
eem

'Lmm mmwmm
WÈËÊÊÊÊ

ïM s &mrnmmmm

i ^ iftaesa

- T  -
ïï-r d  sSs RS SS'





Tussen Vecht en Eem jaargang 12, aflevering 2, mei 1982

Historisch tijdschrift van de Stichting ’’Tussen Vecht en Eem”,
centrale organisatie van vrienden van de historie van het Gooi en
omstreken.

Bestuur
voorzitter

secretaris

penningmeester
lid

redactie secretaris
redactie

Mr. W.G.M. Cerutti, J.P. Coenstraat 77, 1215 KP Hilversum,
tel. 035-19471
Mr. D.C.J. Bakker, Brinklaan 18b, 1404 ET Bussum,
tel. 02159-12846
K. Kool, Jagerspad 31,1251 ZW Laren, tel. 02153-15680
E.A.M. Scheltema-Vriesendorp,
Turfpoortstraat 39, 1411 EE Naarden, tel. 02159-43610
E.A.M. Scheltema-Vriesendorp
Dr. A.C.J. De Vrankrijker, Dr. A J. Kölker, F. Renou,
J. Daams, E.E. van Mensch

Activiteitencommissie
voorzitter E.W. Kwak, Statenlaan 32, 1405 EX Bussum, tel. 02159-35692
lid C. van Aggelen, F. van Boetzelaer.

TVE-bijeenkomst Iedere tiende van de maand een informele bijeenkomst-voor leden
én belangstellenden- in de wijnboutique en bistro De Turfloods,
Nieuwe Haven 33. Naarden, vanaf 20 uur, de zgn. "tiende kout".
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in Weesp. Er is een aantrekkelijk programma met o.a. ’s middags: lezing over het stadhuis, histo
rische stadswandeling, unieke expositie van 15e eeuwse in Weesp vervaardigde handschriften uit
de Koninklijke Bibliotheek, bezoek aan de middeleeuwse NH Kerk etc.
‘s Morgens verneemt u o.a. via korte presentaties van de activiteiten en plannen van de 22 bij
TVE aangesloten organisaties. Voorts wordt er gezamenlijk gelunched.
Kortom, het wordt een boeiende en gezellige dag.
Aan de Jaardag zijn geen kosten verbonden. (Kosten van de lunch, indien u daaraan wilt deelne
men: f 1 6 , - ter plaatse te voldoen.)
Indien u aan het ochtendprogramma en/of lunch wilt meedoen, geeft u dan NU op via bijge
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Voor compleet PROGRAMMA van de TVE-Jaardag zie blz. 183 van dit tijdschrift.
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Ten geleide

Voor u ligt een speciaal nummer van ons tijdschrift, dat ge
heel aan Weesp gewijd is.
Het is inmiddels bij TVE een goede traditie geworden de Jaar
dag in het teken te stellen van een bepaald thema en daar een
bijzonder- en extra dik-nummer aan te wijden. Veelal is dit
thema de historie van de plaats in de regio waar de Jaardag
wordt gehouden (bijv. Huizen 1979 en Laren 1980); soms ook een
speciaal onderwerp zoals vorig jaar bij de Jaardag in Hilver
sum: "jongere architectuur en monumenten in het Gooi".
Daar dit jaar de Jaardag in Weesp gehouden zal worden - mede
naar aanleiding van het eerste lustrum van de Historische
Kring Weesp - is dit nummer geheel aan Weesp gewijd.

Over het Gooi en de Noordelijke Vechtstreek zijn enige duizen
den publikaties (boeken en artikelen) verschenen. Hiervan be
vatten enkele honderden informatie over Weesp, terwijl enige
tientallen geheel aan Weesp gewijd zijn. Dit lijkt indrukwek
kend en zou de gedachte kunnen oproepen dat over Weesp al al
les bekend en geschreven is. Het tegendeel is echter waar! De
historie van Weesp moet eigenlijk nog grotendeels geschreven
worden.

In dit nummer kunt u lezen over een aantal, zeer gevarieerde
onderwerpen uit heden en verleden van Weesp. Al met al ont
staat dan toch een zeker overzicht - met verschillende detail
leringen - van de geschiedenis van dit fraaie en boeiende Vecht-
stadje.

Het nummer is o.a. geïllustreerd met werk van de kunstenaar
Johan Briedé, die het prachtige polder- en plassengebied rond
Weesp met zijn tekeningen zo voortreffelijk heeft vastgelegd.

Wij wensen u veel leesgenoegen toe.

P.S. Wij hopen vele donateurs en overige belangstellenden op
zaterdag 15 mei op onze Jaardag te kunnen begroeten. Er
is een boeiend programma (zie blz.183).
Ontdek die dag Weesp!
Vul nu bijgevoegde antwoordkaart in!
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Voorwoord

TVE komt er eerlijk voor uit. "De laatste elf jaar zijn vrij
wel alle Gooise gemeenten reeds aan de beurt geweest voor de
Open Dag met uitzondering van Weesp" lees ik in de aanvraag om
subsidie.
Lest best, kan een burgemeester dan zeggen, en dat doe ik dan
ook, en met overtuiging! Het is immers nog geen week geleden,
dat op de avond voor nieuwe inwoners een echtpaar, naar Weesp
gekomen uit de Amsterdamse concertgebouwbuurt, mij geestdrif
tig verklaarde nog niet te zijn bekomen van de verrassing, dat
op een steenworp van Amsterdam nog zo'n goed bewaard, gezel
lig, echt Hollands etc. etc. stadje bestond. Om nog maar te
zwijgen over hun verbazing, dat dit allemaal zo weinig bekend
is.
De Weespers verbaast dit niet zo erg. Ze hebben het altijd te
druk gehad om veel over zichzelf te denken. Er moest bier ge
brouwen worden en jenever gestookt, tapijten geweven en koren
brandewijn gebrand. En toen het Vechtwater vervuilde en de
stokerijen en brouwerijen verdwenen, verscheen Coenraad
Johannes van Houten in Weesp, vond de oploscacao uit en was
Weesp opnieuw een wereldvermaarde industrie rijk.

Zo is Weesp industriestad gebleven. Nog steeds geeft dit stad
je aan de Vecht aan duizenden werk. Al die tijd hebben de
Weespers er niet zo aan gedacht hun stad om andere redenen dan
het aantrekken van industrie in het zonnetje te zetten. Pas de
laatste tijd is daar verandering in gekomen. Over het hoe en
waarom van die verandering kan misschien op de Open Dag ge
sproken worden. Laat ik niet beginnen met het gras voor een
anders en mijn eigen voeten weg te maaien.
Het zal u ondertussen duidelijk zijn, dat ik erg blij ben met
het besluit van TVE om het westelijk grensgebied te bezoeken,
ja die grens op 15 mei zelfs te overschrijden om eens te kij
ken hoe het er aan gene zijde van de Vecht uitziet.
Ik twijfel er niet aan of het zal u bevallen. Misschien leidt
het er zelfs toe, dat u geen elf jaar zult wachten met een
tweede bezoek.

H.J. Over de Linden,
Burgemeester van Weesp.

TVE 12 53



w.wiyj*

gjpMis ■*“ • »■' < i -<ü

TVE 12 54



De economie van het middeleeuwse Weesp

H. van Koolbergen-Amsterdam

In het nu volgende artikel wil ik me bezighouden met de vraag
hoe de inwoners van het middeleeuwse Weesp en de direkte om
geving ervan, het Weesperkarspel, het gebied dat tot de pa
rochie van Weesp behoorde en waarvan de grenzen overeenkwamen
met die van de voormalige gemeente Weesperkarspel in hun le
vensonderhoud hebben voorzien en wat daar in de loop der eeuwen
aan veranderde. Het voor mijn doktoraalscriptie over de topo
grafie van Weesp 1) verzamelde bronnenmateriaal vormt het
fundament van het nu volgende verhaal. Nieuwe bronnen en li
teratuur konden slechts in geringe mate gebruikt worden.

1. Het prille begin

Vroeg in de middeleeuwen, in een tijd dat we in de bronnen
nog niets over Weesp tegenkomen, zag het landschap er heel
anders uit dan nu. Langs de Vecht, en in mindere mate langs
de zijriviertjes de Gaasp, het Gein en het Smal Weesp had het
water in de loop der eeuwen klei afgezet, waardoor zogenaamde
oeverwallen gevormd waren. Achter deze oeverwallen strekte
zich het veen uit 2). We moeten ons dat veen voorstellen als
een beetje opbollende, met water volgezogen spons, soms be
groeid met riet, zegge of veenmos en soms met struiken en la
ge bomen (het laatste was b.v. het geval met het "Bindelmeer-
broek", tussen de Gaasp en de Holendrecht gelegen. Broek be
tekent moerasbos, ook wordt het gebied in de 13e en de 14e
eeuw wel "bos" genoemd 3). Eén eigenschap hadden al deze
soorten veen gemeenschappelijk: voor bewoning of intensief
economische gebruik waren ze praktisch ongeschikt. Naast dé
oeverwallen en het veen was er nog een derde belangrijk ele
ment in het "Weesper landschap" in de vroege middeleeuwen,
namelijk het water, niet alleen in de vorm van de al genoemde
stromen, maar ook in de vorm van drie grote meren, de Horster-
of Overmeer, de Naarder- of Uitermeer en de Bijlmermeer, res
pectievelijk aan de oostelijke en westelijke grens van het
Weesperkarspel gelegen. Tenslotte wil ik nog, om het beeld te
completeren, wijzen op het Aatsveld, waar de bodem voor een
gedeelte uit klei in plaats van uit veen bestond. Door dit
Aatsveld stroomde de Aetwesel 4), een beekje dat even ten
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zuiden van Weesp in het Smal Weesp uitmondde 5).

Het is duidelijk waar we de eerste middeleeuwse bewoners van
deze streek moeten zoeken: op de oeverwallen en misschien ook
nog in het Aatsveld. Het is zeer waarschijnlijk dat al vroeg
in de middeleeuwen een deel van de bevolking geconcentreerd
was rond de monding van het Smal Weesp 6). Deze eerste Wees
pers zullen zich in leven gehouden hebben met wat landbouw en
de jacht op vogels en vissen. Ook zal er al enige handel
plaatsgevonden hebben; de Vecht was immers in de tijd waar
over we nu spreken, de middeleeuwen voor 1000, een, voor die
tijd althans, druk bevaren handelsweg 7).

2. Van de ontginning van het veen tot de 14e eeuw

In de 11e en 12e eeuw gaat er iets aan het zojuist geschetste
beeld veranderen. De bevolking van Holland en Utrecht groeit
en het wordt noodzakelijk voor deze groeiende bevolking het
beschikbare landbouwmateriaal aanzienlijk uit te breiden. De
gebieden die daarvoor in aanmerking komen zijn de tot dan toe
nauwelijks ontgonnen venen. De ontginning van dat veen ge
schiedde volgens een vaste methode die er uit bestond dat van
af een ontginningsbasis, een riviertje, een weg, of een dijk,
sloten het veen in werden gegraven die loodrecht op de basis
stonden. Deze sloten zorgden voor de ontwatering van het veen,
waardoor landbouw mogelijk werd. De ontginning van het veen
werd meestal van hogerhand, door graaf of bisschop, geregeld.
De "kolonisten" kregen per gezin een hoeve, door sloten ge
scheiden van de buurhoeves. Lengte en breedte van de percelen
werden precies vastgesteld. De "kolonisten" werden feitelijk
eigenaar van de grond, maar moesten wel, ter erkenning van
het overheidsgezag, jaarlijks een klein bedrag aan de lands
heer betalen, de zogenaamde recognitietijns 8).
Ook rond Weesp werd in die tijd het veen ontgonnen 9). Ner
gens echter vinden we "modelontginningen", waarbij de achter-
grens van de kavels parallel loopt met de ontginningsbasis
(wat het geval moet zijn als er een vaste maat wordt aange
houden door de lengte van de kavels). De oorzaak hiervan is,
als we een blik op de kaart werpen (zie afbeelding nr. 2),
eenvoudig te achterhalen. Door de vele kronkelige riviertjes
(Vecht, Smal Weesp, Gaasp, Gein en ook de Aetswesel 10)) , die
alle als uitgangspunt voor de ontginning gediend hebben, was
het nergens mogelijk om tot zo'n modelontginning te komen (de
gebruikelijke lengte daarvan was 1.250 meter). Voordat die
lengte bereikt was, was men meestal al op ontginners die uit
een andere richting werkten, gestoten. Wel werd er rond Weesp
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ook tijns opgebracht 11), zodat we mogen veronderstellen dat
de boeren daar in een zelfde juridische positie verkeerd heb
ben als de kolonisten in de hierboven beschreven modelontgin-
ningen.

Het is in de tijd van deze ontginningen dat we de naam Weesp
voor het eerst in de bronnen tegenkomen. Eerst nog schuchter
en onduidelijk, in 1131, maar toch al gauw frequenter 12).
Weesp moet dan al, in de 12e eeuw, als bestuurlijk en kerke
lijk centrum van het gehele gebied tussen het Over- en Uiter-
meer en de Bijlmermeer gefungeerd hebben 13). Als nederzet
ting wordt het voor het eerst in de Annales Egmundenses ver
meld. Volgens deze annalen werd Weesp in het jaar 1204 door
een legertje Kennemers, dat naar Utrecht optrok, in de as ge
legd 14) .
Helaas valt uit deze 12e en 13e eeuwse bronnen niets te leren
over de economie van Weesp en omstreken. Pas in het begin van
de 14e eeuw laten voornamelijk de grafelijke rekeningen daar
enig licht over schijnen. We zien dan dat er niet alleen aan
landbouw gedaan werd (alle gebieden rond Weesp brengen koren-
tienden op 15)) maar ook aan veeteelt 16) en dat zelfs een deel
van de produktie geëxporteerd werd. Geëxporteerd is dan wel
een groot woord voor een waarschijnlijk zo kleine onderneming,
maar zeker is dat Alebrecht Goyerszoen in 1307 in Weesp ge
vangen werd gezet omdat hij vule botter ter markte broehte
t'Utreaht 17). Öok woonde er in het begin van de 14e eeuw in
Weesp of direkte omgeving een molenaar, Didde geheten. We we
ten dit omdat in 1310 enige Weespers zich voor de moord op
deze Didde moesten verantwoorden voor de bisschoppelijke
rechtbank 18). Deze moord betekende waarschijnlijk niet het
einde van de eerste Weesper molen. In 1354 en 1393 wordt weer
melding gemaakt van een molen 19). Didde moet de eigenaar zijn
geweest van een door de wind aangedreven korenmolen. In Weesp
en omgeving was er ook toen geen waterloop waarvan het water
zo snel stroomde dat het een watermolen aan kon drijven. Een
windmolen om water uit de sloten te malen kan het ook niet ge
weest zijn. Pas in het begin van de 15e eeuw werd dit type
molen in Holland geïntroduceerd 20).

Al eerder is opgemerkt dat Weesp als bestuurlijk en kerkelijk
centrum van de omgeving fungeerde. Uit de grafelijke reke
ningen blijkt nu dat Weesp in de 14e eeuw zelfs was uitge
groeid tot een van de belangrijkste plaatsen in het Gooi en
het Amstelland. De baljuw van het Amstelland b.v., Bernd van
den Dorenwerde, houdt tussen 1305 en 1307 in Weesp een groot
aantal rechtszittingen en overnacht er menig keer als hij in
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de omgeving van de nederzetting tegen lieden die de rechtsor
de hebben geschonden is opgetreden. Eenmaal zelfs in die pe
riode worden de bestuurders soepen ende raet van het gehele
Amstelland te Weesp ter vergadering bijeengeroepen 21). Bijna
veertig jaar later wordt nogmaals de positie van Weesp ten op
zichte van de omldggende plaatsen duidelijk. In 1342, 1343 en
1344 worden er in Weesp 47 rechtszittingen gehouden door de
baljuw, in Naarden 27, in Diemen 18 en in Muiden slechts 5.
Ook het bedrag dat Weesp, samen met het Weesperkarspel, in
1344 aan bede opbrengt, 400 pond, is hoog vergeleken met de
omliggende plaatsen. Alleen Naarden komt, inclusief het gehe
le Gooi, aan een zelfde bedrag. Amsterdam met 250 pond en
Muiden met 133 pond blijven daar ruim onder 22).
We kunnen veronderstellen dat ook op economisch gebied Weesp
voor zijn omgeving een belangrijke rol speelde. Gelegen langs
de Vecht, die dan wel als doorgaande route tussen Noord-
Duitsland en Vlaanderen steeds meer aan belang inboette 23),
maar natuurlijk een goede aanvoerweg bleef, moet de nederzet
ting aan de mond van het Smal Weesp zich hebben ontwikkeld
tot het lokale voorzieningscentrum, waar produkten bestemd
voor de boeren in de omgeving, zoals laken, smidswerk en aar
dewerk te verkrijgen waren. Voor een deel zullen deze produk
ten in Weesp zelf vervaardigd zijn, voor een deel ook werden
ze uit andere gebieden aangevoerd en in Weesp ter markt ge
bracht 24) .

3. Weesp wordt Hollands

Inmiddels had zich op politiek gebied de situatie rond het
eind van de 13e eeuw ingrijpend gewijzigd. Na de moord op
Floris V in 1296 door onder andere Gijsbrecht van Amstel kwa
men de goederen van Gijsbrecht, een leenman van de bisschop
van Utrecht, aan het graafschap Holland. Zo ook Weesp. Na een
korte overgangsperiode mochten de Weespenaren zich vanaf 1317
definitief Hollanders noemen 25). Deze verandering van lands
heer zou ook belangrijke gevolgen blijken te hebben voor de
economische ontwikkeling van Weesp. Ineens was de nederzet
ting van een plaats in de binnenlanden van Utrecht een grens
plaats geworden. Ook nu nog is Weesp de eerste Hollandse plaats
die men binnenrijdt, als men vanuit het Utrechtse langs de
Vecht richting Muiden gaat. Weinigen zullen zich echter rea
liseren dat zo'n 600 jaar geleden er tussen Weesp en Nigtevecht
een echte grens lag, een grens tussen twee onafhankelijke sta
ten die gedurende een groot gedeelte van de 14e en 15e eeuw
op voet van oorlog met elkaar stonden of zelfs daadwerkelijk
oorlog voerden. In een dergelijke situatie was het natuurlijk
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voor de Hollandse graaf van belang om Weesp in een goede staat
van verdediging te brengen, niet alleen ter bescherming van
de Weespers zelf, maar ook (zo niet meer) ter bescherming van
de achter Weesp gelegen gebieden en de steden Muiden en
Amsterdam.
De wens om van Weesp een goed te verdedigen grensvesting te
maken zal een van de belangrijkste drijfveren geweest zijn
achter het toekennen van stadsrechten in 1355 26). De stads
rechten gaven de "grensvesting" Weesp niet alleen een juri
dische basis maar ook mogelijkheden om zich economisch verder
te ontwikkelen.
Een jaar na de toekenning van de stadsrechten krijgt Weesp
een tolprivilege, waardoor het voor Weesper handelaren moge
lijk werd tolvrij te reizen binnen het gehele graafschap
Holland (d.w.z. met inbegrip van West-Friesland en Zeeland)
27). Hieruit blijkt dat het de graaf ernst was met zijn poli
tiek om Weesp op te stoten in de vaart der volkeren. De graaf
zal hierbij vooral aan zijn eigen schatkist gedacht hebben.
Immers een economisch sterk Weesp zou zijn eigen verdediging
kunnen bekostigen.

In 1373 was dat in ieder geval nog niet gelukt. Uit dat jaar
is een rekening bewaard gebleven van de "timmeringhe tot
Weesp", een rekening te voldoen door de graaf 28). Uit deze
rekening blijkt dat er aan het "huse" van de graaf (een gra
felijke versterking bij de stad, zoals het Muiderslot?) en
aan de muren en poorten van de stad zelf door metselaars, tim
merlieden en andere werklieden uit Weesp en omgeving, maar
ook uit Gouda, Delft, Dordrecht, Haarlem, Leiden en Amsterdam
verbouwd en getimmerd werd. Hout, steen, kalk, kortom allerlei
bouwmaterialen werden aangevoerd om Weesp in een betere staat
van verdediging te brengen. Al deze bouwaktiviteiten waren
nodig om de schade te herstellen die door de vijand (de
Utrechters) was aangebracht, die in 1373 voor de tweede keer
sinds het bestaan van de stad Weesp een aanval op de stad had
ondernomen 29). Tot het begin van de 15e eeuw is men bezig ge
weest de muren van de stad te versterken, wat uiteindelijk re
sulteerde in de totale ommuring van de stad 30). Over het lot
van het huis van de graaf is (nog) niets bekend. In de tot nu
toe door mij bestudeerde bronnen uit latere tijd wordt over
dit huis niets meer gezegd. Nader onderzoek is echter gewenst.

In 1387 krijgt de stad ook nog het recht een vrije jaarmarkt
te houden, vier dagen voor en vier dagen na Sint-Victorsdag
(10 oktober), vooral bedoeld om Weesp aantrekkelijker te ma
ken voor vreemde kooplieden 31). Deze handelaren mochten op
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de jaarmarkt ongehinderd onder bescherming van de stad hun
waren verkopen, terwijl ze voorts zonder te betalen de tollen
van Muiden en Naarden konden passeren. In 1399 komt er ten
slotte een einde aan de verlening van privileges ter stimule
ring van de Weesper economie. In dat jaar krijgen de poorters
en onderzaten (met deze laatsten werden waarschijnlijk de be
woners van het Weesperkarspel bedoeld) tolvrijdom voor de
sluizen van Spaarndam en Beverwijk, tollen die dus blijkbaar
van het algemene tolprivilege van 1356 uitgesloten waren ge
weest. Dit laatste tolprivilege wordt nog eens in 1401 door
middel van een grafelijke oorkonde bevestigd 32).
De poging om naast landbouw en veeteelt de Weespers ook meer
in de handel en nijverheid hun brood te laten verdienen bleek
al gauw enig succes te hebben. In 1377 woonde er in ieder ge
val één persoon in de stad die van de handel zijn dagtaak ge
maakt had, "coeman Claes" 33), terwijl in 1384 aan Weesp de
finitief het predikaat handelsstad toegekend kan worden. Dan
sluiten namelijk de schepenen en de raad van de stad een over
eenkomst met Dordrecht over het stapelrecht (d.w.z. de ver
plichting om goederen die langs Dordrecht vervoerd werden,
eerst in Dordrecht ter verkoop aan te bieden alvorens ze door
gevoerd mochten worden), waarbij het Weesper stadsbestuur ver
klaart zich te zullen houden aan dezelfde bepalingen als wel
ke door Haarlem, Leiden, Delft, Amsterdam en Rotterdam met
Dordrecht overeengekomen zijn 34). Deze bepalingen hielden in
dat het Dortse stapelrecht voor een periode van zes jaar er
kend werd en er voor eenzelfde periode geen handel gedreven
mocht worden op Gorkum en het land van Arkel. Dat Weesp zo'n
overeenkomst sloot met Dordrecht moet wel betekenen dat de
stad ook werkelijk iets met deze zaken te maken had, dat han
delaren uit Weesp in die tijd dus Dordrecht en omstreken be
zocht moeten hebben.
Zo zien we dat Weesp in de tweede helft van de 14e eeuw demo
gelijkheden kreeg om z'n positie van regionaal voorzieningen
centrum te verstevigen en dat er ook enig bewijs is dat er
van die mogelijkheden ook daadwerkelijk gebruik is gemaakt.
Uit dezelfde tijd, de tweede helft van de 14e eeuw of even
daarvoor, stammen de eerste berichten over het bestaan van nij
verheid, d.w.z. de produktie van niet-agrarische goederen, in
de stad. Al lang voor 1350 zullen er in Weesp ambachtslieden,
zoals pottenbakkers, schoenmakers en smeden gewoond hebben
die voor de lokale markt produceerden, maar nu duiken mel
dingen daarover ook op in de bronnen. Zo is er in 1344 iemand
uit Weesp die zich bezighoudt met de produktie van textiel,
heeft de stad in 1373 in ieder geval één smid en woonden er
vier jaar later een Bartout Scoemaker, een Claes Smeed en z'n
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concurrent Gherijt Smid, en een Heijnric Snider 35).
Meer weten we niet over het economisch reilen en zeilen van
Weesp in die tijd. Wat voor produkten de Weesper handelaren
vervoerden en waarnaartoe, welke produkten naar Weesp ge
bracht werden, door wie en waarvandaan, over dit alles zijn
we niet geïnformeerd. Pas in de eerste helft van de 15e eeuw
wordt het beeld scherper. We mogen echter veronderstellen dat
veel van wat we dan aantreffen al in de 14e eeuw aanwezig ge
weest moet zijn.

4. De 15e eeuw

a. de nijverheid

De oudst bewaarde willekeur (een soort stadswet of politie
verordening) in 1428 uitgevaardigd, laat zien dat de Weespers
zich in die tijd met allerlei ambachten bezighielden. De wil-
lekeuren noemen brouwen, backen, smeer smouten, keersen macken
en verder het bewerken van vlas en hennip 36). (Al deze zaken
werden i.v.m. brandgevaar of overlast 's nachts verboden). Ook
de lakennijverheid werd binnen de muren van de stad beoefend.
De produktie ervan was door het stadsbestuur zelfs enigszins
gereguleerd: het stond een ieder vrij om laken te produceren.
De stad zou echter alleen dat laken van een zegel, het teken
dat het aan de door de stad gestelde normen voldeed, voorzien
Alzo verre als zijt hegheert ende dat laken zegelbaer waer
37). Voor de controle van het laken en het aanbrengen van het
zegel was een werdeijns, een keurmeester aangesteld. Een keur
uit 1452 bevat louter bepalingen met betrekking tot de laken
nijverheid. In deze laatste keur wordt het verboden laken te
kaarden met ijzeren kaarden en voorts om binnen de stad Weesp
de lakens te vollen 38). De eerste verbodsbepaling was bedoeld
om de kwaliteit van het Weesper laken zo hoog mogelijk te hou
den. Het kaarden met een scherpe ijzeren kaarde beschadigde
namelijk de fijne langdradige wol 39). Het tweede verbod moet
tot doel gehad hebben de nogal wat stank verwekkende produk-
tiefase van het vollen buiten de muren te laten plaatsvinden
(het vollen hield in dat het laken gereinigd werd en daarna
in een ton, gevuld met aluin (volaarde), urine, boter en warm
water, gedaan werd. Urenlang trappen zorgde er dan voor dat
schering en inslag zo goed als onzichtbaar werden 40). Waar
schijnlijk volde men na dit verbod ten zuidwesten van de stad.
In de 16e eeuw heet een van de waterpoorten (torens met toe
gang tot de stadsgracht) aan die zijde de "Vulderswaterpoort"
41). Misschien vonden in de middeleeuwen daar niet alleen het
vollen maar ook andere fasen van de lakenproduktie plaats. De
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naam "Wolleweversbuurt", voor het meest zuidelijke verbin
dingsstraat je tussen Nieuwstad en Achtergracht, zou daar dan
nog aan herinneren. De ramen, waarop het laken na het vollen
gespannen werden, stonden echter aan de andere kant van de
stad, bij de Muiderpoort 42).

b. landbouw en veeteelt

Naast de nijverheid bleef voor Weesp (en niet alleen voor het
omliggende platteland) de landbouw en vooral de veeteelt van
groot belang. Sinds het begin van de 14e eeuw, toen Alebrecht
Goyerszoen zijn vuile boter naar de markt bracht, hebben we
de ontwikkeling op agrarisch gebied links laten liggen. Toch
deed zich in de 14e en 15e eeuw een fenomeen voor dat de ver
houding tussen landbouw en veeteelt belangrijk moet hebben
veranderd en dat we niet onbesproken mogen laten: de inklin-
king van het veen. Deze inklinking, gevolg van de ontwatering,
die het veenkussen langzaam deed dalen, maakte, in combinatie
met een stijgend waterpeil, het land rond Weesp steeds minder
geschikt voor het bedrijven van landbouw. Er vond daardoor
een zeer geleidelijke verschuiving plaats van landbouw naar
veeteelt. Verbeterde afwatering en, in de loop van de 15e eeuw,
de introduktie van windwatermolens konden dit proces niet ke
ren 43). We zien deze verschuiving van landbouw naar veeteelt
weerspiegeld in de bronnen. Nog in 1342 brachten alle gebie
den rond Weesp korentienden op 44), in 1355 bevat het stads
recht nog een bepaling die het voor de Weesper poorters moge
lijk maakt om in het voorjaar en najaar telkens 6 weken buiten
de stad te blijven om landbouwwerkzaamheden te verrichten 45),
maar in hetzelfde jaar al laten enkele streken rond Weesp het
wat de levering van korentienden afweten 46). De laatste ver
melding van korenteelt in de omgeving van Weesp dateert uit
het jaar 1438 47). Weesp en Weesperkarspel worden in dat jaar
ontslagen van de verplichting hun koren naar de markt in
Naarden te brengen, nadat Naarden had geweigerd aan Weesp en
Weesperkarspel koren te verkopen. Er is dus blijkbaar een te
kort aan koren. Nu waren de jaren rond 1440 zeer rampzalig
voor de Hollandse korenproduktie in het algemeen 48), feit
blijft dat na deze datum er niets meer over de verbouw van ko
ren in het gebied rond Weesp te vinden is. Het overzicht van
de exportprodukten van Weesp in de eerste helft van de 15e
eeuw laat nog eens duidelijk zien hoezeer het zwaartepunt op
de veeteelt was komen te liggen (zie bijlage 1). Als aan het
einde van de 15e eeuw de inwoners van Weesp en Weesperkarspel
gevraagd wordt naar hun middelen van bestaan noemen ze de ver
bouw van koren in het geheel niet meer 49).
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Niet alle landbouw echter werd ónmogelijk. In plaats van land
bouw op grote schaal, worden nu kleine stukjes grond gereser
veerd voor het intensief verbouwen van b.v. hennip 50). Groen
ten werden door de poorters van de stad vlak buiten de muren
geteeld, waar de zogenaamde "kooltuinen" te vinden waren 51).

