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GOOIS MUSEUM
Stichting tot bevordering van de belangen van
“Het Goois Museum” te Hilversum.

Ontwikkelingen gaan snel. Een deel van wat er vorig jaar nog was, is d itjaa r al verdwenen.
Een duidelijker voorbeeld dan de Kerkbrink is niet te geven; wij allen kunnen ons nog
levendig voor de geest halen hoe de Kerkbrink er uitzag voor de kaalslag, m aar voor de
lagere schooljeugd van over tien ja a r  zal dat iets zijn uit een ver verleden, waar ze geen asso
ciaties m eer bij hebben.

Het is één ran de taken van het Goois Museum de karakteristieken van voorbije perioden
vast te leggen en te bewaren. Hierbij hebben wij zowel morele als uw financiële steun hard
nodig.

Als donateur van het Goois Museum verleent u deze steun en wordt u tevens op de hoog
te gehouden van alle activiteiten en tentoonstellingen en krijgt u korting bij een aantal spe
cifieke activiteiten en uitgaven van het museum.
De minimumbijdrage is ƒ30,-. U kunt u opgeven bij het Goois Museum, telefoon 035-
6292826.

U kunt het Goois Museum ook gedenken in uw testament. U kunt kiezen uit twee formu
leringen:
a. Ik legateer vrij van rechten en kosten aan de Stichting tot bevordering van de belangen van het

Goois Museum te Hilversum een bedrag van ƒ ....... of
b. ik benoem als mijn erfgenaam voor een ......gedeelte de Stichting tot bevordering van de belan

gen van het Goois Museum te Hilversum.
De Stichting is erkend als instelling van algemeen nut en betaalt daardoor m inder (slechts
11%) of zelfs in het geheel (tot ƒ15.647,-) geen successierecht.

fndien u voornemens bent een schenking te doen aan de Stichting, is een schenking tot
ƒ7.823,- (per 2 jaar) onbelast.
Mocht u overwegen een volledig aftrekbare lijfrente te schenken, dan wordt u verzocht
schriftelijk contact op te nem en met het bestuur van de Stichting, per adres Goois
Museum, Kerkbrink 6, 1211 BX Hilversum.

STEUN HET GOOIS MUSEUM
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De ontw ikkelingen in h e t onderwijs in
Weesp van de Franse Tijd tot aan de
Tweede W ereldoorlog

Drs A.J. Zondergeld-Hamer

Inleiding

W einig is zozeer en  al zo lang onderhevig  aan
het autom atism e van vraag en aanhod  als het
onderw ijs. Elke nieuw e behoefte  aan verbete
ring  van het bestaande onderw ijs, aan nieuwe
onderw ijsvorm en, kwam -  en  kom t -  steeds
voort uit de sociale of sociaal-econom ische be
hoefte aan  een  bepaalde b red e re  kennis.

De p re-reform atorische sam enleving, die
doordesem d was van kerkelijke p lech tighe
den , vereiste een  parochieschool. W aar m oes
ten anders de koo rknapen  h u n  kennis van het
Latijn, de liturgische taal, vandaan halen? De
Tweede Industrië le  Revolutie beëind igde  van
zelfsp rekend  hel p rim aat van de Latijnse
School. W ilde m en aan de m o d ern e  ontw ikke
lingen m ee k u n n en  doen  dan  m oest het
voortgezet onderw ijs zic h ook op het bedrijfs
leven gaan rich ten  en n iet m eer u itslu itend
op  de universiteit. In N ederland  begon  de in
dustrialisatie d o o r te zetten  in de tweede helft
van de 19c- eeuw: in 1869 zag de  H ogere  B ur
gerschool, de  HBS. het licht.

H et onderw ijs in W eesp vond dan ook een
pril begin in de  parochieschool, waar een
groep je koo rknapen , in de 'm em ories ' scolari
genoem d, in h e t Latijn leerde  lezen, schrijven
en zingen. D ergelijke 'm em orie s ' w erden d o o r
de e rfla te r vastgelegd in ‘fundaties’. Tot de Li
brije, de collectie boeken  van de W eesper
kloosters, nu  opgebo rgen  in de K oninklijke Bi
b lio theek  in D en Haag, b eh o o rd e  zo’n funda-
tieboek .1 Fundaties zijn een  soort van fondsen ,
die bij testam en t geregeld  w erden. LTit de op
brengst van de  ren ten  op  een  stuk land  of een
w oning m oesten  de e rfgenam en  ter h e rin n e 
ring  aan de  overledene op  vastgestelde tijden,
m eestal jaarlijks op  een  bepaalde he iligendag,
missen la ten  zingen o f kaarsen la ten  b ran d en .

Zo stelde H eer D irck H eijnricxz, die p a te r van
h e t Jonge of M ariaconvent in W eesp was en in
1492 overleed, een  eeuw ige m em orie  in op
een  huis te M uiden. De schoolm eester en zijn
leerlingen  kregen voor hu n  deelnam e een hal
ve- b rasp en n in g  -  ongeveer een  halve stuiver -
m aar quisquis turn veniens, nihil hahehit,Wie n iet
kwam, kreeg niets.- De oudste  fundatie , waar
bij van scholieren  sprake is, was uit 1419?' Toen
was e r dus al een  paroch ieschool in W eesp. De
eerste paroch ieschool stond aan de G robbe,
to en te rtijd  de enige stadsb innengrach t, naast
het k e rk h o f en dus vlak bij de kerk .' H ier gaf
een  p riester les in Latijn. Ln, als de scolari dat
nog  n ie t bij de kloosterzusters o f  op  een  ABC-
of m atressenschooltje geleerd  h ad d en , aller
eerst in lezen en schrijven in h e t N edet duvtsch
o f N ederlands.

Toen halverwege de  16de eeuw de stad zic h
van de  G elderse bezetting  begon  te herste l
len, on ts to n d  b ehoefte  aan  m eer onderw ijs
dan  de bestaande parochieschool kon b ieden .
De- ‘paroch ieschoo l' werd 'stadsschool'. De
stadsschool van om streeks 1550 was onderver
deeld  in een  boven- en  een  onderbouw . Aan
het hoofd  van de school stond de rec tor, dic
tie leerlingen  van de  bovenbouw  o n d e r  zich
had , de 'L atijnse ' leerlingen . Hij lee rde  hen  -
naast goede m an ieren  -  de  g rondbeg inselen
van de Latijnse gram m atica.' In de  o n d e r
houw leerden  de onderm eeste rs de  k inderen
lezen, schrijven en rekenen . De voertaal was
bij be ide  afdelingen N ederlands. H et (pa-
rochiefsc hoolgeboiuv b leef in gebru ik  to t om 
streeks 1610. Toen verhuisde ‘h e t’ school naar
een  nieuw  schoolhuis op  de hoek van de
Schoolstraat en de  M iddenstraat, w aar tegen
w oordig een  parkcerte i re in tje  is. De stads
school bleef in d it gebouw  tot 1825. In 1826
w erd het gesloopt."
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Kopie naar een oude plattegrond van Weesp uit  755 7 . De parochieschool stond ten z.w. van de kerk hij het kerkhof.
Foto: coll. Gemeentemuseum Weesp.

De verdeling  u it de 16de eeuw in o n d e r
bouw  en bovenbouw  (m et Latijn) h ield  stand
tot 1722.7 In dat jaar verving het stadsbestuur,
d a t in m eerd e rh e id  u it francofiele  o n d e rn e 
m ers bestond , de Latijnse' bovenbouw  d o o r
een  ‘F ranse’. N iet alle v roede vaderen  w aren
h e t m e t d e /e  beslissing eens geweest en  toen
om streeks 1750 twijfels rezen  aan h e t goed
fu n c tio n e ren  van de F ranse bovenm eester
fean Elie B arbereau  als hoofd  van de  stads
school, besloot de stad om  de  ‘F ranse’ boven
bouw  m aar w eer te vervangen d o o r een  ‘La
tijnse’. De h e e r B arbereau  echter, kende zijn
rech ten  en  b leef op  zijn plaats in h e t school
huis zitten. In a rren  m oede b en o em d e  h e t
stadsbestuur een  rec to r voor een  Latijnse af
deling, die ech te r niet in het schoolhu is te
rech t kon” en  vergoedde hem  de huur, die hij
voor een  schoolhuis e lders zou m oeten  beta
len. Zo kwam h e t d a t W eesp een  korte  p erio 
de, tussen 1755 en 1789 een  ‘e c h te ’ Latijnse
School gekend  heeft, w aar Franciscos A dria
nos van A chter de scep ter voerde. Zijn school
stond  aan h e t e ind  van de  N ieuwstad. N iet ge
h in d e rd  d o o r  een  onderbouw  waar hij super
visie en  verantw oordelijkheid  voor had , verbe
te rd e  Van A ch ter h e t onderw ijs in het Latijn
belangrijk: de  voertaal op  school was nu  Latijn
en  de e in d ex am en p erio d e  w erd zo gekozen,
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dat deze afgesloten was w anneer h e t universi
taire jaar begon." K ennelijk had  h e t voorheen
geen  zin gehad  op g ro n d  van het ge leerde  in
de  bovenbouw  van de  stadsschool ook m aar
aan een  universitaire studie te d énken . H et
schrijven b ijvoorbeeld  h ad d en  de  latinisten
op  peil m oeten  h o u d en  m e t b eh u lp  van extra
lessen d o o r een  o n d erm eeste r!1" Van A chter
zorgde eveneens voor een verru im ing  van het
vakkenpakket met o n d e r  m eer Franse taal en
Italiaans b o ek houden . In het besluit waarbij
de  stad toestem m ing  gaf h ie rtoe  een do cen t
aan  te trekken w erd over ‘h e t gym nasium  de
sei stad g esp ro k en .1

