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In memoriam R.W.C. Baron van Boetzelaer
6 maart 1899 - 29 juni 1979

door O.L. van derAa - Amsterdam

De uitnodiging van de redactie van het historisch tijdschrift van de Stichting
’’Tussen Vecht en Eem” om een bijdrage te geven ter herdenking van de man
wiens levensdata hierboven vermeld staan, heb ik met erkentelijkheid
aangenomen.
Het is niet eenvoudig voor mij geweest, om één zijde van zijn levenslange
belangstelling voor, laten wij noemen, de electro-technische kant, op juiste
wijze weer te geven, maar ik heb een dankbaar gebruik kunnen maken van
hulp uit de familiekring en de aanwijzing van een mij onbekende publicatie, die
mij in staat heeft gesteld om althans iets van dit onmisbare onderdeel in het
levensverhaal weer te geven.
Van Boetzelaer werd geboren te Amerongen waar zijn vader ontvanger van de
Directe Belastingen was.
Na het doorlopen van de Lagere school, ging hij in 1911 naar het Christelijk
gymnasium te Utrecht. Zijn vader had nu als standplaats Breukelen en
bestemde zijn oudste zoon voor het burgemeestersambt met de bedoeling dat
daaraan een rechtenstudie zou voorafgaan.
In zijn gymnasiumtijd bleek zijn zoon echter weinig voor rechtenstudie en
burgemeestersambt te gevoelen, maar veel meer aangetrokken te worden tot
een studie in Delft en wel in de electrotechniek.
Het gevolg van dit besluit was echter, dat na het eindexamen gymnasium, dat
in 1919 met goed gevolg werd afgelegd, voor een aansluiting met Delft het
Staatsexamen moest worden gedaan. Dit had snel en goed in het volgend jaar
plaats.
De student van Boetzelaer begon dus zijn studie, maar moest dit helaas na
korte tijd om gezondheidsredenen opgeven.

In zijn Utrechtse jaren had hij als leraar Wiskunde Ir. Komans gehad en tussen
de meer technisch aangelegde gymnasiast en de leraar was een band ontstaan,
die aanleiding werd voor van Boetzelaer om zich aan te melden als volontair bij
de P .T .T ., waar de heer Komans inmiddels een werkkring had gevonden.
Vandaar vertrok hij naar de Nederlandsche Seintoestellen Fabriek, waar een
kleine experimentele afdeling bestond onder de leiding van een Engels
technicus J. Wright.
Van Boetzelaer of ’’Boetz” zoals hij daar werd genoemd kreeg daar de taak om,
ten behoeve van de Nederlandse Marine, met een experimentele korte
golfzender verbinding te maken tussen Nederland en een ontvangsstation in
Nederlands Indië.
Uitvoerig worden deze pogingen beschreven door de heer Vogt in het in 1958
ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de Ned. Seintoestellen Fabriek
verschenen gedenkboek.

TVE 9-166



Men kwam er toe om met het stoomschip Prins der Nederlanden, dat de
verbinding tussen Amsterdam en Batavia onderhield een seinplan te maken,
daar dit stoomschip was uitgerust met een ontvangstinstallatie voor korte
golven.
’’Boetz” construeerde met taaie volharding een zeer korte golfzender, door hem
’’djaga” (de waker) genoemd omdat hij veelal ’s avonds en in de nachtelijke
uren uitzond en had de voldoening, dat op 7 mei 1925 te middernacht de seinen
uitstekend op Malabar werden opgevangen, zodat hiermee voor het eerst een
radioverbinding met Ned. Oost-Indië was tot stand gekomen.
Verdere proeven gaven de stoot tot de Stichting PHOI in Huizen.
’’Boetz” bleef trouw aan zijn grote radiobelangstelling en is vele jaren,
omstreeks 1927, de z.g. ’’radiodokter” van de AVRO geweest.
Nooit heeft hem zijn oorspronkelijke radio-apparatuur verlaten en ook in de
latere woning was daarvoor ruimte uitgespaard.
Keren wij ons nu tot van Boetzelaer’s andere grote ’’hobby”, die van historische
topografie.
De aanloop daartoe moet volgens de familie-overlevering zijn geweest, dat de
gymnasiast van Boetzelaer van een oom een boek ten geschenke kreeg over
geschiedenis in de tijd, dat zijn vader als ontvanger Dir. Belastingen in
Breukelen woonde.
In korte tijd groeide zijn belangstelling voor het verleden van de Vechtstreek en
aangezien hij een onvermoeibare lezer was, had hij spoedig de geschiedenis van
de toen nog zo rustige rivier met al haar kastelen en buitenplaatsen onder de
knie.
Toen hij, door zijn werkzaamheden bij de N.S.F., metterwoon naar Hilversum
kwam, breidde zijn liefde voor de Vechtstreek zich uit met die van het Gooi en
legde hij, zo omstreeks 1928, door aankopen op boekenveilingen de grondslag
voor zijn zeer aanzienlijke verzameling achttiende- en negentiende-eeuwse
plaatwerken en kaarten, tekeningen en
prenten, die tot het eind van zijn leven
een onuitputtelijke bron voor zijn
kennis van grote delen van ons land
is geweest.

Uit familietraditie, zowel aan vaders-
als aan moederszijde, was hij een trouw
lid van de Vereniging ’’Gelre” en een
regelmatig deelnemer aan haar ex
cursies, uit jeugdherinnering evenzo
van het genootschap ’’Nifterlake” .
Het is dan ook niet te verwonderen, dat
toen in 1934 de Stichting ’’Museum

R. W.C. Baron van Boetzelaer

>'V 'I
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voor het Gooi en Omstreken” , kortweg genoemd het Gooisch Museum, tot
stand kwam, van Boetzelaer tot de eerste leden behoorde.
Hij heeft haar trouw gediend in vele en velerlei functies: als penningmeester van
het bestuur; adjunct-conservator; secretaris van de commissie voor de topo
grafische atlas; voorzitter/secretaris van de commissie voor de propaganda; en,
na zijn verhuizing naar Laren in 1938, lid van de redactie van de
’’Mededelingen” .
In deze laatste verschenen enkele bijdragen van zijn hand, als ”Het St.-
Janskerkhof te Laren” (1941) en ’’Albertus Perk (1943).
Als trouw bezoeker van bestuurs- en commissievergaderingen, was hij steeds
waardevol door zijn inbreng in besprekingen en vooral in de discussie.
Ik herinner mij nog met plezier zijn nuchtere, ironische opmerkingen, die
menige andere aanwezige aan het denken zette en dikwijls een onverwachte en
heilzame wending aan het debat gaven.
Bij kritieke momenten in het bestaan van het Goois Museum heeft zijn
organisatietalent veel ten goede kunnen keren.
Ik denk hierbij in het bijzonder aan de beruchte veiling van de nalatenschap
van C.L. Heek, toen van Boetzelaer samen met de heer W.J. Rust uit een
ongeordende massa, belangrijke geschriften en geschriftjes wist te redden voor
de boekerij van het Gooisch Museum, en later bij het veilig stellen door
dezelfden van het uiterst belangrijke Kop tienden-Archief van de Erfgooiers.
Het is dan ook begrijpelijk, dat ook hij, in 1968 met gemengde gevoelens zijn
handtekening heeft gezet onder de overeenkomst tussen de gemeente
Hilversum en de Stichting ’’Museum voor het Gooi en Omstreken” , waarbij
deze laatste, noodgedwongen, haar zelfstandigheid moest opgeven.
Zeer terecht heeft de gemeente Hilversum hem dan ook benoemd in de
’’commissie begeleiding historische afdeling” van de gemeentelijke dienst voor
cultuur, zoals hij ook deel heeft uitgemaakt van de jury voor de toekenning van
de cultuurprijs der gemeente voor geschiedenis.

Wij naderen nu een meer recent verleden en dan springt duidelijk in het oog
hoe ook van Boetzelaer, na rijpe overweging en met rustige wijsheid de bakens
wist te verzetten toen hij, met goede herinneringen aan het verleden, deelnam
aan het tot stand komen van de Stichting ’’Tussen Vecht en Eem” in 1970.
Trouw bezoeker van de ’’Tiende Kout” , heeft hij daar met open oog en oor
zijn voordeel gedaan met wat er te horen en te zien viel en menige aanwezige het
juiste pad gewezen in het doolhof van de Gooise geschiedenis.

Zeer aanzienlijk en getuigend van zijn organisatorische vermogens is ook zijn
aandeel geweest in de tentoonstelling ’’Duizend jaar Erfgooiers” , waar hij door
zijn vriendelijkheid en onvermoeibare belangstelling een grote plaats heeft
verworven in het hart van menige Erfgooier.
Samenvattend, zal het beeld van deze man bij velen voortleven als dat van een
kundig en bescheiden man, enthousiast voor datgene, wat hem in zijn leven
aantrok, een taaie volhouder, ook in een tijd toen de jaren begonnen te tellen en
vooral van een trouw vriend voor degenen die het voorrecht hebben gehad hem
te kennen.
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Doctor Samuel Senior Coronel
Enkele notities over zyn levensloop en zyn onderzoekingen te Hilversum

door Th. Broons - Hilversum

De maatschappijkritiek, die omstreeks het midden van de vorige eeuw in onze
samenleving de ogen heeft doen opengaan voor de ellendige en erbarmelijke
toestand, waarin de zeer omvangrijke bevolkingsgroep van fabrieksarbeiders
en bedeelden met het voortschrijden van de industrialisatie was komen te
verkeren, is voor een zeker niet gering deel gekomen van de kant van een
groep medici, die door hun beroep rechtstreeks in aanraking kwamen met de
armsten onder de bevolking.
Dat waren vooral jonge doktoren, die niet alleen vanuit eigen karakter en
aanleg verzet aantekenden, maar daarbij ook elkaar wisten te vinden om te
gaan samenwerken. Zij hebben in 1849 de Maatschappij tot Bevordering van
de Geneeskunst opgericht en gingen georganiseerd streven naar een betere
geneeskundige staatsregeling.
Daar was alle aanleiding toe. De gezondheidstoestand van vooral de lagere
volksklassen was in ons land in vergelijking tot de ons omringende landen
bepaald niet gunstig te noemen. De sterftecijfers laten dat overduidelijk zien.
In vele steden stierven al 50% van de kinderen, voordat zij de leeftijd van 5
jaren bereikt hadden.
Onder die groep van geneesheren neemt Samuel Senior Coronel een bijzondere
plaats in. Als stadsgeneesheer, het eerst te Middelburg, was hij er van meet af
aan van overtuigd, dat de taak van de overheid niet hoofdzakelijk beperkt
diende te blijven tot het verlenen van medische hulp aan onvermogenden.
Hij was een onderzoeker en scherp observator, die tal van maatschappelijke
factoren, welke de gezondheid bedreigden, aanwees.
Hij was een profeet, die verkondigde, dat een goede gezondheidszorg alleen
bereikt kon worden door een krachtige samenwerking van overheid en
particulier initiatief. En dat in een tijd toen het ’’laissez faire” van de
Manchester School hoogtij vierde.

Middelburgse jaren
Geboren op 28 april 1827 te Amsterdam uit Portugees-joodse ouders,
eenvoudige burgerlieden, bracht hij de eerste jaren van zijn leven door te
midden van de kinderen van een weeshuis, waarvan zijn vader met bijzondere
strenge hand de leiding had.
Hij leerde zich al vroeg met die ouderlozen vereenzelvigen.
Naar de zede van die tijd besliste de vader, dat hij dokter worden zou. Hij was
nog maar 21 jaar, toen hij zijn studie afsloot met zijn promotie te Leiden op een
proefschrift, gewijd aan de verschijnselen van de slaap. In het jaar daarop
promoveerde hij tevens tot doctor in de verloskunde. Na korte tijd dorpsdokter
te zijn geweest in het Zuid-Hollandse Zevenhuizen, wist hij in 1853 een
aanstelling als stadsgeneesheer te krijgen in Middelburg.
Hij werd als zodanig belast met de geneeskundige behandeling van de armen en
was ook dokter van het burgerweeshuis.
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Dit werk was vaak ondankbaar en ontgoochelend. Hij voelde al spoedig de
onmacht, onder al die schadelijke invloeden van te geringe en slechte voeding,
ontoereikende kleding en bekrompen en vervallen woonkrotten, niet meer dan
wat minimale uit de gemeentekas bekostigde doses van het een of ander genees
middel tot zijn beschikking te hebben.
Een harde slag in zijn persoonlijk leven was zeer kort na zijn huwelijk het
overlijden van zijn jonge vrouw aan tuberculose. De volgende jaren waren voor
hem dan ook bijzonder moeilijk. Het meest wist hij afleiding te vinden in zijn
hygiënisch-sociaal studies, waaraan hij zich was gaan wijden met al de hard
nekkigheid, die kenmerkend is voor zijn karakter.

