna 
400 van het 512 pagina's tellende boekwerk. 
Het rijk geïllustreerde geheel wordt afgesloten 
met uitgebteide vetklarende lijsten van bouw
kundige termen en begrippen, geraadpleegde 
literatuur, archieven en overige bronnen. 

BREUKELEN EN OMGEVING 
TUSSEN 400 EN 1200 : 
Midde leeuwse g e s c h i e d e n i s 
vanui t e e n plaatsel i jke g e z i c h t s h o e k 
Arie M. Manten. — Breukelen : Stichting histori

sche reeks Breukelen ; Hilversum : Verloren, 

2001. - ISBN 90-6550-192-4 (Historische reeks 

Breukelen ; 3) 

Een geschiedenis schrijven van Breukelen en 
omgeving over een periode waaruit weinig 
bronnen lijken te zijn overgebleven, en dan 
ook nog leesbaar voor een groot publiek -
de schrijver zelf noemt het achteraf een nogal 
ambitieus project. 
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Niet alleen bewoningsgeschiedenis, politiek-
bestuurlijke ontwikkelingen en godsdienst 
worden door hem behandeld maar ook zoekt 
de auteur een antwoord op vragen naar verkla
ringen voor de huidige geografische namen in 
het gebied. Bestaande historische theorieën 
worden aangevuld en waar nodig bekritiseerd. 
Naast geschiedschrijving van de plaatselijke 
situatie wordt af en toe uitgeweken naar het 
grotere geheel om een en ander te verduidelij
ken. Aldoende krijgt de lezer inzicht in een 
mistige periode uit de geschiedenis van 
Breukelen en ruime omgeving. 
Ook Loenen komt daardoor veelvuldig ter 
sprake in dit onderhoudend, soms zelfs span
nend, boek. De 328 pagina's zijn voorzien van 
veel afbeeldingen. Het boek wordt afgesloten 
met een verantwoording van gebruikte litera
tuur en bronnen. Ook het uitgebreide register 
maakt deze publicatie tot een zeer bruikbaar 
naslagwerk. 

DE BUITENPLAATS VREEDENHOFF 
AAN DE VECHT 
A.J.A.M. Lisman. — Hilversum, Verloren, 1999. 
-ISBN 90-6550-173-8 

In dit boek speelt de auteur een thuiswedstrijd. 
Vreedenhoff aan de Vecht, meer dan 250 jaren 
oud en reeds jaren door de auteur bewoond, 
wordt in alle aspecten behandeld. De bouw- en 
bewoningsgeschiedenis worden uitvoerig 
belicht. Er is aandacht voor het exterieur en 
interieur van het huis, de tuinen en de hekwer
ken. Maar wat het boek vooral zo leesbaar en 
smakelijk maakt zijn de verhalen over de vaak 
kleurrijke bewoners van de buitenplaats en de 
wijze waarop zij Vreedenhoff bewoonden. 
Het boek bevat veel afbeeldingen van het huis, 
de tuin en de bewoners. Een uitgebreid noten
apparaat en een register sluiten dit fraaie boek 
af. 

LANGS DE VECHT 
Herman H. van Doorn (fotografie) en Loekie 
Schwartz (tekst). 

- Schiedam : Scriptum, z.d. - ISBN'90-5594-
135-2 

In dit fotoboek reist de lezer langs de Vecht van 
Utrecht naar Muiden. 143 pagina's prachtige 

kleurenfoto's geven een beeld van deze reis, 
zowel gezien vanaf het land en het water als 
vanuit de lucht, gedurende alle jaargetijden. 
Een korte historische inleiding en de informa
tieve teksten bij de foto's - beiden achter in het 
boek in de engelse vertaling - completeren dit 
mooie boekwerk. 

RONDOM DE UTRECHTSE PLASSEN 
EN HET GOOI 
Gre Dieleman. - Ljubljana : History, 2000. 

-ISBN 961-221-189-3 

In de periode 1839 - 1851 verscheen het 
Aardrijkskundig Woordenboek der Neder
landen samengesteld door A.J. van der AA. Hij 
beschreef daarin de steden, dorpen en gehuch
ten in het toenmalige Nederland. Aan de hand 
van zijn teksten worden in bovenstaande publi
catie historische zwart-wit foto's uit de collec
tie van J. van Hoof uit Gouda weergegeven. 
Ook Loenen, Loenersloot, Nigtevecht en 
Vreeland zijn ruim vertegenwoordigd. Vaak 
fraaie foto's, maar dat het samenstellen van een 
boekje een zorgvuldig karwei dient te zijn 
blijkt wel op pagina 23 waar in het hoofdstuk 
over Loenen aan de Vecht een foto is afgedrukt 
van wandelende dames op de Apeldoornseweg 
te Loenen. Jawel, Loenen op de Veluwe! 

Jaap Berghoef 

De foto's in dit artikel zijn van 
W.F. Kuijper te Loenen. 

Gezigten aan 

Dc Rivier de Vecht 

"Ü 
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;'!r;is Josephus Lutgens/Lingers 

DE BUITENPLAATS 
Y R H D I - N I I O F F AA.N Dl VFCH'! 
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Pontje over de Vecht 

Reparatie van de Vechtbrug 

in Loenen. Coll.: W. Mooi). 

Hij ontving ie foto onlangs 

van de heer en mevrouw 

rs-Bouwhuizen te 

Eindhoven. 

Op deze unieke foto zien we de Vechtbrug in 
Loenen openstaan. De brug is stuk; hij staat 
open en een reparatieschuit ligt langs het brug
genhoofd. Op de rechter brughelft staan enkele 
werklieden en aan weerszijden op de oever 
staan enkele mensen te poseren voor de foto
graaf, die zich op het water bevindt. Te zien aan 
de kleding moet de foto uit het begin van de 
20ste eeuw dateren. Willem Mooij vond in de 
archieven van de vergaderingen van de gemeen
teraad van Loenen notulen (van iets later 
datum dan de foto), die de achtergrond schet
sen van een situatie zoals die blijkbaar vaker 
voorkwam en zoals die op deze foto te 
zien is. In de vergadering van 20 september 
1926 -onder voorzitterschap van burgemeester 

E.A.H.A. van de Velde- nam de heer Pos het 
woord. Hij maakte zich zorgen over het feit 
"dat de Vechtbrug weder is aangevaren en stuk 
is". Tengevolge daarvan wordt tijdens de repara
tie een pont gebruikt voor het overzetten van 
personen etc. "Pos vond dit vervoer zeer gevaar
lijk daar de pont veelal overvol was. De voorzit
ter zou willen voorzien in zwemgordels", zo 
melden de notulen. Het pontje is op de achter
grond vaag zichtbaar. Het voer vanaf de Visch-
markt tot de plaats waar nu het terras van res
taurant Vriens zich bevindt vice versa. 
Of de zwemgordels er ooit gekomen zijn, 
vermeldt de historie niet! 

Juliette Jonker-Duynstee 