B arbereau  overigens verliet pas in 1768 zijn
dienstw oning. Het schoolhuis w erd toen  be
trokken d o o r het nieuw e schoolhoofd  Jacob
van (let 1 lorst.

De Latijnse bovenbouw  bevond zich in die
tijd nog  steeds aan de N ieuw stad o n d e r  de
hoede van rec to r Van Achter. Toch was e r in
h e t schoolhuis opnieuw  sprake van twee afde
lingen, m aar nu  van an d ere  o rde: e r  bestond
een  lokaal voor de be ta len d e  en  een  lokaal
voor de bed ee ld e  k in d e re n 1-’, een  scheiding,
die h e t gevolg was van het snel g roe iend  aan
tal arm lastigen  in W eesp. O p  de school van
Van d e r  H orst k regen  de leerlingen  les in le
zen, schrijven, rekenen  en  godsdienst.

'I VF. 17e jrg. 1999
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De panden waarin de /origenskoslschool gevestigd was. Foto: auteur.

De jaren  '80 van de  18de eeuw  hadden  grote
b innen landse  spann ingen  gebrach t, waarbij
de  voo rkeu r van de  W eesper bestu u rd ers
vooral was u ilgegaan n aa r hen , die het lands
b estuu r o n d e r  m eer h e t verlies van aanzien
van de  R epubliek  in het b u iten lan d  verw eten.
Nieuwe gedach ten  over herstel van de econo
m ische bloei, opvoeding  van de arm en , be te r
onderw ijs h ield  ook de W eespers bezig. De La
tijnse School paste niet m eer in deze denkwij
ze. O n d ern em ers  en handelaars als zij w aren,
d ach ten  de W eesper bestuu rders  aan een o n 
derwijs da t hu n  k inderen  zou m oeten  voorbe
re iden  op  een nu ttig  func tioneren  in het
eigen m ilieu en  bedrijf. Toen Van A chter in
1789 overleed, nam  h e t stadsbestuur dan  ook
het in itia tie f to t de  o p rich ting  van een ander,
m o d e rn e r schooltype: de  F ranse Kostschool,
een  d u re  elitaire school m et een  b reed  vak
kenpakket.

In  1790 kwam de Stads F ranse Kostschool
voor Jonge H eren  tot stand  en  in 1791 die
voor Jongejuffrouw en.1 ’

De Tijd van de Franse Overheersing
(1795-1813)

In januari 1795 begon  voor Weesp de  Franse
Tijd. Feestelijk haalden  de W eespers h u n  'b e
v rijders ' b in n e n . Er kwam een  g rondw et
(1798), w aarin ook een  cen tra le  regeling  van
het lager onderw ijs was voorgenom en . Er
werd een  ‘A gentschap voor N ationale  O pvoe
d in g ’ in het leven geroepen , h e t m inisterie
Van d e r  Palm , dat een  landelijke onderw ijsen-
q u ê te  o rgan iseerde. W at b e tre ft W eesp lever
de deze en q u ê te  h e t volgende op: behalve de
Stadsschool en  de  be ide  Franse Kostscholen,
w erd in W eesp op  nog  d e rtien  an d ere  plaat
sen ‘school g e h o u d e n ’. Iedereen , die o n d e r
wijs gaf, h ad  een  ‘schoo l’. De b innenvader in
h e t B urgerw eeshuis die aan de  wezen les gaf,
d rie  m eesters die Frans o f  schrijven doceer
den , en ten  slotte negen  vrouw en o f  w edu
wen, die geheel o f  gedeeltelijk  van h e t o n d e r
wijs aan k leine k inderen  leefden ."

H et ‘A gentschap voor N ationale O pvoe
d in g ’ h ield  terdege  reken ing  m e t wat de in
1784 gestichte Bataafse M aatschappij tot N ut
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Portret v a n  Barent Peelen, in  de Franse Tijd. voorzitter van
het plaatselijk Schoolbestuur. Detail van  een regenten stuk
u it 1812, geschilderd demi■ Louis Moritz. Afgedeeld is hel
college va n  burgemeesters met h u n  secretaris en de heide
stadsboden. Folo: coll. Gemeentemuseum Weesp.

van ’t A lgem een, h e t ‘N u t’ in de volksm ond,
to t dan  toe m e t be trekk ing  to t h e t onderw ijs
had  gerealiseerd . Zo had  het N u t verhandelin 
gen over h e t onderw ijs u itgegeven n aar aan 
leid ing  van prijsvragen, nieuw e schoolboeken
laten  verschijnen en  de  op le id ing  van o n d e r
wijzers te r  h an d  g en o m en .1’' In 1798 publi
ceerde  h e t ‘A lgem ene den k b ee ld en  over h e t
N ationaal O nderw ijs’, w aarin h e t be lang  w erd
b ek lem toond  van nationaal onderw ijs voor
k inderen  van alle rangen  en  standen .

In nauw e sam enw erking m et h e t N u t nam  h e t
A gentschap belangrijke initiatieven to t hervor
m ing van h e t lager onderw ijs. Deze in sp an n in 
gen resu ltee rd en  in 1801 in onze eerste  School
wet. De v o o rtd u ren d e  veranderingen  in de con 
stitutie m aakten ech te rin  1803en in  1806 al weer
nieuw e schoolw etten noodzakelijk. De wet van
1806 tenslo tte  b lee f to t 1858 gehandhaafd .

In W eesp was h e t N u t bij de  regen ten  po p u 
lair. Toen in 1799 in W eesp een  afdeling  opge

rich t werd, startte deze m et zeventien Wees-
p e r  n o ta b e le n .11’ De belangrijkste W eesper
stadsbestuu rder u it die tijd, B aren t Peelen,
vanaf de o p rich ting  to t 1807 D irec teu r van de
W eesper afdeling  van h e t N u t17, stelde als
voorzitter van be t plaatselijk schoo lbestuur
m ede de  ‘In s truc tie ’ voor de gem eentelijke
schoo lm eester te W eesp op. Aan de Instructie
was ook een  lijst van boeken  toegevoegd voor
de  drie  voorgeschreven klassen. Al deze boe
ken w aren uitgegeven d o o r h e t Nut. A ndere
boeken  m och ten  n ie t gebruikt w o rden .1’* De
sch o o lre g le m e n te n  voor de  S tad sb u rg e r
school en voor de S tadsarm enschool schreven
nog  in 1834 de uitgaven van h e t N u t b in d en d
voor: ‘G een an d e re  boeken  m ogen tot het on 
derwijs gebru ik t w orden dan  die uit de boe
kenlijst g earresteerd  bij K oninklijk Besluit van
den  14 Juny  1815’.111

O m dat h e t onderw ijs bij h e t N u t hoog  aan
geschreven stond  w erd ook  onderw ijzend p e r
soneel graag geaccep teerd  als lid. Dit gebeu r
de via ballotage. Zo trad  in 1800 de kost
sch o o lh o u d er Zeydelaar toe. U it een  opgave
van 1802 blijkt, d a t twee van de drie hon o ra ire
(ere-) leden  eveneens les op deze kostschool
gaven. Het d e rd e  h o n o ra ire  lid, C ornelis Ter-
w ogt, was ond erw ijze r op  de G em een te 
school.7" Deze school was g ed u ren d e  de f ran 
se l ijd de en ige  lagere school en  werd ook
d o o r ‘o n v erm o g en d en ’ bezocht. D uidelijk o n 
derscheid  nissen een school voor beta lende
en een  school voor bedeelde  k inderen  kwam
er pas in 1834, toen  beide scholen  o n d erg e 
b rach t w erden in aparte  gebouw en.