Nu waren rond 1850 van vele ziekten de werkelijke oorzaken nog niet bekend.
Men sprak toen over miasmatische ziekten, die ontstaan zouden zijn door
tellurische of atmosferische invloeden of door scheikundige omzettingen van
plantaardige en dierlijke stoffen in de natuur. De bedorven lucht zag men dus
als de belangrijkste ziekteoorzaak. Dit is een wetenschappelijke dwaling
geweest, die men achteraf gelukkig kan noemen door wat eruit is voort
gekomen, want op deze grond moest ten strijde worden getrokken tegen de
overbevolkte krotten, de stoffige en slecht geventileerde werkplaatsen en de
stinkende stadsgrachten. Het nog niet bekend zijn met de bacteriologische
oorsprong van vele ziekten is tezamen met het vervolgens opkomen van de
bacteriologie een factor geweest, die tot de invoering van tal van hygiënische
maatregelen aanleiding gaf. Coronel werd zo in Middelburg meer en meer
doordrongen van de betekenis van de hygiëne. De praktijk van alle dag leerde
hem, hoe in vele gevallen het uitbreken van ziekten konden worden voorkomen
en hoe alleen hygiënische maatregelen zegenrijke gevolgen bleken te hebben.
Middelburg gold als een van de allerongezondste steden van Nederland. Hij
wierp zich eerst op de studie van het armenwezen in die stad en kwam tot het
inzicht, dat de armoede één van de grootste bedreigers van de gezondheid was.
Na grondige onderzoekingen ter plaatse publiceerde hij zijn eerste grote werk:
’’Middelburg voorheen en thans” .
In deze ’’Bijdrage tot de kennis van den voormaligen en tegenwoordigen
toestand van het armwezen aldaar” werden de nadelige gevolgen van de
armoede voor lichaam en geest aan de kaak gesteld en tevens een aantal wegen
aangegeven, langs welke tot verbetering van de gezondheidstoestand van de
bevolking zou kunnen worden gekomen. Dit werk legde ook de grondslag voor
Coronel’s verdere economisch-sociale studies.

Na het armwezen nam hij andere vraagstukken ter hand. In een reeks krante-
artikelen wees hij op de invloed van slechte behuizing en pleitte hij voor de
bouw van goede arbeiderswoningen. Ook bracht de studie van het armwezen
hem op het terrein van de fabrieksnijverheid zelf. In Middelburg bestond toen
n.1. wat textielindustrie en Coronel trof de fabrieksarbeiders onder zijn armen
aan. Hij ontdekte, dat de ziekten van een groot deel van zijn patiënten ook te
maken hadden met de omstandigheden, onder welke zij in de fabriek moesten
werken.
Hij ontwierp een uitvoerig plan tot een onderzoek naar de hygiënisch-sociale
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toestand van de calicotwevers (calicot is een soort fijn linnen, zo genoemd naar
de stad Calcutta) in de fabrieken op Walcheren en bracht dat ter sprake in de
Vereniging van Genees- en Heelkundigen van Zeeland. Het gevolg was, dat aan
hem werd opgedragen, een enquête in te stellen. Nu werd hij een geregeld
bezoeker van de calicotweverijen. Hij ging zelf aan de weefstoel zitten, om zich
de handgrepen van het weven eigen te maken. Hij leerde de noden en ellende
van de fabrieksarbeiders kennen en de ziekten en gebreken, die zij in die
bedrijven vertoonden. Hij werd doordrongen van de noodzakelijkheid, dat van
hogerhand tussenbeide gekomen moest worden, om de vele misbruiken tegen te
gaan en vooral om de vrouwen en kinderen, werkzaam in die fabrieken, door
wettelijke maatregelen te beschermen tegen overmatige en ongezonde arbeid.
Met deze onderzoekingen heeft hij in zekere zin een begin gemaakt met de
beoefening van de bedrijfsgeneeskunde in Nederland. Coronel was overigens
niet de enige medicus, die al vroegtijdig in de fabrieken een arbeidsterrein zag
ook voor de arts. Hij bevond zich daarbij in het gezelschap van medestanders
als Ali Cohen en Van Hengel.
Wel was hij het, die zich jarenlang bijna uitsluitend met deze vraagstukken zou
bezighouden.

Naar Amsterdam
In de herfst van 1860 verliet hij de hoofdstad van Zeeland om zich in
Amsterdam te vestigen, eveneens als stadsgeneesheer.
In tegenstelling tot Middelburg was Amsterdam een stad, waar het economisch
leven een steeds stijgende lijn vertoonde. Toch moest ook daar van de toen
ongeveer 265.000 inwoners ongeveer het vijfde deel op stadskosten medische
hulp krijgen. Allereerst zette hij zijn studie over de fabrieksnijverheid en
gezondheidsleer voort. Hij stelde zich op de hoogte van de toestand in de
fabrieken in de voornaamste industriële landen en van de fabriekswetgeving
aldaar. Een omvangrijk werk: ”De gezondheidsleer toegepast op de fabrieks
nijverheid” was het resultaat. Het boek verscheen in 1861 te Haarlem, juist
toen daar de Algemene Nationale Tentoonstelling van Nijverheid werd
geopend. Zij trok in hoge mate de aandacht van staathuishoudkundigen,
industriëlen en beoefenaars van de sociale studieën. Maar er kwam ook felle
kritiek onder meer tegen de door Coronel gehuldigde beginselen van wettelijke
bescherming van kinderen en vrouwen in fabrieken en werkplaatsen, omdat
men dit in strijd achtte met het vrijheidsprincipe. Maar Coronel liet zich niet
ontmoedigen. Al zijn beschikbare tijd offerde hij op aan verdere onder
zoekingen naar de gezondheidstoestand van fabrieksarbeiders. Maanden
achtereen bezocht hij de diamantslijperijen te Amsterdam. Ook bestudeerde
hij de toestanden in de tapijtweverijen van Hilversum, waar zijn vriend Dr. van
Hengel al sedert jaren gegevens verzameld had. Coronel’s publicaties over die
beide onderzoeken in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde vormen een
stuk sociale aetiologie van de eerste orde.

De Hilversumse tapijtwevers
Uiteraard interesseert ons hier in het bijzonder, wat Coronel te Hilversum
aantrof. Zijn eerste artikel in genoemd tijdschrift, jaargang 1862, is getiteld:
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”De Hilversumse industrie, een hygiënisch-sociale studie” . Hij noemt zijn
onderwerp in de eerste plaats belangrijk, omdat het gaat over de invloed van
oen tak van industrie, die in Nederland duizenden mensen bezighoudt. Voorts
omdat het hier over werk gaat, dat in de plaats van onderzoek. Hilversum, op
zeer grote schaal gedaan wordt door personen van elke leeftijd en van beide
geslachten, die de bewerkingen geheel uit de hand verrichten, zonder dat
daarbij hun fysieke kracht door machinale krachten wordt ondersteund.
Tenslotte belangrijk, omdat deze tak van industrie nog niet eerder onderzocht
was uit een oogpunt van hygiëne. Althans in de ten dienste staande literatuur
heeft hij niets over de hygiëne van de koehaar-tapijtwerkers kunnen vinden, dat
de naam van nauwgezette en speciale behandeling mag dragen.
Bij de beoordeling en waardering van de invloed, die een tak van industrie op
de gezondheid en de levensduur van de mens heeft, komen - aldus Coronel -
twee hoofdzaken in het geding: de onmiddellijke invloed van het werk zelf en de
omstandigheden waaronder het wordt verricht, dus de leefwijze, huisvesting,
voeding en andere sociale omstandigheden, waaronder de persoon die het werk
doet, leeft.
Laten we Coronel hier een eindweegs op de voet volgen bij zijn verder betoog,
om een indruk te krijgen van de wijze waarop hij te werk gaat.
Eerst dus over de arbeid zelf. De Hilversumse industrie kan worden
onderscheiden in de tapijtweverij en de weverij van effen garen, het
zogenaamde Hilversums wit en die van baaien stoffen. Omdat de tapijtweverij
verreweg het grootste deel van de arbeidende bevolking bezighoudt en de
laatste soort van weven weinig of niet verschilt van de calicot-weverij op
Walcheren, waarover de schrijver al eens eerder een studie gepubliceerd heeft,
zal hij het hier uitsluitend over de tapijtweverij gaan hebben. De
werkzaamheden van de tapijtindustrie worden ten dele aan huis, ten dele in de
fabrieken verricht. Aan huis wordt het kaarden, spinnen en tweernen gedaan,
in de fabriek het malen (ook snorren of kloppen geheten), het bereiden en
verven, het spoelen en weven van de grondstoffen. Het personeel, dat in die
industrie werkt, moet onderscheiden worden in kaarders en spinners (mannen
en vrouwen), spoelers, tweerners en knoopsters, calefacters en wevers. Coronel
geeft dan een tabel van de soort en het aantal werklieden in de Hilversumse
tapijt- en baai-industrie, gerangschikt naar leeftijd, geslacht en burgerlijke
stand. Wij zien hieruit, dat het grootste gedeelte, ruim 67%, in de
huisindustrie werkzaam is. Hij gaat dan op drie hoofdzaken letten: de
grondstof die bewerkt wordt; de wijze waarop die verwerkt wordt en de plaats
waar dat gebeurt.
De grondstoffen, die in de tapijtindustrie van Hilversum verwerkt worden zijn:
koehaar, geitehaar, wol, katoen, linnen en jute.
Daarvan is de bewerking van koe- en geitehaar het schadelijkst voor de
gezondheid, de wol het moeilijkst te bewerken. De laatste wordt, na ontvet te
zijn, naar de Utrechtse en Tilburgse spinnerijen gezonden om daar tot draden
gesponnen te worden. Het minst schadelijk zijn de wollen karpetten en die uit
een linnen of juten ketting bestaan. Wat de soort tapijten betreft, zijn de
gewerkte (Schotse) tapijten het gemakkelijkst te bewerken, dan volgen de
koeharen tapijten en het moeilijkst zijn de wollen karpetten, zowel wegens de
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grondstof als wegens de aanzienlijke breedte, die zij soms innemen.

De bewerkingen
Dan beschrijft Coronel nauwkeurig de verschillende soorten van bewerkingen.
Het sorteren en zuiveren van de grondstoffen wordt door dezelfde soort
arbeiders en veelal door dezelfde personen gedaan. Dat zijn de calefacters, die
zo heten, omdat zij tegelijk belast zijn met het stoken van het fornuis, waarin
de verfketels zitten. Zij moeten de balen uitpakken, de grondstoffen naar de
zolders brengen, de goede en de minder goede grondstoffen van elkaar
scheiden en vervolgens de haarballen zuiveren, wat gewoonlijk snorren wordt
genoemd. Dat zuiveren van het koehaar geschiedt gewoonlijk met een
handmolen. In maar twee gevallen wordt de snormolen in Hilversum door een
paard gedreven. Zowel bij de handmolen als in het andere geval bestaat de
machine uit een grote kast met een inhoud van ongeveer 7 kubieke meter.
Daarin beweegt horizontaal een houten spil, voorzien van houten of ijzeren
pinnen, met een handrad door middel van een snoer gedraaid door een
volwassen man en een jongen. Die kast heeft van boven een deksel, waaruit de
tweede calefacter (de snorjongen) gedurig het dooreengeklopte haar verwijdert
en ze opnieuw vult.
Soms bevindt zich terzijde van die kast een vierkante houten buis, die in de
buitenlucht uitkomt om het wegstuivend stof te verwijderen.
Dan het kaarden, spinnen en tweernen. Het gezuiverde stof of vermengde haar,
dat toch nog een grote hoeveelheid kalkstof en andere bestanddelen bevat,
wordt nu door de kaarder met zijn kaardmachine (twee vierkante houten
plankjes met schuins staande stalen naalden) uitgepluisd, van het overtollige
stof en ongelijke haar ontdaan en daardoor tegelijk uiteengeward om het tot
een zogenaamde lok te kammen.