Voor de winning van turf was het veen rond Weesp in het alge
meen minder geschikt. Het bevatte teveel klei. Alleen in de
buurt van Ankeveen was de kwaliteit zodanig dat al vroeg de
spade in de grond moet zijn gestoken 52).
Eén gebied in de omgeving van Weesp bleef gedurende het groot
ste gedeelte van de middeleeuwen onontgonnen: het Bindelmeer-
broek. Dit Bindelmeerbroek bleek, vanaf de eerste keer dat het
in de bronnen vermeld wordt, een nogal speciaal gebied te zijn,
een domeingoed, eerst in handen van de Utrechtse kerk (de bis-
schop), later in die van de graaf van Holland. Het gebied, of
een deel ervan, werd het Reigersbos genoemd en niet zonder
reden 53). In de 14e en 15e eeuw worden in dit bos gevangen
reigers naar Den Haag en Delft vervoerd, waarschijnlijk om
daar op de tafels van de graaf en zijn hofhouding te verschij
nen 54). Het Bindelmeerbroek viel niet onder de jurisdiktie
van Weesp of Weesperkarspel, maar rechtstreeks onder die van
de graaf. Vanaf het begin van de 14e eeuw weten we dat een
houtvester zorg droeg voor het beheer van het bos. Lieden die
hout kapten zonder toestemming van de graaf werden gestraft
met verbeurdverklaring van al hun bezit. Om overtredingen te
gen te gaan en waarschijnlijk ook om de waterhuishouding van
het gebied te verbeteren werd er rond 1340 een sloot rond het
gehele bos gegraven 55). De laatste maal dat we iets over het
gebied horen is in het jaar 1421, als de graaf nogmaals uit
drukkelijk verklaart dat het verboden is reigers in het bos
te vangen 56). Daarna is het stil rond het Reigersbos. Waar
schijnlijk komt dit doordat de Sint Elisabethsvloed, die in
dat jaar o.a. de Grote Waard veranderde in de Biesbos, ook in
onze streken heeft huisgehouden en de Bijlmermeer zo heeft
uitgebreid dat er weinig van het Reigersbos overbleef. Een
stuk uit de 17e eeuw leert ons wat er daarna met het gebied
gebeurde. Het land van ouds de vronen (domein) genaamd en ge-
comen van de Graeffelijekheit, was verkocht aan diverse perso
nen 57). Een heel verre echo van wat eens was klinkt nu nog
door in de namen van de langs de Gaasp gelegen boerderij
"Reigersbroek" en het binnenkort te openen metrostation
"Reigersbos".

c. handel
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Dit overzicht van wat er in de eerste helft van de 15e eeuw
aan agrarische en niet-agrarische goederen in Weesp en omge
ving geproduceerd werd heeft ons nog niets wijzer gemaakt over
de belangrijkheid van die produktie ten opzichte van andere
steden in de nabijheid, net zomin als over de omvang van de
eventuele export van deze produkten. Ook weten we nog niets
over de import van goederen die niet in Weesp of direkte om
geving geproduceerd werden. Er is echter een uit die tijd
stammende bron die ons daarover uitgebreide inlichtingen ver
schaft: het Kamper pondtolregister, waarin over de periode
1439-1441 alle Hollandse schippers, de produkten die ze aan
boord hadden en de handelaren waarvan die produkten afkomstig
waren opgetekend werden 58). De reden dat dit allemaal zo
nauwkeurig genoteerd werd was dat de Hollandse steden met de
IJsselsteden de afspraak gemaakt hadden dat Hollandse schepen
te Kampen voor een bepaalde tijd tol zouden betalen, ter com
pensatie van de schade die de IJsselsteden ondervonden ten ge
volge van de oorlog tussen Holland en de Wendische steden (met
de Wendische steden worden de in de Oostzee gelegen Hanzeste
den aangeduid). Een Hollander controleerde het afdragen van
de tolgelden en deze Hollander, mr. Pelgrim, hield daarvan
een nauwkeurig register bij. Uit dit register blijkt nu dat
Weesp een zeer aanzienlijke rol speelde in de handel op de
IJsselstreek. Als we kijken naar het aantal schepen uit de di
verse Hollandse steden dat de tol passeerde komt Weesp na
Amsterdam en Hoorn op een met Enkhuizen en Monnickendam ge
deelde derde plaats. (Natuurlijk laten alleen de aan de
Zuiderzee gelegen steden zich met elkaar vergelijken). Niet
minder dan 29 Weesper schippers hielden zich bezig met de
vaart op Kampen, Deventer en Zutfen. Sommigen daarvan passeer
den de tol in de tijd dat het register bijgehouden werd zelfs
negen maal (zie bijlage 1). Naast de 29 schippers worden er
ook nog eens 48 lieden genoemd, hoogstwaarschijnlijk allen
Weespers, die door de Weesper schippers vracht lieten vervoe
ren. Ook waren er nog bevrachters van buiten de stad, 6 uit
Abcoude, 1 uit Baambrugge en 1 uit Utrecht, die produkten uit
hun streek met Weesper schepen naar de IJsselstreek stuurden.
Geregeld kwam daarnaast het omgekeerde voor, Weesper produkten
die door niet Weespers verscheept werden. Er passeerden sche
pen uit Amsterdam, Muiden, Vreeland, Overmeer (Nederhorst den
Berg), Nigtevecht in Kampen de tol met Weesper goederen. De
scheiding tussen bevrachters en schippers was vrij strikt.
Slechts eenmaal wordt een bevrachter genoemd als schipper en
ook slechts eenmaal een schipper als bevrachter 59).

Als we een blik werpen op de produkten die de Weesper schip-

TVE 12 67



- ,p u i* P V " '

— -- M i #

mm/l

TVE 12 68

>z 
de

 2
e 

he
lft

 v
an

 d
e 

16
e 

e



pers naar de IJsselstreek vervoerden, zien we dat er twee dui
delijk uitspringen: laken en zuivel. Het Weesper laken was
van een mindere kwaliteit dan het laken uit Amsterdam, Leiden
en Schiedam (het zogenaamde voorlaken) 60). Er werd in Kampen
minder tol voor geheven dan voor de duurdere soorten uit deze
steden. Vergelijken we de export vanuit Weesp met die van an
dere plaatsen waar laken van de "tweede" soort geproduceerd
werd, dan blijkt dat alleen Naarden meer laken (1407 stuks)
naar de IJsselstreek vervoerde. Weesp staat met een totaal
van 1351 op een zeer stevige tweede plaats. Het tweede belang
rijke exportprodukt van Weesp en omgeving was de zuivel, boter
en kaas. Niet minder dan 219 ton en 74 vat boter en 314 pond
kaas werden verscheept 61), veel meer dan de op het gebied van
de lakenexport grootste concurrent Naarden. Van de overige
door Weespers vervoerde produkten lijken me de meeste niet uit
Weesp zelf afkomstig. Alleen hennip, turf, kolen en "guet"
(waarschijnlijk kleren) komen daarvoor in aanmerking 62). De
rest, (steen)kolen, azijn, teer, zout, haring, schol en kiezel
moeten van elders afkomstig zijn; kolen (Engeland), azijn
(Duitsland of Frankrijk) en teer (Pruisen) zelfs uit het bui
tenland 63) . Deze goederen werden waarschijnlijk, net zoals de
voornamelijk in de Noordzee gevangen vis, in Amsterdam inge
laden 64). Zout was ook een zeer veel voorkomende lading bij
de Weespers. Zout kwam in de late middeleeuwen uit Frankrijk
(Baaizout), vanwaar het door voornamelijk Amsterdamse schip
pers naar Holland (en verder) werd vervoerd én uit Zeeland.
Gegevens uit 1440 hebben we daarover niet, maar het is prak
tisch zeker dat de Weespers hun zout zelf uit Zeeland haalden.
Als er namelijk in 1494 een onderzoek wordt ingesteld naar de
middelen van bestaan in het gehele graafschap Holland (ten be
hoeve van een nieuwe belastingomslag), de zogenaamde "enqueste"
65), zeggen de Weespers dat ze vroeger ten tijde van de dood
van hertog Karei de Stoute (in 1477) naar Zeeland voeren met
sout. Zout brengen naar Zeeland zou echter hetzelfde zijn als
water naar de zee dragen, zodat we mogen veronderstellen dat
er "om sout" bedoeld moet zijn geweest 66).

Soms kwamen de Weesper schippers vanuit Holland leeg, of met
een ballastlading als kiezel langs de Kamper tol. Dat duidt
erop dat de IJsselsteden niet alleen afnemers van Hollandse
produkten waren, maar ook zelf iets te bieden hadden. Belang
rijke produkten die vanuit de IJsselstreek naar Holland ver
voerd werden waren hout en koren 67). Helaas licht de Kamper
tol ons daar niet over in. Slechts Hollandse goederen op weg
naar de IJsselstreek werden immers belast en opgetekend.
Uit de enqueste van 1494, die de situatie rond 1477 schetst,
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leren we verder nog dat Zeeland, naast de IJsselstreek (en
daar voornamelijk de Deventer markt) voor de Weesper schippers
een tweede belangrijk reisdoel was. Vanuit Zeeland werd het al
genoemde zout, wol (voor de Weesper lakens) en koren naar
Holland vervoerd. Het is zeer waarschijnlijk dat de schepen
naar Zeeland, net zoals de schepen richting IJsselstreek voor
namelijk laken en zuivel bevatten. Over de route die de
Weesper schippers naar Zeeland toe volgden is niets bekend. Er
waren twee mogelijkheden. Langs de Vecht en Hollandse IJssel,
of langs de Hollandse "binnenweg" (IJ, sluizen bij Spaarndam,
Haarlemmermeer, Gouwe en Hollandse IJssel.
De Vechtroute lijkt voor Weesp het meest in aanmerking te
komen. De vaart op de Vecht werd echter belemmerd door de in
1437 aangelegde Hinderdam. Ondanks protesten van Hollandse
zijde bleef deze dam gedurende de gehele 15e eeuw de scheep
vaart hinderen 68). Voeg daarbij de over het algemeen niet al
te vriendelijke betrekkingen tussen Holland en Utrecht en het
wordt begrijpelijk dat de Weespers toch de vaak langere maar
gemakkelijkere route door Holland genomen zullen hebben.
De handel moet, naast de lakenproduktie, voor de stad Weesp
een zeer belangrijk middel van bestaan geweest zijn. De stad
telde in het midden van de 15e eeuw tussen de 1000 en 1200 in
woners 69), zodat de ongeveer 30 schippers en de bevrachters
een behoorlijk deel van het Weesper inkomen opgebracht moeten
hebben. Ook de boeren in de omgeving en in de stad zelf hadden
voordeel bij de Weesper handel. Hierdoor beschikten zij over
goede afzetmogelijkheden voor hun zuivelprodukten.

5. Bloei en verval

Het voorafgaande geeft toch de indruk dat het Weesp in de eer
ste 75 jaar van de 15e eeuw betrekkelijk voor de wind is ge
gaan. Vergelijking met andere steden is echter maar ten dele
mogelijk, terwijl over de verdeling van de welvaart binnen de
stad in het geheel niets bekend is. De periode van economische
bloei heeft geduurd tot het laatste kwart van de 15e eeuw. In
1477 steunt de economie nog steeds op drie pijlers: de produk-
tie van laken en zuivel én de handel. Voor de lakenproduktie
zijn in dat jaar nog 50 weefgetouwen in bedrijf, terwijl de
Weespers ook nog in het bezit zijn van 30 "Rijnschepen" 70).
Na 1477 zet echter een sterke achteruitgang in 71).
Hoe deze bloei en de daaropvolgende achteruitgang te verkla
ren? Naast de voor het gehele graafschap Holland geldende eco
nomische factoren, die over het algemeen gunstig waren voor
de ontwikkeling van de stedelijke economie 72), heeft Weesp
zijn opkomst m.i. aan twee zaken te danken. Ten eerste de goe-
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de ligging ten opzichte van het achterland. De Vecht, het Smal
Weesp, de Gaasp en het Gein zorgden voor verbindingen met
Diemen, Abcoude, Nigtevecht en Nederhorst den Berg en de tus
senliggende gebieden. Vandaar zullen met kleine schuiten loka
le produkten naar Weesp gebracht zijn en andere weer mee te
ruggenomen 73). Een tweede factor die van groot belang is ge
weest bij de opkomst van de stad is de bijzondere positie die
Weesp innam als grensvesting. Een positie die de stad later
noodlottig zou worden. Zoals al gezegd kreeg Weesp in de twee
de helft van de 14e eeuw van de graaf een aantal priviliges
welke een krachtige impuls aan het economisch leven gegeven
moeten hebben. Deze privileges zullen onder meer tot doel gehad
hebben de stad in staat te stellen zijn eigen verdediging te
bekostigen. Gedurende meer dan een eeuw hebben de extra kosten
dife de "grensvesting Weesp" ten opzichte van meer in het bin
nenland gelegen steden moest maken geen belemmering betekend
voor een goede economische ontplooiing. Alhoewel de verhouding
tussen Holland en Utrecht gespannen blijft en er zelfs in 1420
weer een oorlog tussen de twee staten uitbreekt is toch de pe
riode tussen 1375 en 1480 er een van betrekkelijke rust 74).
Rond 1480 verandert deze toestand. Niet alleen laaien in
Holland zelf de Hoekse en Kabeljauwse twisten weer op, ook
vallen Utrechtse troepen het land binnen 75). Weesp is genood
zaakt de verdediging in een voortdurende staat van paraatheid
te houden en tegelijkertijd ook nog manschappen te leveren aan
het grafelijk leger. Het stadsbestuur kan alleen maar aan al
deze verplichtingen voldoen door geld te lenen 76). Daartoe
geeft het stadsbestuur lijfrenten uit. De aflossing daarvan
drukt echter op de schouders van alle poorters. Gevolg hiervan
was dat velen de wijk namen naar veiliger oorden waar de fi
nanciële lasten minder drukkend waren. Hierbij komt nog dat
vooral in de tweede helft van de 15e eeuw de positie van
Amsterdam ten opzichte van het omliggende gebied steeds ster
ker werd 77).

Het economisch verval van Weesp heeft zich in snel tempo vol
trokken. In 1494 staan 80 (van de ongeveer 200) huizen leeg.
De bewoners ervan zijn naar elders vertrokken. Nog slechts 4
weefgetouwen zijn er in bedrijf en van de 30 schepen zijn er
nog maar 2 over 78). Misschien dat deze cijfers een iets te
somber beeld geven. De enqueste, waar de getallen uit afkom
stig zijn had immers tot doel een nieuwe belastingomslag vast
te stellen. Vastgesteld is echter dat de gegevens uit de en
queste een grote mate van betrouwbaarheid hebben 79).
Het dieptepunt in de neergang was echter in 1494 nog niet be
reikt. In 1508 wordt de stad door de Geldersen ingenomen en
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na een bezetting van enige maanden zwaar beschadigd achterge
laten 80). Uit een nieuwe telling ten behoeve van de belas
tingomslag in 1514 blijkt de troosteloze staat waarin Weesp
toen verkeerde 81). Binnen de muren staan nog slechts 105 hui
zen, waarvan er 4 in enigszins redelijke staat verkeren. Het
aantal inwoners zal ten hoogste 540 bedragen hebben, terwijl
een even groot aantal mensen rond de stad in het kerspel woon
de. Nijverheid en handel zijn geheel verdwenen. Slechts vee
teelt zorgt voor een karig bestaan 82).
In de eerste helft van de 16e eeuw volgt enig herstel. Poli
tiek treedt een periode van rust in. Weesp is echter zodanig
verwoest dat de opbouw letterlijk en figuurlijk van de grond
af aan moet beginnen. Nog in 1545 is de financiële en econo
mische situatie zo slecht dat het stadsbestuur vreest dat de
stad geheel ontvolkt zal raken 83). Toch is het herstel niet
lang daarna zo ver voortgeschreden dat, in 1552, wat betreft
het aantal inwoners het niveau van een honderdtal jaren daar
voor (1000 a 1200) weer bereikt is 84).
We bevinden ons echter nu in een geheel nieuwe periode waarin
de economie niet meer in de eerste plaats op de lakennijver
heid en de handel, maar op de produktie van bier gebaseerd is
85). Een periode ook die niet meer tot de middeleeuwen behoort.
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Bijlage 1

Weesper schippers die de tol in Kampen passeerden (sept.1439-
aug.1441).

naam frequentie naam frequentie
Albert Dier 7 Heyn Scutter 5
Ansem Zweersz 1 Jan Bout 6
Arent Loefsz 6 Jan Gijsbertsz 3
Block Reynersz 5 Jan Posch 4
Claes Tymansz 2 Jan Reynersz 8
Corstgen Jansz 1 Jan Rijck 2
Gerijt Evertz 1 Jan Willemsz 1
Gerijt Lap 1 Lambert Gijsbertsz 5
Gerijt Louwerensz 1 Outger Vranckensz 5
Gerijt Mertensz 2 Pieter Gijsbertsz 2
Gerijt Willemsz 1) 9 Reyner Reynersz 4
Gijsbert Lap 4 Reyner Rollenz 2
Gijsbert Reynenz 1 Tideman Garbrantsz 1
Heyn Kempe 2) 5 Wouter Jansz 2

Verder werden twee schippers die uit Nederhorst den Berg af
komstig waren (Claes Albertsz en Jan Dirxz) ook onder de
Weesper schippers genoemd

1) heeft twee schepen 2) wordt aangeduid als "van Baambrug-
ge", "van Nigtevecht" en "van Weesp"; een en dezelfde Heyn
Kempe?
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Bij lage 2

Produkten die in Weesper schepen de tol in Kampen passeerden.

produkt
laken

boter

kaas
turf
hennip
zout
"guet"
steenkolen
kolen
azijn
kiezel
haring
schol
teer

hoeveelheid
1185 hele
123 halve
20 Naardse
2924 ton
74 vat
314 pond
ter waarde van 58 gulden
500 bundels
81 kwartier
437 paar
8 hoet
een schip vol
3 ton
200 ton
194 last
8 korven
1 last

Zonder toelichting is het moeilijk zich enige voorstelling te
vormen van de hoeveelheden die er in deze tabel schuil gaan.
Van het kwartier, een inhoudsmaat voor zout, weten we dat deze
tussen de 4 m2 en 5 m2 mat. De Weesper schepen vervoerden ge
middeld (maar er waren tamelijk grote onderlinge verschillen)
4 kwartier. Bij de schepen die zout vervoerden wordt nooit
een andere lading genoemd, zodat we mogen aannemen dat deze
schepen volgeladen met zout waren. Dit betekent dat de Weesper
schepen gemiddeld een inhoud van 16 tot 20 ton gehad hebben.
In de 19e eeuw bedroeg een hoet steenkool ongeveer 1,2 ton en
een last haring ongeveer 1,7 ton (dit slechts om een indika-
tie te geven).
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Weesp en de Vechtstreek
A. Stork-Weesp

Als ik een koperwiek was, dan reisde ik ook altijd langs de
Vechtstreek, want mooier afwisseling van bosschen en weiden
vindt je nergens. Aldus Jac. P. Thijsse in het Verkade-album
De Vecht uit 1915. Een duidelijke waardering van een groot Ne
derlander. En terecht, zeker in de situatie in het begin van
deze eeuw. Maar van de onbekommerdheid waarmee Thijsse over
het Vechtlandschap sprak, kan geen sprake meer zijn. Toenemende
verstedelijking, ontgrondingen, recreatiedruk en uitbreidingen
in de infrastructuur bedreigen dit zo waardevolle gebied. Ve
len zetten zich gelukkig voor het behoud van de Vechtstreek in
en trachten via een constructieve benadering de gevaren te ke
ren .

Weesp en omgeving

Het is charmant wonen in Weesp, niet in de laatste plaats om
dat het zo bijzonder gunstig gelegen is op geringe afstand van
grote steden en te midden van uitgestrekte polders. De polders
Aetsveld, Bloemendaal, Gein en Nieuwe Keverdijk hebben het mi
lieu in sterke mate, zeer positief, beïnvloed.
Tot aan het begin van de jaren vijftig werd Weesp in de uit
breiding belemmerd door de van kracht zijnde "Kringwet", die
bouw binnen zekere afstand van vestingwerken verbood. Toen de
ze wet werd opgeheven maakte het kleine stadje een aantal for
se uitbreidingen mee. In noord-westelijke richting kwam een
belangrijke uitbreiding met woon- en werkgebied, terwijl aan
de zuidzijde een paar uitbreidingsplannen het inwonertal over
de magische grens van 10.000 brachten.
Van recente datum is de uitbreiding in de Aetsveldse polder.
Destijds een discutable zaak, waarbij de vraag gesteld werd of
je dit ruime poldergebied wel mocht benutten voor deze uit
breiding. Er was toen sprake van 6.500 woningen. Dit plan werd
teruggedraaid tot ca 1.300 woningen, welke momenteel gedeelte
lijk gerealiseerd zijn en deels nog in aanbouw.

Ook de Nieuwe Keverdijkse Polder maakte landelijke furore door
de strijd welke ontbrandde bij de vaststelling van de trace
ring der Flevo-spoorlijn. Natuur- en landschapsbeschermers
konden zich niet vinden in het voorkeur-tracee der Nederlandse
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Spoorwegen en dienden alternatieven in. Na ampel overleg werd
het tracee verschoven naar een ligging die grotere waarborgen
inhield voor de bescherming van het, Naardermeer en bovendien
het polderlandschap visueel minder aantastte.
Een zeer bijzondere winst bij de procedure, was het vervallen
van een deel van rijksweg A 6, welke vanaf Muiderberg door de
Nieuwe Keverdijkse Polder, over de rivier de Vecht, vervolgens
door de Aetsveldse polder het Amsterdam-Rijnkanaal kruisende
zijn vervolg zou vinden door het Gein naar de aansluiting bij
Abcoude.
Het vervallen hiervan mag beschouwd worden als een van de be
langrijkste besluiten in de ruimtelijke ordening van dit ge
bied.

Nog niet alle gevaren zijn geweken.
Amsterdam presenteerde het bestemmingsplan "Gaasperdam", waar
bij de afbouw van de Bijlmermeer werd geregeld naar de zijde
van het laaglandriviertje Het Gein. Voor velen een van de
dierbaarste plekjes uit de omgeving. Het plan riep zeer veel
bedenkingen op en een groot aantal instanties hebben zich
sterk gemaakt in het protest. Een en ander resulteerde in het
instellen van een begeleidingscommissie, teneinde tezamen met
de provincies Noord-Holland en Utrecht en de gemeentebesturen
van Amsterdam en Abcoude een landschappelijk verantwoord land-
inrichtingsplan op te stellen. Dank zij een ruime subsidie van
C.R.M. kon het adviesbureau voor landschapsarchitectuur van
prof. Maas in nauw overleg met de begeleidingscommissie een
plan opstellen, waarin de afbouw van de Bijlmermeer zodanig
geregeld werd, dat de restruimte naar het riviertje benut kon
worden voor de noodzakelijke stedelijke recreatie vanuit het
plan Gaasperdam en een verantwoorde agrarische bedrijfsvoe
ring. Het vertrouwde beeld van beweiding aan beide oevers kan
bij acceptatie van dit plan voor de toekomst verzekerd blij
ven. Bij alle procedures bleek dat de bevolking van de streek
te mobiliseren valt als aantastingen dreigen.
De liefde voor zijn land is ieder geboren.

Streek door mensenhand gevormd

Nog geen 10.000 jaar geleden vormde zich in het grensgebied
van de huidige provincies Noord-Holland en Utrecht een klein
veenstroompje dat gevoed werd door regenwater en afstromend
grondwater uit Het Gooi. Het bewoog zich al kronkelend vanaf
de Utrechtse Heuvelrug van Utrecht naar Muiden. Het was een
onbeduidend riviertje toen, de Vecht. Van veel grotere beteke
nis werd dit water pas toen er een open verbinding ontstond
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met de Kromme Rijn. De basis voor het gebied werd overigens al
veel eerder gelegd. Zo zijn de twee laatste ijstijden (het
Riss- en het Würm-glaciaal) voor de geaardheid van de bodem
van groot belang geweest.
De eerste bewoners van de Vechtstreek hebben zich reeds vóór
de Romeinse tijd langs de oeverwallen van de rivier gevestigd.
Zij leefden hoofdzakelijk van de jacht en de visserij, terwijl
er ook op bescheiden schaal landbouw is bedreven. Omstreeks
het begin van onze jaartelling vinden we bij Utrecht een Ro
meinse nederzetting. Haar bewoners maakten van de Vecht een
dankbaar gebruik om troepen te verplaatsen naar het meerFlevo,
één van de voorgangers van het huidige Ijsselmeer, om daar
slaags te raken met diverse vijanden.
Het verloop van de geschiedenis van de Vechtstreek tussen het
begin van de jaartelling en het jaar duizend is bepaald niet
opwindend; historische gegevens over deze periode zijn in ie
der geval schaars. Eerst in de 11e eeuw komt de gedachte op
gang het gebied te ontginnen. Dit onder invloed van het bisdom
Utrecht, toen zetel van kerkelijke en wereldlijke macht. Ook
al blijkt uit een giftbrief van Karei Martel uit 722 dat er
reeds vervening plaatsvond, toch lijken de ontwateringen en
de vergravingen eerst werkelijk in de 11e eeuw op grotere
schaal aangevat te zijn.
De toegankelijkheid van het gebied was gering en men moest
eerst ontwateringstochten graven waarop dan weer kleinere slo
ten uitkwamen. De tochten en vaarten deden tevens dienst voor
de afvoer van turf. In deze periode ontstonden verveningspa-
tronen zoals we die nog in het landschap kunnen waarnemen. Ve
le kavels waren langgerekt, maar er werd ook waaiervormig ver
kaveld, zoals nu nog in "de ster van Loosdrecht" te zien is.
Door de ontwatering van het gebied vond inklinking van de bo
dem plaats. Hierdoor werd het noodzakelijk dammen en dijken
aan te leggen en windmolens te bouwen.
Het is met name de vervening die grote invloed op het land
schap zou uitoefenen. Tot aan 1530 werd de turf uitsluitend
vergraven tot aan het grondwater; de zg. droge vervening. Het
"vrijkomende" land werd daarna geschikt gemaakt voor agrari
sche doeleinden. In de periode vanaf 1500 kwam echter ook de
zg. natte vervening in zwang. Hierbij werd het veen uit het
water opgebaggerd en te drogen gelegd op legakkers, smalle
stroken uitgespaard land. In de uitgebaggerde stukken ontston
den rechthoekige plassen (petgaten) die een diepte hadden tot
W  a 2 meter, een diepte bepaald door de lengte van de bagger-
beugel. Ondanks stringente bepalingen nam men het met de voor
geschreven breedte van de legakkers soms niet al te nauw. Ze
waren vaak te smal en bij harde wind werden ze vaak al gauw
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door het klotsende water weggeslagen. Zo konden de grotere
plassen in de Vechtstreek ontstaan.

Het geheel van grotere, open plassen en kleine, besloten pet
gaten heeft geleid tot het ontstaan van een uniek natuurge
bied. In het vaak ondiepe water konden zich al heel spoedig
waterplanten vestigen. Dit heeft op den duur geleid tot een
zg. verlandingsvegetatie, waarin opeenvolgende vegetatietypen
ervoor zorgden dat het water geleidelijk met plantaardig mate
riaal werd opgevuld en "water" op den duur tot "land" werd. De
zeer rijke plantenwereld die bij de verlanding betrokken is en
de dierenwereld die daarop aansluit maken de Vechtplassen tot
een hoogst belangrijk, maar tegelijk ook kwetsbaar gebied.
Hetzelfde geldt voor het Naardermeer, dat overigens niet door
vervening is ontstaan.
In de jaren tussen 1500 en 1800 werd ook een ander element aan
de Vechtstreek toegevoegd. De macht van de adel nam in die pe
riode sterk af en de invloed van de steden werd allengs gro
ter. Vele Amsterdamse kooplieden konden zich op den duur een
tweede woning aan de Vecht permitteren. Niet alleen het huis,
maar ook de omgeving kreeg de nodige aandacht. De kleigronden
langs de Vecht leenden zich daarbij goed voor de aanleg van
tuinen in de stijl van le Nótre en voor bosaanleg. Zo voltooi
de zich in de 18e eeuw één ware lustwarande langs de Vecht.
Het rooien van een aantal parkbossen t.b.v. de landbouw, de
aanleg van de spoorlijn Utrecht-Amsterdam in 1843 en de aanleg
van het Merwedekanaal omstreeks 1870 hebben met name op de
westelijke Vechtoever nogal wat verliezen aan prachtig land-
schap toegebracht. Een groot aantal elementen heeft de tand
des tijds echter gelukkig goed doorstaan.
Ook aan de oostzijde van de Vechtstreek, in 's-Graveland, is
een fraai, parkachtig landschap ontstaan. De zandafgravingen
in de 17e eeuw in dit gebied voorzagen in de zandbehoefte van
Amsterdam bij de aanleg en uitbreiding van de grachtengordel.
Volgens een zeer strak patroon kwamen in 's-Graveland verkave
lingen tot stand. De kavels werden aanvankelijk voor de land
bouw benut, doch later boden zij plaats aan de nu zo belang
rijke buitenplaatsen. Wij danken er o.m. de huidige,prachtige
parkbossen aan. De Amsterdamse behoefte aan zand heeft dus
uiteindelijk een verrijkende invloed op het landschap gehad.