Een belangrijk  in itia tief van het Nut was de
H erh a lin g ssch o o l, een  av ondschoo l w aar
tweede kans onderw ijs gegeven w erd voor hen
die de lagere school m aar gedeeltelijk  gevolgd
h ad d en  o f een  bepaald  vak w ilden bijspijke
ren. Deze school kwam e r  in 1847 en te lde
toen 120 leerlingen.

D e eerste Schoolwetten

Bij de Instructie van 180171 w erd volgens voor
schrift van de  cen tra le  regering  de school ver
dee ld  in d rie  klassen, die in één  lokaal les had 
den . ‘De plaats o f  lessenaar v an den  onderw ij
zer zal zoo gep laa tst zijn, dat hij op  de gem ak
kelijkste wijze de  g e ile d e  school kan over-
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/ ie n ',  zegt art. 11 van de  Instructie.-- ( )ok in
W eesp zou de school tot halverwege de 19de
eeuw  op die m an ie r georgan iseerd  zijn, de Ar
m enschool zelfs to t begin jaren  ’70.

De leersto f in de eerste klas bestond  naast
h e t u itsp reken  van getallen u it het leren  van
letters ‘en derzelver sam envoeging tol le tter
g roepen  en w o o rd en ’. Pas in de  d e rd e  klas
kwam de scholier toe aan goed (h ardop ) le
zen en ‘volm aakt’ schrijven en rekenen.-"’

De scholen  d ie in de tijd van de eerste  on-
derw ijsenquête  d o o r diverse W eesper v rou
wen g eh o u d en  w aren, k o nden  niet zom aar
w orden afgeschaft, o m dat dit zogenaam de
‘bew aarscholen ' betrof, een  com binatie  van
kleu terschool en  crèche, l ie t  schoo lbestuur
ech te r regelde in 1801 ook  deze vorm  van o n 
derwijs in een ‘Instructie  voor de  schoolhott-
deressen  b in n en  de stad W eesp'. Uil de  voor
elk van de  vier klassen van d it type school
voorgeschreven en  d o o r h e t N u t uitgegeven
leerboekjes is op  te m aken da t de k inderen
aan h e t e in d e  van de vierde klas toegelaten
zouden  k u n n en  w orden  tot de tw eede klas
van de G em een teschoo l.-1 M en m oet wel be
den k en  d a t e r  to t 1917, toen  d o o r de Ge
m een teraad  voor jaarklassen gekozen werd
m et als overstap de gro te  zom ervakantie1',
geen  sprake was van jaarklassen. Dat e r  klassi
kaal w erd lesgegeven was iets nieuws, m aar dat
hoefde  niet in te h o u d en  dat h e t kind een  jaar
lang m et dezelfde klas op trok . Toelating to t
de  school o f  lot een  volgende klas was aanvan
kelijk zelfs m aandelijks en  la ter enige m alen
p e r  ja a r  m ogelijk. De verdeling  in klassen
vond nog steeds plaats o p  g ro n d  van niveau.

De Schoolw et van 1806 b rach t h ierin  geen
verandering .-'1 N ieuw was, d a t deze Schoolwet
expliciet de  visie van de toenm alige b estuu r
ders op  opvoeding  te zien gaf: de bedoeling
van h e t onderw ijs m oest zijn h e t kind op  te
voeden to t ‘alle m aatschappelijke en christelij
ke d e u g d e n ’, alhoew el h e t onderw ijs nadruk-
kelijk n ie t christelijk m oest zijn, m aar ‘n eu 
traa l’. Nieuw ivas ook, dat de  onderw ijzer
voortaan een  toelatingsakte nod ig  had  om  les
te m ogen  geven. O m dat e r  e c h te r - to t  halver
wege de 19de eeuw  -  in h e t hele  land m aar
één  kw eekschool voor onderw ijzers was, in
H aarlem  nam elijk , h ad d en  de provinciale
schoo lopziener en de plaatselijke schoolcom 

missie zich bij sollicitaties tevreden te stellen
m et een  vergelijkend exam en. B elangrijk was
dan  ook in de eerste  plaats, d a t ‘N iem ant ee 
ltig lager onderw ijs zal m ogen  geven, dan  die
zijn goed  zedelijk en burgerlijk  ged rag  d o o r
één  o f  m eer vo ldoende getu igschriften  kan
bew ijzen’.-7 N og in 1855 bijvoorbeeld m oest
uit een  vergelijkend onderzoek  o n d e r  de solli
c itan ten  n aar de functie van hoofdonderw ij
zer aan de  S tadsarm enschool te Weesp blij
ken, wie van de  g eëxan tincerden  de  beste
was.™ Bij he t onderzoek  van 1855 kwam H en
rik Jo h an n es  1 lo fland  e r als beste uit.

Na de Franse Tijd

De Stadsschool o f G em eenteschool b leef to t
na de Franse Tijd o n d erg eb rach t in het alou
de- ‘schoo lhu is’ aan  de  M iddenstraat op  de
hoek  van de  Schoolsteeg. Toen in 1825 h e t
stadsbestuur vast m oest stellen da t d it gebouw
teveel in verval was geraak t en  n ie t m eer ge
b ru ik t kon w orden, verhuisde de  school m et
beide  afdelingen , de  beta lende en de bedeel
de, n aar h e t Gasthuis. H e t schoolhuis w erd
vervolgens afgebroken. Bijna tien jaar later, in
1834, werd de school gesplitst. De arm e k inde
ren  bleven in h e t G asthuis, de k in d e ren  van
de m eer gegoede burgers g ingen  voortaan
n a a r d e  S tad sbu rgerschoo l aan  de  O u d e
G racht, o n d erg eb rach t in  het vroegere pand
van h e t A rm enw eeshuis, waarvan ook  een  ge
deelte  gebru ik t w erd d o o r  het S tadstim m erbe
drijf. In d it gebouw  w aren de leerlingen  ver
dee ld  over twee lokalen: een  klein lokaal voor
de  jo n g s te  klas en een  groot voor de vier o u d 
ste klassen.

De A rm enschool b lee f to t 1851 in he t Gast
huis. Toen w erd op  de  hoek  van de Kerkhof-
steeg -  thans W aagplein -  en de  M iddenstraat
een nieuw e school gezet. Deze bestond  uit
één  lokaal voor alle d rie  klassen tezam en .-1
Dat kwam n e e r op  één lokaal voor in totaal
130 leerlingen  -  als tenm inste  iedereen  zou
kom en  opdagen .

O m streeks 1850 had  W eesp dus een  A rm en
school m et een  jaargem iddelde  van 130 leer
lingen, een  S tadsburgerschool m et ongeveer
115, een  H erhalingsschool m et 120 leerlin 
gen, een  jongenskostschoo l m et 40 en  een
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Ontwerp voor de Armenschool hoek Kerkhof steeg/Middenstraat uit 1850. Foto: roll. Gemeentemuseum Weesp.

nuMJ-IB

meisjeskostschool m et 30 leerlingen. Hierbij
opgeteld het geschatte prille begin van de
Protestantse Bewaarschool, bezochten er toen
zo’n 450 Weespertjes een school. O p een be
volking van 2730“' genoot dus 16,5% onder
wijs. Per 1 januari 1901 gingen in totaal -  mee
gerekend de vervolgschool C, de vier zondag
scholen en de drie bewaarscholen -  2475 kin
deren naar school op een bevolking van ca
6850 inwoners", 36% van de bevolking. Een
duidelijke vooruitgang vergeleken bij 1850
dank zij een groeiende behoefte aan onder
wijs, de leerplicht en mede dank zij de niet af
latende oplettendheid van de in 1901 ingestel
de Commissie tot Wering van Schoolverzuim.

In 1871 werd de Armenschool na aankoop
van twee belendende percelen en een stukje
grond aan de Dirk Marcussteeg m et een extra
lokaal uitgebreid, om dat ‘het lokaal waarin de

openbare  G em eente A rm enschool alh ier
wordt gehouden tengevolge van het steeds
toenem end getal leerlingen te klein is gewor
d en ’.'- Sinds de Verordening van 1873 sprak
men van ‘school B voor kosteloos lager onder
wijs voor m inverm ogenden’.

M eer uitgebreid lager onderwijs

Meer uitgebreid lager onderwijs kon in Weesp
sinds 1790 alleen genoten worden aan de bei
de kostscholen. Een poging van de lutherse
predikant Abraham N oordbergh om in 1825
in Weesp m iddelbaar onderwijs van de grond
te krijgen in de vorm van een Latijnse School ’,
moest na een jaar al worden opgegeven.