Het gekaarde haar wordt dan gesponnen,
wat staande gebeurt met een voorwaartse
en teruggaande stap van de linkervoet,
terwijl de linkerhand het spinsel op de nop
plaatst en het uitrekt, om de draad dan
weer te laten schieten. De rechterhand
beweegt het wiel: de arm is daarbij steeds
sterk van de borst geweken en in aan
houdende draaiende beweging.
De gesponnen enkelvoudige draad wordt
ten laatste tot meerdere stevigheid of om
verschillende kleuren bijeen te brengen,
met een andere verbonden en ineenge
draaid, het z.g. tweernen, als bewerking
van het spinnen verschillend, maar minder
vermoeiend, omdat het minder stof geeft
en ook niet het gedurig heen en weer
stappen vereist.
Dr. Samuel Senior Coronel
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Behalve deze wijze van tweernen, wat alleen voor de inslagdraad gebeurt,
bestaat er nog een tweede soort van tweernen, dat op grote tweernmolens langs
klossen en haspels geschiedt. Daaruit wordt de ketting-draad gevormd. Dit
werktuig wordt met een handwiel, gewoonlijk door twee personen, bewogen.
Voorts het bereiden en verven van het haar en de wol. De calefacter is belast
met het uitkoken van het gesponnen haar, het verven en bereiden van het
gesponnen weefsel en het ontvetten van de wol. Dit laatste geschiedt te
Hilversum nog geheel volgens de oude methode, door de wol met rottende urine
en een loog te behandelen en ze met water af te wassen. Het verven geschiedt in
grote ketels, waarin de verfstoffen, meestal verschillende houtsoorten
vermengd met minerale zouten en zuren, gekookt worden. De geverfde
strengen worden dan in de open lucht op een houten rek (paard genaamd)
gehangen, uitgewrongen en geklopt, in bossen verenigd, om dan in de Gooise
Vaart gespoeld en tenslotte ’s zomers buiten, 's winters in de werkplaatsen,
gedroogd en uitgeklopt te worden.

Het spoelen en het weven
De bereide en geverfde draden komen nu in handen van de spoeler. Die windt
de draad door middel van een handspoelwerktuig op, tot een langwerpige peer
vormige klos. Heeft het spoelen aan huis plaats, wat regel is bij de
streep-(molton-)wevers en bij enkele tapijtwevers, dan zit de spoeler bij gebrek
aan ruimte gewoonlijk onder het weefgetouw in gebogen houding. In de
fabrieken zit hij gewoonlijk naast het getouw en is daardoor vrijer in zijn
bewegingen. Dat werk wordt in de regel door kinderen en bejaarde mannen
gedaan. Spoelen is de hoop van de jeugdige spinner en de laatste toevlucht van
de volwassen en afgewerkte wever.
Want de jongen, die de gelukkige leeftijd van twaalf jaar bereikt, hoopt eens
zijn ideaal verwezenlijkt te zien om tot de hoogste trap van maatschappelijke
welvaart die hij zich denken kan te geraken: zwartwever worden. Alvorens dit
te bereiken, moet hij zich enige jaren het vervelende werk van spoeler
getroosten.

De zwartwever op zijn beurt, die door jaren arbeid in de bloei van zijn leven, te
zwak en te ziekelijk is geworden om het weven voort te zetten, moet zich
getroosten, weer aan het spoelwiel, naast zijn jeugdige makker plaats te nemen
en moet zich met de verdienste van de knaap tevreden stellen. (Zulk een
invalide van even vijftig jaren verdient gewoonlijk met dit werk ƒ1,80 in de
week, maar kan het, met overwerken in de zomer, bij 17 uren dagarbeid, tot
ƒ3,50 brengen).
Het kettingscheren bestaat in het opwinden van de kettingdraden, dat gebeurt
op grote horizontaal bewogen haspels, in de fabrieken geplaatst.
Tenslotte komen wij aan de eigenlijke fabrieksarbeider, de tapijtwever, hier
zwartwever genoemd, ter onderscheiding van de streep- of witwever. Met
enkele uitzonderingen is het hele personeel van de tapijtwevers in de fabrieken
verenigd. Het tapijtweven geschiedt te Hilversum nog geheel volgens het oude
systeem.
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Men weeft uit de hand. De werkman is in een half zittende, half staande
houding geplaatst. De spoel wordt bij afwisseling dan met de linker-, dan weer
met de rechterhand geworpen en het aanslaan van de lade geschiedt eveneens
beurtelings met de hand die de spoel geworpen heeft. Bij karpetten van
aanzienlijke breedte, die door twee wevers geweven worden, heeft die beurt
wisseling niet plaats en onderscheidt men een linkse en een rechtse wever. Het
scheerwerk wordt bewogen door de ondergeplaatste traplatten, bij de effen
tapijten twee in getal, bij de gewerkte en gekeperde ten getale van 4 - 8, die met
de voeten worden bewogen. Het oprollen van de afgewerkte stof gebeurt met
een ijzeren hefboom, die aan de rechteronderzijde van het weefwerktuig is
geplaatst.

De gevolgen
Uitgaande van deze rustige observaties - voor wie in de plaatselijke geschiedenis
van Hilversum geïnteresseerd is tegelijk een voortreffelijk stuk documentatie -
bouwt Coronel dan zijn betoog op, waarvan we hieronder de voornaamste
punten kort samenvatten. De huisarbeid werkt nog veel nadeliger op de
gezondheid dan de fabriekarbeid, zegt hij. Maar in de fabrieken gelden ook in
de Hilversumse industrie zoals elders in den lande geconstateerd, als de hoofd
gebreken: onvoldoende dagverlichting en gebrekkige ventilatie. Zowel bij
thuisarbeid als in de fabriek zijn de werklieden in sterke mate blootgesteld aan
de invloed van het haarstof. Verreweg de meesten lijden daardoor aan een
chronische bronchitis en sterven al in de bloei van hun bestaan aan emphyseem
of tuberculose. Ook oogaandoeningen, huidaandoeningen, maag- en darm-
stoornissen, breuken, hartafwijkingen door slechte longfunctie, ruggegraat-
verkrommingen, treft hij veelvuldig aan. Uitvoerig brengt hij de beklagens
waardige verschijning van het type wever ten tonele. En dan de kinderarbeid.
Vooral met spinnen wordt door kinderen al op zesjarige leeftijd begonnen. Het
dagwerk voor deze kinderen wordt gerekend op twaalf uur.
Om de invloed van deze fysieke belasting op de ontwikkeling van de kinderen
na te gaan, heeft Coronel tal van metingen verricht. De kinderen van fabrieks
arbeiders staan in lichaamslengte verre ten achter bij die van ouders met
andere beroepen.
Al vroegtijdig is het bestaan van de arbeider ellendig, maar hij weet niet beter.
De gewoonte van te lijden, van te ontberen, van zich dood te werken is voor
hem een normale toestand geworden.
Zij staan, zegt Coronel, als mummies in een eeuw van beschaving, in een eeuw
die zo gaarne spreekt van humaniteit en filantropie.
Hij besteedt ook veel aandacht aan de invloeden van de sociale
omstandigheden, allereerst de lonen. Die van de Hilversumse textielarbeiders
variëren van ƒ  3,19 tot ƒ  7,13 per week, ten enen male onvoldoende om een gezin
goed te voeden. Die lage lonen geven aanleiding tot een aaneenschakeling van
lijden en openen de weg tot fysiek en zedelijk verval. Ook de voeding laat veel te
wensen over. Dat begint al bij de zuigelingen. Het percentage borstkinderen is
bedroevend klein. Met de voeding van de volwassen arbeiders is het niet beter
gesteld. Behalve dat het voedsel slecht van kwaliteit is, hoofdzakelijk uit meel
spijzen bestaand, zijn er nog andere schadelijke factoren, zoals het eten van
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z.g. vildersvlees, vaak afkomstig van zieke runderen of paardem, en het
gebruik van sterke drank. Ook over de woningen en over de verpleging danwel
de afwezigheid daarvan bij ziekte kan hij alleen maar ongunstig getuigen. Hij
geeft dramatische voorbeelden van aangetoonde uitwassen. Zo signaleert hij als
voorbeeld van zedelijk verval, hoe de kindersterfte tot een speculatie wordt in
het vooruitzicht op de gelden van de begrafenisfondsen, zodat de dood van een
jong kind als een buitenkansje wordt beschouwd en de zorg bij ernstige ziekte
wordt verwaarloosd. Verder een opsomming van geconstateerde onzindelijk
heid en vervuiling met alle schadelijke gevolgen van dien voor de gezondheid.
Hij wijst op de vele gemeentelijke bepalingen die er zijn en die op zich heel
doeltreffend zijn, maar op de uitvoering waarvan geen enkel toezicht wordt
gehouden. Bij de oprichting van fabrieken in de laatste tien jaren is door het
openbaar bestuur uit een oogpunt van hygiëne niets in acht genomen. De
overheid dient niet te wachten met maatregelen, tot een aanklacht bestaande
grieven en misbruiken aan de dag zal brengen. Vooral ook omdat het bekend
verondersteld mag worden, dat in een kleine gemeente niemand als aanklager
kan en wil optreden, zonder zich haat en schade op de hals te halen.

In datzelfde jaar 1862 verscheen er van Coronel een tweede artikel in het
Nederlandse Tijdschrift voor Geneeskunde: ,,De Bevolking van Hilversum in
verband met hare Industrie. Ene statistische Studie” . Coronel publiceerde in
dit artikel een zeer uitvoerige, gedetailleerde en grondig beredeneerde sterfte-
statistiek van de bevolking van Hilversum over de jaren 1850 tot 1859. In de
eerste plaats bleek de grote kindersterfte bij de fabriekarbeiders: ruim twee
derde van de kinderen stierf beneden de vijf jaar. Maar ook van de mensen van
boven de vijf waren de sterftecijfers bij de fabrieksarbeiders verreweg het
ongunstigst. Van die werklieden stierven tussen het 20ste en het 50ste
levensjaar 47% van de mannen en 52% van de vrouwen. Voor de landbouwers
bedroegen deze cijfers 16% bij beide geslachten. De gemiddelde levensduur
van de overledenen die ouder dan vijf jaar geworden waren, bedroeg bij de
fabrieksarbeiders 37,26 jaar, bij de vrouwelijke 46,8 jaar.
Voor de landbouwers waren deze cijfers respectievelijk 64,35 en 71,36. Uit deze
cijfers trekt Coronel niet de conclusie, dat alleen de arbeid in de textielindustrie
verantwoordelijk was voor een zo grote sterfte. Hij wil met deze statistieken
slechts de ongunstige gezondheidstoestand van de fabrieksarbeiders in het
algemeen laten zien, veroorzaakt door een complex van factoren.