Veranderingen in de kwaliteit van het water

Hoe anders ging het in de Vechtstreek in deze eeuw. De door
vervening ontstane, ondiepe plassen vielen na 1900 al vooreen
gedeelte ten prooi aan de toenemende zandhonger. Uitgravingen
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tot 30 meter diepte waren aan de orde van de dag. Nu.zijn diep
tes van 50 meter al geen uitzondering meer. In dit diepe wa
ter ontstaat een gelaagdheid, waarbij het zuurstofhoudende bo
venwater door een zg. spronglaag wordt gescheiden van een
zuurstofloze onderlaag. Het dierlijk en plantaardig leven
speelt zich uitsluitend af in de zuurstofrijke bovenlaag. In
het najaar kan in het water echter een algehele omkering
plaatsvinden. De invloed van de wind, de afkoeling van het wa
ter en de daaruit voortvloeiende wijziging van het soortelijk
gewicht liggen hieraan tan grondslag. Mede door de winning van
zand tot op extreme diepten en het daarop volgende ontstaan
van zuurstofarm water is de soortenrijkdom van de planten- en
dierenwereld in een aantal plassen de laatste tientallen jaren
sterk teruggelopen.
Dit laatste is ook toe te schrijven aan de voedselrijkdom van
het water. Plantengemeenschappen die juist op voedselarme mi
lieu's zijn aangewezen zijn grotendeels verdwenen en komen nog
uitsluitend voor op geïsoleerde plaatsen. Rioleringstelsels
die ongezuiverd water lozen en het uitspoelen van landbouw-
meststoffen liggen o.m. aan de grote voedselrijkdom van het
water ten grondslag. De kwaliteit van het water wordt boven
dien niet verbeterd door de bestrijdingsmiddelen die nog al-
lerwege in de Vechtstreek worden toegepast. Het ook in andere
delen van het land optredende streven naar een laag peil van
het polderwater speelt eveneens een rol. De verarming van het
milieu tekent zich dan ook vooral af op de hoger gelegen gron
den. De achteruitgang is derhalve niet alleen waarneembaar in
de eigenlijke natuurterreinen, maar vooral ook op gronden met
een landbouwkundige bestemming. In vroeger jaren gingen waar-
devolle plassengebieden van het Horstermeer en de huidige
Betunepolder al t.b.v. de landbouw verloren.
De oprukkende verstedelijking met de daarmee gepaard gaande
toenemende verkeersdrukte heeft de Vechtstreek in deze eeuw
eveneens nadelig beïnvloed. Naast de eerder genoemde ontgron
dingen heeft ook de waterwinning haar tol geëist. De noodzake
lijke aanvulling van het water in de plassen na de onttrekking
van drinkwater is altijd van mindere kwaliteit, waardoor het
milieu verarmt. Jachthavens en caravanterreinen verrezen op
landschappelijke waardevolle plaatsen. De toenemende recrea
tiedruk betekent ook weer extra zorgen, met name wat betreft
de rust in de natuurgebieden en de verontreiniging van het op
pervlaktewater .

Enorme diversiteit nog wel degelijk aanwezig

Wie deze lange lijst van bedreigingen en aantastingen leest,
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zal gemakkelijk de indruk kunnen krijgen dat van de waardevol-
le eigenschappen van de Vechtstreek weinig meer over is. Het
tegendeel is het geval. De enorme diversiteit, waarvan Thijsse
gewaagde, is nog wel degelijk aanwezig. De buitenplaatsen wor
den nog steeds hoog gewaardeerd en zijn in het algemeen goed
onderhouden. Oude kavelpatronen zijn nog overal te zien en ver
heugen zich in een steeds toenemende belangstelling. De oude
verveningsdorpen zijn nog duidelijk te herkennen, terwijl de
Vechtstadjes hun karakter redelijk hebben behouden. Boerderij
en en molens in deze streek behoren nog steeds tot de fraaiste
van ons land. Naast de eerder genoemde verveningsstructuren
herkennen we nog het meer open en vlakke stroomruggenlandschap
van het noordelijk deel van het gebied, terwij1 het slagenland-
schap tussen Maartensdijk en Westbroek niet hoog genoeg ge
waardeerd kan worden. Een groot aantal delen van het wat be
treft flora en fauna zo rijke plassengebied in de Vechtstreek
zijn in de vertrouwde handen van Natuurmonumenten. Kortom, er
is nog bijzonder veel dat het behouden waard is.

De vraag rijst natuurlijk wel hoe de bescherming en het behou-
houd van het karakter, het landschap, de flora en de fauna van
de Vechtstreek dan gestalte moet worden gegeven. Reeds in 1947
opperde de toenmalig voorzitter van de Vechtplassencommissie,
ir. J. Loeff, het idee om het gebied in te richten als een
"Nationaal Park der Oostelijke Vechtplassen", waarbij de be
langen van natuurbehoud, recreatie en landbouw op evenwichtige
wijze tegen elkaar zouden worden afgewogen. Nadat de Rijkspla
nologische Dienst in 1971 de oostelijke Vechtplassen vermeldde
als potentieel nationaal landschapspark werd deze suggestie on
der de naam "Vechtstreek" overgenomen in één der drie zg.
Groene Nota'sdie in 1975 door de regering werden uitgebracht.
Ook de Verstedelijkingsnota en de Nota landelijke gebieden
zijn duidelijk positief in hun bedoelingen de aard van de
Vechtstreek zoveel mogelijk te handhaven. Ook al weten we dat
er zich bij de instelling van nationale landschapsparken in
ons land een zekere stagnatie in het denken en handelen voor
doet, dan nog moeten we vaststellen dat het de hoogste tijd is
om het gebied van de Vechtstreek deze bescherming toe te kennen.
Wat is een nationaal landschapspark? Aan de Nota nationale
landschapsparken ontlenen wij de volgende definitie:
Een nationaal landschapspark is een door de rijksoverheid als
zodanig aangewezen gebied van tenminste 10.000 ha, bestaande
uit zowel natuurterreinen, wateren en/of bossen als cultuur
gronden en nederzettingen, dat een grote rijkdom aan natuurlijke
en landschappelijke kwaliteiten en aan cultuurhistorische waar
den vertegenwoordigt en als zodanig een overwegend samenhangend
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en harmonisch geheel vormt, waarin het beleid van de overheid
er op is gericht - uitgaande van een conceptie voor inrichting,
ontwikkeling, beheer en bestuur van het gebied als geheel -

het specifieke gedifferentieerde karakter van het gebied, met
name ook ten behoeve van de zich recreërende mens, in stand te
houden en te ontwikkelen waarbij rekening wordt gehouden met de
sociaalculturele en economische belangen van de aldaar wonen
de en werkende bevolking.
Bij de beoordéling van de waarden van een gebied, dat men tot
nationaal landschapspark wil bestemmen worden een aantal nor
men aangehouden, waaraan het gebied zal moeten voldoen. Het
gaat hier om a. het biotische milieu (alles wat leeft), b. het
a-biotische milieu (water, bodem, lucht) en c. het anthropo-
geen (door de mens beïnvloede) milieu. Een werkgroep uit de
Vechtplassencommissie stelde een rapport op waaruit zonneklaar
bleek dat het Vechtplassengebied voldoet aan de gestelde cri
teria. De voormalige staatssecretaris van CRM, w. Meijer,
schrijft in zijn voorwoord bij dit rapport ("Naar een natio
naal landschapspark de Vechtstreek", 1977) dat de diverse stu
dies een belangrijke bijdrage leveren aan de totstandkoming
van het eindadvies van de Interdepartementale Commissie Natio
nale Parken en Nationale Landschapsparken.
De Vechtstreek heeft de toetsing als waardevol landschappelijk
gebied tot op heden duidelijk doorstaan. Hoewel niet onmiddel
lijk aangewezen als proefgebied nationaal landschapspark,
lijkt de waarde van het gebied nu wel op brede schaal erkend.
Nogmaals de heer Meijer:"De waarde van het gebied wordt ook
erkend in de Nota Landelijke Gebieden, waarin gezegd wordt dat
de plassen aan de voet van de Utrechtse Heuvelrug bepalend
zijn voor de structuur tussen de stadsgewesten Amsterdam, Het
Gooi en Utrecht. In dezelfde nota wordt het gebied van de
Vechtstreek en Westbroek gerekend tot de uit nationaal oogpunt
gezien grote waardevolle landschapseenheden in ons land, met
betrekking waartoe een beleid gericht op instandhouding van
het algehele karakter van de kwaliteit van natuur en landschap
zal worden gevoerd. De belangen van natuur en landschap geven
volgens de nota bovendien aanleiding om de groei van de kernen
in dit gebied te beperken."

Zoeken naar wat ons bindt

Op definitieve beslissingen rond een eventuele aanwijzing van
de Vechtstreek tot nationaal landschapspark moet waarschijn
lijk nog even worden gewacht. Bij de eerdere aanwijzing van de
proefgebieden (Waterland, Noordwest-Overijssel, Winterswijk,
de Veluwe en Mergelland) zijn nogal wat emoties losgekomen.
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Dat is niet verwonderlijk. De recreatie zag zich vrijwel uit
gesloten en de boeren zagen zich in gedachten reeds aangesteld
als parkwachters. Ten onrechte overigens. De duidelijke bedoe
ling staat voorop de belangen van wonen, werken en recreatie
zodanig te leiden dat dit geen schade zal toebrengen aan de
diversiteit en het karakter van de streek.
In de discussie over de nationale landschapsparken wordt wel
gesuggereerd dat landbouw en natuurbescherming eikaars tegen
polen zoudên zijn. Dat is echter onjuist. Ondanks een aantal
duidelijk tegengestelde belangen, zoals bijv. waterpeilbeheer-
sing in de polders, vinden wij een veel groter aantal gelijk
gerichte belangen. Wij zullen dan ook moeten zoeken naar wat
ons bindt en niet naar wat ons scheidt. De boeren zijn in be
langrijke mate de architecten van ons landschap geweest. Die
verdienste is zo groot dat wij ons mèt de boeren richten op
het behoud ervan. Bij een werkelijk behoud van het landschap
is schade aan agrarische bedrijfsuitoefening niet uitgesloten.
Hiervoor zullen evenredige vergoedingen verstrekt moeten wor
den. Het behoud van natuur, milieu en landschap is immers een
algemeen belang en mag niet drukken op de schouders van enke
len. Het is duidelijk dat een werkelijk allesomvattende be
scherming van de Vechtstreek in feite nog in de kinderschoe
nen staat. Met de goede wil en niet zonder grote inspanningen
van velen moet het echter mogelijk zijn de meest waardevolle
eigenschappen van het karakter, de natuur en het landschap van
de Vechtstreek veilig te stellen. Vechters voor de Vechtstreek
zullen er gelukkig altijd blijven. Hopelijk zal de spoedige
veiligstelling van het gebied het resultaat zijn van hun al
jarenlange inspanningen.

Noot
Dit artikel is, gedeeltelijk, eerder gepubliceerd in: Natuur
behoud, 8e jrg. no. 4, nov. 1977, blz. 80-82.
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Een laat-middeleeuwse nederzetting bij Weesp
(Overaetwijs)

A.J. Guiran-Amsterdam

Door H. Weenink te Weesp werd in juni 1980 in het uitbreidings
plan Aetsveld bij het graven van een sleuf voor vuilstort een
kleine concentratie Laat—Middeleeuws aardewerk ontdekt. Een
deel van deze vondsten stelde hij voor bestudering beschik
baar. De vindplaats lag vermoedelijk op één van de oeverwallen
van een zijtak van het riviertje dat vroeger ongeveer ter
plaatse van de huidige Aetsveldseweg stroomde.
Het bestudeerde aardewerk bestaat uit: Pingsdorf (9 randfrag-
menten, 1 wandfragment met tuit, 18 wandfragmenten, waarvan 5
beschilderd en 1 bodemfragment);Paffrath(2 rand-, 13 wandfrag
menten ); kogelpot, steeds met zandmagering (11 fragmenten van
scherp naar buiten afgeschuinde randen, 1 fragment van een
eenvoudig naar boven verdikte rand en 86 wandfragmenten). Op
grond van de gangbare opvattingen moet het complex als geheel
gedateerd worden tussen het eind van de 11e en het begin van
de 13e eeuw.
E.J. Harenberg deed in 1975 (per brief) de voorzichtige sug
gestie dat ten zuiden van Weesp een verdwenen nederzetting
Overaetwijs heeft gelegen. Dit deed hij op grond van bestude
ring van het verkavelingspatroon in de polders Over- en Bin-
nenaetsveld en van de 14e-eeuwse rentmeestersrekeningen van
Amstelland. In de korentiendeposten in de rekeningen (die ove
rigens relatief zeer weinig opbrengen) is onder meer sprake
van Overaetwesel, over die Aetwisel en over die Aetwisen. De
ze vormen kunnen worden afgeleid van de waternaam Aetwisel.
Als het hier inderdaad om een nederzetting gaat, komen voorde
lokatie daarvan volgens Harenberg vooral de percelen die vanaf
de zuidelijke helft van de Aetveldseweg naar het zuidwesten
tot aan de landerijen van Nigtevecht opstrekken in aanmerking.
Het bovengenoemde riviertje de Aetwisel, ofwel de kreekrug,
zou dan als ontginningsbasis hebben gediend.
Het is niet uitgesloten dat ook de bovenbeschreven vondsten,
die echter 350 m noordelijker en ten oosten van de Aetwisel
zijn gedaan, in verband moeten worden gebracht met het verdwe
nen Overaetwijs.

Noot

Overgenomen uit: Archeologische kroniek voor Noord—Holland o-
ver 1980, in: Holland, 1981, blz. 227-228.

TVE 12 93



“=*<«*■*8*ss ;rT '” £>Ri£DE!02.0i

~ » W
t M i v i s -

. ffl mw& mm

#  • !,*1
>

i ' l p  | |
«  • B.1 : . ;

*'• V-, 9s Xipi
-1

!T M

* # É 1 1

- v . 1

p l
isiÉÉi

« E £ 3
É ’ ■

mm?

rnsm- E È m .
m m m a M

TVE 12 94



De oudste geschiedenis van de Laurenskerk
te Weesp

H.Halbertsma-Amersfoort

In tegenstelling tot het naburige Muiden heeft de Vecht het
beeld van het middeleeuwse Weesp maar zeer ten dele bepaald
zodat het stadje er als het ware de achterzijde naar toe keer
de terwijl de hoofdstraten aan weerszijden van een veel onbe
langrijker waterloop, de Grobbe geheten, liepen. In 1827 werd
de Grobbe gedempt en ontstond de Nieuwstraat. Naar de naam te
oordelen is het een kunstmatige waterloop, ofschoon het gebo
gen verloop zulks niet zou doen vermoeden. Aan beide uiteinden
sluit de Grobbe haaks aan op de middeleeuwse stadsgracht, wel
ke op haar beurt weer het middeleeuwse Weesp hoefijzervormig
omklemt, met als oostelijke basis de Vecht, de naam Weesp -
"Waas-apa" = "modderstroom" - duidt op een natuurlijk water,
langs de oever waarvan het gelijknamige stadje zou ontstaan,
maar welke stroom dit geweest is valt moeilijk te bepalen. Mo
gelijk is het een verlande bocht van de Vecht geweest, in de
bedding waarvan de Grobbe werd uitgedolven. Zulks conform de
gang van zaken te Staveren, waar de middeleeuwse hartader van
het stadje, de Delf, werd uitgegraven in de verlande bedding
van de Nagele, een verdwenen rivierarm.
Naar de Grobbe was duidelijk ook de middeleeuwse parochiekerk
gericht, eenmaal gewijd aan St.-Laurens en thans Ned. Herv.
Kerk. Zij ligt op een duidelijke verhevenheid, welke de indruk
wekt eenmaal door een ovale gracht omringd te zijn geweest.
Naar de Grobbe georiënteerd waren tevens de naburige complexen
der beide Weesper Tertiarissenkloosters en het St.-Bartholo-
maeus Gasthuis. Langs de linker Vechtoever strekte zich de oos
telijke stadsmuur uit. Ongeveer halverwege stak buiten deze
stadsmuur een hoefijzervormige toren uit, op de bovenverdie
ping waarvan het raadhuis was ondergebracht. Eerst gedurende
de jaren 1772-1776 werd het huidige stadhuis gebouwd, waarvoor
het Gasthuis ten dele moest wijken.
Blijkens een oorkonde uit 1458 1) werden in vermeld jaar de
voorbereidingen getroffen tot de aanleg van de Middenstraat,
welke het stadsgebied tussen de Grobbe en de Vecht overlangs
in tweeën verdeelde en onderbroken werd door het .kerkhof. Tot
aan de noodlottige ramp van enkele jaren geleden bleef voorts
een uit 1551 daterend ontwerp van Cornelis Anthonisz. bewaard
waarop de toenmalige stadsvesten, grachten, straten en voor—
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naamste gebouwen zeer nauwkeurig aangegeven stonden.
De reden, ons in de ontstaansgeschiedenis van Weesp te verdie
pen, schuilde in de omstandigheid dat ons van 12 maart tot 2
april 1976 de gelegenheid werd geboden binnen de muren derNed.
Herv. Kerk enig graafwerk te verrichten.
De westtoren van de kerk maakt een oudere indruk dan de aan
sluitende kerk en wordt als het ware door de laatste wegge
drukt. De toren hangt bovendien enigszins achterover, welke
verzakking men reeds in de 17e eeuw schijnt te hebben gestuit
door de oostelijke torenfundering geheel te vernieuwen.
De drie onderste geledingen van de gedeeltelijk door de kerk
omklemde toren zijn opgetrokken uit rode moppen van het for
maat 7 x 14,5 x 29,5 cm. De bovenste twee daarvan zijn aan de
buitenzijde verlevendigd door spaarvelden, door een middenli-
seen overlangs in twee helften onderverdeeld en aan de boven
zijde door rondboogfriezen afgedekt. Een nauwkeurige datering
lijkt ons gewaagd. Ofschoon van romaans karakter, zou de gehe
le 13e eeuw nog wel eens in aanmerking kunnen komen.
De vierde geleding sluit harmonisch bij de derde aan doch in
verband met de aanwezigheid van vier galmgaten ontbreken de
middenlisenen in de vier spaarvelden terwijl de rondboogfrie
zen weer wél zijn aangebracht. In de bovenste partijen is vrij
veel tufsteen verwerkt, kennelijk secundair toegepast. De
galmgaten hebben de gedaante van gekoppelde, spitsboogvormig
afgedekte nissen, gevat binnen een eveneens weer spitsboogvor
mige afgedekte omraming. Wij zijn eerder geneigd de vierde ge
leding als een reeds meteen bij de torenbouw ontworpen af slui
ting te beschouwen dan als een toevoeging, eerst geruime tijd na
de bouw der onderste drie geledingen tot stand gekomen. De
aanwezigheid van het galmgat zowel als het spaarveld in de
oostelijke muur der vierde geleding toont aan dat de nok van
het kerkedak bij de bouw niet hoger reikte dan de derde toren
geleding.
De vijfde geleding is uit kleinere baksteen opgetrokken dan de
andere vier maar herhaalt aan alle vier zijden het motief van
de spaarvelden terwijl zij wederom een viertal galmgaten van
het gekoppelde type rijk is. Hierdoor konden de galmgaten uit
de vierde geleding vervallen maar ook bij de bouw van de vijf
de geleding kan het kerkedak zo hoog niet gereikt hebben als
thans. Wij komen daar meteen nog op terug. De huidige, zeer
steile torenspits, waarvan de oostelijke segmenten door het
tegenwoordige kerkedak deels worden afgedekt stamt vermoede
lijk uit de 16e eeuw.

Er is een jaartal overgeleverd dat rept van een kerkwijding in
het jaar 1462. In dit jaar werd de bouw van de bestaande laat-
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Overzicht St.-Laurenskerk. Binnen de omraming van de laat-gothische basiliek
zijn afzonderlijk aangegeven de 13e eeuwse toren, alsmede funderingsresten van
de daaraan voorafgegane bakstenen kruiskerk. Van de veronderstelde, nog
oudere tufstenen kerk konden geen sporen meer worden achterhaald.
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gothische kerk met haar basilikaal schip wellicht afgesloten.
Aan welke kerk echter minstens twee oudere bouwwerken vooraf
moeten zijn gegaan.
Van de vóórlaatste kerk zijn de resten van twee dwarsbeuken in
het opgaande werk der beide zijschepen van de huidige kerk be
waard gebleven. Het daartoe ingestelde onderzoek leverde in
derdaad de grondslagen van het dwarspand van een oudere kerk
op.
Het noorder dwarsschip was opgetrokken uit rode moppen van het
formaat 7 x 14,4 x 29,5 cm, derhalve conform de baksteenfomma
ten der onderste torengeledingen. De formaten bij het zuide
lijke dwarspand bedroegen 7,5 x 15 x 30 cm. Beide dwarsschepen
waren even diep als de breedte van de huidige zijbeuken ter
wijl beider oostelijke sluitmuren strookten met de oostelijke
sluitmuren van deze zijbeuken. Bleven de grondvesten van de
twee dwarspanden naderhand grotendeels dienst doen als funde
ring der opvolgende zijbeuken, dit was uiteraard niet langer
het geval met de westelijke zijmuren van het dwarspand. Slechts
op grote diepten bleken de funderingen daarvan nog juist aan
wezig. Voldoende om te kunnen vaststellen dat het dwarspand
even breed was geweest als de lengte der beide meest oostelij
ke traveeën van het huidige kerkschip met aansluitende zijbeu
ken. De dwarspandfunderingen rustten op afwisselende lagen puin
en klei, tot op een diepte van minstens 0 cm NAP, dat wil zeg
gen ruim 2 meter beneden de huidige kerkvloer. De aandrang van
het grondwater, dat niet mocht worden weggepompt, belette ons
na te gaan of de puinlagen wellicht waren gestort in sleuven,
tot dit doel door het natuurlijke oppervlak, bestaande uit hu-
meuze, slappe klei, gegraven.
Bij het funderen der kolommenrijen van de bestaande basiliek
vertrouwde men de grondslagen van de voorgaande kruiskerk al
lerminst zodat men deze plaatselijk wegruimde en geheel nieuwe
klippen aanbracht, tot een zodanige diepte dat deze door ons
niet meer kon worden gepeild. Het is niet uitgesloten dat de
ze kolomvoetingen bovendien onderheid waren.
Aangezien men de kolomfunderingen bovendien in overlangse rich
ting door spanningsmuren in één hecht verband trok moest wor
den afgezien van iedere poging mogelijke resten bloot te leg
gen van het kerkschip, waartegen de beide dwarsbeuken eenmaal
moeten hebben aangesloten. Intussen zijn tegen de buitenzijde
van de oostelijke torenmuur de moeten zichtbaar van een ouder
kerkedak dan het huidige, waarvan de nok juist tot onder het
oostelijke galmgat van de vijfde torengeleding reikte. De bij
dit dak behorende kerk moet ten nauwste verband gehouden heb
ben met de verhoging van de toren met de vijfde geleding.
De toepassing van tufsteen in de bovenste partijen van de vier-
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de geleding wijst op een nóg oudere, tufstenen kerk. Deze zal
bovendien ook ouder zijn geweest dan de toren en zou daar wel
eens vrij-staand van geweest kunnen zijn. Het is immers opval
lend dat de tufsteen uitsluitend werd vermetseld in de hoogste
steenlagen van de vierde torengeleding zodat dit materiaal kan
betreffen, vrij gekomen bij de afbraak van de fayade van het
veronderstelde tufstenen kerkje. Had men de gehele tufstenen
kerk gesloopt ten tijde van dan wel kort vóór de torenbouw,
dan zou er toch voldoende steen ter beschikking zijn gekomen
om er de ganse toren, althans in overwegende mate, van op te
trekken terwijl men de tufsteen meteen ook al in de onderste
geledingen had kunnen benutten. Wij herinneren er tevens nog
even aan dat de vierde geleding een galmgat aan de oostzijde
bezat terwijl er van een dakmoet onder de vierde geleding geen
spoor te ontdekken valt. Van het tufstenen kerkje werd in de
bodem niets terug gevonden, hetgeen ook bezwaarlijk te verwach
ten was omdat hiertoe veel dieper gegraven had moeten worden
dan de grondwaterstand toeliet. In de puinlagen onder de dwars
beuken van de kruiskerk kwam evenmin tufsteen of tufsteengruis
voor. Deze bevinding zou er voor kunnen pleiten dat beide bak
stenen dwarsschepen aansloten op een ouder tufstenen schip, in
casu de oudste kapel ter plaatse.
De keuze van de kerkpatroon - St.-Laurens - geeft een aanwij
zing temeer dat Weesp in de 12e eeuw stellig reeds een eigen
kapel of parochiekerk bezat, waarvan de standplaats dient te
worden gezocht in de huidige kerkheuvel, midden in het stadje
2) .

Aloten

1. Zie naschrift van H. Brood.
2. Dit artikel is eerder verschenen in: Bulletin Kon. Ned.

Oudheidkundige Bond, jrg. 76, nr. 3, juni 1977, blz. 186-
188. Enkele kleine wijzigiyigen zijn aangehracht.

Naschrift
/ / .  Brood-Weesp

In de hierbovenstaande bijdrage van Halbertsma wordt gesteld:
Blijkens een oorkonde uit 1458 werden in vermeld jaar de voor
bereidingen getroffen tot de aanleg van de Middenstraat, enz..
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Dit behoeft enige toelichting. Het jaartal 1458 - overgenomen
uit het werk van Schoengen, Monasticum Batavum pag. 201 - had
moeten luiden 1453. Schoengen zegt daar:"Omstreeks 1453 werd
de rust van het klooster bedreigd door de vergunning van den
hertog van Bourgondië om van stadswege een straat door de kloos
tergebouwen te leggen."

Echter de datum 1453 moet zijn 2 september 1552, de landsheer
was niet de hertog van Bourgondië doch keizer Karel V. Inder
daad maakten de Zusters bezwaren omdat die straat (de Midden
straat) door hun klooster zou gaan lopen. Daarom werd in de
Secreten Raede vanden Keijzer beslist dat in de straat een bocht
zou worden gelegd. Gedaen te Brussel den 26sten dach van fe
bruari int jaer 1500 drie en vijf tick. (Herleid tot 26 februari
1554 in verband met de Paasstijl, die in de Kanselarij van de
Graven van Holland toepassing vond).
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Een wandeling door de Laurenskerk te Weesp

P.Krolis-Weesp

Geschiedenis

Het kerkgebouw, zoals wij het kennen, is ondanks zijn respec
tabele leeftijd niet het oudste en het eerste gebouw in Weesp
aan de eredienst gewijd. Vermoedelijk heeft in de Aetsveldse
polder, aan de zuidkant van de stad, een door Bonifatius ge
stichte kapel gestaan.
In de jaren 1000 tot 1200 na Christus werd een kleine kerk ge
bouwd op de plaats van de tegenwoordige kerk. De eerste drie
geledingen van de Romaanse toren zijn nog van die tijd.
Met de bouw van een éénbeukige Gotische kruiskerk met dwars-
schip en koor werd in 1429 begonnen. Omdat de kerk hoger werd
moest ook de toren twee geledingen worden verhoogd. De éénbeu
kige kerk kreeg door het langsschip met dwarsschip en koor een
basilicale plattegrond: het Latijnse kruis, in die tijd een
zeer geliefde vorm van kerkbouw.

Deze kruiskerk bood waarschijnlijk na verloop van tijd niet
voldoende ruimte, zodat aan het bestaande langsschip aan weers
zijden een zijbeuk werd gebouwd, waarin tevens het dwarsschip
werd opgenomen. Hierdoor verdwenen de muren van het langsschip
en twee rijen pilaren kwamen hiervoor in de plaats.

Vele parochianen maakten de bouw financieel mogelijk, voorzo
ver zij niet eigenhandig met de bouw bezig waren. Zo lezen wij
dat Lijsbeth Claes van Ansendr, de helft van het land achter
de stadsgracht naliet "ter tymmerinck onser kerck".

Na drie en dertig jaren bouwen werd de kerk op 26 augustus
1462 gewijd en kreeg de naam van de martelaar Laurentius. Het
gebouw heet dus Laurentiuskerk, of St.-Laurentiuskerk, maar
men kan ook de Nederlandse vertaling kiezen: Laurens- of
Lourenskerk. Aan de laatste benaming geven wij de voorkeur,
vooral ook omdat deze in het verleden werd gebruikt.

Na de kerkwijding werd het koor verhoogd en nog later werd het
middenschip op dezelfde hoogte gebracht en werd daardoor
"lichtbeuk", omdat het van lichtvensters werd voorzien.
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Omstreeks 1582 deed de reformatie haar intrede. Het gebouw
werd voor de protestantse eredienst ingericht: altaren en beel
den verdwenen, muurschilderingen werden weggepleisterd en de
kansel kreeg een centrale plaats.
Er wordt wel eens verondersteld dat de kerk voordien een (be
scheiden) beeldenstorm heeft ondergaan, maar hiervan zijn geen
bewijzen te vinden.

Bij besluit van 8 mei 1799 werd het R.K. kerkbestuur een be
drag van ƒ 8.116,25 aangeboden, waarmee het gebouw officieel
als gekocht werd beschouwd.

Tot in het midden van de vorige eeuw waren er naar verhouding
maar weinig banken in de kerk. De banken waren voor de notabe
le,, en kerkeraadsleden; het gewone kerkvolk, met name het vrouwe
lijk deel daarvan, moest ergens in het ruim een plaats zien te
vinden, vaak op zelf meegebrachte stoelen. Enkele van de laat
16e eeuwse banken ziet u geplaatst tegen de noordmuur van de
kerk.
In 1854 werden vaste banken aangebracht. Zij stonden in een
soort kuipvorm opgesteld en waren naar de kansel gericht. Deze
banken werden tijdens de laatste kerkrestauratie door de te
genwoordige stoelen vervangen.