Pas de Schoolwet van 1857 schiep de moge
lijkheid tot een soort vervolgonderwijs, dat de
Franse dag- en kostscholen zou kunnen ver
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De Slailshurgerschool (Sr hooi A ) aan de Oudegracht. De archil eet was G.B. Salm. 1 Jet gebouw kwam in 1S77 gereed.
I'ola: coll. ( ieweenle-archiel Wrir/i.

vangen. N aast u itb re id ing  van de verplichte
lee rs to f m et gesch iedenis , aa rd rijk skunde ,
kennis d e r  natuur, vo rm leer (m eetkunde) en
zingen w erden  in deze wet een  aantal faculta
tieve vakken genoem d. Die facultatieve vak
ken w aren: m o d ern e  talen, w iskunde, land
bouw kunde, gym nastiek (tl), tekenen  (o) en
handw erken  voor meisjes (p). Scholen, die
één  o f m ee r van deze vakken aanboden , vie
len o n d e r he t m eer u itgebre id  lager o n d e r
wijs, de M ULO. De w'et o p  h e t m iddelbaar o n 

derwijs kwam en ige  ja re n  later, in 180.3, tot
stand ."

Zolang de  be ide  d o o r de  stad gesubsid ieer
de Franse kost- en dagscholen  goed  functio 
n ee ld e n , b estond  e r in W eesp geen  enkele  be
hoefte aan een  gem eentelijke m ulo. In de ja
ren zeventig v e randerde  dat echter: de  beide
kostscho len  verdw enen . De jon g en sk o st
school aan de N ieuw stad w erd h e t eers t opge
heven, hoew el h e t stadsbestuur d aar helem aal
geen zin in had. E r was eenvoudig  geen  keus.
Toen de hoofdonderw ijzer van deze Franse
school voor jongeheren , P. Stevens, p e r  1 sep
te m b e r 1873 n a a r D elft v ertrok , m aak te

W eesp in allerlei k ran ten  bek en d  dat e r  een
vacature bestond  voor de post van onderw ij
zer voor h e t m eer u itgebre id  lager onderw ijs
‘d o o r  vestiging van een  kostsch o o l'.: ’ E r kwam
nie t één  sollicitant op  de advertenties.'"’ De
raad besloo t zich bij de feiten  n e e r te leggen
en liet he t idee van een  kostschool varen.
Naast de  gem eentelijke scholen  A (de Stads-
burgerschoo l) en B (de A rm enschool) werd
een  school C voor m eer u itgebre id  lager on 
derwijs voor jongens in het leven g e roepen
w aar behalve de  vakken van h e t lager o n d e r
wijs, te w eten lezen, schrijven, rekenen , beg in
selen d e r  vorm leer, beginselen  d e r  N eder
landse taal, d e r  aardrijkskunde, geschiedenis,
kennis d e r  natuur, zingen en  tekenen  en  gym
nastiek voor de  leerlingen  van de  hoogste
klassen, ook de beginselen  d e r  kennis van de
levende talen en  die d e r  w iskunde geleerd
w erden. ’7 Deze m ulo-school voor jongens zou
m oeten  w orden  on d erg eb rach t in h e t gebouw
van school A aan de O udegrach t. In die tijd
ech te r was dit voorm alige A rm enw eeshuis zo
vervallen geraakt, dat de schoo lopziener ju n i
74 d re igde  het p e r 1 feb ruari 1875 te slui-
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ten.38 Na veel discussie over de vraag of de ge
m eente wel verplicht was om voor m eer uitge
breid lager onderwijs te zorgen” besloot de
raad nog in datzelfde jaa r om aan dit voorma
lige Armenweeshuis niet m eer te knutselen en
gaf de architect G.B. Salm'" opdracht het te
vervangen door een geheel nieuwe school A
voor lager en m eer uitgebreid lager onder
wijs. De nieuwe School A besloeg de gehele
ruimte tussen O ude Gracht en Verlengde
Nieuwstraat. Later werd de textielfabriek De
Wetri in dit gebouw ondergebracht en tegen
woordig staat er op die plaats het woningen
complex H et Oude Convent.

De nieuwe school kon in mei 1877 betrok
ken worden. Tijdens de bouwwerkzaamheden
hadden de kinderen les in de leegstaande jo n 
genskostschool aan de Nieuwstad.

De Franse kostschool voor meisjes hield
zich iets langer staande dan die voor jongens;
in 1877 evenwel, moest ook deze kostschool
gesloten worden. Vanaf de oprichting in 1791
tot aan de opheffing in 1877 hadden de vol
gende kostschoolhouderessen de school ge
leid:

Frederica Zeydelaar (1791-1818), Maria
H enrietta M unnich (1818-1830), mej. A. Phi
lips (1831-1834) en Alida C. Perk (18.34-
1854). Na de pensionering van Alida Perk
werd de kostschool door mej. J. Schut (1854-
1862) voortgezet aan de Nieuwstraat en ver
volgens door mej. W.P.H. Gutteling (1862-
1869) aan de Hoogstraat. De kostschool heet
te toen in de prospectus ‘Instituut voor Jonge
Jufvrouwen’. In 1870 kreeg mej. A.E. Haags-
ma (1870-1872) de leiding van de kostschool
voor meisjes, die toen in advertenties ge
bracht werd onder de naam ‘Instituut voor
Opvoeding en Onderwijs’. De laatste kost-
schoolhouderes was mej. D.C.W. Koppelaar."
Na haar vertrek in 1877 werd de door de stad
gesubsidieerde Franse kostschool voor meisjes
wegens gebrek aan belangstelling gesloten.
H et vakkenpakket dat dit schooltype haar
hele en halve kost- o f dagleerlingen bood be
hoorde typisch bij het m eer uitgebreid lager
onderwijs. Er werd les gegeven in de Holland
se, Franse, Engelse en Hoogduitse taal, in le
zen, schrijven en rekenen, in de vaderlandse
en algem ene geschiedenis, natuurlijke histo
rie, natuur- en letterkunde, benevens de vrou-
welijke handwerken van nu t en smaak. Gezien

dit aanbod is het begrijpelijk dat er in Weesp
pas na het verdwijnen der beide kostscholen
plaats kwam voor een mulo. Geen wonder
ook, dat dit nieuwe schooltype in de volks
m ond de ‘Franse’ school werd genoem d als
voortzetting van de ‘Franse’ kostscholen; er
werd toch immers ook Franse les gegeven!

Door de opheffing van de gesubsidieerde
meisjeskostschool was per 1 septem ber 1877
‘een gemis aan m eer uitgebreid lager onder
wijs voor meisjes’ ontstaan. ‘Volgens de wet en
naar de behoefte’ zou er nu een openbare
school voor meisjes m oeten kom en.12 De ge
m eenteraad besloot nog diezelfde m aand de
school voor m eer uitgebreid lager onderwijs,
school G (ondergebracht dus in het nieuwe
schoolgebouw van school A), ook open te stel
len voor meisjes."

Voor alle leerlingen waren in Weesp de
nieuwe facultatieve vakken gymnastiek en te
kenen verplicht gesteld; hiervoor werd plaats
ingeruim d in school A. De meisjes kregen
daarenboven zowel in de hoogste klas van de
lagere school als op school C les in handwer
ken, met nam e in breien, naaien, stoppen,
merken en mazen. In nuttige handwerken
dus."

De Schoolw et van 1878

De bouw van een nieuwe, m oderne school
paste geheel in de landelijke trend. Bij het
prille begin van een tijdperk van industriële
ontwikkeling begreep de liberale regering het
belang van goed onderwijs in verbeterde
schoolgebouwen, waarin het buitenlicht op
de juiste m anier naar binnen viel, waar vol
doende gelucht kon worden en het sanitair in
orde was.

Overal in het land werd driftig aan vervallen
schoolgebouwen gesleuteld of verrezen er
nieuwe. In Weesp werd behalve school A ook
school B geheel vervangen: de nieuwe school
B voor kosteloos onderwijs kwam aan Achter
't Vosje te staan (1878).

Na enige aanpassingen in het oude schoolge
bouw aan het Waagplein verhuisden eind
1879 de hoogste klassen van school G naar de
nu verlaten lokalen"; de twee laagste klassen -
de minimumleeftijd was volgens de Verorde-
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Verslag van dr Commissie tol Wering van Schoolverzuim uit 1 914.

ning  van 187(i tien jaar -  h ad d en  het Soc ië
teitsgebouw  aan de A ch terg rach t betrokken .
Na vier jaar lagere school kon de  overstap ge
m aakt w orden  n aar het m eer u itgebre id  lager
onderw ijs; de ouders konden  h iervoor kiezen.