Hilversum midden in de vorige eeuw
Om ook buiten de enge kring van de vakgenoten de wantoestanden bekend te
maken en te wijzen op mogelijkheden ter verbetering, schreef Coronel in het
volgend jaar (1863) een tweetal artikelen in De Gids onder de titel ”In ’t Gooi” .
Ze zijn later ook gebundeld als een afzonderlijke brochure uitgegeven.
Zowel om u iets te laten proeven van Coronel’s stijl als hij zich instelt op het
overtuigen van een breder publiek, als om de lezer de gelegenheid te geven de in
Hilversum gangbare visie op deze periode te toetsen aan die van een
nauwkeurig waarnemend ooggetuige, volgen hier de alinea’s, waarmee het stuk
aanvangt.
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„Bekoorlijk” , aldus deze tekst, „is het aanzienlijke dorp Hilversum gelegen in
het prachtige Gooiland. Verscholen achter eene golvende heuvelrij rust het oog
met welgevallen op de zware bosschen die het als insluiten, en die eene
verscheidenheid van houtgewas aanwijzen, zoo als men maar weinig in ons
vaderland aantreft. Slank rijst het statige naaldhout uit den bemosten grond,
en welig groeit daarnaast het groenend eikenhout, dat zoo rijke schakeringen
aanbiedt in zijn bontgekleurd loof. Weinig verder en het golvend graan gaat als
gebukt onder den zwaren last der rijkgeladen aren, terwijl het krachtige vee in
welgevulde leden en helderen glans van huid een goed getuigenis aflegt van de
rijke weiden. Geen wonder dan ook, dat de vermogende stedeling gaarne in zoo
lieflijk een oord zijne verpoozing zoekt van het drukke stadsgewoel, en dat hij
door zijn sierlijke woningen niet alleen de bevalligheid van het landschap
verhoogt maar dat hij ook de welvaart der bewoners, in wier midden hij zich
verlustigt, gaarne verhogen wil. Gelukkig zullen dan ook velen allicht de
bevolking noemen die daar woont, in een landschap zoo rijk gezegend door de
natuur, en zoo geliefkoosd eene plek door al wat rijk en machtig is in den
lande. Daar zal geene behoefte onbevredigd blijven, daar althans zullen
welvaart en tevredenheid, zoo meent men voorzeker, heerschen.
Helaas! Het tegenovergestelde is eene maar al te treurige waarheid en in eene al
te scherpe tegenstelling met die schone natuur. Te midden van al die landelijke
kalmte, dien uiterlijken schijn van welvaart, rijkdom en tevredenheid leeft eene
bevolking, waarvan het eene deel krachtig, bloeiend, welvarend is en voorspoed
geniet, wier vlijt door de zegeningen van gezondheid en een lang leven
bekroond wordt, terwijl het andere gedeelte, bij evenveel werkzaamheid, een
ellendig bestaan voortsleept.
’t Is de landbouwer en de fabrieksarbeider die zo scherp een contrast met
elkaar vormen in welvaart, toch door een ieder te verkrijgen die werken wil en
werken kan. In tegenstelling met den landbouwer ziet men daar den fabrieks
arbeider, bij grote produktiviteit, een zoo aanzienlijk sterftecijfer vertoonen,
dat hun aanwas nauwelijks merkbaar is. Zij leven enkel voor den arbeid, maar
kwijnen onder den arbeid weg, ja bezwijken door den arbeid. Ongelukkig door
de tyrannie en de onkunde van anderen, ongelukkig door eigen onmacht en
onwetendheid, getuigen zij tegen de wetten van het leven en worden daarvoor
gestraft... met een vroegtijdigen dood. Voor hen geen natuurschoon, geene
gezondheid en welvaart, voor hen geen vrede met het leven! Alleen ’s levens
schaduwzijden schijnen zij te mogen kennen. Hun leven is van den beginne tot
aan het graf, een onafgebroken strijd tussen harden arbeid, ziekte, kommer en
ellende....”
Aldus de inleiding tot dit Gids-artikel, waarin Coronel de resultaten van zijn
eerder in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde gepubliceerd
wetenschappelijk onderzoek voor de Nederlandse ontwikkelde leek toe
gankelijk tracht te maken. Hij besluit dit artikel als volgt: ...want vast staat
het bij ons, dat Hilversum waarlijk niet alleen staat onder de industriële
gemeenten van ons vaderland, waar dergelijke misbruiken aangetroffen
worden” .
Coronel en het kind
Coronel’s onderzoekingen te Hilversum hebben hem eens te meer ook
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gestimuleerd, zijn verbeten pleidooi op landelijk niveau voort te zetten voor het
totstandkomen van een wet op de kinderarbeid, waaraan hij in al de jaren, dat
hij te Amsterdam vertoefde zoveel van zijn krachten wijdde, als hij er maar vrij
voor kon maken. Die onderzoekingen te Hilversum hadden hem opnieuw
geleerd, dat het vooral de vroegtijdige arbeid was, die als oorzaak van de
onvoldoende ontwikkeling van het fabriekskind moest worden aangemerkt.
Hij was een van de eersten, die als enige remedie tegen kinderarbeid zag het
ingrijpen van de staat door het uitvaardigen van wettelijke maatregelen. Men
kon hier naar zijn mening niet rekenen op de humaniteit van ouders en
fabrikanten. In tal van publicaties heeft hij steeds weer gewezen op de gevaren
van kinderarbeid voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid.
Hoe langer hoe vaster ervan overtuigd, dat er een sterk verband bestond tussen
het optreden van ziekten en de levensomstandigheden, werd hij óók een van de
eersten, die het terrein van de schoolhygiëne betrad. Hij richtte zijn onderzoek
het eerst op de bewaarschool, waar de eisen, door de gezondheidsleer gesteld,
het meest met voeten werden getreden en dat op de leeftijd van de kinderen, die
als bij uitstek kwetsbaar kan worden aangemerkt.
Hij verzamelde uitgebreid feitelijke gegevens over het bewaarschoolwezen in
Amsterdam en vond er onbeschrijfelijke toestanden.
Zijn boek ”De Bewaarschool” , in 1864 verschenen, het derde grote werk dat hij
binnen vijfjaren de wereld inzond, is baanbrekend geweest, het eerste door tal
van verbeteringen in Amsterdam en elders en uiteindelijk ook door het
doorwerken van zijn invloed bij het tot stand komen van een wettelijke regeling
voor het hele land.

In Leeuwarden
In 1867, na het jaar daarvoor op zijn verzoek eervol ontslagen te zijn als stads
geneesheer te Amsterdam, werd hij door de Minister van Binnenlandse Zaken
benoemd tot secretaris en plaatsvervangend lid van de Geneeskundige Raad
van Friesland en Groningen. Hij verhuisde in verband daarmee naar
Leeuwarden.

Genoemde Raad was zeker wel een van de meest actieve in Nederland. Een
grote stuwende kracht ging uit van voorzitter Ali Cohen, die nu voortaan
Coronel - met wie hij uiteraard in het verleden al meer samen op de bres had
gestaan - als zijn secretaris naast zich vond. Van diverse speciale commissies,
door de Raad ingesteld, heeft Coronel deel uitgemaakt, terwijl hij ook daar
buiten tal van initiatieven nam, met ongelooflijke regelmaat publicaties het
licht deed zien en ook in het plaatselijk en gewestelijk verenigingsleven zeer
actief was. Ook was hij jarenlang een van de vaste medewerkers van de
Leeuwarder Courant, die een ruime aandacht besteedde aan de opkomst van de
arbeidersbeweging. Het geheel van Coronel’s werkzaamheden overziende,
krijgt men de indruk van een welhaast verbijsterende hoeveelheid, gepaard aan
een zeldzaam hoog peil van bekwaamheid en vakkundigheid.

In Leeuwarden leerde hij zijn tweede vrouw kennen, Henriette Vos uit Leiden,
dochter uit het grote en opgewekte gezin van een wolfabrikant en enige
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bekendheid genietend als concertzangeres. Zij kregen drie kinderen, twee
zoons en een dochter.

Dr. Van Hengel’s boek
Ook in die Leeuwarder periode zou hij toch nog eens zijn aandacht op het Gooi
richten en wel naar aanleiding van de verschijning van het monumentale boek
van Dr. van Hengel ”De Geneeskundige Plaatsbeschrijving van Gooiland” ,
door een ongenoemde deskundige voor uitgave bewerkt. Men krijgt de indruk,
dat Van Hengel, die met de problematiek van zijn plaats van inwoning
natuurlijk heel taktisch moest omspringen om iets te kunnen bereiken, bij tijd
en wijle een machtig bondgenoot had in een ’’buitenstaander” als Corcnel, die
zich zoveel meer harde waarheden, vrijelijk uitgesproken, kon veroorloven. In
de Gids van 1876 vinden wij een artikel van Coronel onder de titel: ”Het Gooi
als Herstellingsoord” .
Coronel betoogt dat het boek van Van Hengel in hoge mate de aandacht
verdient, maar hij ziet ervan af, er een resumé van te geven, om niet in
herhaling te vallen van veel dat vroeger door hem is gezegd, niet zo goed, maar
zeker geheel anders. En het onderwerp wint juist door de ’’eigenaardige kleur,
die des schrijvers bekende oorspronkelijke wijze van behandelen hier en daar
over zijn arbeid verspreidt” in belangrijkheid en aantrekkelijkheid. Die kleur,
die verve, heeft de bewerker zoveel mogelijk trachten te bewaren en terug te
geven. Menige schijnbaar onbetekende zaak krijgt daardoor relief en wordt in
een helder licht geplaatst. Menige bladzijde zou een ’’begeerige studie voor de
corypheeën onzer schilders kunnen heeten, om met de kleuren van hun palet de
verve van de schildering met de pen, terug te geven. Ja, een Hildebrand zou het
niet beneden zich moeten achten, er een schetsje voor een nieuwe Camera aan
te ontlenen.”
Maar op één hoofdstuk gaat Coronel dan in zijn recensie in, n.1. het achterin
het boek opgenomen opstel ’’Het Gooi als Herstellingsoord . In dit hoofdstuk
werd n.1. melding gemaakt van de plannen tot oprichting van een
herstellingsoord ”De Trompenberg” . Volgens Coronel was het te verwachten,
dat de directie, die in goede handen was, niets onbeproefd zou laten, om de
Trompenberg tot een geschikt binnenlands herstellingsoord te maken. Maar
hij is ook van mening, dat zolang het gemeentebestuur van Hilversum nog niet
de moed heeft om een eens uitgevaardigde maatregel tot wering van bronnen
van besmetting, zoals mestvaalten, te handhaven, zolang de gemeenteraad de
edelste bedoelingen van deskundigen in de wind sloeg of tegenwerkte, zolang
fabrikanten en neringdoenden, ja zolang burgers van elke rang en stand de
eerste geboden der gezondheidsleer met voeten treden, Hilversum een
gevaarlijke omgeving voor een herstellingsoord betekent. Eerst zouden on
getwijfeld werken van openbaar nut, in het belang der volksgezondheid, op
grote schaal tot stand moeten worden gebracht.
Dan pas kan de Trompenberg door het publiek als een herstellingsoord worden
beschouwd. Maar nog liever zou Coronel de Trompenberg als een ’’gezond-
heidsoord” zien. Personen, vooral kinderen, van een zwakke consitutie,
moesten daarheen gaan om ”met volle teugen de reine, geurige en versterkende
lucht in te ademen, om de huid aan de koesterende en verkwikkende
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zonnestralen bloot te stellen; in één woord, om door een dagelijksch lucht- en
zonnebad, door long- en spiergymnastiek, hun lichaam te versterken. Vooral
gij, Amsterdammers, in een vunzige lucht ademende en werkende, gekweld
door klierziekte en door slechte spijsvertering, gaat gij daarheen in de zonnige
maanden van het jaar en doet er nieuwe krachten op, nieuwen levensvoorraad
voor de overige maanden van het jaar, welke gij gedoemd zijt in dien stank en
droesem te leven - indien uw vegeteren dien naam mag dragen” . Maar niet
alleen voor Amsterdammers, ook voor alle andere gezondheid en herstel
zoekenden uit de polders en overal vandaan en ook voor ouden van dagen acht
Coronel Trompenberg een geschikte plaats. Hij hoopt dat dit en menig
ander gezond oord op vaderlandse bodem nog duizenden ten zegen kan zijn.

Laatste jaren
Coronel heeft zich vooral in zijn laatste jaren zorgen gemaakt over wat hij
noemde ”het ziektekarakter van de tijd” , waarin de zenuwoverspanning naar
zijn oordeel een epidemisch karakter begon aan te nemen. Dit kwam, vond hij,
door de hoge eisen die het moderne leven aan het zenuwstelsel was gaan stellen
en het openbaarde zich in de sensatiepers, de extreme politieke stromingen, in
de wat hij noemde acute neurasthenie van de beurs, de filosofie van het
pessimisme, de naturalistische stroming in de kunst, het spiritisme en veel
andere zaken.
Gedurende die laatste jaren van zijn leven was hij een vrij eenzaam geworden
man. Zijn tweede vrouw overleed op 31 oktober 1887. Na haar dood sloot hij
zich op in zijn studeerkamer.
Hij werd een kamergeleerde. Op 63-jarige leeftijd stierf hij.
Dat was in 1892, hetzelfde jaar waarin eveneens een opvallend aantal anderen,
die een groot aandeel hadden gehad in de verbreiding van de hygiëne en haar
toepassingen, hun einde vonden: Allebé, Scheltema Beduin, Egeling, Carsten,
Van Cappelle en Van Hengel. Ali Cohen was al in 1889 overleden.
Onder hen was het Coronel geweest, die al vroeg de bedrijfshygiëne en de
kinderhygiëne als de belangrijkste terreinen afbakende.
Een koninklijke onderscheiding heeft hij nooit gekregen. Op zijn verlangen
werd er in de plaatselijke pers geen artikel aan zijn nagedachtenis gewijd.
Zijn betekenis is pas deze eeuw geleidelijk naar voren gekomen en het ziet er
naar uit, dat dit gaandeweg nog veel meer het geval zal worden.