Gedurende zijn bestaan zijn in, aan en op het kerkgebouw vele
malen herstelwerkzaamheden uitgevoerd. Sommige van deze werk
zaamheden hadden de allure van restauraties, zoals van 1730
tot 1734 en in 1836. De laatste ingrijpende restauratie vond
plaats in de periode 1969 tot 1978.

Be kerk in maten

De toren, die als zovele oude torens eigendom van de burger
lijke gemeente is, is 40 meter hoog.
Het kerkgebouw is inwendig 58 meter lang en 22 meter hoog. De
hoogte uitwendig is 31 meter.
De breedte van de drie beuken - inwendig - is 21 meter.

De kerk in zuilen

Het kerkinterieur wordt in het bijzonder bepaald door de rijen
zuilen of pilaren. De lichtbeuk wordt gedragen door twee maal
zeven vrijstaande zuilen; daarbij nog vier halfzuilen (zuilen
die niet vrijstaand zijn). Twee halfzuilen staan op de hoeken
van de aansluiting van het koor en de kerkruimte. De beide an
dere halfzuilen bevinden zich links en rechts aan de kerkmuur,
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waartegen het orgel is gebouwd. Deze beide halfzuilen zijn in
tegenstelling tot de overige (die van zandsteen zijn) in heel
fijn metselwerk uitgevoerd. U kunt zelf waarnemen dat alle
zuilen gepleisterd zijn.

Het orgel

Het huidige orgel heeft twee voorgangers gehad. Het eerste
heeft van vóór de reformatie tot 1592 dienst gedaan. In dat
jaar bouwde Pieter Janszoon de Swart uit Utrecht een nieuw or
gel, dat tot 1822 de gemeentezang begeleidde, maar toen was
het dan ook versleten. De kerkmeesters namen het besluit de
gebroeders Batz, eveneens uit Utrecht, op te dragen een nieuw
orgel te bouwen. Dit geschiedde en het instrument werd gele
verd voor het bedrag van ƒ 19.439,95.

Op zondag 12 oktober 1823 werd het orgel feestelijk in gebruik
genomen: Het orgel, voltooid zijnde, werd de dag der plechti
ge inwijding van hetzelve bepaald op zondag de 12 October 1823.
Aan de Weleerwaarde Heer Jacob van Bleijenburgh, oudste Leraar
der Gemeente, werd verzoekt de feestrede uit te spreken, ter
wijl de fungerende leden van de Evangelisch Lutherse gemeente
hier ter stede uitgenodigd werden de feestviering bij te wo
nen. Eene aanzienlijke menigte van hoorders, zo uit de stad
als van elders, was samengevloeid. De Leraar Jacob van
Bleijenburgh betrad des voormiddags ten negen uren de predik
stoel en hield een doelmatige en algemeen goedgekeurde leerre
de, ten onderwerp nemende Psalm 98 vers 4-7a, welke door Psal
men, Gezangen en orgelmuziek afgewisseld is geworden, worden
de het orgel bespeeld door de heren Lingius en van der Pezen,
organisten binnen deze stad.
Des namiddags deden de heren Boerse en Brachtkuizen, onder de
toevloed van een aanzienlijke menigte, de kracht en wellui
dendheid van het speeltuig horen door het uitvoeren Van eene
ouverture, koraal, gevarieerd gezang 40, de morgenstond, fluit
concert, bataille, sledevaart en finale. En zo eindigde dit
feest, tot genoegen der Gemeente en van alle aanwezigen, bij
welke gelegenheid de wenselijkste orde geheerst had.

In de loop de jaren zijn meer en minder ingrijpende herstel
werkzaamheden en restauraties aan het orgel verricht, o.a. in
1891. De laatste restauratie door de firma Blank te Herwijnen
viel samen met de restauratie van het kerkgebouw.

Hier volgt een beschrijving van het orgel:
De voorname kas in Empiredetaillering is verdeeld over Hoofd-
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werk en Rugpositief. De beide manualen hebben een omvang van
Gr. C tot f'''.
Het pedaal is aangehangen en heeft een omvang van Gr. C totd'
De dispositie luidt als volgt:
Hoofdwerk

Mixtuur 4,6, en 8 sterk gehalv. bas en disc.
Sexquialter 3 sterk (disc)
Cornet 5 sterk (disc)
Trompet 8vt gehalv. (bas en disc)
Voxhumana 8vt (gehalv. bas en disc)
Afsluiter op beide manualen
Tremulant op beide manualen
Klavierkoppel (gehalv. in bas en disc)

Prestant 16vt
Bourdon 16vt
Prestant 8vt
Roerfluit 8vt
Octaaf 4vt
Gedekt fluit 4vt
Octaaf 2vt
Quint 3vt
Rugpositief
Prestant 8vt
Holpijp 8vt
Octaaf 4vt
Roerfluit 4vt
Gemshoorn 2vt

Flageolet lvt
Mixtuur 3, 4, 5 en 6 sterk
Quint l^vt
Sexquialter 2 sterk (disc)
Fagot 8vt

Nog een enkele bijzonderheid; bij de laatste restauratie is de
door Batz-Witte in 1851 geplaatste Viola di gamba op het rug
werk vervangen door een Quintl^vt. Tevens zijn de oorspronke
lijke hakstukken van de klavierbak, die door de fa. Sanders
in 1937 waren vervangen, opnieuw geplaatst.

Boven op het orgelfront staan twee engelen. De engel links
heeft een palmtak in de hand als symbool van de vrede; de ande
re engel heeft niet een krans maar een slang vast, die zich
zelf in de staart bijt als symbool van de eeuwigheid.
Het orgel wordt gedragen door zes houten gemarmerde pilaren.
In de natuurstenen voeten staan de namen gebeiteld van de zo
nen van beide predikanten en van vier notabelen in de gemeen
te, uit 1823 uiteraard.

Het koorhek

Vóór het koor staat een fraai koperen koorhek. Het vertoont
veel overeenkomst met het koorhek van de Utrechtse Jacobikerk.
De maker daarvan was Jan van den Eijnde uit Mechelen, zodat
algemeen wordt aangenomen dat ook hij de meester is van het
Weesper koorhek, dat vermoedelijk omstreeks 1525 geplaatst is.
Het hek werd aangebracht tussen de beide hoekpilaren van het
koor, zodat op elk dezer pilaren de helft van een wijkruis
verwijderd moest worden. Tijdens de restauratie is het koorhek
wat verder het koor ingezet, zodat de halve wijkruisen nu goed
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zichtbaar zijn.
In het open gedeelte van het koorhek bevinden zich het "Tien-
gebodenbord" en het "Credobord" uit de 17e eeuw. Vóór de re
formatie hebben op deze plaatsen vermoedelijk beelden gestaan.
Men spreekt van de heiligen Laurentius en Magdalena.

Het koor

Vóór de reformatie speelden zich in het koor de voornaamste
kerkelijke handelingen af. Daarna heeft men in de kerk van
Weesp nooit meer goed geweten wat men met deze niet-reforma-
torische kerkruimte moest aanvangen. Tot midden vorige eeuw
was het de excercitieplaats van de schutterij;
Later werd het koor gebruikt als opslagplaats van allerlei af
gedankt meubilair, onzichtbaar achter een hoog gordijn, dat in
1871 werd aangebracht ter "vermijding van de tocht".
Na de restauratie werd het koor ingericht als "trouwkerk",
maar het wordt als zodanig nauwelijks gebruikt, omdat de bruids
paren de voorkeur geven aan "de kerk".

Gedurende eeuwen (tbt 1830) is in de kerk begraven; in het koor
werden de stoffelijke overschotten van kerkelijke en wereld
lijke hoogwaardigheidsbekleders ter aarde besteld. Zo bevindt
zich in het koor de grafkelder van de familie Yselsteyn, die
in de 15e en 16e eeuw het slot "Ten Bosch" bij Uitermeer be
woonde. Nazaten van deze familie waren aan de Oranjes geparen
teerd .
Na de reformatie werden predikanten, die te Weesp overleden
waren, in het koor begraven. Maar ook vinden we er de grafkel
der van de bekende Weesper patriciërsfamilie van Hugenoten-af-
komst: d'Arrest.

Opvallend in het koormeubilair is een gestoelte dat iets van
een preekstoel heeft en ook wel als zodanig werd gebruikt. Het
deed vroeger dienst bij promoties in de "Latijnse" school. Het
gebouw, waar deze school was gevestigd, wordt nu gebruikt als
verenigingsgebouw van de Hervormde gemeente.
Boven op dit gestoelte bevindt zich de klankbordbekroning van
de oude kansel, die in 1862 werd verkocht.
Op het gestoelte heeft de koperen voorlezerslezenaar een
plaats gekregen, die vóór de restauratie op het doophek vóór
de kansel in de kerk was aangebracht. Hiervoor staat een laat
gotische tafel uit 1475.
In het koor staan nog enkele banken, welke dateren uit de tijd
dat er vierkante meters kerkvloer gehuurd konden worden, waar
op door de huurder deze "particuliere" zitbanken geplaatst
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werden. De banken moesten verplaatsbaar blijven in verband met
het begraven in de kerk.

De kansel

Wij erkennen dat de preekstoel geen zeer waardevol element in
het kerkgebouw is, als we tenminste letten op de antieke of ar
tistieke waarde. Volgens de voorlopige monumentenlijst is de
ze kansel uit de laatste kwart van de 18e eeuw, maar hij kan
niet eerder dan in 1863 zijn geplaatst, want in 1862 werd de
vorige preekstoel, die in 1611 door Marten Claesz. was ver
vaardigd, verkocht. Waarschijnlijk was dit meubelstuk niet al
te best meer, want reeds in 1766 legateerde iemand ƒ 100,—
voor een nieuwe preekstoel. Zoals gezegd, siert nu de bekro
ning van de oude preekstoel de kleine "kansel" in het koor.

Ander kerkmeubilair

Achter de preekstoel staat een grote kleerkist, een geschenk
van een gemeentelid. De oude naam van zo'n 17e eeuwse kleer
kist is dressoor (niet te verwarren met "dressoir").

In de zuid-west hoek van de kerk ziet u een werktuig met be
hulp waarvan tot 1830 werd begraven. Het werd gebruikt om de
grafzerken te lichten, vandaar de naam zerkenlichter voor dit
instrument, dat van 1662 is.

De koperen lichtkronen in de kerk zijn bepaald nog niet oud.
Zij dateren namelijk van 1926 en zijn gegoten naar het model
van de kronen die vóór het bombardement van Rotterdam in de
St. Laurenskerk aldaar hingen.
De 17e eeuwse kaarsenkronen waren reeds in 1849 verkocht en
vervangen door olielampen, die reeds in 1862 plaats moesten
maken voor een gasverlichting.

Muur- en pilaarsohilderingen

Na de restauratie zijn enkele muur- en pilaarschilderingen
voor de dag gekomen, uiteraard uit de voorreformatorische tijd
van het kerkgebouw. Over de wijkruisen naast het koorhek heb
ben we het al gehad. Een fraai exemplaar van het wijkruis is
te zien op de pilaar naast de kansel. Schuin tegenover de
preekstoel ziet u drie beschilderde pilaren. Op de middelste
komt de afbeelding van een bisschop voor, maar welke bisschop
werd bedoeld is onbekend. Evenzeer tasten wij in het duister
omtrent de voorstelling van de andere persoon. Sommigen hou-
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den hem voor St. Laurentius, maar zekerheid hierover bestaat
niet.
Boven de bogen aan de bovenzijde van de pilaren zijn ook ge
kleurde ornamenten te zien.

Rouwborden

In de 17e en 18e eeuw hadden voorname families nog al eens de
gewoonte de nagedachtenis aan hun overleden verwanten zicht
baar te maken door middel van zogenaamde rouwborden. Sommige
kerkgebouwen in ons land hangen er vol van. In de grote kerk
van Weesp hangen er vier; ze zijn helaas niet meer in de he
raldische kleuren geschilderd.

1. Het rouwbord boven de ingang aan de Kerkstraat is ter nage
dachtenis aan Mr. Jacob Jacobsz. Hinlopen, gedoopt te Am
sterdam in de Nieuwe Kerk op 22 maart 1644 en te Amsterdam
overleden op 14 maart 1705 (op het bord staat ten onrechte
DE XII MAERT vermeld).
Jacob Hinlopen was van 1680 tot 1705 Raad van Amsterdam, in
1694 burgemeester, in 1695 bewindhebber van de Oost-Indi-
sche Compagnie en tot 1694 commissaris van het Zandpad op
Muiden en Naarden, daarna van het Weesper Zandpad. Hinlopen
was gehuwd met Debora Popta.

2. In het koor, aan het grote muurvlak aan de zijde van de con
sistoriekamer, hangt het tweede rouw— of gedachtenisborden
wel van mevrouw Schouten, gehuwd met de heer Van Meeckeren.
Mevrouw Schouten overleed op 29 juli 1746.
Het ovale wapen is omgeven door een zogenaamd liefdekoord.
De vier kleine schilden om het hoofdwapen heen zijn van de
families Schouten, Dell, Leeuw en Backer.

3. Aan de noordwand van de kerk hangen twee rouwborden. Het
linker bord is vermoedelijk ter nagedachtenis aan Cornelia
VanderPol, gehuwd geweest met Jacob Meeuwsen. Zij was ge
boren te Leiden en overleed te Weesp op 20 oktober 1664.

4. Het rechtse bord aan de noordwand is ter nagedachtenis aan
Claes Claesz. Dell, geboren te Weesp op 18 november 1622 en
overleden aldaar op 10 februari 1680. Claes Dell was burge
meester van Weesp in de jaren 1651 en 1655.

Nevenruimten

Behalve de drie ingangsportalen met de voormalige kosterswoning
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(gebouwd in 1634), waar thans de garderobe en de toiletruimte
zijn ondergebracht, heeft de kerk twee nevenruimten, die enige
aandacht verdienen.
Bezienswaardig is vooral de ingangspartij tot de consistorie-
of kerkeraadskamer. Deuren en kamer zijn uit de jaren 1755-
1756. Boven de deuren de bekende afbeelding van de pelikaan,
die haar jongen met haar bloed voedt.
De andere kamer is de kerkmeesterskamer; de houten deur in het
koor geeft toegang tot deze kamer.
Beide kamers hebben fraaie schoorstenen.

En tenslotte

De Weesper Lourenskerk is een monument. Wij zijn daar trots op
en wij zijn daar dankbaar voor, hoewel het ons ook een grote
verantwoordelijkheid geeft. Maar onze kerk is meer dan een mo
nument, dat alleen maar herinnert aan de gelovigen uit vroeger
eeuwen. Het kerkgebouw is nog steeds het levende centrum van
de Hervormde gemeente van Weesp. Zijn geschiedenis is dus niet
stil blijven staan bij een eeuw of tientallen jaren geleden.
De geschiedenis wordt ook nu nog geschreven.

Deze beschrijving is samengesteld uit gegevens, verstrekt door
de heren G. Lindeboom en C. Taanman.
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De Collectie-Weesp
Oorsprong en geschiedenis van een
middeleeuws boekenbezit

0. Vlessing-Amsterdam

Tijdens mijn studie aan de Universiteit van Amsterdam nam ik
deel aan een werkgroep over middeleeuwse bibliotheken. Bij ons
onderzoek raadpleegden wij o.a. het kaartsysteem "Bibliotheca
Neerlandica Manuscripta", een systeem opgezet door de Univer
siteit van Leiden waarin de uit Nederland afkomstige hand
schriften zijn vermeld. Dr. P. Obbema, conservator westerse
handschriften aan voornoemde universiteit, wees ons op het be
staan van de Collectie-Weesp en vermeldde als interessant feit
dat één persoon meerdere boeken had afgeschreven. Hoewel uitge
breid onderzoek naar de Collectie-Weesp in het kader van onze
werkgroep niet kon worden ingepast, was mijn belangstelling
voor dit unieke boekenbezit gewekt. Ik besloot daarom over de
collectie een doctoraal scriptie te schrijven.
Mijn opzet was de geschiedenis van het Weesper boekenbezit na
der te reconstrueren en mij niet te zeer bezig te houden met
de tekst van de werken, daar dit een uitgebreid onderzoek van
vele jaren zou vergen. Wel stelde ik een nieuwe catalogus,
waarin afbeeldingen van alle handen zijn opgenomen, samen.

De Collectie-Weesp bestaat bovenal uit een groot aantal reli
gieuze werken. Het zijn vooral gebedenboeken, sermoenen, hei-
ligelevens en devote literatuur, waarvan de teksten veelal
zijn tezamen gebracht in verzamelbanden. Verder maken een u-
niek memorieboek, een interessant rekeningenboek, een aantal
juridische werken en een fundatiënboek van de kerk van Weesp
deel uit van de collectie.

Daar er weinig archivalisch materiaal is overgebleven moesten
de boeken zelf als bron dienen voor de reconstructie van de
geschiedenis van het boekenbezit. De resultaten van mijn on
derzoek zijn opgenomen in het hieronder staande verhaal over
die geschiedenis. Ik pretendeer geenszins een volledig afge
rond geheel te geven. Met nader onderzoek zal wellicht nog
veel kennis omtrent het boekenbezit verkregen kunnen worden.

De collectie herontdekt

In 1847 werd een collectie boeken door de kerkmeesters van de
Hervormde kerk van Weesp, aan de Koninklijke Bibliotheek te
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Den Haag geschonken. Dit boekenbezit bestond uit 59 handschrif
ten, 57 incunabelen en post-incunabelen en een zevental 17e-
eeuwse boeken 1). De meeste boeken moeten oorspronkelijk tot
het bezit van de twee kloosters, het Oude en het Jonge Convent,
en de kerk van Weesp hebben behoord 2). De boeken zijn naar
alle waarschijnlijkheid onder het beheer van de stedelijke au
toriteiten gekomen nadat Weesp op 16 januari 1577 de zijde van
de Prins van Oranje had gekozen. Evenals vele andere steden
werd ook Weesp beloond met de overdracht van kerkelijk bezit
aan de stad 3). Onbekend blijft wanneer de boeken in de kerk
werden ondergebracht. Zij komen voor de eerste keer ter sprake
in een vergadering van de kerkmeesters op 15 februari 1645.
Deze besloten sekere oude boeoken te verkopen om van de op
brengst andere sticteligcke (Calvinistische) werken te kopen
4). Het is zeer waarschijnlijk dat inderdaad een aantal boeken
is verkocht. Elf handschriften werden namelijk buiten Weesp
gevonden 5). Toch moet die verkoop niet aan de verwachtingen
hebben beantwoord, want op 12 december 1646 besloot men de
resterende banden op te bergen in twee speciaal daarvoor te
maken kisten. In dezelfde vergadering werd definitief besloten
een aantal nieuwe werken te kopen 6). Deze aankoop geschiedde
in 1647 7). Op 13 januari 1718 werden de oude boeken nog eens
door de kerkmeesters nageseen 8). Hierna is er niets meer over
de boeken te vinden totdat deze, in 1837, door F.H.G. van
Iterson, de hervormde predikant, in de consistoriekamer her
ontdekt werden 9). Tussen 1839 en 1845 maakte Van Iterson twee
catalogi 10). Op zijn aandringen werd op 21 oktober 1845 door
de kerkeraad besloten de boeken aan de Koninklijke Bibliotheek
te schenken 11). Na ontvangst van de Collectie-Weesp bezat de
Koninklijke Bibliotheek van sommige oude drukken dubbele exem
plaren. Daarom werden een aantal boeken van de collectie ver
kocht. Van deze werken bevinden zich er twee in de universi
teitsbibliotheek van Cambridge, en twee andere in het British
Museum 12).

De boekerig van het Oude Convent

Een deel van de boeken van de Collectie-Weesp is afkomstig uit
het klooster van St.-Jan-de-Evangelist, beter bekend als het
Oude Convent. In 27 handschriften en één oude druk staat dit
vermeld. Uit aantekeningen blijkt verder dat 5 boeken in het
bezit zijn geweest van, of geschreven zijn door, kloosterbe
woners. Daar deze banden deel uitmaken van de collectie mogen
wij veronderstellen dat zij in het Oude Convent zijn gebleven.
Aldus kunnen wij zeker 33 boeken aan het klooster toeschrijven.
Al deze boeken moeten in een "bibliotheek" ondergebracht zijn
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zijn geweest. In één van de verzamelbanden (KB nr. 73 G 9 fo.
176v) staat namelijk finitus est hie liber per Petrum Zwaninc,
presbitervm antiqui oonventus sororum in Weesp, pro ouius
libraria saripsit eum. In 1484, het jaar waarin bovengenoemd
handschrift is afgeschreven, was er dus een bibliotheek in het
klooster. Die was waarschijnlijk niet zo omvangrijk als het
woord libraria suggereert. Er moeten niet meer dan enige tien
tallen boeken aanwezig zijn geweest en deze libraria kan in
grootte niet met andere bekende middeleeuwse bibliotheken ver
geleken worden. In de 15e-eeuwse catalogus van de boekerij van
het St.-Barbaraklooster te Delft staan alleen voor "die stu
dieboeken" al 109 nummers opgetekend 13). Deze boeken zijn o-
verigens niet bewaard gebleven.

Uit aantekeningen in de boeken valt op te maken hoe een deel
van de bibliotheek is ontstaan. Een belangrijke bron van her
komst was het afschrijven. In het klooster woonde een zekere
Peter Zwanincsz. die als de biechtvaders medeghesel wordt om
schreven. Wanneer hij in het klooster kwam is niet bekend. Hij
overleed op 9 juni 1493 14). Er is geen archiefmateriaal over
deze man gevonden. Toch is het interessant te weten dat de
naam Zwaninc in Weesp vaker voorkomt, en wel in de betere
kringen. Zwaninc Rijerszoon en Zwaninc Henrikszoon waren res
pectievelijk in 1441 en 1515 schepenen van Weesp 15). Een
dochter van laatstgenoemde, Anna Swanincken, woonde in het Ou
de Convent. Zij bezat een getijdenboek met fraaie initialen,
dat tegenwoordig in het minderbroederklooster te Weert wordt
bewaard. Haar vader overleed in 1520; haar broer Hijnrick
Svaninckzoon, die ook in het klooster woonde, stierf in 1546
16) .
Peter Zwanincsz. was zeer aktief in het afschrijven. In 5
boeken vermeldt hijzelf dat zij, geheel of ten dele, door hem
werden afgeschreven 17). Verder identificeerde J. Deschamps,
voormalig wetenschappelijk medewerker aan de K.B. te Brussel,
een zesde boek als zijnde van de hand van Peter Zwanincsz. 18).
Door handschrif tvergeli jking kon ik zelf nog twee verzamelban
den, nu in het bezit van het Rijksmuseum Het Cathrijnenconvent
in Utrecht, aan Zwanincsz. toeschrijven 19). Eén ervan (BMH
nr. 77) voltooide hij op 16 februari 1493, een half jaar voor
zijn dood.
Peter Zwanincsz. is eveneens degene die het memorieboek op
stelde en dat tot 1492 bijhield 20). In dit boek werden de
sterfdata van de zusters en van begunstigers van het klooster
opgetekend, ten einde hun sterfdagen met een mis te gedenken.
Een deel van de bibliotheek is dus ontstaan in de tweede helft
van de 15e eeuw door aktiviteiten van Peter Zwanincsz. Of
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meerdere mensen binnen het klooster afschreven is niet bekend,
hoewel dat niet onwaarschijnlijk is. Er zijn echter geen gege
vens over te vinden. In het rekeningenboek van het Oude Con
vent is niets over de aankoop van schrijfmateriaal vermeld.
Behalve het afschrijven van boeken in, en op kosten van het
klooster is er minstens één geval bekend van een boek dat in
het klooster werd vervaardigd op kosten van iemand niet beho
rende tot de kloostergemeenschap 21). Dit handschrift, Dat
boeo vanden verlichten mannen van Cisteraien, werd door Peter
Zwanincsz. afgeschreven maar becosticht ende wel betaalt tot
ene ewighen testament Aemt Hoep en Niese sign wijf salicher
ghedaehten (fo. 157v). Deze twee weldoeners worden ook in het
memorieboek vermeld als lieden van weVken onse convent merite
Verbetert is 22). Aernt Hoep was in 1450, blijkens"Handvesten
en privilegiën van Weesp" 23) een van de leden van het stads
bestuur van Muiden. Dit wijst op contacten tussen Weesp en
Muiden. Ook een aantekening in het fundatiënboek van de kerk
van Weesp, waarin een memorie op een huis in Muiden vermeld
wordt, ondersteunt deze stelling. Verder zijn er een viertal
boeken van de Collectie-Weesp uit het St.-Catharinaklooster te
Muiden afkomstig. Eén ervan, het "Passionate11 (K.B. nr. 70E21)
werd gedeeltelijk afgeschreven door Peter Zwanincsz. en kwam
in het bezit van het Oude Convent. Hoe de andere drie boeken
24) bij de Collectie-Weesp zijn gekomen is mij niet bekend.
Wel is het zeer waarschijnlijk dat de kloosters van Muiden en
Weesp nauwe betrekkingen onderhielden. Zij behoorden immers
tot de Derde Orde van St.-Franciscus.

Een laatste zekere bron van herkomst is erflating door de
kloosterlingen. Eén getijdenboek (nr. M 256, nu in de Sachsi-
chen Landesbibliothek te Dresden) behoorde toe aan Liedewijn
Aeriansdochter, moeder overste van het klooster tussen 1546-
1570 25), en haar zuster Gierte. In het boek staat dat ..sij
begheren om Godes willen dat dat in onse convent van Sinct
Ian Evangelist sal bliven 26). Hier wordt duidelijk een werk
aan het klooster nagelaten.
Andere waarschijnlijke gevallen van erflating zijn een gebe
denboek (K.B. nr. 73 G 38) dat aan Alijt Jansdochter behoorde,
het al eerder genoemde getijdenboek van Anna Swanincken en een
boek afgeschreven door en behorende aan Peter Zwanincsz. (K.B.
nr. 73 G 21) . Hoe de nonnen aan de boeken zijn gekomen is niet
duidelijk. Van belang is echter dat de handschriften in Weesp
zijn gebleven, hetgeen aannemelijk maakt dat zij door de zus
ters aan het klooster werden nagelaten.

Over schenkingen van boeken aan het klooster is niets bekend.
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Toch was ook dit een bron waaruit veel kloosterbibliotheken
een deel van hun bezit putten 27). Wij kunnen die mogelijk
heid dan ook niet uitsluiten.

Na de ontstaansgeschiedenis van de bibliotheek, voor zover ons
bekend, beschreven te hebben, willen wij nu verder ingaan op
de organisatie van die bibliotheek. Werd deze gedurende korte
re of langere tijd door een bibliothecaris beheerd, en kunnen
wij een naam of namen invullen?
Ten einde deze vragen te kunnen beantwoorden is het noodzake
lijk de taken van een bibliothecaris bij de Tertiarissen, aan
hangers van de Derde Regel van St.-Franciscus, te omschrijven.
Aldus kunnen wij nagaan of deze in de praktijk vervuld werden.
In "Bijdragen tot de geschiedenis der Nederlandse Klarissen en
Tertiarissen vóór de Hervorming" is het volgende te vinden 28) :
Van den bewaerder der boecken. Dije bewaevder der boecken sal
haer alre naem daerin geschreven hebben ende sien daer also
toe, dat sij nijet en verderven, ende hebben se ooc alle in
een ceeltgen geschreven. Geen boeck en moet hij buijten der
steede leenen daer sij wonen, sonder des ministers oorloff,
ende sien daer ooc toe, dat sij terechte gecorrigeevt worden.
Aan deze bepalingen werd op zijn minst gedurende enige tijd
voldaan. In alle 33 boeken van het Oude Convent stonden aante
keningen dat zij aan het klooster of aan bewoners van het
klooster behoorden. In een aantal boeken vinden wij zelfs uit
gebreide of beknopte inhoudsopgaven, welke in sommige gevallen
zelfs op alfabetische registers gelijken 29). Het afschrijven
van het laatste deel van het "Passionale" (K.B. nr. 70 E 21)
kan eveneens beschouwd worden als een deel van de werkzaamhe
den van de bibliothecaris. Bovendien werd het reeds bestaande
deel voorzien van opschriften, foliering en marginale aante
keningen. Gezien de werkzaamheden mag de conclusie getrokken
worden dat in het Oude Convent een bibliothecaris werkzaam
was. Omtrent diens identiteit kan geen twijfel bestaan. Hand-
schriftvergelijking wijst overduidelijk in de richting van
Peter Zwanincsz. 30). Ook uit zijn afschrijfaktiviteiten
blijkt zijn grote belangstelling voor het boek.
Toch was zijn rol binnen het klooster uniek. Er zijn noch
voorgangers noch opvolgers aan te wijzen, welke zoveel aan
dacht aan het boekenbezit hebben besteed. Dit is misschien te
wijten aan het feit dat boeken geen voorname rol in het gees
telijk leven van de Tertiarissen speelden 31). Het boekenbezit
van het Oude Convent werd waarschijnlijk, hoofdzakelijk, aan
gelegd uit praktische overwegingen. De meeste boeken zijn:
Sermoenen, gebedenboeken, heiligelevens en devote literatuur.
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Het boekenbezit van het Jonge Convent

De boekencollectie van het St.-Mariaklooster, ook wel genoemd
het Jonge Convent, had waarschijnlijk geen grote omvang. In
slechts 17 boeken van de Collectie-Weesp staan aantekeningen
dat zij aan dat klooster behoorden. Een zevental andere banden
kunnen wij met grote waarschijnlijkheid eveneens aan het kloos
ter toeschrijven. Over het bestaan van een bibliotheek binnen
het klooster is ons niets bekend. Nergens wordt het woord "li-
braria" gebruikt. Niets wijst op enige ordening in het boeken
bezit.

De ontstaansgeschiedenis van het boekenbezit is moeilijk te re
construeren. Er werd, voor zover ons bekend, in het klooster
geen memorieboek bijgehouden. Het toeschrijven van boeken aan
het Jonge Convent moet daarom via omwegen geschieden. Ons ver
haal kan derhalve niet al te beknopt zijn.