De H erhalingsschool, die lange tijd in het
Sociëteitsgebouw  o n d erd ak  had  gevonden ,
h ad  al bij de  verbouw ing van 1871 een  plekje
gekregen  in het W aaggebouw. School C o n 
dervond  daarvan geen h in d e r  w ant de  H erh a 
lingsschool was een  avondschool.

De Schoolw et van 1878 b rach t belangrijke ver
be te ringen  in onderw ijs en onderw ijsom stan-
d igheden . Dit werd d aa rd o o r zó duur, dat de
g em een ten  h e t zelf n ie t m eer konden  betalen
en h e t Rijk ertoe  over g ing 30% van de  kosten
voor h aar reken ing  te nem en . G esubsid ieerd
w erd alleen  h e t o p en b aa r onderwijs; ouders,
die voor h u n  k inderen  b ijzonder onderw ijs
w ensten, d ien d en  dat zelf te be ta len ."’ Wat
deze Schoolw et overigens n ie t b rach t, on 
danks veel voorstanders ervan, was leerplicht.

L eerp lich t w erd in 1000 ingevoerd. K inderen
tussen 7 en 13 ja a r  m oesten  voortaan n aar
school. O m  dit te co n tro le ren  werd, ook in
W eesp, in 1901 de reeds genoem de C om m is
sie tot W ering van Schoolverzuim  ingesteld,
die jaarlijks rap p o rten  sch reef w aarin de red e 

nen  tot verzuim w erden opgegeven. O uderlij
ke gekw etstheid kon nogal eens een  rol spe
len. Zo w erden in 1914 de volgende red en en
van verzuim  verm eld: ‘G estraft wegens onwel-
gevoeglijkheid  op  straat en daa ro m  d o o r
ouders th u isg eh o u d en ’, ‘O m dat het kind bij
de p rijsu itdeeling  geen prijs gekregen  h a d ’,
‘T huis geh o u d en , om d a t het kind n aar huis
was gezonden  om  gere in igd  te w o rd en ’. M aar
m eer dan  eens kwam h e t voor, d a t het kind op
zusje o f b roertje  m oest passen als m o ed er
m oest w erken.' O pvallend is, dat van School
C in vergelijking m et de  vier o p en b a re  en  bij
zondere  lagere scholen  weinig ongeoorloofd
schoolverzuim  te m elden  v iel.1" De red en  h ier
voor zal gelegen h eb b en  in de  zeer bewuste
keuze van ouders, die de financiële ru im te
h ad d en  om  hu n  k inderen  via dit schooltype
v erd er te laten leren.

De m ogelijkheid  herhalingsonderw ijs te vol
gen bood  W eesp vanaf 1904. H et hoofd  van
School A was tevens hoofd  van de H erhalings
school en  verd iende daarm ee  ƒ50  p e r  jaar. Bij
de  zeer belangrijke verhoging van de  jaarw ed
de  m et ingang  van 1921 ging deze vergoeding
n aar j 90. In plaats van de  voor 1916 vaslgc-
stelde ƒ1800 en  ƒ300 voor w on inghu ttr p e r
ja a r  b ed ro eg  de jaarw edde van de ho o fd o n 
derw ijzer W. v.d. Plas, die eveneens hoo fd  was
van de H erhalingsschool, in 1921 ƒ3766.'"
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O P E N B A R E  L E S
te r  gelegenheid  van  h e t

35-jarig bestaan der Protestants* Bewaarschool
T E  W E E S P .

5 M EI 1886.

]Hte School. No. 1.

’s Mórgens vroeg, als ’t  haantje kraait,

Gaan de boerenmeiden,

Met henr kannen, blank gepoetst,

Naar de stille weiden.

Hopsa, hopsa, dideldom!
't  Koetje roept al: »kom, o kom,

Spoedig naar de weiden!”

Vroolijk reppen zjj zich voort

Langs den groenen akker,

En zij zingen menigmaal

Zelfs den leeuwrik wakker.

Hopsa, hopsa, fideldyu!

> Wie van ons zal de eerste zijn ?

Leeuwrik, ben j e * __
... '- r .- jg * - '-* ' "

De eerste pagina van de Openbare Les, die op 5 mei 1885
werd gehouden ter gelegenheid van het 35-jarig beslaan
van de Protestantse Bewaarschool.

De Schoolw et van 1920 sch reef voor d a t to t
h e t volgen van d it ‘vervolgonderw ijs’ gelegen
heid  geboden  m oest w orden  als tenm inste  zes
leerlingen  daarom  vroegen . De gem een te
heeft h e t to t 1926 k u n n en  handhaven . H et
was bestem d  voor h en  die onvo ldoende lager
onderw ijs geno ten  h ad d en  en  voor hen  die de
leerp lich tige leeftijd ach te r zich had d en . Er
werd les gegeven in N ederlandse  taal, reke
nen , aardrijkskunde, kennis d e r  na tuur, n u tti
ge handw erken  voor meisjes en  tekenen  voor
jo n g en s .5"

De Schoolstrijd

Een d irec t gevolg van h e t feit d a t de  subsidi
ering  d o o r h e t Rijk, onon tbeerlijk  voor de  re
alisatie van de  Schoolw et van 1878, zich be
perk te  to t het o p en b aa r onderw ijs was de
Schoolstrijd  en  daarm ee  v erbonden  de con 
fessionele partijvorm ing.

H et rech t op  onderw ijs, neergelegd  in de  li
berale G rondw et van 1848, had  een  aantal
schoolw etten opgeleverd , die u itg ingen  van
een  nationale  school, w aar alle k inderen , o n 
geach t hun  godsdienstige rich ting , n aar toe
k o n d en  gaan. A lleen h e t leesonderw ijs had
een  godsdienstig-m oralistisch tin tje  g eh o u 
den , m aar voor de  rest was h e t onderw ijs feite
lijk ongodsd ienstig  (al h ee tte  h e t wel dat de
k inderen  opgeleid  w erden ‘to t christelijke en
m aatschappelijke d e u g d e n ’) .

L ang n ie t alle ouders  w aren h e t m e t d it na
tionale  onderw ijs eens. Zij k o nden  zich n iet
v inden  in een  liberaal getin t staatsonderwijs,
dat zeker niet waardevrij gen o em d  kon wor
den . V anuit verschillende godsdienstige rich
tingen  verlangden  deze ouders eigen  "bijzon
d e re ” scholen , w aar alle lessen vanuit de eigen
godsdienstige beleving w erden  gegeven. De li
berale  regeringen  subsid ieerden  deze scholen
niet; de ouders m oesten  zelf de benod igde
gelden o p b rengen . D it w erd als onrech tvaar
dig ervaren, om d a t zij ook al via de  belastin
gen aan h e t o p en b aa r onderw ijs m eebetaal
den . Toch w erden e r  vanaf de  ja ren  '50 bij
zondere  scholen  opgerich t. D oor de  School
wet van 1878 w erd h e t b ijzonder onderw ijs
voor de ouders een  zeer zware post. Boven
d ien  o n d erv o n d en  de  b ijzondere scholen  op
allerlei m an ie ren  tegenw erking van de  provin
ciale schoolopzieners. Bij de Schoolstrijd, ge
d ragen  d o o r een  aan ta l nieuw e, confessionele
politieke partijen  en h u n  ach te rban , ging hel
vooral om  de  financiële gelijkstelling van
o p en b aa r en b ijzonder onderw ijs. Deze gelijk
stelling kwam e r  in 1920.