Literatuur

Over Coronel is zeer veel bijeen te vinden in:
Bergink, A.H.: "Samuel Senior Coronel [zijn betekenis voor de sociale geneeskunde in
Nederland]’’, academisch proefschrift, 1928, uitg. Van Gorcum Assen.
Dit werk bevat ook een volledig overzicht van alle publicaties van Coronel met beknopte inhouds
opgaven.
In verband met bovenstaande notities vestigen wij in het bijzonder de aandacht op de volgende
publicaties van Dr. Samuel Senior Coronel:
Middelburg voorheen en thans. Bijdrage tot de kennis van den vroegeren en tegenwoordigen
toestand van het armwezen aldaar.
Middelburg, Van Benthem en Jutting, 1859;
De ziekten der calicotwevers. Ned. Tijdschrift voor Geneeskunde, 1861, 497;
De Gezondheidsleer toegepast op de fabrieksnijverheid. Haarlem, De Erven Loosjes, 1861;
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De Hitversumse industrie. Een Hygiënisch-sociale studie. Ned. Tijdschrift voor Geneeskunde,
1862, 433;
De bevolking van Hilversum in verband met hare industrie. Eene statistische studie. Ned.
Tijdschrift voor Geneeskunde, 1862, 651;
In t Gooi. De Gids 1863:1, 436 en II, 46;
De Leidse lolfabrieken en haar invloed op de gezondheid der arbeiders. Ned. Tijdschrift voor
Geneeskunde, 1864, 223;
De diamantwerkers te Amsterdam. Eene hygiënische studie. Ned. Tijdschrift voor Geneeskunde,
1864, 633;
De Bewaarschool, haar verleden, tegenwoordige toestand en hare toekomst. Amsterdam. P.N. van
Kampen, 1863;
Volksgezondheid en volksbeschaving. De Tijdspiegel 1879, I, 16, 287, 390. 1880: III, 374. 1882:
III, 64, 178 en 435;
Het Gooi als herstellingsoord. De Gids 1876: II, 129;
Het ziektekarakter des tijds. Vragen van den Dag. 1887, 5.

De grote industrie van Weesp
Klein Wesop roem van ’t Vaderland,
Is onvergeteiyk door zyn Brand. door G.S. Koeman - Poel ■ Boertange

Zo dichtte Robbert Hennebo in 1700 een loflied op de brandersstad Weesp. En
waarlijk Weesp stond zijn mannetje op het gebied van jeneverstoken en
brandewijnbranden. Bereiden van brandewijn uit graan moet hier ten lande in
de tweede helft der 16-eeuw van belang geworden zijn. Dat ging niet vanzelf:
men trok vele verbodsbepalingen aan tegen het verstoken van koren tot het
genotsmiddel „sterke drank” . Als grote zonde werd het beschouwd die
’’Godsgave” in brandewijn te veranderen. Een zekere Casper Jansz Coolhaas
ging in zijn protesten zelfs zover dat hij ging spreken over ’’moutwater-gerst-
water-tarwe-rogge en verlegen bierwater” . Er werd zelfs gesproken van
’’spoelinge en vuijlnissewater” !
Hoe dan ook: Weesp kende aan het einde van de zestiende eeuw branders
binnen zijn poorten, getuige het feit dat er daar in 1588 al een
brandersfaillisement aan de orde was. Op Nederlandse bodem is dat vrijwel
zeker een primeur geweest. De stad lag gunstig ten opzichte van de
concurrentie. Weesper schuiten brachtten de brandewijn naar Amsterdam en
van daaruit voeren de beurtschepen naar alle oorden die maar te bereiken
waren.
Waarom die Weesper industrie zo’n grote vlucht nam al in het begin der
zeventiende eeuw valt gemakkelijk te verklaren. Zuiver water was en is voor de
jeneverindustrie niet meer of minder dan een levensvoorwaarde. Het water van
de Vecht, de rivier die aan Weesp al in vroegere eeuwen een wondermooie
aanblik verleende, was uitmuntend voor de bereiding van het geestrijke vocht.
Een hoedanigheid die b.v. het water van de Amstel niet bezat; reden waarom
Karei de Vijfde er in 1540 niet veel zin in gehad schijnt te hebben Amsterdam
met zijn bezoek te vereren. Hij vond het water daar nogal schadelijk voor zijn
gezondheid, zo wil een oud verhaal.
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Het was niet altijd een onverdeeld genoegen een brandersstad van naam en
faam te zijn. Hoe pittoresk overigens ook met al die klappende molenwieken.
Wieken van molens die het graan braken voor de drie en viermudsketels van de
stokerijen. Schepenbank en Vroedschappen moesten vaak beslissen in kwestie
die hinder, overlast of zelfs gevaar opleverden voor de stad. Bij een inspectie in
januari 1610 bleek dat Sebastiaen Claesz zonder meer twee schoorstenen in de
op stadsgrond gelegen noordmuur had laten metselen. Bovendien had hij, nog
erger, een houten bak laten graven in ’’stedes erf” en ”sijn geute” gebracht
door ’’stedes muur” . Een voorbeeldige terechtwijzing door het stadsbestuur
volgde dan ook weldra. De twee schoorstenen in de noordmuur moesten
worden afgebroken, de bak in ’’stedes erf” verwijderd en de vroegere toestand
diende hersteld te worden.

In 1630 stonden in Weesp de namen van vijftien branders te boek gesteld. De
stad was in 1613 uitgebreid naar het westen, welke uitbreiding in de volksmond
al gauw werd aangeduid met de ’’Nieuwstad” . Met de er achterliggende
terreinen werd dat de uitverkoren plaats voor uitbreiding en nieuwe vestigingen
der branderij.
Stinkende grachten was een verschijnsel behorende bij de welvaart die de
branderij-industrie aan Weesp bracht. Het afvalwater ofwel de spoeling liep
vrijelijk uit het op stadswater, de grachten daarmee verheffende tot open
riolen. Weesper ’’odeur” in de meest letterlijke zin. Maar de branders en
stokers waren vernuftige lieden op z’n tijd. Men ging zich toeleggen op het
fokken van de ’’Weesper student” oftewel het varken. De ervaring had geleerd

De "reus van de Heerengracht” beter bekend als molen "Het-Anker"
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dat de spoeling der stokerijen zich bijzonder leende om varkens vet te mesten.
Menig brandewijnbrander werd tevens varkenshouder en bekwaamde zich in
de opvoeding der ’’Weesper student” , wiens promotie "cum - laude” tevens
zijn einddoel was.
Na meer en minder goede tijden kwam er in 1671 een grote opbloei in de
branderswereld. Bij ’’placcaat” was in dat jaar een verbod uitgevaardigd dat
alle invoer van brandewijnen of ’’ghedisteleerde waateren” verbood. Dat had
een grote opbloei hier ten lande tot gevolg. Zo zelfs dat er op een gegeven
moment onvoldoende koper voor handen was om aan de vraag naar nieuwe
distileerketels te voldoen. Daarnaast bleek de Hollandse-Korenbrandewijn
zeer gewild in Scandinavië en Oost-Europesche landen zoals b.v. Polen.
En Weesp stuwde mee in de vaart door het brandersvolk ondernomen. Beslag
maken voor de distileerketels werd nu zelfs op zondag toegestaan tegen alle
vroegere keuren in, die alle werk binnen- of buitenshuis op zon- en feestdagen
verbood. Vanuit die periode stamt de aanvraag voor het oprichten van drie
nieuwe korenmolens in Weesp. De molens, ”het Bosch” , ”de Eendragt” en de
’’Vrintschap” werden gebouwd in de laatste tien jaren der 17e eeuw. Na een
aanvankelijke teruggang leefde in 1688 de industrie van gedistileerd vocht weer
zodanig op, dat er voldoende werk was voor die nieuwe maalbedrijven.
Een vreemdeling uit Zweden bezocht in 1759 Nederland en deed daarbij ook
’’Wesop” aan. Hij verbaasde zich buitengewoon over de lange smalle stad aan
de Vecht. In zijn reisdagboek maakte hij gewag van "Drankkoningen” met
hun heel grote werkplaatsen en stookketels. Het grote aantal ’’swijnen” dat
daarnaast knorrend in grote hokken rondscharrelde, deed hem Weesp als
"swijnen en brandersstad” betitelen.
Maar toen Bengt Femer Weesp op zijn rondreis door Nederland aandeed, was
de grootste bloei der branderij-industrie daar al voorbij. De stad kreeg zware
concurrentie te verduren van o.a. Schiedam. Al blijkt uit een opgaaf van 1771
dat door de Weesper branders toch nog de kleinigheid van 26300 liter moutwijn
per etmaal werd gebrouwen! In dat jaar steeg de prijs van de rogge dan ook
maar liefst tot 194 goudguldens per last. Met als bijkomende dreiging het
gevaar van een hongersnood. Op last van de Staten van Holland moest Weesp
maatregelen nemen en vaststellen dat de productie der jeneverstokerijen tot op
de helft werd terug gebracht.
Het veelbewogen jaar 1795 bracht ons de Bataafse-Republiek: in een vreemde
roes danste men om vrijheidsbomen. Men verwachtte vreugde van de nieuwe
omstandigheden; de "Bataafsche-Vrijheid” was evenwel van funeste invloed op
vele neringen alom in het land. Ook de Weesper jeneverindustrie viel onder
nieuwe bepalingen. Burger Heijdanis werd binnen de stad aangesteld als
inspecteur der branderijen. In Den Haag werd op 13 maart een decreet
uitgevaardigd waarbij aan de branders van Weesp werd toegestaan nog slechts
5/9 van het gewoonlijk gebruikte beslag te stoken. Twee maanden later
moesten de zes branders die toen nog een stokerij in Weesp hadden, opgave
doen van hun voorraden tarwe, rogge enz. Of de bepalingen van de ’’Bataafse-
Vrijheden” er mede debet aan waren dat het getal aan branders nog meer terug
liep? In 1816 waren er in Weesp nog vier branderijen, die gezamenlijk 28
personeelsleden in dienst hadden.
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Als weekloon brachten de stokers knechts ƒ6.10,— mee naar huis, zo
vermeldden de annalen uit die tijd.
De Weesper jenever was in tegenstelling tot het Schiedamse product bijzonder
geschikt voor vervoer naar het toenmalige Indië. Tijdens de lange reis bleef het
product van de Weesper stokerijen van uitzonderlijke kwaliteit.
’t Geen niet gezegd kon worden van de Schiedamse kwaliteit: dat product was
gauw aan verzuring onderhevig als de reis over zee lang duurde. Die
omstandigheid verwekte nogal naijver tussen de twee branderssteden in de loop
der tijden. Er liep zelfs een verwijt, dat Schiedammers de euvele moed hadden
gevonden hun mindere kwaliteit onder Weesper vlag te verkopen o.a. naar
Noord-Amerika.
Van de vele branderijen die Weesp zoveel voorspoed hadden gebracht waren er
in de 19e eeuw maar weinig meer over. In 1878 kocht de firma Rittenberg en
Schimmel nog een grote branderij op de Hoogstraat. Bij de bezittingen der
familie Schimmel behoorde ook de kapitale molen ”Het-Anker” met de
bijgebouwen aan de Heerengracht. De stenen onderbouw van die machtige
wiekendrager bleef tot op de dag van vandaag een herinnering voor de
Weespenaren.
Na de Schimmels en de hun verwante familie Bohlen bleef het met de
jeneverstokerij van Weesp bergafwaarts gaan. De laatste stokerij ging er in
1885 ter ziele. Maar Weesp, het ’’Schone Stedeke” aan de oever van de
stralende rivier De Vecht, schreef er drie eeuwen lang zo tussen 1580 en 1880
geschiedenis mee over gans de toen bekende wereld.

Bron n en verm eldi ng:
De branderijen in Holland, P.J. Dobbelaar [aanwezig in Kon. Bibl., Den Haag]
Gemeentearchief Weesp

r

Brouwerij en molen "Het-Anker" waren eens eigendom van de familie Schimmel, een
brandersbedrijf van naam en faam.

TVE 9-184



Goois Museum-historische afdeling de Vaart
door E.E. van Mensch - Hilversum

Een tentoonstelling van november 1979 tot februari 1980 in de historische
afdeling van het cultureel centrum de Vaart te Hilversum over het Goois
Museum.

Ruim een jaar geleden heeft R.W.C. Baron van Boetzelaer in TVE (8-23/26)
een artikel geschreven over het verleden en de toekomst van het Goois
Museum.
Om niet in herhaling te vervallen zal ik hoofdzakelijk ingaan op het wel en wee
van de collectie welke het Goois Museum bijeengebracht werd.