Bij bestudering van het boekenbezit van het Jonge Convent valt
ons allereerst op dat het bezit anders is samengesteld dan dat
van het Oude Convent. Van de 33 boeken, waarvan zeker is dat
zij tot het bezit van het Oude Convent behoorden, waren er 32
met de hand geschreven. Van de 24 boeken uit het Jonge Convent
zijn dat er maar zeven. Van deze werken is er één, namelijk
Die werke der apostelen (k .b . nr. 75 E 10), zeker buiten Weesp
afgeschreven. In dat handschrift staat vermeld dat het werd
gecopiëerd te Zwolle door een zekere Gherijt van Weesp 32).
Van een ander handschrift, afkomstig uit het bezit van Gerrit
van Bueren (K.B. nr. 73 G 8), is het waarschijnlijk dat de af
schrijving buiten Weesp plaatsvond. Het is een verzamelband
waarvan het eerste deel in 1437 werd gecopiëerd. Gerrit van
Bueren, een kanunnik van Oudmunster, werd echter pas op 19 ju
ni 1479 pastoor in de kerk van Weesp 33). Over hem zullen wij
het nog uitgebreid hebben. Van de resterende 5 handschriften
weten wij dat er één, het winterstuk van de sermoenen van
Soccus (K.B. nr. 70 E 22), is afgeschreven door Laurentius
Alberti de Muden. Of deze afschrijving inderdaad in Muiden
plaatsvond is echter niet duidelijk. Van de andere handschrif
ten missen wij de nodige gegevens. Het is niet na te gaan waar
zij zijn ontstaan. Wij kunnen dus niet vaststellen of er af
schrijf aktiviteiten in het Jonge Convent zijn geweest.

Het boekenbezit van het Jonge Convent is waarschijnlijk voor
een groot deel ontstaan döor erflating. Van de reeds eerder
vermelde Gerrit van Bueren zijn 9 boeken in de Collectie-
Weesp aangetroffèn 34). Eén daarvan (K.B. nr. 169 A 24) werd
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blijkens een aantekening in het boek, rechtstreeks aan het
Jonge Convent nagelaten.
Gerrit van Bueren kocht zijn canonicale prebende op 20 januari
1478 35). Ruim een jaar later kocht hij van een zekere Adriaan
Dollart de positie van pastoor van de kerk van Weesp 33). Van
Bueren heeft, sinds 1488, verschillende functies in het kapit
tel van Oudmunster bekleed. Hij heeft de Grote—Kamer, de Klei
ne Kamer, de Proosdij-Kamer en de Fabriek beheerd 35). Op 15
december 1515 overleed hij 36).
Gerrit van Bueren was waarschijnlijk tot 1489 pastoor van de
kerk van Weesp 37). Hetgeen niet wil zeggen dat hij gedurende
langere tijd aldaar verbleef. Veelal werden er voor de werk
zaamheden plaatsvervangers aangesteld. Het is ons uit de reso
luties bekend dat Van Bueren vaak aanwezig was bij kapittel-
vergaderingen te Utrecht. Dus is zeker dat hij niet permanent
in Weesp woonde. In de resoluties van het kapittel wordt ver
der vermeld 38) dat Gerrit van Bueren een dochter had, Geer-
truid gerritsdochter, welke mater van het Jonge Convent was
39). Zij was het die, na uitvoering van de wilsbeschikking van
haar vader, de executeurs testamentair van hun taak kwijtte.
Zij moet dus één van de belangrijke erfgenamen zijn geweest.
Vijf boeken 40) kwamen waarschijnlijk in haar bezit. Wij mogen
aannemen dat deze na haar dood in het klooster bleven.
Van vier andere is er één, zoals reeds vermeld is, rechtstreeks
aan het Jonge Convent nagelaten. Twee werden gelegateerd aan de
kerk (K.B. nrs. 73 G 11 en 168 A 14) en één aan een zekere
Nicolaas van Nieuwland 41). Wij weten niet of dit laatste boek
bij het Jonge Convent terecht kwam. Wel kunnen wij een relatie
leggen tussen Nicolaas van Nieuwland en het klooster.
Op het schutblad van de oude druk (K.B. nr. 171 D 36), Opuscu-
la van Thomas de Aquino, welk boek aan het Jonge Convent toe
behoorde, staat een aantekening waaruit blijkt dat Nicolaas
van Nieuwland het boek naar het fraterhuis in Harderwijk ver
zond ten einde het aldaar te laten illumineren en binden. Hij
verzocht de broeders van Harderwijk het boek naar het St.-
Paulusklooster te Amsterdam over te brengen en het via Wesselus
de Harderwick aan hem terug te bezorgen. Over Nicolaas van
Nieuwland weten wij alleen dat hij in de kerkelijke kringen
van Weesp verkeerde. Het is uiterst onwaarschijnlijk dat hij
de latere bisschop van Haarlem was.

Nog een geval van waarschijnlijke erflating betreft een oude
druk (Van Iterson nr. 34) van Pieter Van Boma pater in het
maagdenklooster in Vleesp in den gave 1574. Wij weten uit het
memorieboek dat de biechtvader van het Oude Convent Heer Otto
Claesz. pas in 1575, na het klooster 19 jaar te hebben geleid,
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overleed 42). Het is onwaarschijnlijk dat er in het Oude Con
vent twee biechtvaders waren. Indien dit zo was, zou dit zeker
in het memorieboek vermeld zijn. Wij mogen dus aannemen dat
Pieter van Boma biechtvader van het Jonge Convent was en dat
het boek, na zijn dood, in het klooster bleef.
Ook het fraai geïllustreerde getijdenboek (K.B. nr. 129 G 1)
van Aeohte Dircksdochter professide suster binnen Sinte Marien
convente der stede van Weesp genaemt dat Jonge Hof is waar
schijnlijk door erflating in het klooster terecht gekomen 43).

Wij willen tenslotte nog één handschrift, het zomerstuk van de
sermoenen van Soccus (K.B. nr. 70 E 23), bespreken. In dit
handschrift staat geen aantekening omtrent de bezitter. Ons
inziens vormt het werk echter één geheel met het al eerder
vermelde winterstuk, waarin de naam van het Jonge Convent wel
is opgetekend. Dit laatste boek eindigt met de zin explicit
prima pars - het eerste deel eindigt. Wij mogen dus aannemen
dat er nog een tweede deel afgeschreven moest worden. Hoewel
dit in een afwijkend hand is geschreven zijn de verschillen
gering. Men spreekt over "gelijktijdige handen" 44). Daar de
boeken één geheel vormden vond men het wellicht overbodig in
beide delen de bezitter te vermelden.

Over de organisatie van het boekenbezit kunnen wij kort zijn.
Men vindt in het Jonge Convent geen figuur als Peter Zwanincsz.
Nergens blijkt dat men geprobeerd heeft de boeken toegankelij
ker te maken. Wel willen wij vermelden dat er in een vijftal
boeken staat dat zij bestemd zijn ad usum confessoris 45). De
ze aantekening roept vragen op. In het Oude Convent staat ner
gens dat een boek speciaal ten nutte van de biechtvader was.
Wij zouden twee mogelijke verklaringen kunnen geven. Van de
vijf boeken werd er één door Gerrit van Bueren aan het kloos
ter nagelaten. Hij laat zelf vermelden dat het voor de biecht
vader bestemd is. Misschien stond deze hoger in aanzien dan de
nonnen en maakte dit het legaat belangrijker. Een andere mo
gelijke reden zou kunnen zijn dat de boeken niet centraal be
heerd werden, en dat de aantekening een plaatsbestemming aan
gaf .

Over de boeken van het Jonge Convent valt verder weinig meer
mede te delen. Wel is het interessant op te merken dat de
meeste boeken na 1475 gedrukt zijn. Derhalve is de collectie
hoofdzakelijk eind vijftiende, begin zestiende eeuw ontstaan.

De boekerig van de kerk van Weesp
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Zeker is dat er in de kerk van Weesp een boekerij was. In één
van de twee boeken welke Gerrit van Bueren aan de kerk lega
teerde staat ad 1ibrariam (K.b . nr. 73 G 11). In de Collectie-
Weesp bevinden zich, behalve de twee boeken van Van Bueren,
slechts twee andere banden waarin is aangetekend dat zij tot
het bezit van de kerk behoorden. Het fundatiënboek en een boek
met sermoenen (K.B. nrs 73 G 41 en 73 G 42). Het is zeer waar
schijnlijk dat de kerk nog meer boeken bezat. In het funda
tiënboek lezen wij dat al vóór 1464 een missaal op het hoog
altaar lag 46). Dit boek treffen wij niet in de Collectie-
Weesp aan. Ons is verder niet bekend hoeveel boeken de kerk
bezat. Ongetwijfeld waren het er meer dan vijf. Wij weten ze
ker dat er 127 boeken 47) uit Weesp afkomstig zijn. Van dit
aantal zijn er 57, met een zekere mate van waarschijnlijkheid,
aan de Weesper kloosters toe te schrijven en vier aan de kerk.
Waarschijnlijk is van de resterende werken een groot aantal
aan de laatste instantie toe te schrijven. Het woord libraria
impliceert het bezit van een redelijk aantal boeken.

Wij zouden voorzichtig mogen veronderstellen dat negen juri
dische werken 48) uit het bezit van een zekere Gerrit Volmar
aan de kerk toegeschreven kunnen worden. Uit een aantekening
op het schutblad van één van deze oude drukken (K.B. nr. 151
C 7) blijkt dat Volmar magister der artes liberates en doctor
iuris was. In een ander werk (K.B. nr. 151 B 9) tekent hij aan
dat hij in 1506 aan de burssa famosissima Laurentiana Agripina
(Keulen) afstudeerde. Gerrit Volmar kwam uit Naarden. Voorde
rest weten wij over hem niets. Hij was in ieder geval niet aan
één van de Utrechtse kapittels verbonden. Volmar wordt niet
genoemd in het memorieboek van het Oude Convent. Men mag dus
aannemen dat de boeken niet aan dat klooster zijn toe te schrij
ven. Gezien de aard van de werken en gezien de minder belang
rijke positie van het Jonge Convent binnen Weesp, is het aan
nemelijk dat de boeken bij de bibliotheek van de kerk behoor
den. Hoewel deze veronderstelling natuurlijk enigszins specu
latief blijft kunnen wij erop wijzen, dat het schenken van ju
ridische boeken aan een kerk geen uitzondering vormde. De be
roemdste schenking is die van Philips van Leiden aan de St.-
Pancraskerk aldaar 49).

Wij kunnen nog één handschrift, de "Decretales" van Gratianus
(K.B. nr. 70 E 26), aanwijzen welke wellicht bij de boekerij
van de kerk behoorde. Het boek komt, volgens een aantekening,
uit het bezit van een zekere Jacob van Borssele. Deze was, e-
venals Gerrit van Bueren, kanunnik van Oudmunster. Van Borssele
overleed op 24 november 1470 50). In 1472 was een zekere Jan
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van Montfoort pastoor in Weesp 51). Jan van Montfoort was ook
kanunnik van Oudmunster. Daar zowel Gerrit van Bueren als Jan
van Montfoort aan de kerk van Weesp waren verbonden vormen
zij wellicht de schakel tussen Jacob van Borssele en de kerk.

Als laatste curiositeit kunnen wij nog vermelden dat er na de
Hervorming, in de kerk van Weesp boeken aan kettingen hebben
gelegen. Twee van de zeven boeken welke in 1647 gekocht werden
dragen daar de sporen van 52). Eén is met ketting en al be
waard gebleven de andere heeft nog de ring waaraan de ketting
heeft vast gezeten.

Nawoord

Bij mijn onderzoek heb ik veel aan schriftvergelijkingen ge
daan. Ik heb daardoor kunnen vaststellen, dat in de Collectie-
Weesp meerdere keren handschriften voorkomen, welke door één
zelfde copiist zijn afgeschreven. Helaas is het niet gelukt te
ontdekken, waar deze copiïsten hun afschrijfwerkzaamheden be
oefenden. Hoewel van sommige handschriften bekend is bij welk
klooster zij behoorden, waren er vooralsnog geen conclusies te
trekken. Wellicht is er door een uitgebreid onderzoek, waar
bij ook manuscripten van buiten de collectie worden betrokken,
nog veel kennis over de ontstaansgeschiedenis van de hand
schriften en de identiteit van de copiïsten te ontdekken.

Noten

1. L. Bruimel in Geschiedenis der Koninklijke Bibliotheek,
Leiden, 1919, p. 128-139 vermeldt 51 handschriften. In een
briefje d.d. 19 juli 1862 in Van Itersons catalogus, waar-
schijnlijk door één van de medewerkers van de K.B. geschre
ven, staat dat nog 8 boeken, welke Ds. Van Iterson niet be
schreef, "aan het eind zijn bijgevoegd".

2. Voor de geschiedenis van de Weesper kloosters zie: H. Brood,
De Weesper kloosters, in: Jaarboekje Niftarlake, Utrecht,
1980, p. 31-42, en de aldaar vermelde literatuur.

3. Gemeentearchief Weesp, charter 1577-05-23.
4. Rijksarchief Haarlem, D.T.B. Weesp, nr. 6, Resoluties van

de kerkmeesters, p. 163.
5. Nrs. 129 G 1 en 75 E 10 die in resp. 1898 en 1870 in het

bezit van de Koninklijke Bibliotheek zijn gekomen; Collec
tie BMH 105 en 77 van het Rijksmuseum Cathrijnenconvent te
Utrecht; nr. I G 39 van de U.B. Amsterdam; handschrift nr.
18 van het minderbroederklooster te Weert; handschrift nr.
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330 van de Mij. voor Nederlandse Letterkunde te Leiden;
handschrift nr. Ottob. Lat. 172 in het Vaticaan; hand-
schriftnr. 102 Gud. Lat. 2' van de hertogelijke bibliotheek
te Wolfenbüttel; één handschrift in het Fitzwilliam Museum
te Cambridge, nr. 271 en handschrift M 256 van de Sachsi-
chen LandesbibHothek te Dresden.

6. Rijksarchief Haarlem, D.T.B. Weesp, nr. 6, p. 169.
7. Zie C. Taanman, in " 't Memorieboea des Ouden Convents der

sus teren te Weesp", Bennekom, 1973, p. 1. Op de banden van
de zeven 17e-eeuwse boeken staat "Kerck-boeck" en "Weesp
1647".

8. Blijkens een aantekening op het laatste blad van hand
schrift K.B. nr. 75 F 20.

9. A.J. van der Aa, Aardrijkskundig woordenboek der Nederlan
den, Gorinchem, 12(1849), p. 216.

10. F.H.G. van Iterson, Catalogus der handschriften en Catalo
gus der Oude Drukken, Arnhem, 1839-1845. K.B. nr. 74 H 51.

11. Taanman, p. 1.
12. J.C.T. Oates, A catalogue of fifteenth century printed

books in the University Library of Cambridge, Cambridge,
1954, nrs. 3428, 3433. Catalogue of books printed in the
XVth century now in the British Museum, part IX Holland,
Belgium, London, 1967, nrs. IB 49514, IB 47507.

13. Lie W. Moll, De boekerij van het St.-Barbaraklooster te
Delft, in: Kerkhistorisch archief, Amsterdam, 1866, deel 4,
p. 209-285.

14. Taanman, p. 11.
15. Gemeentearchief Weesp, Kopijboek van brieven betreffende de

kerk, kloosters en gilden, inventaris nr. H2 fo. 4 en fo.
110.

16. Folio 15v van het getijdenboek en Taanman, p. 11.
17. K.B. nrs. 73 G 9, 70 E 21 het laatste deel, 73 G 21, Ge

meentemuseum Weesp, nr. H 1, Fitzwilliam Museum Cambridge
nr. 271.

18. K.B. nr. 73 G 32, zie J. Deschamps, Middelnederlandse hand
schriften, Brussel, 1970, toelichting op nr. 63.

19. Collectie BMH nrs. 77 en 105.
20. Taanman, p. 5.
21. Gemeentemuseum Weesp, nr. H 1. Over dit handschrift zie

Deschamps, nr. 63.
22. Taanman, p. 24.
23. Gemeentearchief Weesp, inv. nr. H 62, p. 284-289. Inhouds

opgave, gemaakt door H. Brood, is in de inventaris opgeyio-
men.

24. K.B. nrs. 73 G 3, 73 G 37 en 70 E 25.
25. Taanman, p. 12.
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26. R. Lievens, Middelnederlandse handschriften in Oost-Europa,
Gent,1963, onder nr. 20.

27. Daim. van Heel, De Tertiarissen van het Utrechtse kapit
tel, in: Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom
Utrecht, Utrecht, 63(1959), p. 46.

28. D. de Kok, Bijdragen tot de geschiedenis der Nederlandse
Klorissen en Tertiarissen vóór de Hervorming, in: Werken
uitgegeven door het Historisch Genootschap, Utrecht, 3e
serie, 52(1927), p. 103.

29. Dit zijn K.B. nrs.: 75 G 9, 70 E 21, 75 G 10, 75 G 15, 7e
G 14, 75 G 19, 73 G 20, 75 G 21, 75 F 21, 165 F 52 en Col
lectie BMH nr. 77 in het Rijksmuseum Cathrijnenconvent te
Utrecht.

30. Voor handschriftv erge lij king verwijs ik naar nrijn docto
raal scriptie.

31. Van Heel, p. 46-47. De Derde Orde van St.-Frand sens is
geen "intellectuele" orde, maar eerder één welke tot doel
heeft het verrichten van handarbeid en liefdadigheid.

32. Gherardus Weesp (overt. 1458) was volgens de Chronicon van
Thomas a Kempis zeer aktief in het afschrijven van boeken,
(zie: P. Verheyden, Boekbanden van het klooster op Sint
Agnietenberg, in: Het Boek, 21 (1933), p. 53).

33. Rijksarchief Utrecht, Archief van het kapittel van Oud-
munster, resoluties, inv. nr. 21-1 fo. 192.

54. Het zijn: K.B. nrs. 73 G 8, 75 G 11, 169 A 24, 171 E 5,
168 A 14, 170 C 19, Universiteitsbibliotheek van Cambridge
nr. 3428, British Museum TB 47507 en Van Iterson, Oude
drukke?:, nr. 2, waarvan niet duidelijk is waar het zich
thans bevindt.

35. Aantekeningen betreffende kanunniken van het kapittel van
Oudmunster, gemaakt door P.J.C.G. van Hinsbergen (ca.1930)
in het archief van het Rijksarchief Utrecht, nr. 254.

36. A.A.J. van Rossum, Necrologium Van St.-Salvator, in: Ar
chief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht,
Utrecht, 12(1884), p. 179.

37. G.G. Honig, De parochie van den H. Laurentius te Weesp,
in: Bijdragen voor de geschiedenis van het Bisdom Haarlem,
Haarlem, 8(1889), p. 96.

38. Rijksarchief Utrecht, Archief van het kapittel Oudmunster,
resoluties, inv. nr. 21-2, fo. 123V-124.

39. Over overtreding van het celibaat zie: R.R. Post, Kerke
lijke verhoudingen in Nederland vóór de Reformatie, van
+ 1500 - +_ 1580, Utrecht Antwerpen, 1954, hoofdstuk 5.

40. K.B. nrs. 75 G 8, 171 E 5, 170 C 19, British Museum IB
47505, en Van Iterson, Oude drukken, nr. 2.

41. Universiteitsbibliotheek van Cambridge nr. 3428.

TVE 12 129



42. P. Taanman, p. 10.
42. In het boek zijn aantekeningen betreffende de sterfdata

van haar vader en haar broers.
44. Catalogus codicum manuscriptorum Bibliothecae Regiae, Ha-

gae Comitum, 1922, nr. 521 en 522.
45. K.B. nrs. 169 A 13, 170 A 10, 151 E 6, 169 A 24, en Van

Iterson, Oude drukken, nr. 29.
46. Honig, 5(1875), p. 23.
47. Voor een volledige lijst zie bijlagen I en II van mijn

doctoraal scriptie.
48. K.B. nrs. 151 B 3, 151 A 16, 151 C 16 en 151 C 17 - deze

boeken zaten oorspronkelijk in één band en werden in de K.
B. apart gebonden. Dit geldt ook voor het volgende paar
151 C 16 'en 151 C 18; 151 C 11, 151 C 7, 151 B 9, 151 C 8
en Weesp gemeentearchief, nr. H. 28.

49. K.0. Meinsma, Middeleeuwse bibliotheken, Amsterdam, 1902,
p. 93-94.

50. Aantekeningen betreffende kanunniken van het kapittel van
Oudmunster.

51. A. van Beek, de Roomsch-Katholieke kerk te Weesp, in:
Jaarboekje Niftarlake, Utrecht, 1933, p. 4.

52. K.B. nrs. 143 C 3 en 458 B 21.
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Het stadhuis te Weesp
A. Stork-Weesp

Weesp in de ISe eeuw

De bouw in de jaren 1772-1776 van een stadhuis van allure in
een kleine plaats als Weesp, die destijds hooguit 2800 inwo
ners telde, is een opmerkelijk feit in een periode van alge
meen verval, toen men doorgaans niet gul was met het verstrek
ken van kunstenaarsopdrachten. Die tijdsomstandigheden zijner
overigens enigszins de oorzaak van, dat de bouwmeester, Jacob
Otten Husly, geboren te Doetinchem op 11 november 1738 en o-
verleden te Oosterholt bij Kampen begin januari 1796, tot nog
toe niet de aandacht heeft gekregen, waarop hij gezien zijn
kwaliteiten aanspraak mag maken. Ten dele komt dit doordat men
niet genoegzaam rekening heeft gehouden met zijn onuitgevoer
de projecten. Toch zijn het dikwijls juist de gemiste kansen,
die meespelen in een kunstenaarsloopbaan, terwijl de plannen,
die in de portefeuille blijven soms grotere kwaliteiten heb
ben dan uitgevoerde werken. De betekenis van Husly is veelal
onderschat en niet alleen door de minste auteurs. Hij was na
melijk veel meer dan een stukadoor of misschien een niet on-
verdienstelijk bouwmeester.
Ten aanzien van het stadhuis van Weesp is het interessant om
de achtergronden en wel voornamelijk de economische te kennen.
De algemene economische toestand in de Nederlanden was bepaald
niet gunstig. In de 17e eeuw leefde de handel in Nederland wel
iets boven zijn stand door het ontbreken van concurrentie. In
de 18e eeuw kwam deze van alle kanten opzetten en door aller-
hand oorzaken zag men zich hier te lande genoodzaakt om van
goederenhandel over te schakelen op geldhandel. Dit had na
tuurlijk tal van consequenties. De speculatie vierde hoogtij.
De bereidheid tot kapitaalinvestering en het verstrekken van
kredieten was zeer groot. Deze omstandigheden betekenden inde
18e eeuw de bloei van Weesp. In 1759 bracht de Zweedse reizi
ger Bengt Fermer een bezoek aan het stadje en omschreef zijn
indrukken als volgt:
Den 24sten Maart voer ik alleen in de trekschuit naar Weesp,
een stadje op twee uur gaans van Amsterdam. Deeze stad is al
leen merkwaardig door een groote hoeveelheid brandewijn of
zooals ze hier zeggen jenever, die er bereid wordt. De stad is
lang en smal en bestaat uit niet meer dan twee grachten. Allen,
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afb, 1: De voormalige St.Jorisdoelen; tekening A. van der Hart

afb. 2 en 3: Gevelontwerpen door A. van der Hart
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die wonen aan de buitenkant van beide grachten en sommigen aan
de binnenkant, sign branders. Hunne werkplaatsen en ketels
sign heel groot. Zij hebben het heel handig ingericht om het
water, dat zij noodig hebben in en uit hunne werkplaatsen te
pompen. Deze drankkoningen mesten een ongelooflijk groot aan
tal varkens in daarvoor gemaakte lange stallen. Velen van hen
hebben er verre over de honderd; stel U dan voor, hoe talrijk
het knorrende geslacht moet zijn in deze heele zwijnen- en
bvandewijnstad 1). Inderdaad werd het leven in Weesp beheerst
door de jeneverstokerijen en bierbrouwerijen. Zeer belangrijk
was voor deze bedrijven de zuiverheid van het Vechtwater. Hier
door was het namelijk mogelijk om jenever te stoken die be
stand was tegen tropische temperaturen. De meeste drank werd
namelijk afgenomen door de Oost Indische Compagnie evenals het
spek van de varkens, die gemest werden met het afval van bo
vengenoemde bedrijven. Dit betekende een enorm voordeel voor
de Weespenaren, want de jenever van de concurrentie bedierf
zodra de evenaar gepasseerd was. De omstandigheden waren dus
gunstig voor Weesp, slechts het kapitaal ontbrak. Onze opmer
kingen betreffende de bereidheid tot kredietverstrekking gol
den ook de Amsterdamse graanhandelaren. Nergens elders in Ne
derland is in deze periode ooit zo'n gebruik gemaakt van kus-
tingbrieven 2) als hier. Uiteraard een zeer kwetsbare vorm van
zaken doen. Dit bleek dan ook toen maar het eerste wolkje aan
de jeneverhorizon kwam opzetten. Het aantal executoriale ver
kopen was enorm. De algehele toestand in de stad werd echter
in zijn totaliteit niet veel anders. Er kwamen meerdere ketels
in één hand en het feest kon vrolijk doorgaan.
In 1722, toen met de bouw van het stadhuis een aanvang werd
gemaakt, telde Weesp nog 19 branderijen met samen 42 ruw- en
23 destilleerketels. De roggevoorraad bestond uit ongeveer 530
lasten. De roggeprijs was in 1771 gestegen tot 194 goudguldens
per last, terwijl de normale prijs ongeveer 60 goudguldens be
droeg. Op last van de Staten van Holland was de vroedschap dan
ook genoodzaakt om als laatste regeringsdaad in 1771 (31 de
cember) de stadstimmerman opdracht te geven om een aantal ruw-
ketels te verzegelen aangezien het gevaar voor hongersnood,
door de abominabele graanprijs, niet denkbeeldig was. Tenein
de enige indruk te verkrijgen omtrent de werkelijk enorme hoe
veelheid drank, geven wij het volgende voorbeeld:
De Heer Jean d'Arrest was in het gelukkige bezit van 5 brande
rijen met 11 ruwketels, elk met een capaciteit van 200 pond
meel per dag en nog 5 ruwketels elk met een capaciteit van
2400 pond per dag. Met de andere branderijen bij elkaar kon
den in de periode 1771-1772 per dag 988 eenheden van 100 pond
meel verwerkt worden. In totaal verwierf men daaruit rond
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26000 liter moutwijn per dag. Er was duidelijk sprake van wel
vaart. Een plezierige omstandigheid was dat hiervoor ook een
groot aantal (elf) molens vereist waren; alleen bijzonder be
droevend is het feit dat er van dit alles zo weinig is geble
ven .

Plannen voor een nieuw stadhuis

Zichtbaar overblijfsel van deze welvaart is in ieder geval het
stadhuis. Na onze inleiding, waarin gesproken werd over een
tekort aan kansen voor kunstenaars, is dus de opdracht voor
dit gebouw aan Husly zeer verheugend geweest. Was Weesp nog
nooit eerder in het bezit geweest van een hiertoe gebouwd
stadhuis, het nu gebouwde voorzag voorzeker in de behoefte en
bleek zelfs te kunnen voldoen tot aan de stadsuitleg van 1947.
Het eerste onderkomen van het stadsbestuur was een rondeel op
de Hoogstraat en het tweede was de Sint Jorisdoelen waarin
zich de voorgeschiedenis tot nieuwbouw ging afspelen.
In de resolutiën van Burgemeesteren en Vroedschap verschijnt
als eerste symptoom op 9 mei 1770 een inventarislijst van alle
goederen welke zich op het stadhuis bevinden (stadhuis was
hier dus Sint Jorisdoelen). Hierna is men plannen gaan beramen
buiten de officiële sfeer. De resolutiën vermelden echter op 4
april 1771 het volgende:
. . .  De Heer President Burgemeester heeft ter vergadering voor
gedragen, dat het stadhuys deser stad nootzakelijk diende ver
betert te worden, en hebben Burgemeesteren daartoe geprodu-
ceert twee differente projecten om hetselve te verbeteren, of
vernieuwen. Waar over gedelïbereert zijnde hebben de leden van
de Vroetschap Heren Burgemeesteren versoaht sig dien aangaande
met lieden sig des verstaande, te beraden, en daarvan aan dee-
se vergadering verslag te doen; te eynde als dan ter naaster
vergadering bij de Vroetschap kan werden gedelibereert, en na
bevinding en overleg van saken finaal kan werden geresolveert
so als bovendien sal werden te behoren...