O ok in W eesp bestond  vrij vroeg behoefte  aan
b ijzonder onderw ijs. In 1850, twee ja a r  na  de
grondw etsherz ien ing  van 1848, startte  aan de
H oogstraat, op  de  hoek  van de P ie ter Jacobs-
straat, een  ‘P ro testan tse  B ew aarschool’ waar
k in d eren  tussen twee en  zes ja a r  te rech t kon
d e n .’1 O p  deze school w erd wel pro testan ts,
m aar beslist geen  o rthodox-dogm atisch  o n 
derwijs gegeven. Toen de firm a Van H ou ten
op  27 m ei 1904 -  o p  in itia tie f van de dam es
A nna en |e t van H o u ten , doch te rs van de
stich ter van de fabriek  C oen raad  Johannes
van H o u ten  -  een  aanvraag in d ien d e  om  op
h u n  vroegere fab rieksterrein  een  ‘G ehoo r
zaal’ te bouw en voor de N ederlandse  Protes-
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tan ten  B ond, w erd in dezelfde aanvraag een
o n d e rd a k  voor de  ‘P ro testan tse  Bew aar
schoo l’ m eeg en o m en .5- In 1906 verhuisde de
school n aar hel nieuw e pand  naast de kerk.
Nel als op  de m eeste bew aarscholen to en te r
tijd, w erd op de  ‘P rotestantse B ew aarschool’
gefröbeld . N aar de ideeën  van F riedrich  Frö
bel zouden de k inderen  ‘al spelende m oeten
le re n ’.55 Alleen zo zouden  ze op  een  natuurlij
ke m an ier hu n  licham elijke en  geestelijke ver
m ogens k u n n en  ontw ikkelen, vond hij. Tol
1955, toen  k leuteronderw ijs bij wet geregeld
w erd, m oest h e t in itia tie f to t stich ting  van be
w aarscholen of k leu terscholen  noodgedw on
gen alleen u itgaan van p articu lie ren .54 E r be
stond  tol die lijd geen enkele  d o o r de  over
heid  georgan iseerde  op le id ing  voor k leu ter
leidster. Toch begon  de bew aarschool al in de
tw eede helft van de 19de eeuw steeds m eer
een  functie  te krijgen van voorbere id ing  op
de lagere school in plaats van alleen m aar die
van opvang voor de k inderen  van w erkende
m oeders. O ndanks deze ontw ikkeling zag de
overheid  voor zichzelf h ierin  nog een  eeuw
lang  geen  enkele  taak.

In 1853, k o rt na  de stich ting  van de  eerste
bijzondere school, kwam er een  room s-katho-
lieke bew aarschool van de  g rond . En in d a t
zelfde jaar, het jaar van het herstel van de ka
tholieke b isschoppelijke h iërarch ie  in N eder
land, ging, ondanks veel plaatselijke tegen

w erking, de b ijzondere katholieke meisjes
kostschool van Maria T.B. Kisters van start,
l i e t  G em een tebestuu r m eende dal één  dag
en kostschool voor m eisjes wel vo ldoende was
en wees h aar verzoek een  eigen r.k. kostschool
te beg in n en  van de  hand . M aria Kisters legde
zich n ie t daarbij n ee r en  d eed  een  b ero ep  op
de K roon. Deze stelde h aar in h e t gelijk.5’
E ind 1878, toen  dus de  gesubsid ieerde kost
school voor meisjes verleden  tijd was, te lde de
r.k. kost- en  dagschool voor meisjes 121 leer
lingen. In  1881 vertrok  M aria Kisters n aa r Bus-
sum  en  w erd h aa r school in W eesp geslo ten .55

Al d it b ijzonder onderw ijs w erd d o o r rijk
noch  g em een te  gesubsid ieerd , m aar rech t op
eigen onderw ijs kon, op  basis van de g ro n d 
wet, n iem and  betwist w orden.

B ehoefte aan  b ijzonder lager onderw ijs o n t
stond  als gevolg van de Schoolwet van 1857 die
als na tionale  school een  o p en b are  volksschool
wilde. R eagerend  op  deze schoolwet rich tte
de  b ekende  anti-revolutionair G roen  van Prin-
ste re r in 1860 de  E andelijke V ereniging voor
C hristelijk N ationaal Schoolonderw ijs op. In
1869 w erd in W eesp een  H ulp-V ereniging tot
B evordering van C hristelijk N ationaal School
onderw ijs te W eesp en  W eespercarspel opge
richt. Dit g ebeu rde  ten huize van de  hervorm 
de p red ikan t J. M oulijn .’ De bedoe ling  was
geld b ijeen  te b ren g en  voor een  School m et
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Der.k. Jongensschool aan de Herengracht, ca 1926. Foto: colt. Cnneente-archiefWeesp.

de Bijbel in Weesp en vervolgens uit school
gelden en vrijwillige bijdragen van de leden
het onderwijs te bekostigen: het onderwijzend
personeel, het schoolgebouw en de schoolbe-
hoeften. De Schoolwet van 1878 maakte deze
doelstelling voor de ongesubsidieerde scho
len haast onbereikbaar. Toch besloot de Ver
eniging in 1881 om met de sinds 1869 bijeen-
gespaarde ƒ11.000 aan de Nieuwstad grond te
kopen en daar een school te zetten. Deze be
stond oorspronkelijk uit twee klaslokalen,
waarin de eerste 64 leerlingen konden wor
den ondergebracht.58 De eerste hoofdonder
wijzer Albert Langhout verdiende in 1881
ƒ1000 p e rja a r  en had vrij wonen.50 In vergelij
king m et de jaarw edde van het hoofd van
School A en School B was dat laag; deze ver
diende toen p erja a r ./ 1225.“' De school groei
de snel. In 1886 moest er een vierde klaslokaal
bijgebouwd worden. O p 14 Januari 1895
kwam er, dank zij de inzet en de gelden van
welgestelde voorstanders ervan, de heer en
mevrouw F.N. van der Muelen-Vastwijk, een
Christelijke Bewaarschool61, eveneens aan de
Nieuwstad op de hoek van de Gortersteeg te
genover het Kippebruggetje. De drie bewaar
scholen voorzagen duidelijk in een behoefte:

het Gemeenteverslag over 1900 vermeldt 48 1
schoolgaande kleuters; tot in de jaren ’20 be
zochten zo’n 400 Weespertjes een -  bijzonde
re -  bewaarschool.62 O penbaar kleuteronder
wijs kwam er, zoals gezegd, pas in 1955.“

O ndertussen was in 1887 door de rooms-ka-
tholieke St. Laurentiusparochie een mouterij
en stokerij aan de H erengracht nr. 38 aange
kocht tegen een lening op hypotheek van
ƒ16.000. Hiei werd in 1888 een r.k. jongens-
en meisjesschool in gevestigd. Uit de parochie
kwam in dat jaa r aan legaten en vrijwillige gif
ten ruim ƒ5100 binnen en aan schoolgeld
ƒ235,45; de hypotheek kon in datzelfde jaa r in
z’n geheel worden afgelost.64 Vanaf het begin
was er een aparte jongens- en meisjesafdeling,
een ‘jongens-’ en een ‘meisjesschool’. Aan de
meisjes werd evenals op de Bewaarschool les
gegeven door de zusters van M ariënberg uit
Den Bosch. In 1917 kreeg de meisjesschool
een eigen ingang aan de ander zijde van het
gebouw, aan de A chterherengracht nr. 27 en
in 1927 een nieuwe school aan de Pastoor Jan-
senstraat, de Theresiaschool. De jongens ver
trokken in 1934 naar de nieuwe Canisius-
school aan de Blomstraat, op de plaats van de
vroegere gasfabriek. In die tijd speelden mi-
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lieufactoren -  zoals een vervuilde bodem  -  bij
de keuze van een plaats voor een nieuwe
school nog geen rol.

Dank zij de oprichting van de katholieke
school, overtrof opeens het aantal leerlingen
op de bijzondere scholen verre dat van het
openbaar onderwijs. Van 202 in 1887 kwamen
de confessionelen op 483 leerlingen, terwijl
de openbare gem eentescholen in aantal leer
lingen terugvielen van 455 op 366.“

Deze ontwikkeling zette zich in de daarop
volgende jaren niet voort, integendeel. De
enorm e groei van de bevolking van Weesp tus
sen 1880 en 1900: van 3607 naar 6802“  deed
het leerlingenaantal van alle Weesper scholen
belangrijk toenem en. School B voor minver
m ogenden, die aan Achter ’t Vosje stond, nam
het snelst toe in leerlingental. Zo zelfs, dat
school A aan de Oude Gracht, voorheen altijd
de grootste school, in aantal leerlingen be
langrijk gepasseerd werd. De openbare scho
len begonnen weer in te lopen op de confes
sionele. Dit zou tot aan de financiële gelijkstel
ling in 1920 zo blijven. De oorzaak van deze op
vallende groei van ju ist de arm enschool was
een gevolg van het feit dat in diverse organisa
ties op allerlei niveau de arbeiders tot een gro
tere bewustwording werden gebracht. En daar
naast was er de groeiende behoefte van een
m odern opgezette industrie aan geschoold
personeel. Ook uit m inder ontwikkelde mi
lieus stuurden de ouders steeds m eer hun kin
deren naar school; dat, zoals in 1848 nog kon
gebeuren, een groot deel van de ingeschreven
scholieren niet kwam opdagen1”, was absoluut
verleden tijd. Opvallend is dan ook, dat het
aantal Weesper kinderen dat de lagere school
bezocht -  m ede in aanm erking genom en de
snelle groei van de bevolking in het laatste
kwart van de 19e eeu w - na de invoering van de
leerplicht niet bijzonder toenam: van 1286
leerlingen per 1 januari 1900 naar 1386 per 1
januari 1901. Ook landelijkwas, naarverwacht,
de toenam e van het schoolbezoek na 1900 niet
enorm : een groei van 8,7%.™ Voor Weesp lag
dat percentage nog iets lager: in 1901 bleek dat
de schoolbevolking wat betreft de leerplichti
gen m et 7,2% toegenom en was.