De eerste gedachte aan het bijeen brengen van Gooise oudheden werd
uitgesproken door de heer F.E. Farwerck, directeur van de voormalige tapijt-
fabriek VENETA op een bijeenkomst van de Rotaryclub te Hilversum. Hij
betoogde ondermeer dat veel Gooise oudheden verloren waren gegaan en dat de
nog aanwezige snel verloren dreigden te gaan indien er geen maatregelen
zouden worden genomen. De Rotaryclub afdeling Hilversum besloot hierop het
initiatief te nemen tot de oprichting van een oudheidkamer. In een tweetal bij
eenkomsten in september 1933 van enige Rotarians en een aantal
belangstellenden werd de grondslag gelegd tot de oprichting van een
oudheidkamer voor Hilversum en omstreken. Het gemeente-bestuur van
Hilversum werd hierop verzocht de commissiekamer in het voormalige
Raadhuis aan de Kerkbrink ter beschikking te stellen.
Eén van de Rotarians, de heer H. Heyenbrock, kunstschilder te Blaricum en de
heer W.J. Rust werden gevraagd zich met het verzamelen van ’’museum
waardige” voorwerpen te belasten.
Op 29 maart 1934 werd de stichting ’’Museum voor het Gooi en omstreken”
opgericht.
Uit artikel 2 van de stichtingsacte bleek dat het doel tweeledig was. Ten eerste
het oprichten en in stand houden van een museum betreffende de geschiedenis
en de ontwikkeling van het Gooi en de omliggende gebieden en ten tweede, de
bevordering en de verhoging van de kennis omtrent de streek.

Het initiatief tot de oprichting van een museum bleek een succes. Al spoedig
werd de commissiekamer te klein. De stichting verzocht het gemeentebestuur
de gehele benedenverdieping van het oude Raadhuis aan de Kerkbrink te
Hilversum als museum te mogen inrichten.
Door grote inzet en inspanning, waarbij vooraal de directeur, de heer H.
Heyenbrock en de conservator, de heer W.J. Rust genoemd mogen worden was
het mogelijk het ’’Goois Museum” op 18 november 1935 officieel te openen.

In eerste opzet bestond het museum uit acht afdelingen. Deze indeling bleef op
enkele onderdelen na in de loop der jaren ongewijzigd.
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Goois Museum

afdeling 1.- de Gooise bodem, een collectie zwerfstenen welke in het Gooi
waren gevonden. In november 1935 werden al een honderdtal stenen tentoon
gesteld.
Drie jaar later was dit aantal tot het drievoudige gestegen. De verzameling gaf
een vrij volledig beeld van de in het Gooi voorkomende steensoorten.

afdeling 2.- de afdeling natuurlijke historie moest een overzicht geven van het
Gooise planten- en dierenleven in de natuur. De afdeling kon niet geheel van de
grond komen. Het was veelal vrij eenvoudig het materiaal te verzamelen maar
de kosten voor conservering waren vaak zeer hoog. In de beginperiode werd
aandacht besteed aan de Gooise zijderups en bijenteelt.
In 1937/38 werd de afdeling flora en fauna van het Gooi voorlopig opgeheven.

afdeling 3.- oudste cultuur en middeleeuwen. Deze afdeling bestond
hoofdzakelijk uit de verzameling archeologische voorwerpen. Van het
Rijksmuseum van Oudheden te Leiden konden enkele urnen en prehistorische
voorwerpen afkomstig uit het Gooi in bruikleen worden verkregen. Om de
verzameling te kunnen verrijken werd na kontakt met Dr. Holwerda van het
Rijksmuseum van Oudheden toestemming verleend voor een opgraving op de
Crailose heide. Bij de opgraving in juni 1934, onder leiding van Dr. Holwerda
en Dr. Bursch werden in 2 weken 13 urnen opgegraven. Deze kwamen allen in
de verzameling van het Goois museum.
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Tevens kwam het museum door deze opgraving in het bezit van veel
fotomateriaal over het opgraven van een grafheuvel.

afdeling 4.- de latere geschiedenis en folklore van het Gooi. Hieronder
behoorden de gevelstenen en prenten, Gooise gebruiksvoorwerpen,
Loosdrechts porselein, kleding, de topografische verzameling, bestaande uit
kaarten, prenten en tekeningen.
Veel voorwerpen werden in bruikleen gegeven of geschonken. Ook werd het
door de gemeente Hilversum aangekochte porselein aan het museum in
bruikleen gegeven.

afdeling 5.- Goois interieur met weefgetouw. Deze zogenaamde weverskamer
was geheel ingericht met meubels, gebruiksvoorwerpen en weefwerktuigen uit
het Gooi. Bijzondere aandacht was besteed aan de reconstructie van een oude
schouw.

afdeling 6.- het Gooise boerenbedrijf. In deze afdeling waren de werktuigen
ondergebracht welke in het boerenbedrijf in het Gooi werden gebruikt.

afdeling 7.- de gang was een verzamelplaats voor grote voorwerpen zoals een
Hollandse sjees, twee grote tolborden, een handbrandspuit van de gemeente
Hilversum, etc.

afdeling 8.- Gooise schilderkunst, een ruimte waar schilderijen, tekeningen en
etsen van Gooise kunstenaars geëxposeerd werden.

Na de verwikkelingen in de oorlogs
jaren waarbij de museum-inventaris
gedurende een korte tijd geheel op
geslagen moest worden, kon enige
tijd na de oorlog, ook de bovenver
dieping bij het museum worden
betrokken.

De museumruimten werden vele
malen opgeknapt, de inrichting ge
moderniseerd, en de tentoongestelde
voorwerpen uitgebreid met nieuwe
aanwinsten of vervangen door voor
werpen welke tot dan in het depot
moesten worden opgeslagen.

porseleinkast 18e eeuws, Goois Museum
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Helaas waren de financiële middelen niet toereikend. Er was weinig geld
beschikbaar voor aankopen en het was niet mogelijk de directeur, de
conservator, de adjunct-conservatoren en de conciërge een passende vergoeding
of salaris te betalen.
Omstreeks 1953 kwam een kleine verbetering in de financiële positie. De
gemeente Hilversum besloot een royaler subsidieregeling te hanteren.
Daarboven werd op 1 januari 1955 de positie van de directeur versterkt doordat
de gemeente hem met behoud van het directoraat belastte met de ingestelde
funktie van ambtenaar culturele zaken.
In 1955 werd, evenals dat in de oorlog was gebeurd, het gehele museum
ontruimd. Ditmaal om plaats te maken voor een internationale tentoonstelling
van hedendaagse kunstnijverheid ’’Unica” , georganiseerd door de vereniging
’’Gooisch Scheppend Ambacht” te Hilversum.
In 1958 moest opnieuw een nieuwe subsidieregeling van de gemeente enige
verlichting in de toenemende financiële zorgen brengen. In hetzelfde jaar
werd het door een extra gemeentelijk krediet mogelijk de voormalige raadszaal
met de aangrenzende ruimten op de bovenverdieping meer geschikt te maken
voor tentoonstellingen.
In de drie bovenzalen werden voornamelijk wisselende tentoonstellingen
georganiseerd gewijd aan de hedendaagse kunst.

In de jaren 60 ging men voort met het vernieuwen van de expositieruimten
terwijl de collectie bleef toenemen. Het gebrek aan ruimte groeide uit tot een
acuut, nijpend probleem. Er was een tekort aan kantoor-, vergader-, werk-,
depot- en opslagruimte. In april 1968 kwam er zicht op een nieuwe ruimte. De

Gooise zijderups en bijenteelt Gonis Museum. 1936
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leegstaande benedenverdieping van de flat aan de Vaartweg te Hilversum bood
vele nieuwe mogelijkheden voor het Goois Museum.
Gelijktijdig met deze nieuwe mogelijkheden vond ingaande 1 januari 1969 de
samenvoeging plaats van het Goois Museum en de secretarie-afdeling voor
culturele zaken te Hilversum tot de gemeentelijke dienst voor kunstzaken.
De stichting ’’Museum voor het Gooi en omstreken” had, door de ondragelijk
geworden financiële lasten, geen reeële kans meer van bestaan. Het stichtings
bestuur besloot de stichting op te heffen. De collectie van het Goois Museum
werd de grondslag voor de historische afdeling van de nieuwe gemeentelijke
dienst.
Op 14 februari 1969 kon ”de Vaart” worden geopend. Naast de ruimten voor
de hedendaagse kunst werden een groot aantal prenten, het Nederlands
porselein, en de prehistorische voorwerpen in het nieuwe gebouw geëxposeerd.
De overige voorwerpen van de collectie van het Goois Museum moest voorlopig
in een depot worden opgeslagen.
Door een uitbreiding van de Vaart kon in december 1970 een afzonderlijke
historische afdeling in het souterrain geopend worden.
Deze ruimte was beperkt. In twee grote vitrines werd het archeologisch
materiaal van het Gooi getoond, enkele weefwerktuigen konden in een
afgescheiden hoek een plaats vinden, voor de geologie betreffende het Gooi
werd een grote wandvitrine vervaardigd, het Nederlands-porselein werd
ondergebracht in een aantal staande vitrines en tot slot bleef een wand over
waarop wisselende exposities ingericht konden worden.
In het afgelopen jaar kon door een interne verbouwing het depot aanmerkelijk
worden verbeterd. Er kon voor het raadplegen van de topografische atlas en
van de voorwerpen uit het depot een bescheiden studieruimte gecreëerd
worden.
Naast het samenstellen van drie tentoonstellingen per jaar wordt nu in
hoofdzaak aandacht besteed aan conserverende werkzaamheden, werk
zaamheden welke de toegankelijkheid van de collectie moeten vergroten, het
aanvullen van de boekerij en zover het mogelijk is aan de uitbreiding van de
collectie. Uiteraard wordt naast de genoemde werkzaamheden ook alle
medewerking verleend bij raadpleging van de topografische atlas, de boekerij
en de overige inventaris.

museale afdeling van het cultureel centrum ”De Vaart”
Vaartweg 163, 1217 SP HILVERSUM telefoon (035)-45841
geopend: werkdagen 14 -17 uur inlichtingen:

za - zo 12 - 17 uur werkdagen 8.30 - 12.30 uur

ARCHEOLOGIE VAN HET GOOI
- determinatie van vondsten
- vaste expositie met een gesproken toelichting
- maandelijks spreekuur van de gemeente-archeologe
- dia-klankbeeld ”De Hilversum-cultuur”

- vaste expositie van de uitgebreide verzameling van Gooise stenen
- schriftelijke begeleiding in voorbereiding
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HISTORISCHE BOEKERIJ van het gebied tussen de Vecht en de Eem ter
inzage na afspraak

NEDERLANDS PORSELEIN
- vaste expositie
- dia-klankbeeld ’’Loosdrechts porselein”

TOPOGRAFISCH-HISTORISCHE ATLAS van het gebied tussen de Vecht en
de Eem
- kaarten en plattegronden, prenten, tekeningen, prentbriefkaarten en foto’s

ter inzage na afspraak

WEEFINDUSTRIE
- kleine expositie van werktuigen uit de weefindustrie
- dia-klankbeeld ”Van een stokoud weefgetouw”
WISSELENDE TENTOONSTELLINGEN

DIVERSE GOOISE OUDHEDEN
- werktuigen, meubels, kleding, sieraden etc. in depot

de tentoonstelling
Vanaf 10 november a.s. tot 3 februari 1980 zal in de historische afdeling van de

hal, Goois Museum

'
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Vaart een expositie zijn ingericht over het Goois Museum. Het is geen
herdenkingstentoonstelling al kan wel worden opgemerkt dat in dit jaar de
stichting Museum van het Gooi en omstreken 45 jaar geleden werd opgericht.

Ook kan gedacht worden aan de 10 jaar die ligt tussen nu en de opheffing van
de stichting of de 10 jaar dat de historische afdeling bestaat.

De expositie geeft met behulp van oude foto’s, documenten, etc. een beeld van
de geschiedenis van het Goois Museum en de gegroeide collectie.
Bij deze gelegenheid zullen ook enkele belangwekkende voorwerpen, welke
door het gebrek aan expositieruimte voor het grootste deel in het depot moeten
blijven, geëxposeerd worden. Zo zullen b.v. de twee fragmenten van de stenen
tafel van de Tafelberg (zie TVE 8-98/102 ”de tafel van de Tafelberg - P.
Bakker), enkele gevelstenen, zilveren, koperen, tinnen en ijzeren gebruiks- en
siervoorwerpen te zien zijn.

wn
■* i‘i

’» .V * t~ .