De eerste stap was dus gezet. De burgemeesteren wendden zich
tot bekwame lieden voor het maken van 'een plan. Alhoewel in
deze resolutie geen naam genoemd wordt zijn er verschillende
aanduidingen in de richting van Abraham van der Hart. Op 28
december 1771 werd namelijk aan Van der Hart een present toe
gedacht reoompens van sijne gedane diensten moeytens vacatiën
daggelden en tekeningen van 275 guldens. Deze diensten kunnen
niet anders geweest zijn dan het rapport betreffende de doe
len en een suggestie voor nieuwbouw. Afb. 1 vertoont een op
meting van de Sint Jorisdoelen met belending. Deze tekening is
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in de jaren vijftig uit een particuliere verzameling gekomen
en vertoont de tekentechniek van Van der Hart. Er bestaat nog
een oud schilderij (in het museum van Weesp) waarop een af
beelding voorkomt van deze gevel doch geheel vertekend. De af-
gebeelde opmeting lijkt ons, gezien de verhoudingen zeer ge
loofwaardig. Deze behoorde dus bij het rapport betreffende
handhaving van het bestaande gebouw. De belending van de doe
len werd gevormd door het woonhuis van Pieter de Haan, schepen
van Weesp. Dit woonhuis had in het plan van Van der Hart een
officieel tintje gekregen door het opnemen van een wapenschild
met leeuwen en een bulletinkooi. Dit laatste is waarschijn
lijk, doch niet zeker, aangezien op het schilderij, dat zeker
de werkelijkheid weergeeft, net op deze plaats een boom ge
schilderd is. Overigens is dit punt niet belangrijk.
Gezien het gehele spel en de verslagen hiervan, lijkt het ons
duidelijk dat alle partijen geporteerd waren voor nieuwbouw en
het afkeuringsrapport slechts moest dienen als verantwoording
jegens de vroedschap.
Afb. 2 en 3 geven twee stadhuisplannen weer, onmiskenbaar van
de hand van Van der Hart. Afb. 2 met middenresaliet en fron
ton vertoont nog de sporen van lakzegels op het dak. Aangezien
het papier vlak binnen deze zegels minder verkleurd is dan
daarnaast, lijkt het waarschijnlijk dat Burgemeesteren en
Vroedschap hier een toren naar keuze op konden plakken. Afb. 3
vertoont ten aanzien van de ingang relatie met de Oudemanhuis-
poort te Amsterdam. Ook de schrijfwijze is duidelijk van Van
der Hart. Overigens zijn deze plannen waarschijnlijk slechts
bedoeld om de tegenstelling met het bestaande te demonstreren.
De vereiste ruimten waren namelijk onmogelijk in twee bouwla
gen onder te brengen en een oppervlakkige beschouwing liet al
geen twijfel aan de wenselijkheid van de derde laag. Tot zover
het aandeel van Abraham van der Hart.
Op 1 oktober d.a.v. werd het sloopbestek van het oude gebouw
goedgekeurd. Het bestek bestond uit twee percelen, welke pu
bliek geveild werden. Deze percelen betroffen uitsluitend de
Sint Jorisdoelen, want er was sprake van het sparen van de ge
mene muren met Pieter de Haan en het gasthuis. De sloop zou
aan de koper vervallen met uitzondering van de meubilaire goe
deren, het beeld der gerechtigheid en enige wapenstukken. Het
beeld der gerechtigheid staat nu in de vierschaar.
Tevens vermeldt het bestek het uitbreken van een "raamt" om
daar het schilderij uit de "Scheepenskamer" door te kunnen ha
len.
Het "trekgelt" van perceel no. 1 werd gehaald door Willem
Stork, meester timmerman, die een bod deed van ƒ 1.050,—  en
hiermede een gouden rijder verdiende, bovendien mijnde hij het
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af op ƒ 100,— , zodat hij voor ƒ 1.150,—  koper werd van per
ceel 1.
Eveneens een gouden rijder verdiende Frederik Kaal door f 725,
te bieden voor perceel 2, terwijl Klaas Klaver uit Munniken-
dam dit afmijnde op ƒ 40,-- en voor ƒ 765,-- koper werd.
De volgende stap was het instellen van een lijfrente tontine
tot een bedrag van ƒ 40.000, — . Dit bedrag werd in 100 porties
van ieder ƒ 400,—  verdeeld, waarop men in kon schrijven. De
rente bedroeg 4% en zou ieder jaar medio augustus uitgekeerd
worden aan diegene (op het lijf) die een "attestatie de vitea
(sic!) kon overleggen d.w.z. een bewijs, dat hij of zij op 30
april van dat jaar klokslag 12 uur nog in leven was. Bij over
lijden vervielen alle rechten. Letterlijk dus het systeem van
wie het langst leeft heeft alles. Het totaal van de rente werd
namelijk uitgekeerd ongeacht het aantal levende lijven. Men
ziet dus dat er veelal werd ingeschreven op het leven van
jongere personen, alhoewel dit door de grote kindersterfte
dikwijls verkeerd uitpakte.
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Vervolgens bleek dat de grondoppervlakte van de Sint Jorisdoe-
len alleen niet voldoende was voor de verwezenlijking van het
bouwprogramma. In de vergadering van 16 november 1771 ver
scheen Pieter de Haan en contracteerde met de "Commissarissen
gecommiteert tot den opbouw" voor f 1.800,—  de verkoop van
zijn huis. Het sparen van de gemene muur met Pieter de Haan
behoorde dus tot de verleden tijd.

Jacob Otten Husly, bouwmeester

Niets stond er meer in de weg en op 28 december, in dezelfde
vergadering waarin Abraham van der Hart zijn presentje kreeg,
besloot men Jacob Otten Husly tot bouwmeester uit te nodigen.
Dit gaf kennelijk niet veel moeite, want drie dagen later op
31 december (dezelfde dag waarop men de nodige ruwketels moest
verzegelen) is ter vergadering gecompareert Jacob Otten Husly,
verkorene architect en door haar Ed. Agtb. gevraagt sijnde,
op hoeveel des zelfs salaris voor de besorging en waarneming
van al hetgeen hij als Architect te verrigte hadde, soude komen
te belopen, heeft Husly gedeclareert sulks aan de genereusi-
teyt van de Heeren Commissarissen over te laten, en sig na
voltooying van het werk sig te vreeden te sullen houden, met
het geen haar Ed. Agtb. hem alsdan sullen gelieven toe te leg
gen.
Uiteraard voor de Heren een zeer aantrekkelijke voorwaarde. O-
ver de afrekening hiervan volgt aan het slot van dit artikel
meer. De vraag blijft hoe men tot de aanstelling van Husly is
gekomen. Husly was 33 jaar en had nog niets groots gebouwd.
De aanleiding kan een bepaalde relatie geweest zijn met een
Weesper ingezetene of wellicht het feit, dat hij verbonden was
aan de tekenacademie te Amsterdam. Reeds in 1765 is Husly me
deoprichter en bestuurder van deze academie, later docent in
de bouwkunde en befaamd redenaar ter gelegenheid van de jaar-
redenen. De banden tussen Amsterdam en Weesp waren zeer nauw,
niet alleen door de graanleveranties en kredieten, doch onder
meer ook omdat de Amsterdamse watersociëteit haar water be
trok uit de Vecht onder Weesp.
Een mogelijke relatie met Weesp kan ontstaan zijn door de ver
bondenheid van de families Frauen-Viervant-Husly. In 1751 huw
de Hendrik Vier(de)vant van Arnhem met Catrina Maria Otten
van Doetinchem. De vader van de bruid werd Albert Otten van
Doetinchem genoemd; Husly's vader droeg dezelfde naam. In 1776
huwde Leendert Viervant van Arnhem met Clasina Frauen van Am
sterdam. Ook de naam Frauen kwam in die tijd te Weesp voor.
De namen Frauen en Viervant kwamen voor bij de aannemers van
steenhouwwerk aan het nieuwe stadhuis, die krachtens een be-
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steksbepaling Weesper ingezetenen moesten zijn. Hoe dan ook,
Husly ontving officieel (althans volgens de resoluties) op 31
december 1771 de opdracht, d.w.z. er werd een financieel ak
koord bereikt. Er is echter een brieffragment van Husly aan de
Heer Weyer, stedehouder en schout van Weesp, waarin hi j vertelt
reeds zover met de tekeningen te zijn gevorderd dat hij over
leg noodzakelijk vindt; dit schrijven is gedateerd 19 octoL^r
1771.
Tevoren was al in de vergadering van 29 augustus 1771 het be
sluit gevallen tot nieuwbouw en werden de commissarissen aan
gesteld. Husly moet dus vrij spoedig hierna een opdracht heb
ben gekregen, anders zou hij op 19 oktober de plannen nog niet
zover klaar gehad kunnen hebben. De vergaderingen van de com
missarissen waren blijkbaar bijeenkomsten waar mededelingen
gedaan werden van hetgeen gaande was of zou gebeuren, zodat de
commissarissen vrij waren, binnen het kader van hun volmacht,
besluiten te nemen en deze dan later te laten notuleren.

Eerste steen en opening

Op 4 januari 1772 werd besloten om aan de Heer Abraham d'Arrest
junior, zoon van de-president-burgemeester te verzoeken de eer
ste steen te leggen. Reeds 8 januari werd op de volgende ver
gadering medegedeeld dat genoemde Heer betuigd had zeer sensi
bel te zijn voor de eer hem door de stad aangedaan. De 19e fe
bruari 1772 werd door Abraham d'Arrest jr. de eerste steen ge
legd. Dit was een zeer feestelijk gebeuren, ter gelegenheid
waarvan een bundel bouwzangen verscheen, waarin vooraanstaan
de Weesper ingezetenen literair in de mast klommen, echter met
een zeer matig resultaat. Veel wetenswaardigheden zijn uit de
ze lofgedichten niet te halen. De bouw verliep verder zonder
enige moeilijkheden, zodat op 2 februari 1776 de eerste verga
dering in het nieuwe stadhuis gehouden kon worden.
De president-burgemeester Dr. Christiaan Swaving hield een
aievUg'ke toespraak en bovendien was er nog een agendapunt,
dat afgehandeld diende te worden en wel de voordracht van 14
schepenen aan de hoofdofficier van Weesp, Baron van Boetselaar,
die volgens een handvest van 1445 van Philips van Bourgondië
hieruit de 7 schepenen moest kiezen. Twee figuren uit ons ver
slag hadden de eer om gekozen te worden en wel de eerstesteen-
legger Abraham d'Arrest en de man die het eerst, zij het dan
indirect, een gouden rijder aan het stadhuis verdiende, en
wel Willem Stork Mr. timmerman. De bouwgeschiedenis van het
stadhuis is hiermede wel geschreven. Natuurlijk zijn er meer
bijzonderheden te vermelden, doch deze vallen buiten het kader
van dit verslag.

TVE 12 140



fig. 2: Plattegrond gelijkvloers
naar Husly

SJ

flg. 3: Plattegrond lste verdieping fig. 4: Plattegrond tweede
naar Husly verdieping naar Husly
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Enige bouwgegegevens

Tot slot van onze beschouwing nog een beknopt overzicht van de
technische details en het verloop van het bouwplan.
Wij hebben dus gezien, dat Van der Hart reeds voorbereidend
werk verricht had toen Husly aan het werk ging. Hoogstwaar
schijnlijk echter zonder een programma van eisen.
Van een onbekende hand en ook niet gesigneerd bestaan er drie
tekeningen "distributie van gronden" genoemd, die een over
zicht geven van de verschillende vertrekken, verdeeld over be
gane grond en twee verdiepingen. Dit ontwerp heeft weinig re
latie met het door Husly uitgevoerde plan. De grondvorm mag
oppervlakkig beschouwd enige verwantschap vertonen, het enige
wat gerealiseerd werd is de ligging van trappenhuis en burge
meesterskamer. Mogelijk is dit plan van de architect L. Druk,
aan wie een bedrag van ƒ 131.5 is uitbetaald voor een stad
huisplan. Van Husly's hand is er een situatieschets, die ech
ter moeilijk reproduceerbaar is, reden waarom wij er een ana
lyse van maakten voor de interessante details (fig. 1).
De situatie van het gasthuis is duidelijk zichtbaar, zo ook
dat een gedeelte van het gasthuis plaats heeft moeten maken
voor het stadhuis. Het perceel van De Haan, althans wat hier
van overgebleven is, blijft een wonderlijke zaak, men heeft
het nimmer nodig gehad en het is er hier verder nooit van ge
komen een bouwplan te maken binnen het stadhuiscomplex. Het
huidige front is waarschijnlijk van dezelfde datum als het
stadhuis, doch de zijgevel van het gasthuis in de Schoolsteeg
had kennelijk ooit nog eens tot de hoek toe doorgetrokken moe
ten worden. Het systeem van traveeën klopt precies tot op de
hoek, terwijl de gemene muur tussen beiden een tijdelijk ka
rakter heeft.
Husly heeft in de situatie twee lijnen getrokken vanaf de hoe
ken van het Groote Plein; hij omschreef de grond hiertussen
als volgt: alle standplaatsen tusschen deeze twee lijnen be-
slootenj vevtoonen het gehele gebouw. Waarom den brug of wip
schoon uit het midden van het Plijn geleegen noodzaaklijk moet
blijven.
Husly dacht zich dus de nieuwe brug meer naar rechts geplaatst,
teneinde het aspect van het stadhuis niet te schaden. Na het
dempen van de Grobbe echter speelde het bruggenprobleem niet
meer mee. De bovenbouw van de brug over de Oude Gracht ver
dween zeer onlangs, waardoor men Weesp binnenkomende reeds van
ver het stadhuis kan bewonderen.
Ten aanzien van de indeling vertoonde Husly al dadelijk een
vaste lijn. Ook in de eerste plannen is de plattegrond recht
hoekig met de voorgevel hier gerend voor geplaatst. De burger-
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zaal, welke sedert Van Campen gemeengoed was geworden, werd op
de eerste verdieping geplaatst, met aansluitend een balkon. In
een eerder plan was ook de vierschaar in de burgerzaal ge
plaatst, doch later verhuisde deze naar beneden. De definitie
ve bestemmingen van de verschillende ruimten zijn aangegeven
op fig. 2-4. Enige wijzigingen zijn ook hierop nog wel aange
bracht, doch deze versterken eerder het plan, dan dat dit er
door verzwakt zou zorden. Met name de vierschaar is door zijn
minder rechthoekige vorm mooier in de ruimte geplaatst; hij is
ook door de afwerking bijzonder fraai te noemen (afb.12).
In de vierschaar heeft het beeld der gerechtigheid een plaats
gevonden, afkomstig uit de voorgevel van de Sint Jorisdoelen;
het is echter eniszins verminkt. Achter in de vierschaar staan
de banken voor de schepenen. Het gehele juridische aspect van
het stadhuis speelt zich consequent af in de achterzijde van
het gebouw. Beneden achter de cachotten, op de begane grond
dus de vierschaar, op de eerste verdieping de schepenenkamer
en op de tweede verdieping het kantongerecht en de pijnkamer.
Het meer representatieve gedeelte, - dus de kamers van burge-
meesteren en vroedschap e.d. - ligt aan de voorzijde.
De frequentie waarmede de vroedschap vergaderde was zeer ge
ring, enige malen per jaar. De schepenen echter vergaderden
veel meer, want op zeer veel vergrijpen stonden lijfstraffen.
In 1768 bijvoorbeeld, vinden wij een verordening, waarbij het
rapen van zwaneëieren, "zijnde een praerogatief van de grafe
lijkheid" aan den lijve gestraft zou worden. In kasboeken vin
den wij verschillende uitgaven voor executies, ook zelfs nog
in latere tijd.
De begane grond is zeer sober behandeld, in de gevel duide
lijk geaccentueerd, in het interieur eveneens. Via het bijzon
der fraaie trappenhuis komt men in de burgerzaal. Deze is met
zeer veel zorg ontworpen en het blijkt ook hier, dat Husly
zijn opleiding als stukadoor en decorateur niet tevergeefs ge
had heeft. De vloer is ingelegd met bloemgezaagd marmer in een
verlopend patroon (afb. 10 en 11). Op de burgerzaal komen uit
ten eerste de reeds genoemde schepenenkamer met het toepasse
lijke opschrift "audi et alteram partem". Verder de burgemees
terskamer, de secretarie en de practisijnskamer. Op de tweede
verdieping bevinden zich de vroedschap-, wees-, kerspel-, bo
de- en pijnkamer.
Dit alles is duidelijk te zien op de als afb. 8 gereproduceer
de tekening. Husly heeft van deze tekening a.h.w. een maquet
te willen maken. Het is een uitslag van alle wanden van ves
tibule, burgerzaal en bovenportaal. Het geheel is in te vouwen
(zie de plafondlijn) en dan draait men van het bovenportaal
het wandje met de weeskamer naar buiten en ziet zodoende het
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interieur zonder de vloeren. Ook is het verschil in decoratie
tussen de eerste verdieping en de begane grond plus bovenver
dieping goed te zien. Het is vrijwel zeker dat al het stucwerk
van de hand van Husly is. Bij de afrekeningen staan posten
hiervoor alleen op zijn naam. Het stucwerk is bijzonder fraai,
hoewel door het vele malen witten de scherpe vormen natuurlijk
wel enigszins verloren zijn gegaan. Husly had een voorliefde
voor dit vak en hield het dan ook gaarne in eigen hand. Ook
de rekeningen voor het gebouw van Felix Meritis op de Keizers
gracht te Amsterdam vermelden uitsluitend Husly als stukadoor.
De interieurontwerpen werden gecompleteerd door een serie zeer
uitgebreide bestekken, zodat er voldoende zorg van de zijde
van de architekt aanwezig was. Het interieur bevat verder nog
enige aantrekkelijke schilderijen, van de hand van een vroe
gere burgemeester G.J. Sybilla, uit het midden van de 17e eeuw.
Wij zagen reeds eerder dat het sloopbestek van de Sint Joris-
doelen een bepaling bevatte om een raam uit te breken, tenein
de een van deze schilderijen over te kunnen brengen.
Afb. 4-7 geven een overzicht van de verschillende gevelplan-
nen en een foto van het uiteindelijke resultaat. Geen van de
drie plannen is het helemaal geworden. De bestaande gevel
lijkt wat betreft de onderbouw het meeste op afb. 4, echter
met dien verstande dat de ramen minder hoog zijn en de hoekpi-
lasters van het balkon niet de breedte van de achterstaande pi
lasters hebben doch van het basement van deze pilasters. Dit
laatste betreuren wij zeer, het getekende balkon is fraaier
dan het uitgevoerde. De bovenbouw lijkt het meeste op afb. 5,
alleen is de uitgevoerde toren slanker dan de getekende, dit
is o.i. een winst. Naast het tympaan zijn voetstukken aange
bracht voor eventuele beelden, die er echter nimmer gekomen
zijn. Verder willen wij liever niets vertellen of uiteenzetten
aangaande in- en exterieur omdat een bezoek ter plaatse vele
malen meer verhelderend kan werken en een al te uitgebreid
verslag u hiervan wellicht zou kunnen weerhouden.
Tenslotte nog iets over de bestekken en de aanneming van het
gehele werk. Voor alle onderdelen schreef Husly een bestek.
Alle inschrijvers moesten inwoners van Weesp zijn en ieder
twee borgen stellen. Het was geoorloofd op afzonderlijke per
celen in te schrijven. Een opleveringstermijn wordt voor ver
schillende stadia uitvoerig omschreven, doch een boetebepaling
ontbreekt. Een fraaie zin uit het bestek luidt ongeveer als
volgt: Indien het werk of een onderdeel daarvan niet duidelijk
omschreven is, heeft de aanbesteedster het recht dit op haar
manier uit te leggen, waarbij de aannemer zich onvoorwaarde
lijk moet neerleggen. Wij zagen reeds dat voor de financiering
een bedrag werd opgevraagd van ƒ 40.000,—  middels een lijf-
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rente tontine. Later werden nog obligaties verzilverd tot een
bedrag van ƒ 20.000, — . Het valt moeilijk te zeggen of dit
toereikend was. Wij geloven het echter wel.
Ter illustratie volgen enige bedragen, van aanneming: al de met
selwerken tezamen ƒ 13.876,— , het houtwerk ƒ 6 . 3 0 0 schoor
stenen en cachotten ƒ 2.878,— , loodgieterswerk ƒ 5.555,— .
Dit laatste werd aangenomen door de schepen Pieter de Haan.
Het natuursteenwerk bij elkaar werd natuurlijk wel een heel
bedrag. De aanbesteding van dit werk, in wel twintig percelen,
geeft een interessant beeld. Wij zagen reeds dat het stellen
van twee borgen verplicht was. Welnu het gehele werk werd vrij-
wel geheel uitgevoerd door vier steenhouwers en wel: Jan
Huybers, A. Frauen, L. Viervant en Joh. Diderik Beuken. De he
ren schreven beurtelings met tweeën in, waarbij dan de andere
twee borg stonden.
Hetzelfde geschiedde met het timmer- en metselwerk, uitgevoerd
door de fam. Paddenburg, waarbij de een voor de ander borg
stond. Het honorarium van Husly doorkruist enigszins zijn de
claraties voor het stukadoorswerk. Wel vinden wij, dat bij een
besluit van Burgemeesteren en Vroedschap hem een honorarium
werd toegedacht van 500 goudguldens. De laatste afrekening met
Husly had plaats in 1781, dus vijf en een half jaar na het ge
reedkomen van het stadhuis, ten bedrage van f 1.400,--. Deze
uitgave werd als volgt geboekt: Aan Jacob Otto Huslii tot slot
van rekening als architekt en Mr stukatooren, Rigs en Teer
kosten van 't nieuwe stadhuis volgens generale Quitantie.

Vermelden wij tenslotte nog dat het stadhuis ook zeer gemak
kelijk uit eigen middelen, d.w.z. zonder tontine, gebouwd had
kunnen worden aangezien de "generale staet van de Thezaurie
der stadt Weesp" in 1771 sloot met een vrij bezit aan obliga
ties van ƒ 133.669.10 en aan kasgeld ƒ 2.872.11, een totaal
vrij kapitaal dus van ƒ 136.542.1 3).

Noten

1. P.J. Dobbelaar, De branderig en in Holland tot het begin der
negentiende eeuw (diss. Utrecht), Rotterdam, 1930, p. 138.

2. Vorm van hypotheek.
3. Dit artikel is eerder - in een iets verschillende versie -

gepubliceerd in Bulletin Kon. Ned. Oudheidkundige Bond, Se
serie, grg. 12, juni 1959, afb. 3, blz. 238-251.
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Het gemeentemuseum te Weesp

E.E. van Mensch-Hilversum

In het stadhuis, op de tweede verdieping, is het gemeentemu
seum van de stad Weesp te vinden.
Al in 1911 werd op initiatief van de toenmalige burgemeester
O.E. Cleveringa, in een gedeelte van het Raadhuis, een oudheid
kamer ingericht. De kern van het geëxposeerde werd gevormd
door de collectie voorwerpen uit het verleden van Weesp en
welke eigendom was van de gemeente.
De huidige tentoonstelling omvat voorwerpen, topografica,
schilderijen etc. betreffende de historie van de stad Weesp en
haar omgeving en een belangrijke collectie Nederlands porse
lein, met name Weesper en Loosdrechts porselein.
In de kamers waar in het verleden de Vroedschap zetelde is het
Nederlands porselein uit de tweede helft van de 18e eeuw ten
toongesteld. In 1974 werd de verzameling porselein belangrijk
uitgebreid met een schenking van F. Baron van Heeckeren van
Waliën, een achter-achter-achter-kleinzoon van de toenmalige
eigenaar van de porseleinfabriek te Weesp, de heer Bertram
Philip Sigismund Albrecht des H.R.R. Rijksgraaf van Gronsveld-
Diepenbroick Impel (1715-1772) . Naast eigenaar van de porse
leinfabriek was hij ook: Drost van Muiden, Dijkgraaf van
Naarden en Gooiland, Hoofdschout van Weesp, Weesperkarspel
en de Bijlmer en Gecommitteerde ter Admiraliteit te Amsterdam.
In de jaren zestig moest het Stadhuis worden gerestaureerd. De
collectie werd grotendeels elders ondergebracht. Helaas zijn
door een grote brand op 3 april 1968 een aantal voorwerpen,
welke waren opgeslagen in de Openbare Leeszaal, verloren ge
gaan. De verkoolde resten van Vrouwe Justitia en van een geld
kist zijn als herinnering aan deze brand in het museum ten
toongesteld.
Na de restauratie van het Stadhuis werd voor het exposeren van
tekeningen en prenten de voormalige "pijnkamer" ingericht als
prentenkabinet. Twee kleinere kamers, voorheen de bode-kamer
en een kamer voor de Schepenen, werden in gebruik genomen als
bestuurskamer en als "stadskamer" met o.m. begrafenisschilden,
schuttershalskraag, aquamanile, penningen, werk van stedelij
ke drukkers en schilderijen.
Zeer opvallend is de aquamanile, een bronzen schenkkan in de
vorm van een ram. De aquamanile, in de 13e eeuw in Noord-
Duitsland gemaakt, is al vele eeuwen in het bezit van de ge-

TVE 12 149



meente Weesp. Het is helaas niet bekend of dit voorwerp voor
die tijd in kerkelijk of wereldlijk bezit is geweest.
De kamer van de voormalige schepenbank, later het kantonge
recht, werd in 1980 de "industriezaal". een zaal geheel gewijd
aan de Weesper industrie.
Vele voorwerpen, foto's en teksten geven met name een beeld
van de geschiedenis van de in 1971 gesloten cacao- en chocola
defabriek C.J. Van Houten en Zoon, Philips-Duphar en de bran-
dewijnindustrie. Van het vele materiaal van de firma Van
Houten dient zeker te worden vermeld de complete verzameling
jaargangen van de zeer goed verzorgde uitgave van deze firma:
"Ons Eigen Tijdschrift". In het prentenkabinet is een aantal
illustraties uit "Ons Eigen Tijdschrift" en ontwerpen voor
verpakkingen, vervaardigd door de kunstenaar Johan Briedé, te
bezichtigen.
Van een tweede kunstenaar, Simon de Vlieger (1610-1653), woon
achtig in Weesp van 1649 tot aan zijn overlijden, is een aan
tal etsen tentoongesteld. Helaas is de ruimte in het prenten
kabinet beperkt en kunnen naast de bovengenoemde prenten
slechts twee exemplaren uit de collectie kaarten en platte
gronden worden getoond.

Gemeentemuseum Weesp (gemeentehuis)
Nieuwstraat 41
Tel. 02940-14251

Museum geopend: za. 14.00 - 17.00 uur en na afspraak
van 15 juni tot 15 september werkdagen
9.30 - 12.30 uur

Toegang gratis
Rondleiding na afspraak

Literatuur:
Commissie van Beheer van het Gemeentemuseum te Weesp. Jaar
verslagen, sinds 1945.
Heeekeren van Waliën, F. Baron van, - Lindeboom, G., Catalo
gus van de collectie Weesper Porselein, uitgave gemeente Weesp
1977.
Lindeboom, G., Het museum te Weesp. Jaarboek Niftarlake, 1955.
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Weesp met wapen en vlag
KI. Sierksma-Muiderberg

Weesp heeft twee Wapens, te weten het oude en het nieuwe. Het
oude wapen verbeeldde "eene kerk, met eenen grooten toren aan
den voorgevel en eenen kleinen op het midden"; de figuur heeft
veel overeenkomst met het tegenwoordige Hervormde kerkgebouw;
dit wapen is echter reeds sedert garen in onbruik geweest. Het
nieuwe is een veld van azuur, met eenen paal van zilver. Het
schild wordt door twee leeuwen gehouden.

Het wapen (van Weespercarspel) bestaat, even als dat van Weesp,
uit een veld van azuur, met eenen paal van zilver.

Deze twee citaten uit A.J. van der Aa, Aardrijkskundig Woor
denboek der Nederlanden, Twaalfde deel, W - IJ (Gorinchem
1849), blz. 231 resp. 232, zijn historisch de bekendste gege
vens over de gemeentewapens van de stad en karspel van Weesp.
En inderdaad had de Hoge Raad van Adel, handelend in opdracht
van koning Willem I, 26 juni 1816 aan het gemeentebestuur van
Weesp bevestigd dat voor de gemeente dit wapen ten vervolge zou
gelden. Daarbij moet opgemerkt worden dat Weesp in genen dele
gemachtigd werd - of volgens het prerogatief van de Kroon om
hierin beslissend en "verlenend" op te treden - gerechtigd
werd aan weerskanten van het wapenschild een leeuw op te stel
len die dat schild dienden vast te houden. Ook was de stad
niet gerechtigd het blauwe wapenschild met de staande balk van
zilver van een kroon te voorzien.
Soms kwam het voor dat in de registers van de Hoge Raad van
Adel een dergelijke kroon en schildhouders wel werden getekend
maar dan was dit een fout ten opzichte van de textuele wapen-
bevestiging, die te allen tijde doorslaggevend is, niet de af
beelding. Doch in het Weesper geval hebben we nergens een for
meel bewijs dat kroon en schildhouders gehanteerd mogen wor
den. De semi-officiële uitgave van W.J. baron d'Ablaing van
Giessenburg, Nederlandsche Gemeentewapens uitgegeven naar het
officiële register (Arnhem 1912) documenteert voor Weesp ook
slechts een horizontaal gearceerd (= blauw) schild met een
blanco (= zilver) paal (staande balk). (Noord-Holland, plaat
7, nummer 98).
De als vervolg op dit album te beschouwen uitgave (met verbe
teringen) Nederlandsche wapens (De Bilt 1941 - deel I en 1943
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- deel II), nog in oorlogstijd verzorgd door de voorzitter en
de secretaris van "den Hoogen Raad van Adel" zelf, brengt op
blz. 73 (nr. 94) van deel I al geen ander beeld dan het voor
gaande.