Hierbij is dus niet gerekend het leerlingen
tal van de vervolgschool C, ook wel ‘Fransche
School’ genoem d, de bewaarscholen en de

zondagscholen. H et totaal aantal Weespers
dat een school bezocht bedroeg in 1901, zoals
gezegd, 2475.

De Schoolwet van 1891, door het confessio
nele kabinet-Mackay tot stand gebracht, gaf de
bijzondere scholen recht op een bescheiden
subsidie, waarbij ongeveer een derde van de
schoolkosten gedekt werd. Deze subsidie had
nog geen groei van het bijzonder onderwijs tot
gevolg zoals na 1920, maar betekende wel. dat
de vrijwillige giften uit de gem eente begonnen
te verminderen.'*' In verband m et de leerplicht,
waarvoor in 1900 was gekozen, en de daarvan
verwachte grote toeloop van leerlingen, werd
de rijkssubsidie aan de bijzondere scholen na
1901 iederjaar hoger. De parochieschool kreeg
in 1908 aan subsidie twee derde van de totale
schoolkosten. Vrijwillige giften uit de parochie
werden door de rijkssubsidie steeds m inder no
dig. In d a tjaa r 1908 kwam nog slechts een be
drag van ƒ8,55 binnen -  voor het laa ts t.N aast
de rijkssubsidie konden de inkomsten voor de
school nu alleen nog maar uit de schoolgelden
komen. Na de financiële gelijkstelling van de
openbare en de bijzondere school begon in
Weesp een enorm e groei van liet bijzonder on
derwijs: in 1921 telden het openbaar lager on
derwijs 286 en het bijzonder lager onderwijs
649 leerlingen, terwijl in het daaraan vooraf
gaande jaar de openbare scholen m eer leerlin
gen gehad hadden dan de bijzondere!71 En
deze keer zette de groei door.

Eenzelfde ontwikkeling valt waar te nem en
bij het m eer uitgebreid lager onderwijs. In
1915 was aan de achterzijde van de School
met de Bijbel aan de Nieuwstad, aan de Ach
tergracht dus, een Ghristelijke Mulo gesticht
met als hoofd C. van den Akker. Ook de r.k.
parochie besloot ‘in beginsel’ van hun school
een ulo-school te m aken72, m aar dit besluit is
nooit geëffectueerd. De Schoolwet van 1920
had voorgeschreven, dat de kinderen voort
aan pas na de zesde klas van de lagere school
de overstap naar dit onderwijs m ochten doen
en zowel School G als de Ghristelijke Mulo,
die in 1915 gesticht was en aan de Achter
gracht stond, vielen terug in aantal leerlingen.
In 1920 hadden deze scholen samen nog 487
leerlingen, m aar in 1921 waren dat er 170 ge
worden: School C had toen 64 en de Ghriste-
kijke Mulo 106 leerlingen. Twee jaa r later ech
ter telden de christelijke scholen voor lager
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onderw ijs en  m ulo  aan de  N ieuw stad/A chter-
g rach t zoveel leerlingen , d a t de  school ge
splitst m oest w orden en  e r d rie  scholen  o n t
stonden . l)e d e rd e  was een  kopschool be
staande uit een  zesklassige lagere school m et
een  driejarige m ulo-aldeling  van ongeveer 50
leerlingen .7 School C g ing h e t m in d er voor
spoedig. In 1924 overgebrach t n aar de  vergro
te School B, werd School C in 1927 d o o r ge
brek aan leerlingen  opgeheven. Het aantal
van 10 leerlingen  was te klein v o o rd e  rijksver
goeding  en  de stad kon de  benod igde  ƒ 10.000
voor 1928 n iet betalen . Daarbij was een stij
g ing van het aantal leerlingen  n iet te verw ach
ten. I Iet schoolhoofd , de  h ee r S.C. Bruins, en
de  onderw ijzer, de h e e r P. Heijstek, respectie
velijk 62 en 63 ja a r  oud , k regen  eervol o n t
slag.71 Wie de voorkeur gaf aan o p en b aar
m ulo-onderw ijs m oest zijn k in d e ren  to t 1944,
toen  W eesp w eer een  eigen  open b are  m ulo
kreeg, n aa r Bussum sturen .

De Schoolw et van 1920 b rach t behalve finan
ciële gelijkstelling van h e t o p en b aa r en h e t
b ijzonder onderw ijs een  u itb re id ing  van de in
1889 verp lich te  gym nastiek .75 O ok school

zw em m en werd aan h e t vakkenpakket toege
voegd. G ym nastiek en zw em m en w erd gege
te n  d o o r vak leerkrachten . De onderw ijzer |.
H eierm an  bijvoorbeeld, die gym nastiek gaf
aan School A, had  h e t d ip lom a ‘spe lle ider’ be
haald  en  verd iende daarm ee ƒ50 p e r  jaar ex-
tra .'1’ Blijkens een uitgave van de N ederlandse
Zw em bond w erd in W eesp pas in 1926 he t
schoolzw em m en gerealiseerd .

Nijverheidsonderwijs

B eroepsgerich t onderw ijs in schoolverband
kwam e r in W eesp voor h e t eerst in 1826, toen
aanvankelijk op  de begane g rond , la te r op  de
zolder van h e t G asthuis een  ru im te  afgetim 
m erd  werd voor een  T ekenschool.77 H ier kreeg
een  aan ta l jongelieden  les eerst in h e t tekenen
van figu ren , landschappen  en  b loem en  en ver
volgens in de g ro n d reg e len  d e r  bouw kunde.
H et onderw ijs in de  ‘bouw kunde’ w'as m eestal
de taak van de stadstim m erm an. Na 1844, toen
deze school had  o p g eh o u d en  te bestaan , kre
gen de  jongens hun  onderw ijs als vanouds
w eer van de baas zelf. In 1924 kwam e r in
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Weesp opnieuw nijverheidsonderwijs in de
vorm van twee bijzondere tekenscholen, een
protestantse, die uitging van de woningbouw
vereniging Patrimonium, en een rooms-katho-
lieke. Beide trokken dadelijk veel leerlingen:
199jongens en 21 meisjes.7* Een gemeentelijke
ambachtschool kende Weesp tot 1964 niet. In
dat jaar verrees er op de Ossenmarkt een La
gere Technische School.

De crisistijd

De crisistijd van de ja ren  dertig veroorzaakte
in Weesp een in verhouding geringe werkloos
heid: in 1936, het slechtste jaa r van de crisis
periode, telde Weesp op een bevolking van
7200 inwoners 240 werklozen.™ Op een be
roepsbevolking van 3000 was dat 8%, in verge
lijking met de percentages elders in het land
(25%-30%) was dat zeer laag. Dit zal te dan
ken zijn geweest aan de aanwezigheid van de
firma Van Houten. Juist in de crisistijd be
hoorde in N ederland naast de filmindustrie
de chocolade-industrie tot de best lopende
ondernem ingen.

Om de crisis op te lossen, werd er landelijk
flink bezuinigd. Vooral het openbaar onder
wijs heeft hier bijzonder onder geleden. Niet
alleen dat de salarissen tot 36% gekort wer
den, ook op het aantal leerkrachten werd be
zuinigd. Zo werden School A en B per 1 ja n u 
ari 1932 samengevoegd tot één school aan
Achter ’t Vosje, waardoor het aantal leerkrach
ten teruggebracht kon worden van 14 naar 9.™
Voor onderwijzers was het in die ja ren  heel
moeilijk ergens vaste grond onder de voeten
te krijgen. W.M. Coene, van 1-4-1938 tot 12-5-
1939 onderwijzer in Weesp, had, voor hij in
Weesp kwam, een diensttijd opgebouwd van
vier jaa r m et daarin 21 benoemingen!*1

Door de samenvoeging van beide scholen
en het terughoudend benoem ingsbeleid wer
den sommige klassen veel te groot. Per 1 ja n u 
ari 1934 telde klas 3 van de openbare school
59 leerlingen wat neerkwam op vijf rijen ban
ken zonder gangpad. Volgens het toenmalig
schoolhoofd G.E. Douwes, was onder die om 
standigheden correctiewerk vrijwel niet m eer
mogelijk. Gemiddeld had de leerkracht van
klas 3 vier uur per dag nodig om het schrifte
lijk werk na te kijken.*'- Toch werd er in 1933

veel door de school ondernom en: schoolreis
jes naar Den Haag en Scheveningen en naar
Amsterdam, waar het Paleis, de Nieuwe Kerk
en het Rijksmuseum bezocht werden, het St.
Nicolaasfeest -  regelmatig werden door de
school klassikale uitstapjes en wandelingen
georganiseerd.