*•»

reconstructie
van een oude schouw,
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Publikaties m.b.t. de geschiedenis en de verzameling van het Goois Museum c.q. de historische
afdeling van de Vaart.

Mededelingen van het Museum voor het Gooi en Omstreken.
1-1941, V-1945/1948,

II- 1942, VI-1955,
III- 1943, VII-1961,
IV- 1944, VIII-1963/1964

IX-1967/1968.

Wij in Hilversum no. 1-blz. 15[nov. 1956}
no. 3-blz. 63 [mei 1957]
no. 4-blz. 103 [sept. 1957]
no. 6-blz. 170 \febr. 1958]

Anon. Kritische reactie van bestuur TVE op de "Hilversumse" streek-
museumnota.
TVE VII-4-123/125 [1977]

Boetzelaer, R. W. C. Baron van, Verleden en toekomst van het Goois Museum
TVE VIII-23/26 febr. 1978]

Burema, J., Historische afdeling - collectie Goois Museum.
Wij in Hilversum, no. 71-blz. 2401-2403 [jan. 1971]

Commissie voor de begeleiding van de historische afdeling van het cultureel centrum De Vaart te
Hilversum, Mededelingen ten dienste van een Museum voor het
Gooi en omstreken, Museum-nota. [1977]

Lange, P. W. de, Het Goois museum herleeft? Neen, geheel vernieuwd.
TVE1-2-26/28 [1970]

Meurs, Mr. R., Het Goois Museum.
Wij in Hilversum, no. 7-blz. 196-197 [mei 1958]

Pekelharing, Dr. G.G., Goois Museum kostelijk bezit aan "De Vaart".
Wij in Hilversum, no. 63-blz. 2135-2137 [sept. 1969]

Stokvis, S., Hilversum een cultuurtehuis.
Wij in Hilversum, no. 35-blz. 1126-2649 [nov. 1964]

Schatten uit de Gooise bodem in "de Vaart".
Wij in Hilversum, no. 78-blz. 2648-2649 [mrt. 1972]

Zijlstra, G.N., Schatten uit het Goois Museum.
Wij in Hilversum, no. 34-blz. 1099-1101 \sept. 1964]

"Zij deden wat zij konden " [/]
Wij in Hilversum, no. 47-blz. 1547-1549 [jan. 1967]

Zij deden wat zij konden.
Noord-Holland9ejg. no. 4 blz. 148-151 [1964]

"Zij deden wat zij konden ” [IT]
Wij in Hilversum, no. 48-blz. 1578-1581 [mrt. 1967]

De Vaart, ontmoetingscentrum van kunst en cultuur.
Wij in Hilversum, no. 60-blz. 2020-2022 [mrt. 1969]
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Gooilanders voor de Grote Raad [1470-1572]
door J.M.I. Koster-van Dyk ) door W.G.M. Cerutti-Voorschoten

Er is de laatste tientallen jaren heel wat over het Gooi geschreven. Zo heeft de
"werkgroep Bibliografie” van TVE, welke sedert kort aan de slag is, al een
kleine 2000 voorlopige fiches met publicaties over het Gooi verzameld en er
zullen er nog vele honderden bijkomen. Bij het werken aan zo’n Gooise
bibliografie valt echter niet het meest op hoeveel er geschreven is, maar hoeveel
men elkaar heeft nageschreven. Het aantal mensen dat werkelijk nieuwe
bronnen aanboort is gering.

Vu zijn er - naast bestaande literatuur - velerlei bronnen voor locale en regionale
geschiedenis. Als belangrijkste kunnen genoemd worden de archieven, prent-
;n kaartmateriaal en het gebied zelf in zijn fysieke gesteldheid.
Uit historisch oogpunt zijn de archieven als bron het belangrijkst. Gedacht kan
hier worden aan gemeentearchieven en rijksarchieven in Noord-Holland en
Utrecht, maar ook aan waterschaps-, kerkarchieven, etc.
Waarom vinden toch zo weinigen de weg naar deze rijke historische bronnen,
"supermarkten” van de geschiedenis?

Zijn de archieven wat het Gooi betreft dan reeds helemaal bewerkt? Is er
gewoonweg niets nieuws meer te vinden? Allerminst! De geschiedenis van bijv.
Laren, Blaricum, Huizen, Weesp, ’s-Graveland (excl. de buitens) - op basis van
gedegen studie - moet eigenlijk, buiten de grote lijnen, nog goeddeels geschre
ven worden. Beziet men de geschiedschrijving van Hilversum dan kan gesteld
worden dat na het Gedenkboek uit 1924 - buiten een aantal overigens
belangwekkende artikelen van bijv. de Lange - geen historische visie van enige
omvang meer over Hilversum is gepubliceerd. Uitputtend bewerkt zijn de
Gooise archieven dus zeker niet.
zeker niet.
Dat de geschiedschrijving en geschiedbeoefening, in het Gooi in grote lijnen
nog relatief in de kinderschoenen staat is m.i. ook niet verwonderlijk. Enkele
belangrijke peilers hiervoor ontbreken nl. of zijn onvoldoende bruikbaar. Een
bibliografie over het Gooi bestaat niet; een repertorium van prent- en
kaartwerk evenmin; van geen enkel Goois archief bestaat een betrouwbare,
gepubliceerde inventaris; en tenslotte; aan het publiceren van bronnen
betreffende de geschiedenis van het Gooi is te weinig gedaan.

Slechts één bronnenpublicatie is tot op heden verschenen: Enklaar’s Middel
eeuwse rechtsbronnen van Stad en Lande van Gooiland, uit 1932?). Dit
omvangrijke werk vormt weliswaar een rijke en onmisbare bron van kennis van
het Gooi, het wordt - is onze stellige indruk - weinig gebruikt. Het is dan ook
ook al vele jaren uitgekocht, antiquarisch zeer zeldzaam en wordt door
bibliotheken veelal niet uitgeleend. In het boek ontbreken registers, waardoor
het gebruik ook al niet wordt gestimuleerd. Misschien zou TVE ooit eens een
herdruk met registers kunnen verzorgen.
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Het is gezien het bovenstaande voor hen die belangstelling hebben voor de
geschiedenis van de regio, een gebeurtenis van de eerste orde dat binnenkort
een publicatie over het Gooi verschijnt welke het midden houdt tussen een
bronnenpublicatie en een archiefinventaris en nog wel een uit een hoogst
belangwekkende hoek, nl. de Grote Raad van Mechelen. De schrijfster,
mevrouw mr. J.M.I. Koster-van Dijk, woonachtig in Huizen, TVE-lid en
bestuurslid van de kersverse Historische Kring Huizen, was zo vriendelijk mij
inzage in het manuscript te geven.

Grote Raad van Mechelen
De Grote Raad (G.R.) ontstond in de loop van de 15e eeuw en was geruime tijd
het hoogste rechtscollege in het Bourgondische rijk. Wat onze gewesten betreft
fungeerde de G.R. tot ca. 1580 als Hof van appèl ( =  beroep) voor vonnissen
van de gewestelijke Hoven van Holland, Utrecht, Friesland, Zeeland etc. De
G.R. was overigens niet alleen een beroepscollege. Men kon haar ook
rechtstreeks geschillen voorleggen, de zgn. zaken in eerste aanleg.
Deze betroffen o.a. geschillen tussen steden, geschillen over grenzen en uitleg
van privileges.

Het archief van de Grote Raad
Het archief van de G.R. bevat voor de Noordelijke Nederlanden materiaal over
de jaren 1465-1580. Het is een archief van overstelpende omvang, uniek ook
door de aanwezigheid van zeer vele procesdossiers.
Al bijna 20 jaar is een werkgroep van de afdeling Oudnederlands Recht van de
Juridische Faculteit van Amsterdam o.l.v. prof. mr. J.Th. de Smidt bezig dit
archief te bewerken en te ontsluiten. Schrijfster van ’’Gooilanders voor de
Grote Raad” is al meer dan tien jaar bij deze groep werkzaam.

Het gehele voor onze gewesten van belang zijnde archief van de G .R ., dat in het
Algemeen Rijksarchief te Brussel berust, is door de werkgroep op microfilm en
microfiche gezet. Een set berust op het Gemeentearchief van Amsterdam, een
set bij de werkgroep.

Het archiefmateriaal van de G.R. is in drie groepen te onderscheiden,

a. procesbundels [dossiers]
Deze bevatten de stukken zoals die door partijen bij de G.R. zijn ingediend;
vaak ook de stukken die bij bijv. het Hof van Holland over dezelfde zaak
waren ingediend.

De procesbundels betreffen twee categoriën zaken:
• zaken in eerste aanleg
• beroepen uit Holland
De ca. 500 zaken in eerste aanleg zijn door de werkgroep in de loop der
jaren geïnventariseerd, beschreven en gepubliceerd in drie delen ); de ca.
1000 beroepen uit Holland in nog eens tien delen ). Uiteraard gaat het hier
(slechts) om een beknopte beschrijving van de hoofdzaken uit de procesbun
dels.
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b. Geëxtendeerde sententiën
Deze geven het proces uitvoerig weer, van wat er feitelijk en rechtens heeft
plaatsgevonden tot en met het vonnis van de G.R. Opgesteld door de griffier
van de G.R. vormt een geëxtendeerde sententie een soort proces-verbaal van
de gehele zaak, inclusief vonnis. De ca. 10.000(1) geëxtendeerde registers
van elk zo’n 1000 tot 2000 pagina’s.
De bewerking door de Amsterdamse G.R.-werkgroep van de periode 1465-
1541 is reeds voltooid en neergelegd in drie dikke delen ). De periode
1541-1555 is bewerkt, maar nog niet uitgegeven. Ook hier weer geen
publicatie in extenso van de stukken, maar beknopte samenvattingen.

c. dicta
Deze bevatten de namen van partijen, hun kwaliteit en eis en het vonnis; de
”kop” en de ’’staart” dus van de geëxtendeerde sententie. Van 1465 - 1580
zijn overigens zo’n vijftig jaar geen dictaregisters aanwezig.

Aan een thematische bewerking van het G.R.-materiaal is men tot nu toe niet
of nauwelijk toegekomen. Wel heeft men gekozen voor een nadere bewerking
van het al grotendeels geinventariseerde en beschreven materiaal naar geogra
fische invalshoek. Als resultaat daarvan verscheen in 1977 ’’Amsterdammers
voor de Grote Raad” ).
Nu ligt dan een publicatie ’’Gooilanders voor de Grote Raad (1470-1572) ter
perse. (Verschijningsdatum: december 1979)

Gooilanders voor de Grote Raad
In ’’Gooilanders voor de Grote Raad” worden alle civiele processen beschreven
die door ingezetenen van het Gooi en Gooise gemeenten voor de G.R. gevoerd
zijn. De eerste dateert uit 1470, de laatste uit 1572. In het totaal worden 93
zaken beschreven. Tot mijn genoegen zijn de grenzen van het Gooi ruim
genomen. Ook Muiden en Weesp zijn in de studie betrokken.
Het boek vormt een belangrijke aanvulling op Enklaars ’’Rechtsbronnen”
waarin slechts een vijftal G.R.-stukken zijn op genomen.
De publicatie van Koster bestaat uit regesten (=  samenvattingen) van 56
geëxtendeerde sententiën en een beschrijving van 29 dossiers beroepen uit
Holland en 8 dossiers eerste aanleg.
Een vijftal sententies is volledig opgenomen. Een en ander wordt voorafgegaan
door een hoofdstuk met aantekeningen bij de sententiën en procesbundels en
besloten door persoonsnamen-, plaatsnamen- en datumregisters.