In beide genoemde boekwerken vinden we naast Weesp natuurlijk
ook het wapen van "Weesper Carspel" (resp. nr. 99 en nr. 95).
Het wapen van Weesperkarspel onderscheidt zich dan trouwens,
volgens de "bevestiging" van 22 oktober 1817, van dat van Weesp
(en stelt daarmee een vraagteken achter de vermelding bij Van
der Aa): het schild is blauw, de staande balk is ... zwart.
Duidelijk is het wel dat men hier een handigheidje te hulp
heeft geroepen om de wapens van de stad en karspel verschil
lend formeel te bevestigen. Naar oude heraldieke regels is het
aanbrengen van een gekleurde vorm op een gekleurd schild
("kleur op kleur") niet geoorloofd; het moet altijd metaal
(goud, zilver) op kleur, of omgekeerd zijn. De paal voor Wees
perkarspel van goud te maken, zou naast het zilver van de stad
mogelijk zijn geweest, maar denkelijk toch ook wel wat al te
pretentieus. En daarom koos men zwart, een oneigenlijke kleur
in de heraldiek. Theoretisch noemt men zo'n wapen dan ook
vals

Toch is men bij de Hoge Raad van Adel zelfs in 1816 weinig op
lettend geweest - wat niet zo verwonderlijk is bij het toen
(na de Franse Tijd) behandelen van meer dan 1.000 wapenaanvra-
gen in korte tijd -, want twee dagen na Weesp kreeg ook Gouds
waard (Zuid-Holland) het recht tot het voeren van een blauw
wapenschild met een. paal van zilver. En zelfs mocht er een
vijfbladige kroon van goud boven. Van der Aa wist in dit geval
beter hoe de zaken lagen: de Hoge Raad van Adel vergiste zich,
het schild moest van zilver zijn, de paal blauw.
En nogmaals zou het Hoog College van Staat een blauw wapen
schild met een paal van zilver als gemeentewapen goedkeuren
en ter verlening voorbrengen bij de Kroon: de gemeente Simpel-
veld kreeg 6 april 1907 het wapen verleend, in dit geval voor
zien van een heilige als schildhouder er bij. Zoals we verder
op zullen zien hebben de "problemen", die zouden kunnen ont
staan in een gewapende ontmoeting tussen Weesp, Goudswaard en
Simpelveld, zich inmiddels opgelost, nu gemeentevlaggen voor
de burgerij een belangrijker rol spelen dan de statische wa-
penprentjes boven ambtelijke brieven en andere stukken.

Eerst moeten we namelijk nóg aandacht schenken aan het feit
dat Weesperkarspel in 1966 werd opgeheven en verdeeld over
Amsterdam, 's-Graveland, Naarden en Weesp. Het was niet opdat
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moment dat het karspelwapen met de zwarte balk op blauw buiten
gebruik raakte. Dat was al eerder gebeurd: op 24 oktober 1949
verleende de koningin namelijk aan de gemeente Weesperkarspel
een in vieren gedeeld wapen, waarvan de delen I en IV het oude
wapenbeeld in verbeterde vorm vertoonden - blauw met een staan
de balk van zilver - en de delen II en III van zilver waren,
waarop in zwart een reiger staande op en aan weerskanten be
geleid door een zwarte bloedzuiger. Het schild was gedekt met
een gouden kroon van drie bladeren en twee parels. Zoals dik
wijls in de overheidsheraldiek valt uit dit wapen ook hier te
"lezen" dat het grondgebied van de gemeente was samengesteld
uit twee delen, waarvan het ene - het oude Weesperkarspel -
wel duidelijk is.
Hoewel op 20 december 1846 de gemeente Bijlmermeer -bestaande
uit het bedijkte meer en omringend land - was opgeheven en vol
ledig ingevoegd in Weesperkarspel, kon de Bijlmermeer geen of
ficieel erkend eigen wapen opleveren, om samen te voegen met
dat van Weesperkarspel. Er bestond wel een wapen waarmee ook
officiële stukken gezegeld werden, maar ... (we citeren nog
maals Van der Aa, deel II, blz. 424) dit was "een veld van la
zuur, beladen met eenen staanden balk van zilver" - hetzelfde
wap^n nog eens weer! Bij het vaststellen van het Weesperkar-
spelwapen in 1949 moest dus gezocht worden naar een specifiek
Bijlmermeerembleem. Op uiterst gelukkige wijze werd dit gevon
den in de symbolisering van de streek Bijlmerbroek of Bijlmer-
meerbroek. Uit de middeleeuwen had in dit broekland namelijk
het buiten of kasteel Het Reigersbosch een vrij grote bekend
heid behouden. Nog vóór 1450 of 1475 moet dit landgoed (mis
schien gelegen ter plekke van de Joodse begraafplaats in Ou-
der-Amstel) reeds verdwenen zijn; maar toen graaf Jan II van
Holland de heerlijkheden Amstel en Woerden in leen uitgaf aan
zijn broer Guido van Avennes, bisschop van Utrecht, werd Het
Reigersbosch nadrukkelijk buiten het leengoed gehouden en
daarover een bijzondere Meester of Bewaarder aangesteld. In
het laatste kwart van de 14e eeuw werd dat ambt onder anderen
bediend door Willem van Mijnden, baljuw van Gooiland. En naar
aanleiding van dit stukje middeleeuwse historie in een uithoek
van de Bijlmermeer werd in het 20e eeuwse wapen van Weesper
karspel de ingelijfde gemeente gesymboliseerd. De toentertijd
nog bij Amsterdammers erg bekende en beruchte overvloed van
bloedzuigers in sloten en vaarten kon rond de reiger meteen
worden vastgelegd.

Het wapen van Weesp - men zou het gemeentebestuur in overwe
ging willen geven, thans bij de Kroon een aanvraag te doen
voor toestemming om het schild te dekken met een kroon, zoals
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dat wel algemeen gebruikelijk is - heeft een duidelijk ver
klaarbare oorsprong. Het moet een van de oudste wapens in ons
land zijn geweest, afgeleid van de al eerder gevoerde vlag in
drie banen blauw - wit - blauw en de betekenis is dan meteen
ook duidelijk: de witte baan stelt de Vecht voor. De gemeente
Muiden heeft een vergelijkbaar wapen (bevestigd 26 juni 1816,
tegelijk met het wapen van Weesp dus) van blauw met een lig
gende balk van zilver.

Wat het "oude wapen" van Weesp betreft, daarover behoeft maar
kort geschreven te worden: het is nauwelijks als wapen te be
schouwen. Op zegels van steden werd het namelijk rond 1250 -
1350 rondom in Europa mode, een trotse uitbeelding te plaat
sen van de stadsmuur, de poort, de hoofd(parochie)kerk en der-
gelijken. Ook symbolische weergaven van een haven of van een
tolhuis leenden zich daartoe uitermate. (Muiden kende ook lang
zo'n "oud" wapen). Maar als zogenaamd tegenzegel of ook wel
als zegel voor meer "dagelijks gebruik" bleef gehandhaafd de
afbeelding van het wapenschild waarop de vlag was uitgebeeld.
Het "oude wapen" van Weesp bleef vooral bekend doordat er een
afbeelding van verwerkt werd in het plafond van de vroegere
Vroedschapszaal.

Op 28 juni 1973 stelde de Raad van de gemeente Weesp vast dat
de vlag van deze gemeente bestaat uit banen blauw - wit - blauw
met op het midden van de middelste baan de zwarte letters W
en S (hoogte gelijk aan 4/5 van de baanhoogte), tegen elkaar
gezet. De vlag heeft een officieel veel ouder bestaan als
stadsvlag. Op 13 juli 1595 gaven de Staten van Holland name
lijk een resolutie uit, waarin de vlag werd vastgesteld, te
gelijk met die van de steden Muiden, Delft, Gouda en Amsterdam.
Men zal kunnen opmerken dat het hier om steden ging met drie-
banige vlaggen, die nodig duidelijk van elkaar onderscheiden
zouden moeten blijven: Delft = wit-zwart-wit; Amsterdam= rood-
zwart-rood; Gouda = rood-wit-rood; Muiden = blauw-wit-blauw;
Weesp = blauw-wit-blauw. Onderscheid-op-afstand vonden de Sta
ten door voor Delft de banen evenwijdig aan de stok te plaat
sen (zoals bij de Franse vlag dus), Amsterdams vlag werd (hoe
wel de drie witte kruisjes op zwart al iets ten onderscheid
toonden) een kwart slag gedraaid (eerst liepen de banen even
wijdig aan de stok, nu werden ze er loodrecht op gezet), Gou
da's vlag (ten onderscheid van de oudere Dordtse vlag) kreeg
vertikale banen. Voor Muiden en Weesp werd het onderscheid
merkwaardig genoeg maar gering: Muiden moest de zwarte letters
MD op het wit zetten, Weesp dus WS (van Wesep). Het geringe
onderscheid van laatstgenoemde vlaggen bleef bestaan totdat de
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gemeente Muiden (waarin sedert de Franse tijd ook het Gooi-
dorp Muiderberg is ondergebracht) 21 november 1963 een gele
driehoekige punt - bij wijze van Gooi "berg"-symbool - op de
blauw - wit - blauwe vlag zette. Bijna had overigens Weesp
zijn 16e eeuwse gemeentevlag ook nog verloren: men was dan met
blauw - wit - blauw blijven vlaggen (en helaas gebeurt dit nog
well) ter ere van Almelo, waar een dergelijke driebanige vlag
op 20 december 1948 tot officiële gemeentevlag werd verheven.
Bij de grote brand te Weesp in bibliotheek en museum op 3 april
1968 was namelijk ook de bovenbedoelde resolutie verloren ge
gaan, die er keurig ingelijst voorhanden was. Toen het Colle
ge van B & W vervolgens wilde overgaan tot een voorstel aan de
Raad voor een gemeentevlag werd advies gevraagd aan de Hoge
Raad van Adel, zonder dat men zich meer het bestaan herinner
de van die resolutie. En ook het Hoog College van Staat had
daarover geen archiefgegevens: 14 maart 1973 werd B & W gead
viseerd een vlag blauw - wit - blauw in te stellen (öök de ge
signaleerde gemeentevlag van Almelo was de Hoge Raad van Adel
vergeten ...). Op 19 april 1973 bracht De Gooi- en Eemlander
het bericht over de voorgenomen vaststelling van de blauw -
wit - blauwe vlag. Er werd bij verwezen naar "een uit 1642 da
terend stuk", waarin-de vlag zou zijn beschreven. Ondergete
kende richtte zich toen met ijlbericht 21 april tot Den Haag,
met copie naar B & W van Weesp; en inderdaad reageerde reeds
25 mei het Hoog College van Staat met een hernieuwd advies
tot B & W.
Onder voorzitterschap van loco-burgemeester A.H. van der Weide
kwam toen op 28 juni 1973 de enig echte oude Weesper vlag weer
terecht in een raadsbesluit, helaas in bewoordingen niet als
"bevestiging" van het bestaan sedert 1595, maar als een nieuw
vlaginstelling, "gelet op artikel 167 der gemeentewet".

Literatuur o.a.:
KI. Sierksma, Met wapen en vlag tussen Vecht en Eem.
Dezelfde, Met wapen en vlag langs Kloris' Vecht (I) (beide:
Serie Gooi- en Vechtstreek, Naarden 1981j Kloosterstraat 20).
Dezelfde, De gemeentewapens van Nederland (Utrecht 1969, 4e
dr. ) .
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Johan Briedé
C. Pfeiffer-Weesp

Inleiding

In dit nummer treft u vele illustraties aan van Johan Briedé.
Deze kunstenaar had sterke bindingen met de streek en illus
treerde destijds veel tijdschriften, zowel commerciële als we
tenschappen jke .
In 1977 verscheen in De Nieuwe Weesper een artikel van de hand
van Cees Pfeiffer over Briedé. Met toestemming van deze krant
en de auteur nemen wij dit artikel gaarne over met de aanteke-
ning dat Briedé kort na het verschijnen van het artikel is
overleden.
Het merendeel van zijn werken bevindt zich in de Collectie
Stork.

Briedé

Briedé had een eindeloze bewondering voor zijn tijdgenoten
Chris Lebeau, Nieuwenkamp en de jonge Voerman, maar besefte
waarschijnlijk niet wat hijzelf kon. Een aristocratisch uit
ziend, verschrikkelijk aardige man met een hoge eruditie, nam
ontzettend veel waar en had daarbij de gave dat zijn handen
zijn ogen volgden. Hij tekende altijd en als je hem wees op
zijn ontzettend groot vakmanschap dan zei hij alleen maar: ik
teken maar wat; aldus de Weesper architect Ton Stork over de
kunstenaar die hij het meest bewondert: Johan Briedé. Veel
werk van de bejaarde Briedé is in zijn bezit. Vele zondagen is
hij aan het rubriceren geweest om één geheel van de collectie
te maken. Johan Briedé is bij Weespers wellicht bekend, door de
illustraties in Ons Eigen Tijdschrift van Van Houten dat aan
het begin van deze eeuw verscheen.

Briedé werd op 2 mei 1885 in Rotterdam geboren en werkte in
Rotterdam, Den Haag, Leiden, Amsterdam, Haarlem, Scheveningen
en Rijswijk. Woonde van 1916 tot 1959 in Laren NH en verhuis
de daarna naar Amsterdam waar hij bij zijn dochter in ging wo
nen.
Ton Stork: "Ons Eigen Tijdschrift kreeg je na het opsturen van
enkele bonnen van cacaopakjes. Een onderhoudend blad. Daarin
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Bloeiende Hopplant. Zie ook blz. 166

Prijsvraagontwerp in het tijdschrift Sierkunst, 1911
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was de eerste kennismaking met Johan Briedé. Later kwam ik bij
dokter Woltring over de vloer en daar hing een tekening die
mij ongelooflijk fascineerde. Een klaproos in een wei, maarzo
getekend dat je exact de kenmerken van die plant er uit kon
halen. Precies geschilderd zoals iemand die de plant werkelijk
waarneemt. Woltring vertelde me dat die tekening van Briedé
was. Later zijn we op een middag naar Amsterdam gegaan en heb
ben de kunstenaar opgezocht. Aarzelend bezochten we het ate
lier. Sinds die tijd ben ik herhaaldelijk bij hem op bezoek
geweest". Bij dit eerste bezoek - zo'n tien jaar geleden -
ging Briedé al vanwege de leeftijd niet meer buiten schilde
ren. De bloemen en planten werden nauwkeurig in het atelier
nagetekend. Niet alleen planten en bloemen, ook dieren en
schedeltjes van dieren.

Meikever

"Daar bewaarde hij alles van. Als je het over een Meikever had
dan dook hij een hoek van het atelier in, pakte een sigaren
doosje en daar lagen dan alle onderdelen van een Meikevertje
in. Daarvan maakte hij schetsen en tekeningen. Hij maakte ver
der van alles studies, geen wonder als je bedenkt dat hij ei
genlijk plant- en dierkunde wilde gaan studeren. Bovendien had
hij een geweldig hoge produktie. Hij werkte maar door. Zijn
geluk is geweest dat z'n vrouw hem zo goed aanvoelde. Ze viel
hem niet lastig met de dagelijkse rompslomp, maar gaf hem bo
terhammen mee en liet hem rustig zijn gang gaan. Ondertussen
zorgde zij er wel voor dat er opdrachten binnenkwamen en dat
alles reilde en zeilde. Briedé zette werkelijk alles op pa
pier. De laatste jaren bracht hij enkele keren een bezoek aan
het Diaconessenhuis in Utrecht. Wat hij vanuit de wachtkamer
zag staat op een tekening".

Inspiratie

"Een van de markante uitspraken van hem is: wachten op inspi
ratie is onzin, ik ga gewoon tekenen en zie wel wat er van
komt. Als je op bed blijft liggen komt er zeker geen inspira
tie" .

Sinds de Tweede Wereldoorlog heeft Briedé alleen nog maar ge
schilderd en getekend. Hij kwam niet meer aan de slag in zijn
vooroorlogse beroep van ontwerper. Zijn naam was men al gauw
vergeten, evenals de namen van bekende collega's. Hoewel de
studie plant- en dierkunde niet doorging is Briedé altijd een
beetje natuurhistoricus gebleven. Op de dag voor het eindexa-
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men van de Middelbare School wist zijn vriend Chris Lebeau hem
over te halen zich in te laten schrijven op een kunstnijver
heidschool in Amsterdam. Later bezocht hij een school in
Haarlem. Leermeesters zouden Lebeau en Wenkebach worden. Reeds
in 1905 en 1907 maakte hij heel prachtige ontwerpen zoals de
affiche voor de Tentoonstelling van Nederlandse Vogels in
Caledonia. Hoe Briedé werkte werd duidelijk aan de hand van een
ontwerp, gemaakt voor een wedstrijd. Decoratieve kunstenaars
moesten een ornament ontwerpen uitgaande van het motief van
een vlinder of een plant. Briedé koos een bloeiende Hopplant.
Van het blad en de bloem maakte hij apart een platte tekening,
abstraheerde en styleerde die vervolgens tot een grondmotief,
dat meerdere malen uitgetekend een regelmatig patroon wordt
(zie afb. op blz. 160).

Vanaf 1910 verdiende de kunstenaar zijn geld met los werk voor
bedrijven en tijdschriften. Uit deze periode stamt het werk
voor Van Houten's Ons Eigen Tijdschrift. Maar ook versierde
hij Berlage's Beschouwingen over Bouwkunst en Hare Ontwikke
ling, en boeken van H.G. Wells (een vriend van hem) en Edgar
Allen Poe.

Leerzaam

Ton Stork over het werk voor Van Houten: "Er waren in Neder
land maar twee firma's die leerzame reclameboeken uitbrachten.
De beroemde Verkade Albums, die nu herdrukt worden, en Van
Houten's Ons Eigen Tijdschrift. Zeker Van Houten heeft daar
een daad mee gesteld. Zoals Wenckebach de illustraties voor de
Verkade Albums verzorgde, zo leefde Briedé zich als graficus
volkomen uit in Ons Eigen Tijdschrift. Hij schreef verhalen
die hij zelf illustreerde. Overigens heeft Wenckebach ook voor
Van Houten gewerkt. Hij illustreerde bijvoorbeeld het kinder
boekje "Van een appelen-vrouw en een kop cacao"(zie afb. op
blz. 164).

In de uitgebreide Briedé collectie van Ton Stork zijn ook en
kele tekeningen van Wenckebach terecht gekomen. Fascinerend is
een tekening uit 1875. Wenckebach was toen veertien jaar oud
en zette met grote nauwkeurigheid twee schapen op papier in
een fraaie potloodtekening. Veel werk in de collectie Stork is
nooit op tentoonstellingen te zien geweest. Briedé exposeerde
zelden of nooit, daar had hij het veel te druk voor. Erg mooi
zijn de piassengezichten op de Vinkeveense Plassen en de te
keningen van Het Naardermeer. Allemaal gemaakt in de periode
dat Briedé in Laren woonde.
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Openbaring

Ton Stork: "Het was voor Johan Briedé een ware openbaring dat
ik precies elk plekje kende waar hij eens geschilderd had. Elk
gezicht op de Vecht of de plassen kende ik. Ik heb, net zoals
hij, urenlang in dit gebied rondgezworven. Hij kon eindelijk
met iemand spreken die zich alles voor ogen kon halen. We had
den zelfs af en toe een woordenwisseling of er nu twee of drie
wilgen op een bepaald plekje stonden. Dan pakte hij de teke
ning erbij en meestal kreeg hij dan gelijk".

Werk uit die periode staat onder andere in het boek De West
Nederlandse Veenpiassen uit de Heemschut Bibliotheek (1947) en
in één van de eerste Naardermeergidsen die door Natuurmonumen
ten uitgebracht werden. Ton Stork gebruikt veel werk weer in
nieuwe boeken. Voorbeelden hiervan zijn de tekeningen in De
Noordelijke Vechtplassen samengesteld door de Commissie voor
de Vecht en het Oostelijk en Westelijk Plassengebied en het
Basisplan van het Recreatieschap Vinkeveense Plassen. Vooral
deze laatste, "zware" studie is door de enkele eenvoudige te
keningen "leesbaar" geworden.

Anton Pieak

Stork: "Briedé, een geweldige man die ontzettend veel werk
verzet heeft. Tekende ook diploma's en ex-librissen. Samen met
Anton Pieck heeft hij calligrafisch werk gedaan. Maar ook zijn
gewone ingekleurde tekeningen zijn ontzettend mooi om te zien.
Briedé was een geoloog, wilde natuurwetenschappen gaan stude
ren, kon tekenen, kortom een hyperbegaafd mens. Hij tekende
maar door, legde alles wat zijn oog zag vast. Hij maakte bij
voorbeeld ook hele studies van vergroeiingen van planten. Die
man was altijd bezig".
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Villa Casparus te Weesp
Jac. Salomons-W'eesp

Het voorname huis dat u hiernaast afgeheeld ziet, is genoemd
naar Casparus Johannes van Houten die leefde van 1844 tot 1901.
Hij was de opdrachtgever voor het bouwen van dit kapitale
landhuis. Zijn familie heeft er later de naam aangegeven.
Casparus was een zoon van Coenraad Johannes van Houten, de
uitvinder van chocoladepoeder. Door zijn vinding werd het mo
gelijk om met het opgieten van kokend water direct een smake
lijke drank te verkrijgen. De vader kocht in het jaar 1850 aan
de Oudegracht te Weesp een slecht renderend bedrijf voor het
geringe bedrag van ƒ 2970.02h-. Die halve stuiver mocht niet
onvermeld blijven want in het begin moest elke cent nog wor
den omgekeerd. Relatief was het toch een koopje want in de
transactie was een stoommachine begrepen. Die stoommachine is
van groot belang geweest, niet alleen voor het bedrijf maar
ook voor de stad Weesp. De uitvinder Coenraad was zijn choco
ladefabriek begonnen in Amsterdam, waar de aandrijving van de
apparatuur door mensen werd geleverd. Daarna vertrok hij naar
Leiden waar paarden voor de benodigde energie zorgden. Coenraad
begreep maar al te goed dat een mechanische aandrijving zijn
fabriek naar een hoger plan zou voeren. De industriële revolu
tie, in Engeland begonnen en in de 19e eeuw naar het vasteland
overgewaaid had de fabrikant wel overtuigd.

Men kan er uit leren dat toevallige omstandigheden, kleinig
heden soms, van grote invloed kunnen zijn op het welzijn van
een plaats, een stad of een dorp. Was hier in Weesp geen fa
briek te koop geweest met een stoommachine, dan zou Van Houten
zich elders hebben gevestigd en de geschiedenis van Weesp zou
gans anders verlopen zijn.
Het bedrijf "Van Houten" is langer dan honderd jaar van grote
betekenis geweest voor ónze stad. Duizenden mensen hebben er
in de loop der jaren werk en brood gevonden. Het plaatselijke
leven werd er voor een groot deel door bepaald. Er verschenen
grote gebouwen en werkplaatsen waarin de chocolade en de cacao
werden gemaakt en naar alle richtingen in binnen- en buiten
land verzonden. Weesp zou, als Van Houten er niet was geweest
een zeer belangrijke periode in de historie hebben gemist. He
laas, de fabrieken zijn gesloopt, villa Casparus is één van de
laatste herinneringen en heel Weesp hoopt op het voortbestaan
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van dit huis.

Coenraad Johannes had zeven kinderen, zes dochters en één zoon.
Toen zoon Casparus voldoende onderwijs genoten had werd hij in
de fabriek en op het kantoor te werk gesteld. Op 1 mei 1865
werd de 21 jarige zoon als firmant in het bedrijf opgenomen.
Hij was van een wat andere structuur dan zijn vader. De oude
Coenraad was in de eerste plaats de fabrikant, de zoon daar
naast ook een uitstekend koopman. In de volksmond wil men zijn
verdiensten wel eens wat bagatelliseren maar volgens alle ge
gevens mij verstrekt is hij de man geweest die de fabriek we
reldfaam bezorgde. Onder zijn leiding kwam er een voortreffe
lijke verkoop-organisatie tot stand die een groot deel van de
wereld omspande. Men behoeft alleen maar te denken aan de
enorme reclame-campagnes die in binnen- en buitenland werden
gevoerd. Er zijn jaren geweest, rondom de eeuwwisseling, waar
in Van Houten per jaar ongeveer drie miljoen gulden uitgaf aan
propaganda. Op de grote wereldtentoonstellingen van die tijd
was Van Houten altijd vertegenwoordigd. Casparus verbleef dus
veel in het buitenland en zorgde voor grote relaties. Hij was
vrijgezel en niet zozeer aan eigen huis gebonden. Toch is er
in zijn leven een periode gekomen waarin hij dacht een eigen
huis te bouwen. Een villa, zoals hij ze bij logeerpartijen in
Engeland had gezien. Wat hem nu tot het besluit heeft gebracht
om dit landhuis te bouwen, zo groots, zo luxueus en formida
bel, blijft een moeilijk te beantwoorden vraag. Het huis werd
gebouwd in de laatste jaren van de 19e eeuw. Toen was Casparus:
reeds ziek, hij leed aan een ongeneselijke kwaal en hij wist
dat.
Wie kent de raadselen van een menselijk hart?

Tijdens de bouw van de villa logeerde Casparus in hotel "De
Roskam" tegenover het bouwwerk. Het hotel is een aantal jaren
geleden gesloopt. Vanuit dat hotel hield hij nauwkeurig toe
zicht op de bouw en de aankleding.
Bekwame kunstzinnige vaklieden werden van overal aangetrokken.
Het verhaal gaat dat hij voor het stucadoorwerk Italianen liet
komen. Voorzien van een hamer bekeek hij elke dag het werk en
stond hem ergens iets niet aan dan werd het meteen kapot ge
slagen. Wat de aankleding van het park betreft werden bomen
en planten aangevoerd uit verre landen en Franse kantwerksters
werden aangetrokken om de gordijnen te maken. Er kwam een
koetshuis en een koetsierswoning (die is er nog altijd) en een
prachtige serre. Bovendien was er een mooie oprijlaan, zoals
dat bij dergelijke huizen hoorde.
Misschien heeft Casparus zich voorgesteld dat de familie Van
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Houten over een huis zou moeten beschikken, een soort kasteel,
waar de eigenaar van de fabriek in het stadje zou wonen, zoals
dat in het reeds geïndustrialiseerde Engeland de gewoonte was.
Het zou ook kunnen zijn dat er op de villa grote feesten gege
ven zouden worden, waar de bloem der natie bijeen zou komen.
De entourage leende zich daarvoor. Men zou het eigenlijk ver
wachten. De heren en de dames van het huis voelden toch ook
wel verantwoordelijkheid voor hun personeel en hun medeburgers.
Het was goed een huis te bouwen waar men zich kon melden. On
danks een zekere zin voor zuinigheid voor zichzelf, heeft de
familie later wel getoond belangstelling te hebben voor Weesp
en het personeel.

Zonnig en zonder grote moeilijkheden begon de 20e eeuw voor
Van Houten. Althans zakelijk. In de familie niet, want in 1901
overleed Casparus. Hij heeft nooit op de villa gewoond. Twee
jaar later stierf zijn zuster Johanna Sophia, een medefirman-
te. Er bleven toen twee firmanten over, dat waren Douwinus
Johannes van Houten, een neef en Geert van Mesdag. Douwinus
heeft vele jaren op Casparus gewoond. Waarschijnlijk heeft hij
de naam aan de villa gegeven.
Men leefde er op sobere wijze, althans volgens mevrouw Frens
Portengen die met haar zuster Peter lang bij de familie heeft
gewerkt. Enkele meisjes, een chauffeur en een koetsier ver
zorgden het huis. Het personeel maakte lange dagen. Er was
geen waterleiding, de watertoevoer werd op andere wijze gere
geld. Men beschikte ook niet over gas; op een groot keukenfor
nuis werd gekookt. Centrale verwarming was er wel, een hete-
luchtverwarming, een van de eerste in Europa. Een woning on
geveer zoals die van de familie Bellamy, echter zonder fees
telijkheid en zonder veel blijdschap.

De stichter Casparus heeft wellicht gedroomd van een floris
sant tehuis, vol van geluk en vrolijkheid, maar nu we zo on
geveer honderd jaar verder zijn blijkt die verwachting toch
niet bewaarheid.
Douwinus van Houten'en zijn vrouw hebben slechts een gedeelte
van het huis bewoond, leefden sober en zonder veel vertoon.
Douwinus stierf in 1939, vlak voordat de tweede wereldoorlog
begon. Er volgde een veiling van de inventaris, maar door de
oorlogsdreiging waren de mensen onzeker zodat de animo niet
groot was en de prijzen ver beneden de waarde bleven.
Mevrouw Van Houten vertrok naar één van de kinderen. Het huis
werd in de mobilisatie die aan de oorlog vooraf ging, door de
autoriteiten gevorderd en als onderkomen voor Nederlandse sol
daten gebruikt. Later werden er Duitse soldaten ingekwartierd
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en toen zij uit ons land verdreven waren heeft villa Casparus
gediend als interneringskamp.

In latere jaren heeft de trotse schepping van de bouwer dienst
gedaan als fabriek van rijwielen. De Magneet werkte in de zo
schone vertrekken. Zo komt en gaat alles in het leven, ook die
periode ging voorbij.
Anno 1982 verkoopt men automobielen aan de noordkant, terwijl
aan de zuidkant studenten onderricht krijgen in ergo-therapie,
een vrij nieuw beroep, gericht op de hulp aan minder goed
functionerende medemensen.

Zo luidt in grote lijnen de geschiedenis van een bijzonder
huis in Weesp. Een heel ander verhaal dan de bouwer zich een
kleine honderd jaar geleden heeft voorgesteld. Het leek een
huis met een glorierijke toekomst te worden. Die hoop werd be
schaamd. Twee wereldoorlogen en de ongunst der tijden hebben
alle verwachtingen verijdeld.
Men kan gebouwen tot monument verklaren op basis van de archi
tectuur en de schoonheid maar eveneens op grond van de histo
rische waarde. Villa Casparus bezit niet alleen historische
waarde, ook de architectuur trekt de aandacht. Het is niet ge
heel duidelijk wie de architect is geweest. Mij werd de naam
Salm genoemd. De opdrachtgever zal wel veel richtlijnen gege
ven hebben.
In deze jaren is de eigenaar van de autogarage, de heer Jan
van der Pouw, bezig het gebouw in de oude luister te herstel
len. Hij is er al jaren mee bezig, doet alles eigenhandig en
men dient de moed en de volharding van deze enthousiasteling
hoog te waarderen.
Want al heeft de villa niet zoveel geluk gekend, het is een
herinnering aan een glorierijke periode voor Weesp. Het tijd
perk "Van Houten". Van historische betekenis.
Daarom mag "Villa Casparus" niet voor Weesp verloren gaan.