Vrij veel zaken betreffen grenskwesties en geschillen over eigendom van de
venen aan de zoom van het Gooi; niet te verwonderen overigens daar de
turfexploitatie sedert de 15e eeuw steeds belangrijker werd. Onder de groep
bestuur, wetgeving en rechtspraak worden 16 zaken gerangschikt. Over een
brouwerij te Naarden, waarvan de eigenaars in ernstige geschillen met de
gemeente geraakten, gaat een tiental zaken. Vijftien zaken betreffen het perso-
naatschap van Naarden en Gooiland en enkele andere kerkelijke zaken. Een
’’persoon” was bezitter van een pastoraat; de ’’persoon” oefende veelal dit
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pastoorsambt niet zelf uit maar liet dat door iemand anders doen tegen
betaling van een gedeelte van de kerkelijke inkomsten (prebende). Wij zien
diverse geestelijken elkaar het personaat danwel het pastoorsambt betwisten.
Over waterstaatsaangelegenheden (onderhoud van dijken bij Muiden en Weesp
bijv.) gaan vijf zaken.
Een drietal zaken tenslotte betreffen de Erfgooiers. In een van de
procesbundels hierover werd een handschriftkaart uit 1545 van de gemeente
van Gooiland aangetroffen; een belangrijke vondst daar deze de oudste
afbeelding van de gemene gronden van Gooiland is. De kaart, tezamen met een
drietal andere, latere kaarten is dan ook in de publicatie van Koster
opgenomen.

Waarde
Wat is nu de waarde van een publicatie als de onderhavige? Men bedenke aller
eerst dat ’’Gooilanders voor de Grote Raad” geen ’’geschiedschrijving” is, niet
wil zijn en ook niet kan zijn. Geen doorlopend verhaal dus, geen afgerond
geheel, geen conclusies.
Het is ook geen bronnenuitgave. Immers - af gezien van de vijf in extenso opge
nomen sententiën betreffende grensgeschillen - wordt van het aanwezige
materiaal (slechts) een korte beschrijving gegeven. De betekenis van het boek
dient veeleer gezocht te worden in het naar onderwerp - i.c. het Gooi - toegang
geven tot een enorm archief, een ’’aangeklede” archiefinventaris dus.
Een belangrijke functie van dit soort werken is ook dat het als prikkel kan
dienen om de archivalia zelf te raadplegen. Aan deze ’’prikkelfunctie” voldoet
’’Gooilanders voor de Grote Raad” uitstekend. Bij het doorwerken ervan
bekroop mij steeds het gevoel: met het boek onder de arm naar Amsterdam te
snellen om daar het archief zelf te raadplegen.
Zo kan men als samenvatting van een geëxtendeerde sententie het volgende
lezen;
’’Beroep tegen vonnis van Hof van Holland dat op 22 december 1540 het vonnis J
van de wet van Muiden d.d. 20 mei 1537 vernietigde, waarbij de aanspraken
van Lysbeth Jacobsdr., non in het klooster te Muiden, werden gehonoreerd.
Eisers beriepen zich erop dat in Muiden het aasdomsrecht gold. Verweerders
daarentegen meenden dat het schependomsrecht van toepassing was. Nadat
de Muidense wet naar Leiden om advies was gegaan (hoofdvaart), besliste zij
in eerste zin. Beroep ongegrond verklaard” .

De originele geëxtendeerde sententie beslaat - blijkens de bronverwijzing - vijf
pagina’s. Onmiddellijk vraagt men zich af of daarin misschien meer te vinden
is over het (Tertiarissen) klooster te Muiden; of over de figuur dat Muiden om
juridisch advies naar Leiden placht te gaan (zgn. hoofdvaart) Van beide is
immers vrijwel niets bekend. Zo zal het de meeste lezers bij vrijwel alle in dit
boek beschreven stukken gaan.

Kortom, ’’Gooilanders voor de Grote Raad” geeft een voortreffelijk beeld van i
het rijke archiefmateriaal èn een goede ingang daartoe.
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Enige kritische kanttekeningen zijn toch ook op de plaats. Een publicatie als
deze is - blijkens de gekozen geografische invalshoek- met name bestemd voor
hen die in de regionale geschiedenis van het Gooi belang stellen, met name
amateur-historici dus. Het aantal min of meer professionele historici dat in het
Gooi geinteresseerd is, is immers op de vingers van één hand te tellen. Een
beknopte uiteenzetting over de historie en het functioneren van de G.R. was
dan ook nuttig geweest. Zeker, elders is wel het een en ander over de G.R.
geschreven, maar vaak in minder makkelijk bereikbare werken.
Ook een verklaring van een aantal rechtstermen zou op de plaats zijn geweest.
Begrijpt iedereen zinnen als: ”het door de eiser gevorderd doubleren van het
bezitsinterdict wordt afgewezen” en termen als ’’mandement” , ”eis ten
petitoire” en ’’request-civiel?” Ik dacht van niet. Een nadeel is ook dat niet is
aangegeven in hoeverre het hier geboden materiaal uitgebreider of beknopter is
dan wat hierover in de reeds gepubliceerde tien delen Beroepen uit Holland is
opgenomen. Een laatste opmerking betreft de titel. Waarom gesproken van
’’Gooilanders” i.p.v. ’’Gooiers” , wat de meest gebruikelijke term is.
Met haar publicatie heeft Joke Koster de in de historie van Gooiland geïnte
resseerde Gooiers een uitstekende dienst bewezen. Het is duidelijk geen gezellig
prentenboek over het Gooi of een bundel Gooise verhalen voor bij de open
haard, die zo lekker gemakkelijk weghappen. Stevige kost, dit boek, voedzaam
voor een ieder die in de regio belang stelt èn goed verteerbaar voor wie daar
enige moeite voor doet.
De aanschaf van ’’Gooilanders voor de Grote Raad” is m.i. een ’’must” voor
alle TVE-leden.
Het boek kan besteld worden door een briefkaartje te schry ven aan:
Werkgroep Grote Raad Mechelen, Rusland 7 III 1012 CK Amsterdam t.a.v.
mevr. mr. J.M.I. Koster-van Dyk onder vermelding van ’’Gooilanders voor de
G.R.” of telefonisch 020-5523496.
Zodra het boek verschynt wordt het U -met een accept-girokaart- toegezonden.
De kosten bedragen [incl. verzendkosten] ƒ  14, .
1. Mevr. Mr. J.M.I. Koster-van Dijk, Gooilanders voor de Grote Raad [1470-1572], Processen

uit het archief van de Grote Raad van Mechelen met betrekking tot inwoners en instellingen
in en om Gooiland. Serie: Verzamelen en bewerken van de jurisprudentie van de Grote Raad
onder leiding van Prof. Mr. J. Th. de Smidt, Universiteit van Amsterdam, Nieuwe reeks nr. 3,
Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Amsterdam, 1979 ca. 190 blz., 4 krt.

2. D. Th. Enklaar, Middeleeuwse rechtsbronnen van Stad en Lande van Gooiland, Werken OVR,
3e reeks no. 3, 1932, 502 blz.

3. A.H. Huussen, Jr., Inventaris en beschrijving van de Noord-Nederlandse processtukken [dos
siers] behorende tot de fondsen Aanzienlijke Geslachten, Procesbundels tot 1504, en Eerste
Aanleg, berustende in het archief van de Grote Raad van Mechelen, Algemeen Rijksarchief
Brussel, 3 dln. Amsterdam 1968-1972.

4. Inventaris en beschrijving van de procesbundels [dossiers] behorende tot de beroepen uit
Holland, berustende in het archief van de Grote Raad van Mechelen, Algemeen Rijksarchief
Brussel, dln. I-X, 1964-1974.

5. Chronologische lijsten van de geëxtendeerde sententiën en procesbundels [dossiers], berustende
in het archief van de Grote Raad van Mechelen.
opgesteld o.v.l. J.Th. de Smidt, Eg.I. StrubbeenJ. van Rompaey, dln. I-III: 1465-1541, Brussel
1966-1979

6. J.W. Bomhof in samenwerking met F.M. Kolvenbach, Amsterdammers voor de Grote Raad,
1465-1580, Amsterdam 1977.
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VOORRADIGE OUDE TVE-NUMMERS OP 15 AUGUSTUS 1979

nummer I
1970/
1971

II
1972

III
1973

IV
1974

V
1975

VI
1976

VII
1977

VIII
1978

1 8 8 0 6 9 17 0 49
2 10 7 0 0 0 6 43 65
3 0 43 8 5 4 11 33 125
4 5 3 0 9 40 0 75 112
5 2 71 4 0
6 8 7 10
7 4 0
8 4 0
9 0 6

10 1 0
11 0
12 5
extra 10 6

Verkoop restant oude TVE nummers
De belangstelling voor oude nummers van het Historisch Tijdschrift van TVE is
de laatste jaren enorm toegenomen.
Van de 49 nummers, exclusief 2 extra nummers, die van 1970 tot en met 1978
zijn verschenen zijn er inmiddels 14 geheel uitverkocht. Van de overige 35
nummers resteren vaak nog meer enkele exemplaren.
Gezien ook de sterke groei van ons ledental, zijn de oude TVE-nummers
zeldzaam geworden en antiquarisch vrijwel niet te krijgen.
TVE heeft besloten het restant voor een bijzondere prijs aan TVE-leden aan te
bieden.
Wilt U 1,2 of 3 nummers bestellen dan is de prijs ƒ3,-; per nummer, bestelt U
4,5 of 6 nummers dan betaalt U ƒ2,75 per nummer; wenst U 7 of meer
nummers dan is de prijs per nummer slechts ƒ2,50. (alles inclusief
verzendkosten)
U kunt de nummers schriftelijk of telefonisch bestellen bij de secretaris van
TVE, M.J.M. Heyne, Oud-Bussummerweg 7, Bussum, tel. 02159-17077. Met
de nummers krijgt U een acceptgirokaart toegezonden.
Voor een overzicht van de inhoud van alle nummers verwijzen wij naar het
Overzicht van artikelen 1979-1978, dat aan alle TVE-leden is toegezonden.
Van de jaargang 1979 zijn nog voldoende exemplaren voorradig; echter, daar
de nrs. 1 en 2 meer dan dubbeldik zijn, kosten deze ƒ6,- per nummer.
DEZE AANBIEDING GELDT SLECHTS TOT 31 DECEMBER 1979
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Triumph

De gehele collectie van Triumph -
het gerenommeerde wereldmerk- is uit
voorraad leverbaar.

' ***** «
* * * * * *'***«**:

'■■■■ *  *  *  *  *

***** *  ¥m :** ** *
** £ k

De modellen worden in onze showroom gedemonstreerd.

Schrijfmachines,
zowel portable in koffer voor privé gebruik of op reis vanaf ƒ298,-
electrisch in koffer (30 cm wagen) ƒ795,-
Kantoormodellen ƒ1270,- met verwisselbare kogelschrijfkop ƒ2355,-

l a i t l s ®

f  !?3S'$ 5333.5

ES\>
\  \ V

rekenmachines
geheel electronisch, met of zonder
aflees venster of telstrook, 9 model
len met verschillende programma’s

van ƒ280,- tot ƒ710,-

alle prijzen excl. 18% BTW

school en kantoor
F. Renou

Vaartweg 1-3 1211 JD HILVERSUM tel. 035 - 40333
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5 C H A  P

N l E U L Y X

olom

DE KAART VAN HOLLAND VAN JACOB AERTSZ. COLOM.
Tot de zeldzaamste en tevens fraaiste stukken uit de geschiedenis van
de kartografie van Nederland behoort ongetwijfeld de prachtige
wandkaart van Holland, die Jacob Aertsz. Colom in 1639 in 40 bladen
uitgaf en die in 1647 een verbeterde herdruk beleefde. Tot voor korte
tijd meende men dat deze tweede druk uit 1647 de editio princeps van
de kaart vormde. (Fockema Andrae & Van ’t Hoff, blz. 42), tot in het
najaar van 1971 op een belangrijke veiling een prachtig exemplaar uit
1639 aanwezig bleek, dat in de veilingcatalogus werd aangekondigd
als “waarschijnlijk een unicum” . Inderdaad is van deze kaart in geen
enkele bibliotheek of openbare verzameling een exemplaar bekend.

De betekenis van deze kaart voor de ontwikkeling der kartografie van
Nederland is zeer groot geweest. Ze heeft niet minder dan vier
drukken beleefd, nl. in 1639, 1647, 1681 en 1721. Zo heeft de kaart
dus bijna een eeuw een rol in de kartografische geschiedenis van
Nederland gespeeld.
De kaart zal worden uitgegeven in de vorm die zij ook in het origineel
bezit, nl. in 40 deelbladen. De deelbladen kunnen desgewenst tot een
grote wandkaart worden samengevoegd.

formaat: 39 X 48 cm Prijs ƒ  125,-

Boekhandel De Ark Boekhandel Los
Nieuwstad 28 Weesp Nassaulaan 33 Bussum
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