Bronnen: voornamelijk via informatie bij oudere inwoners.
Voorzover mij bekend is over Casparus vrijwel niets geschreven.
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Naschrift
W.G.M. Cerutti-Hilversum

In bovenstaand artikel wordt als architect van Villa Casparus
"Salm" genoemd. Bedoeld is hier: A. Salm G. Bzn. (1857-1915).
Zie hiervoor het tijdschrift Bouwkunst, V, 1913, blz. 42 en
E. Gugel, Geschiedenis van de bouwstijlen in de hoofdtijdper
ken der architectuur, 2 dln., 1920.
Salm heeft meer in deze regio gebouwd. Zo ontwierp hij in
Hilversum een villa aan de Jac. Pennweg (afb. in De Vaart) en
de bekende Villa Corvin (eigen huis?) aan de Vaartweg aldaar.
Zie hiervoor Bouwkundig Weekblad, 1915, blz. 62 en 1917, blz.
218 en Gugel.
Curieus is een ontwerp voor een crematorium in Hilversum, te
zamen met de architecten J.G. van Gendt en J. Springer (zie De
Opmerker, 1893, blz. 36; Eigen Haard, 1894 en 1936, blz. 794
en 795 en De Architect, 1893, blz. 3).
In Amsterdam bouwde Salm o.a. in imitatie Franse renaissance
stijl het woonhuis Herengracht 380-382 (1899). Tezamen met
zijn vader (G.B. Salm - 1832-1897) ontwierp hij daar o.a. ook
het Aquarium van Artis (1882) en de synagoge aan de Rapenbur
gerstraat 109 (1883). Van G.B. Salm is o.a. het ontwerp van
Paradiso, voorheen Vrije Gemeente, Weteringschans 6 (1885).
Bij het overlijden van A. Salm G. Bzn. in 1915 verschenen di
verse artikelen over hem, o.a. in Bouwkundig Weekblad, 1915,
blz. 61-65; Architectura, 1915, blz. 145; De Opmerker, 1915,
blz. 97; Bouwwereld, 1915, blz. 186 en 200. Een afzonderlijke
studie over Salm is bij mijn weten nooit verschenen. Het zou
interessant zijn eens een nader onderzoek te doen naar wat
Salm allemaal in onze regio gebouwd heeft, hoe zijn contacten
met Van Gendt en Springer, die beiden ook nogal wat in het
Gooi gebouwd hebben waren, hoe hi j aan de opdracht voor Villa
Casparus is gekomen enz. enz..
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Vijfjaar Historische Kring Weesp

C. Draijer-Weesp
voorzitter HKW

Op de Nationale Molendag op 7 mei 1977 vond in Weesp een aan
tal molen-activiteiten plaats waarbij de molen De Vriendschap
werd geopend. Op een historische tentoonstelling over Weesp in
het stadhuis, was TVE met een informatiestand aanwezig waar
o.a. een toen speciaal verschenen TVE-nummer over de Weesper
molens verkrijgbaar was. Op deze expositie werden formulieren
uitgedeeld waarin belangstellenden werden opgeroepen voor het
bijwonen van een op 23 mei te houden vergadering om te komen
tot het oprichten van een Historische Kring Weesp. De brief
met aanmeldingsstrook droeg als kop naam en adres van TVE en
was ondertekend door H. Brood en H. Weenink. Dit gezamenlijk
initiatief bleek succes te hebben. De oprichting werd in mei
een feit, gestart werd met 15 leden; de kring van leden is in
middels uitgegroeid tot 150.

De afgelopen jaren zijn wij zeer actief geweest. Vele lezingen
over de geschiedenis van Weesp, over archeologie en genealo
gie werden georganiseerd. Twee maal hielden wij een expositie
waarvan die ter gelegenheid van het 625-jarig bestaan van de
stad Weesp een groot succes werd. Verder maakten wij met onze
leden een stadswandeling en namen deel aan de z.g. Culturele
dagen Weesp. Vele malen vertoonden wij onze dia-serie "Weesp
in vroeger dagen" zowel voor onze leden als voor leden van
vrouwenverenigingen, bejaardentehuizen en scholen. Het afge
lopen jaar kwam er ook een samenwerking met het Gemeentemuseum
tot stand.

Het interessante verleden van Weesp is op talloze plaatsen te
rug te vinden: wandelend in de stad, lezend over Weesp of snuf
felend in de archieven zult u geboeid raken door datgene wat
vorige generaties hebben verricht. De Historische Kring Weesp
biedt u de mogelijkheid met dit alles nader kennis te maken.

Voor meer informatie of om u op te geven als lid kunt u con
tact opnemen met de secretaresse van de HK Weesp, Mevr. N. de
Weerd, Sportparklaan 183, 1382 SB Weesp, tel. 02940-12181 of
met de voorzitter C. Draijer, J.A. Fijnvandraatlaap 5, 1381 ES
Weesp, tel. 02940-11261.
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Actualiteiten

Nieuwe publicaties over Weesp

Boek over Weesper molens

Op de Jaardag van TVE zal het eerste exemplaar worden aangebo
den van een boek van Mevr. G.S. Koeman-Poel, getiteld: Weesper
molens. Weesp, wind, wieken, werk.
De publicatie, die is gebaseerd op jarenlang archiefonderzoek,
behandelt de historie van de industriemolens in Weesp door de
eeuwen heen. In verband met de zeer belangrijke jenever- en
brandewijnindustrie telde Weesp in zijn gloriedagen zo'n 15
molens, elk met zijn eigen historie.

Het boek is niet alleen voor molenliefhebbers van belang, maar
ook voor eenieder die in het Gooi en de Vechtstreek geïnteres
seerd is.

Het boek, dat verschijnt bij Uitgeverij Stubeg, Hoogezand,
telt ca. 150 pagina's, is rijk geïllustreerd, voorzien van
naamindex, literatuurlijst en uitgebreid notenregister en kost
ca. ƒ 35,— . Het boek zal op de Jaardag te koop zijn. Warm ter
lezing aanbevolen.

Boekje over Weesper historie

Rond de Jaardag zal van de hand van Jac. Salomons een boekje
verschijnen getiteld: Schetsen uit de geschiedenis van Weesp.
Het is een uitgave van de gemeente Weesp en zal ca. ƒ 15,—
gaan kosten.
Salomons heeft vooral in lokale kranten in de loop der jaren
vele, gemakkelijk leesbare artikelen over de historie van
Weesp geschreven zodat ook dit boekje het aanschaffen zeker
waard zal zijn. Indien het boekje op 15 mei al van de persen
is gerold, zal het op de Jaardag te koop zijn.

Boekje met historische wandeling door Weesp

In de serie "Gooi en Vecht", uitgave H. Poolman te Naarden,
zal binnen afzienbare tijd een boekje verschijnen van de hand
van Mevr. N. de Weerd, bestuurslid van de Historische Kring
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Weesp, met een historische stadswandeling door Weesp. Vrijwel
zeker zal het op 15 mei echter nog niet uit zijn. Boekjes in
deze serie kosten doorgaans ƒ 6,50. Wij zijn zeer benieuwd.
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Wip korenmolen De Haan aan de Korte Stammerdijk, daterend uit 1820.
Voorheen stond hier de wipkorenmolen “Kostverloren ”, gebouwd in 1705,
gesloopt 1817.
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Kerkepad op 5 en 12 juni in Weesp, Muiden en
Muiderberg

"Kerkepad" is een ieder jaar door de NCRV georganiseerde serie
evenementen. In de zomermaanden (dit jaar van 5 juni t/m 14
september) zijn in het gehele land 13 routes uitgezet waar
langs op zaterdag bepaalde kerken en kloosters voor bezoek
zijn opengesteld. Iedere route is op 2 achtereenvolgende za
terdagen te bezoeken.
Het geheel wordt ondersteund door 13 TV-uitzendingen waarin de
kerken en andere gebouwen binnen de route die de zaterdag
daarop start, worden belicht en door de uitgave van een "Ker-
kepadgids". Deze rijk geïllustreerde gids (ca. 75 blz.) geeft
een beknopt overzicht van alle routes en een beschrijving van
alle te bezoeken kerken. Voorts bevat de gids duidelijk kaart
materiaal, aanwijzingen hoe de kerken te bereiken en allerlei
tips.

Dit jaar is één van de kerkepadroutes - de eerste uit de serie
van 13 - in onze regio gepland.
Op zaterdag 5 en zaterdag 12 juni kunnen bezocht worden:
Weesp: Grote of Laurenskerk

Evangelisch Lutherse Kerk
Stadhuis (en museum)

Muiden: N.H. Kerk
Muiderslot

Muiderberg: N.H. Kerk

Openingstijden: 10.00-17.00 uur; toegang vrij.

Men is geheel vrij in de keuze van de te bezoeken kerken, Mui
derslot en stadhuis. De Kerkepadgids is op alle genoemde plaat
sen te verkrijgen (prijs: ƒ 6,— ).
Men kan de Kerkepadgids ook bestellen door overmaking van ƒ7,50
op giro-nr. 1253000 tnv. NCRV-uitgaven o.v.v. "Kerkepadgids".
De gids verschijnt medio mei.

De TV-uitzending over Muiden, Weesp en Muiderberg is op vrij
dag 4 juni, 22.05 uur op Ned. 1.

In de Kerkepadgids 1982 zal aan Muiden, Weesp en Muiderberg
een tiental pagina's worden gewijd. Over deze drie plaatsen

TVE 12 178



is in de loop der jaren in TVE veel gepubliceerd. Op 5 en 12
juni zullen in de te bezoeken kerken de betreffende nummers
van TVE los te koop zijn (waaronder dit speciale Weesp-nummer) .
In de kerk te Muiden zal ook verkrijgbaar zijn het boekje
"Muiden en haar middeleeuwse kerk" van W.G.M. Cerutti (prijs:
ƒ 7,50).

"Kerkepad", dat dit jaar voor de 6e keer wordt gehouden, is
ieder jaar weer een groot succes waaraan tienduizenden mensen
in het land meedoen. Deelname aan de route in het Gooi en aan
schaf van de Kerkepadgids worden van harte aanbevolen.
Kijk naar de TV op 4 juni en ga erop uit op 5 of 12 juni!

Verantwoording afbeeldingen
Collectie De Vaart, Hilversum: 52, 60, 65, 112, 119, 122, 151
Collectie Stork, Weesp: 54, 85, 88, 91, 94, 112, 137, 148,

162, 164, 165
Collectie Gemeentemuseum, Weesp: 102, 107, 110,152, 168(boven)
Collectie Sierksma, Muiderberg: 157
Collectie Cerutti, Hilversum: 126
Collectie Salomons, Weesp: 168(onder), 173
Foto L.J. Jansen: 82, 177
Mevr. O. Vlessing, Amsterdam: 116, 125
H. van Koolbergen, Enige aspecten van de middeleeuwse geschie

denis van Weesp, Amsterdam, 1980, 128 blz.: 68
Het veranderd gezicht van Noord-Holland, Amsterdam, 1976: 73
Bulletin KNOB, jrg. 76, nr. 3, juni 1977. Tekening H.S. Simon:

97
Bulletin KNOB, 6e serie, jrg. 12, afl. 3, juni 1959; Gemeente

archief Weesp: 132, 135, 141 (tekeningen door A. Stork);
Rijksdienst voor de monumentenzorg: 145, 146

W.J. Rust, De verzamelingen Nederlands Porselein in de musea
te Amstelveen, Weesp en Hilversum, in: Mededelingenblad
Vrienden van de Nederlandse ceramiek, maart 1965: 151

P. Terlouw, De Vecht, een stroom van verhalen, 1972: 138
Kaartboek van Rijnland 1747; uitgave Canaletto, 1969: 57
Tijdschrift Maatstaf, febr. 1975: 160, 163

Eventuele copyright-houders die niet benaderd konden worden,
worden verzocht contact op te nemen met de redactie-secretaris.
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Activiteiten

Historische Kring Huizen

14 mei: Wandeling op en om de Woensberg. Start: 19.00 uur;
organisatie: werkgroep flora en fauna van de HKH.
Nadere gegevens in de pers en telefonisch (02152-53783
of 56151).

25 mei: Lezing door G.J. IJzereef, Rijksdienst voor Oudheid
kundig Bodemonderzoek over "Landbouw, veeteelt en vis
serij in vroeger tijden (van prehistorie tot nu)".
Plaats: Gr. van Prinsterer-mavo, Bovenweg 3, Huizen.
Aanvang: 20.00 uur.

Historische Kring "Baerne"

Bij het verschijnen van dit nummer is de tentoonstelling "De
Eem en Eembrugge" helaas al beëindigd. Het tijdschrift van de
HKB, nr. 1, maart 1982, bevat veel informatie over dit onder
werp. U kunt het nog bestellen bij mevr. N. Kuyt-Smit, Van
Wassenaerlaan 16, Baarn.

Hilversumse Historische Kring "Albertus Perk”

26 mei: Dia-causerie over het Pinetum Blijdenstijn, behorende
bij de Hortus Botanicus van de Universiteit Amsterdam.
Inleider is de heer G. Bootsman. Plaats: Cultureel
Centrum De Vaart, Hilversum; aanvang: 20.00 uur.

Het Pinetum Blijdenstein is in 1911 als particuliere
tuin aangelegd door de coniferenliefhebber B.W.
Blijdenstein. In 1929 werd de tuin aan de gemeente
Amsterdam geschonken. In het Pinetum zijn vertegen
woordigers van alle gematigde en subtropische geslach
ten van de Naaldhoutsoorten aanwezig.

29 mei: Om 10.30 uur een rondleiding door bovengenoemde tuin;
adres: Van der Lindenlaan 25 te Hilversum (zijlaan
Schuttersweg) door de heer Bootsman. Toegangsprijs:
ƒ 1, — . Het is de moeite waard om een foto-toestel mee
te nemen!
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Stichting Vrienden van de vesting haarden

In het Vestingmuseum is een zeer interessante tentoonstelling
te zien over de Hollandse waterlinie.

Singer, Laren

Op initiatief van en in samenwerking met het Larense Feestweek
Comité wordt in Singer een expositie gehouden naar aanleiding
van het 100-jarig bestaan van het traject Naarden-Laren van de
"Gooische Moordenaar". Aan de hand van foto's, modellen, his
torische documenten etc. wordt de geschiedenis belicht.
Periode: tot en met 30 mei. Museum geopend: dinsdag t/m zater
dag: 10.00-17.00 uur; zondag: 13.00-17.00 uur.
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Stichting “Tussen V echt en E em ”
Uitnodiging voor de Jaardag

Naarden, april 1982.

Aan: .donateurs van TVE
.leden/donateurs van binnen TVE samenwerkende organisa
ties
.leden van het Algemeen Bestuur van TVE
.overige belangstellenden

Betreft: uitnodiging voor Open TVE-Jaardag
Weesp - 15 mei 1982

De Jaardag van TVE vormt ieder jaar weer een hoogtepunt in de
activiteiten van TVE. Op die dag kunnen contacten met vele
organisaties worden gelegd of verstevigd en kunnen mensen die
in het Gooi en de Vechtstreek geïnteresseerd zijn, elkaar
ontmoeten.
Die dag presenteert TVE zich aan een ruim publiek en kan la
ten zien dat het de moeite waard is donateur van TVE te zijn
of te worden.

Dit jaar wordt de Jaardag in Weesp gehouden en wel op zater
dag 15 mei.

Er is een zeer aantrekkelijk programma dat u hiernaast ziet
afgedrukt.

Aan de Jaardag zijn geen kosten verbonden, behalve als u - na
het ochtendprogramma - aan de gezamenlijke lunch wilt deelne
men. Dan gaarne bijgevoegde antwoordkaart inzenden vóór 10
mei. Doet u dit snel want er is altijd zeer veel belangstel
ling.

De Jaardag is voor -iedeveen toegankelijk-,ook nïet-donateurs
zijn welkom.

Wij hopen u allen op 15 mei in Weesp te kunnen begroeten.

Het Dagelijks Bestuur van TVE.
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Programma Jaardag TVE-15 mei 1982 - Weesp

Ochtend
10.00 Ontvangst met koffie in stadhuis te Weesp
10.15 Opening door burgemeester van Weesp
10.20 Jaarvergadering van TVE ( 1. Opening en mededelingen;

2. Jaarverslag TVE 1981; 3. Begroting 1982; 4 Rondvraag
en sluiting).

10.45 Presentatie van activiteiten en plannen door de bij TVE
aangesloten organisaties

11.45 Aanbieding van het eerste exemplaar van het boek "Wees-
per molens", van mevr. G.S. Koeman-Poel

12.00 Aperitief in de Burgerzaal, Stadhuis
12.30 Wandeling naar de Tapperij; carillon-concert
12.45-14.00 Gezamenlijke lunch in de Tapperij, Achteromstraat 8

Middag
14.00- 15.00 Historische wandeling door Weesp o.l.v. leden van

de Historische Kring Weesp; start vanaf de Tapperij
15.00- 15.55 Lezing door A. Stork in de Raadzaal van het Stad

huis over de historie van het stadhuis; aansluitend be
zoek aan het museum aldaar. Hier is door TVE - in samen
werking met de Koninklijke Bibliotheek - een speciale
expositie ingericht van handschriften die in de 15e eeuw
in Weesp vervaardigd zijn en van 15e en 16e eeuwse oude
drukken, die in het bezit van kerk en kloosters van
Weesp waren

16.00- 16.45 Bijeenkomst in de Grote of Laurenskerk:
.korte inleiding over de kerk; bezichtiging van de kerk;
orgelimprovisaties 16.00-16.30
.orgelconcert 16.30-1645
. sluiting door voorzitter Historische Kring Weesp en TVE
16.45

Aan de Jaardag - die voor iedereen toegankelijk is, ook niet—
donateurs zijn welkom - zijn geen kosten verbonden, behalve
voor hen die aan de lunch deelnemen (ƒ16,— , ter plaatse te
voldoen; gaarne opgeven via bij dit nummer gevoegde antwoord
kaart, in te zenden vóór 10 mei a.s.).

Nadere informatie over de Jaardag en "opgaven op het laatste
moment" bij mevr. Scheltema (02159-43610) of de heer Bakker
(na 19.00 uur: 02159-12846).
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Jaarverslag TVE over 1981

Jaardag U i l

Op 16 mei 1931 werd in Hilversum de jaardag gehouden. Burge
meester Mr. W.R. van der Sluis opende de jaarvergadering die
door ongeveer 80 personen werd bijgewoond.
Het ochtendprogramma vond plaats in de sociëteit "De Unie".
Zeven van de aangesloten organisaties presenteerden hun acti
viteiten en plannen via korte voordrachten, die met veel be
langstelling werden beluisterd.
De overige activiteiten op die dag hielden verband met het
speciale themanummer "Jongere architectuur en monumenten in
het Gooi" van het tijdschrift, dat begin mei 1981 verscheen.
In dit verband hielden de heren M. Cramer en Ing. P. van Dijk
lezingen resp. getiteld "Jongere architectuur en monumenten
in Hilversum" en "Het Raadhuis van Dudok".
Na een voortreffelijke "Albertus Perk-lunch" werd 's middags
het Raadhuis van Hilversum bezichtigd. Vervolgens werd een
drietal lezingen rond het thema "Raad-, Stad-, Recht- en Ge
meentehuizen in het Gooi" gehouden door mevr. A.J. Ie Coultre-
Foest, burgemeester van Blaricum en de architecten C.G.
Scheltema en A. Stork.
In het Cultureel Centrum "De Vaart" werd de dag afgesloten met
een bezoek aan de tentoonstelling over leven en werk van Dudok.
Een belangrijk resultaat van de jaardag en het themanummer van
het tijdschrift was de publiciteit die in de landelijke en re
gionale pers is besteed aan de jongere architectuur en monu
menten in het Gooi.

Bestuur

Het Dagelijks Bestuur kwam gemiddeld eens per maand bijeen.
Het Algemeen Bestuur vergaderde op 9 maart en 7 september 1981
Een gewichtig onderwerp tijdens deze vergaderingen vormde een
eventuele samenwerking tussen TVE en de Vereniging Vrienden
van het Gooi (VVG). Deze samenwerking zal vooral inhouden het
combineren van het tijdschrift van TVE met het informatie
bulletin van de VVG. Het gecombineerde tijdschrift zal aan de
ca. 700 TVE-donateurs en de ca. 4.000 VVG-leden worden toege
zonden. De besturen van TVE en VVG zullen in 1982 een en ander
nader uitwerken. Het ligt in de bedoeling deze samenwerking
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in 1983 te starten.

Aantal donateurs

Het is verheugend te constateren dat het aantal donateurs ook
in 1981 en begin 1982 is toegenomen, n.1. tot 650. De laatste
vijf jaar groeit het aantal donateurs met ca. 100 per jaar.
Gelet op de huidige druk- en verzendkosten is het noodzakelijk
dat het aantal donateurs ook in de komende jaren blijft toe
nemen, zodat het aantal nummers van het tijdschrift en overige
activiteiten onverkort gehandhaafd kunnen blijven.

Activiteiten-commissie

De Activiteiten-commissie (A.C.) legde in het verslagjaar een
aantal contacten en liet zich uitgebreid informeren. In het
najaar van 1982 hoopt de A.C. een eerste cyclus van activi
teiten te kunnen aanbieden.

Contacten met aangesloten kringen en overige organisaties

Leden van het Dagelijks Bestuur waren in het verslagjaar aan
wezig bij vele evenementen van aangesloten kringen, o.a. te
Hilversum, Baarn, Laren, Eemnes, Huizen, Muiderberg en Loos-
drecht. Voorts op allerlei markten, feesten enz.. Het bestuur
zou al deze contacten graag nog meer versterken en frequenter
bijhouden. De tijd ontbreekt daarvoor helaas echter vaak.

Gooise Historische Reeks

De onder auspiciën van TVE op te zetten Gooise Historische
Reeks komt maar moeizaam verder. De Bibliografie van het Gooi
en omstreken, welke als deel I zal verschijnen, is een uiterst
zware klus gebleken. Hopelijk kan in 1982 de voorbereiding
worden afgerond.

Streekarchief

Het streekarchief waar TVE al zoveel jaren voor ijvert is er
nog steeds niet. In 1981 hebben diverse gemeenten, waaronder
Naarden, Bussum en Huizen - hopelijk voorlopig - afgehaakt.
TVE heeft in het verslagjaar zeer veel aandacht aan het streek
archief besteed o.a. via artikelen in de locale en. regionale
pers en in het TVE-tijdschrift (zie bijv. nr.4, blz. 225-237).
Tezamen met Hilversum zijn nieuwe initiatieven ontplooit om
toch tot een streekarchief in enigerlei vorm te komen.
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Subsidies

Voor 1981 werden subsidies toegezegd door de provincie Noord-
Holland en de gemeenten Hilversum, Huizen, Muiden, Weesp, Eem-
nes, Blaricum, Laren, Naarden en de Kamer van Koophandel. De
gemeente Loosdrecht wenste helaas de subsidie niet te conti
nueren evenals 's-Graveland. Aan deze 2 gemeenten is voor 19b2
en 1983 wederom subsidie gevraagd. De gemeente Bussum weigert
nog steeds iedere financiële steun.

De Vaart

Een woord van bijzondere dank gaat uit naar de medewerker van
de historische afdeling van het Cultureel Centrum De Vaart te
Hilversum, Ed van Mensch. Zijn enorme inzet voor TVE - als lid
van het Algemeen Bestuur en, sedert 1982, als lid van de re
dactie - en zijn grote hulpvaardigheid voor een ieder die in
de Gooise historie belang stelt, zijn uiterst lofwaardig. He
laas is deze historische afdeling - welke in feite fungeert
als een mini-streekmuseum en dito documentatiecentrum - onder
bemand en binnen de gemeente Hilversum te weinig gewaardeerd.
De gemeentelijke prioriteiten liggen helaas blijkbaar anders.

Tijdschrift

De totale omvang van het TVE-tijdschrift bereikte in 1981 een
record, nl. 266 blz.. Het tijdschrift zal ongeveer op deze om
vang gehandhaafd blijven. Ook het aantal illustraties was gro
ter dan ooit tevoren, nl. ruim 130. In totaal werden 28 arti
kelen geplaatst, waarvan het meest omvangrijke 50 blz. telde.
Gestart werd met een vaste rubriek "literatuur" terwijl ook
aan de rubriek "actualiteiten" meer aandacht dan voorheen werd
besteed. De losse verkoop van TVE-nummers was - zeker gezien
het feit dat vrijwel alle nummers van vóór 1978 uitverkocht
zijn - heel behoorlijk en beliep ruim ƒ 2.000,— .

In december trad Jan Out na vele jaren trouwe dienst als re
dactiesecretaris af (zie hiervoor nr. 4, blz. 256-259). Hij
werd opgevolgd door Els Scheltema.

In 1981 verschenen twee bijzondere nummers. Het nummer spe
ciaal gewijd aan "jongere architectuur en monumenten in het
Gooi" bleek zeer gewaardeerd te worden en trok zelfs lande
lijk enige aandacht. De uitgave werd o.a. mogelijk gemaakt
door een subsidie van Hilversum van ƒ 3.000,— . Het themanum
mer "60 jaar Hilversumse Kei" werd grotendeels gefinancierd
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door de V W  Gooi en Vechtstreek, de Stichting Hilversum City
en de Vereniging Rond de Kei en op ruime schaal tijdens de
"Keifeesten" verspreid.

Al met al was 1981 een uiterst succesvol jaar voor het tijd
schrift, dat in zo belangrijke mate het gezicht van TVE bepaalt
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TVE-Jaarrekening 1981; begroting 1982

Uitgaven
1981 Begroting 1982

secretariaat ƒ 1.785,39 1) f  1.750,—
tijdschrift - 16.834,17 CO <_n O 1 1

porti - 2.663,80 - 1.750,—
j aarvergadering 721,22 2) 750,—
evenementen 82,52 - 1.000,—
contributies 176,50 100,—
publ./doc. fonds 857,93 ~  rOJ / ( 5J I

f  23.121,53 ƒ 24.100,—

Ontvangsten

donaties
subsidie N. Holland 1980

" gemeenten e.a.
" spec.tijdschr.num.

losse verkoop
advertenties
rente
nadelig saldo

ƒ 12.319,60 3)
- 1 .0 0 0 ,—
- 2.600,—
- 3.000,—
- 2.895,50
- 1 .2 0 0 ,—

106,43
“ _____________ ~  t

ƒ 23.121,53

ƒ 12.250,-4)
- 1.500,—
- 2.500,—
- 3.000,—
- 2.500,—
- 1 .2 0 0 ,—

150,—
- 1 .0 0 0 ,—
ƒ 24.100,—

Balans per 31 december

Debet 1981
spaarrek. Amro f  886,34
rek. crt. Amro - 2.467,58
postgirorekening - 1.985,31
debiteuren - 1.000,—

f  6.339,23

Credit
kapitaal (negat)
publ./doc. fonds
res. bibliografie
crediteuren

1981
ƒ 3.467,36
- 3.515,75
- 4.000,—
- 2.290,84
ƒ 6.339,23

Toelichting

1) waarvan ƒ 1.000,—  computerkosten.
2) waarvan ƒ 417,—  drukkosten invitatiekaarten.
3) 630 donateurs, waarvan 95 meer hebben betaald dan minimum-

donatie van ƒ 17,50.
4) 700 donaties a f  17,50.
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Weesp in oude ansichten - deel 2
Een andere collectie oude kaarten, verzameld en van bijschriften voorzien
door R. Wilhelm. Een aardig beeld van Weesp, van — 1920-1950. Vergeleken
met het heden is er toch wel erg veel veranderd.

Gebonden 32,50

Sta
een ogenblik

stil...
Monumentenboek

1940-1945

Een onvergetelijke tocht langs 763 in kleur af geheelde
monumenten. Een stille rondgang... En elk monument
heeft zijn eigen verhaal...Een indrukwekkende uitgave.

Nü slechts ƒ 22,50

Kijken naar MONUMENTEN
in Nederland - deel 2
In dit boek opgenomen zijn monumenten
die minder opvallen, zoals klokken en
torenuurwerken, historische orgels,
vestingwerken, historisch straatmeubilair
en veel meer.

Gebonden, met veel illustraties, f 22,50

inNederland

I '

Vfcftmks

Boekhandel LOS
Nassaulaan 33
tel. 14239 en 17678
Bussum

Boekhandel De Ark
Nieuwstad 28
tel. 12576
Weesp
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ANTIQUARIAAT H. POOLMAN
BOEKEN EN PRENTEN

uitgeverij
erkende boekhandel

Brochure-reeks ’Gooi en Vecht’
H. Schaftenaar e.a., Om de fundamenten van een kasteel (Vreeland)
H. Poolman, Gevelstenen in de Vesting Naarden
H. Poolman, Ordonantien, Keuren en Statuten der stad Naarden
P. de Raadt, Het Naardermeer
Jac. Salomons, De geschiedenis van een chocoladefabriek (Weesp)
K. Sierksma, Met wapen en vlag tussen Vecht en Eem
Gooi en Vechtstreek in vertellingen (I)
B. Stilma, Kinderarbeid in Hilversum in de 19e eeuw
B. Stilma. Comenius.
A.C.J. de Vrankrijker, Kinderspelen in ’t Gooi (f 19,90)
J.A . Versteeg, De oude straatnam en van Naarden (f 7 ,- )

de verkoopprijs per deeltje bedraagt ƒ  6,50

Telefoon 02159 - 40366
Kloosterstraat 20, 1411 RT NA ARDEN
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NIEUWE HAVEN 33
VESTING NAARDEN

Dagelijks geopend van 15-24 uur. Telefoon 02159 - 42990



* algemene boekhandel op de begane grond
* buitenlandse afdeling en modern antiquariaat

(onze voordeelboeken) op de eerste etage.

bussumse
boekhandel b».
1404 CD vlietlaan 68 - tel. 15313
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