Douwes pleitte voor een am bulant hoofd,
zonder eigen klas. H et was volgens hem te
zwaar om een school van 300 leerlingen te lei
den en ook nog les te geven in een klas m et 43
leerlingen.*1 Herhaaldelijk heeft zijn school te
kam pen gehad m et ziekte van onderwijzend
personeel."4

Onderwijsvernieuwingen

De nieuwe ideeën over de psyche van het
kind, het onderwijs en de opvoeding, die aan
het eind van de 18de en aan het begin van de
19de eeuw veld begonnen te winnen waren
mèt de nieuwe gedachten over vaderland en
nationaal gevoel in de lees- en leerboekjes van
het N ut terug te vinden. Vooral uit de geschie
denisboekjes van het Nut kwam een vader
landslievende instelling naar voren. Zoals ge
zegd, had het Nut de Schoolwet van 1806 be
langrijk beïnvloed en deze schoolwet werd pas
in 1857 gewijzigd. De denkbeelden over natio
naal onderwijs, ook al weer geventileerd door
het Nut, kregen hun verwezenlijking in het
door de staat gefinancierde openbaar onder
wijs, waarbij pas in 1920 principieel ook ruim
te kwam voor door het rijk betaald bijzonder
onderwijs. Het Nut was met deze nieuwe
ideeën over het onderwijs en de plaats van de
school in de samenleving absoluut koploper.
Ook het zangonderwijs had het Nut in haar
schepping van vaderlands en nationaal gevoel
betrokken. De kinderliederen, die J.P. Heve in
1841/1845 uitbracht, waren indertijd al door
het Nut bekroond. H et gaat hier om liedjes
over vaderlandse helden als: ‘In een blauw ge-
ruiten kiel’ en ‘Heb je  wel gehoord van de zil
veren vloot’, m aar ook om sinterklaasliedjes
als: ‘Zie de m aan schijnt door de bom en’.
Liedjes die iedereen kende. H et Nut bleef dus
lange tijd een grote invloed houden op het
onderwijs. In Weesp werd, zoals gezegd, in
1834 nog steeds uitsluitend Nutsuitgaven ge
bruikt. Toch waren er in de eerste decennia
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van de 19de eeuw  en o rm e  hoeveelheden
schoolboekjes u k  an d e re  hoek  verschenen.
O p de lijsi uit 1855 van aan te schaffen
‘sch o o lb eh o eften ’ voor de W eesper A rm en
school kwam en bijvoorbeeld  10 exem plaren
van ‘De Brave H en d rik ’ van de H aarlem se o n 

derw ijzer N. Anslijn87 voor en  25 m aal ‘Ans-
lijns L eesboek’. Van elk van de eerste d rie  re
kenboeken . geschreven d o o r h e t hoo fd  van
de S tadsburgerschool A.L. Boeser, m oesten  25
exem plaren  gekoch t w orden. O ok deze w aren
geen uitgave van het Nut.

H et leesonderw ijs, eeuw enlang het enige
onderw ijs dat veel k inderen  geno ten , b leef
nog  de  hele  eerste helft van de  19de eeuw h e t
belangrijkste lesonderdeel, waarbij m et nam e
de zedenkund ige  opvoeding cen traal stond .*
Wel w erd til om streeks 1820 van officiële zijde
afgestapt van de  vereiste voorw aarde van ‘let-
tervasthe id ’ voordat h e t k ind m och t gaan le
zen. D oor de d irec teu r van de reeds genoem 
de Kweekschool van H aarlem , P.J. P rinsen,
was nam elijk  een  nieuw e leesm ethode ontwik
keld, de k lankm ethode (1815). In plaats van
het (geïllustreerde) A-B-C erin  te stam pen ,
leerde  deze m e th o d e  eerst de klinkers d o o r ze
h a rd o p  uit te spreken. Pas daa rn a  w erden de
m edeklinkers eraan  toegevoegd w aarna ver
volgens h e t hele  w oord kon w orden u itgespro
ken .87 R ond 1830 was de k lankm ethode in de
m eeste g ro te  gem een ten  ingevoerd. O p h e t
p la tte land  ging he t trager m ede als gevolg van
het feit, d a t deze leesm ethode vrijwel uitslui
ten d  op de genoem de  kw eekschool onderw e
zen werd. De m eeste onderw ijzers scharre l
d en  hun  kennis bu iten  deze -  enige -  kweek
school bij elkaar. Dat op h e t genoem de  lijstje
van schoo lbehoeften  voor de  A rm enschool
aangegeven staat d a t e r  tien exem plaren  van
‘P rin sen ’ m oesten  kom en, is zeker geavan
ceerd , w ant landelijk w aren pas om streeks
1875 alle scholen  op  de  k lankm ethode van
Prinsen overgegaan.88 B ijzonder po p u la ir is in
dezen  de  leesm ethode van M.B. H oogeveen
gew orden , h e t zogeheten  ‘Aap-Noot-M ies’-
leesplankje m et een  letterdoosje.

De b ijb eh o ren d e  leesboekjes in latere uitga
ven w erden  bew erkt d o o r fan L ig thart en  H.
Scheepstra, m et illustraties en  ‘vertelselpla-
te n ’ van C .Jetses. V ertelselplaten w erden ook
bij he t geschiedenisonderw ijs gebruikt. De
School m et den  Bijbel aan  de  N ieuw stad in

Weesp gebru ik te  p laten  van ). Wyma & H.
I .ankam p.’ De m ethode  van H oogeveen is
eindeloos h e rd ru k t en  werd in de jaren  vijftig
nog  steeds gebruikt. O ok de  geschiedenis
schoolplaten  zijn op  veel scholen  pas eind  ja
ren  ’50 verdw enen. De aard rijkskundem etho-
de. die het eerste schoolhoofd  van de christe
lijke school te W eesp, m eester A lbert Lang-
h o u t, h a n te e rd e , en  d ie  hij ‘sy n th e tisch ’
noem de, blijkt vroeger en nu  d o o r veel o n d e r
wijzers ‘m et h art voor hun  vak’ toegepast te
zijn. Hij begon  m et de p la tteg rond  van de
school, dan  de straat, vervolgens W eesp en
dan  de om streken. In de  vijfde klas kwam de
provincie aan bod  en  N ederland  en tenslo tte
E uropa en N ederlands Ind iër" O p dezelfde
m an ier werd ook  h e t geschiedenisonderw ijs
gegeven. B eg innend  bij een  straa tnaam  o f een
m o n u m en t kwam de d o cen t tenslo tte  bij de
w ereldgeschiedenis uit.

Wie had  k u n n en  denken  da l in onze tijd, ca
90 jaar later, deze ben ad erin g  te rug  zou ko
m en in een  nieuw e officiële lesm ethode, die
m en  ‘om gevingscducatie’ doopte?
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Stad en L ande ging u itk e ren !1
I). Dekema

'S tad  on I-ande gaat u itk e ren . Toen d it king ver
w achte nieuws b ek en d  w erd, scho ten  de  Erfgooi-
ers als p ad d esto e len  u it de  g ro n d  en  zij, d ie  zich
m isschien zwaar be led igd  zo u d en  h eb b en  ge
voeld, w an n ee r h u n  verleden  jaar gezegd was flat
zij ook E rfgooiers w aren , liep en  om  het hardst
naar het geitouw  aan de  B etonw eg (het geineen-
landslu tis w aar S tad en  L ande z e te ld e ) . 1 let werd
een  soort goudkoorts, waarbij die van Alaska
m aar k ind ersp e l was...’

Aldus een  k ran tekop  uit begin jaren dertig.
Tussen 1980 en 1935 speelde e r  in he t  Gooi
een  kwestie ron do m  de vraag wie nu eigenlijk
de echte  Erfgooiers waren. O m  hun afstam
m ing  te bewijzen d ien den  genealogieën opge
maakt te worden die een  rech te  afstamming
bewezen tot op  de  oudste lijst van 1708. Zel
den  zal genealogisch onderzoek  zo vaak in de
lokale en landelijke pers aan de  orde  zijn ge
komen. Van de rechtszaken die gevoerd wer
d en  zijn gedeta illeerde verslagen gemaakt die
zich laten lezen als een sp ann end  feuilleton,
met daarin  enkele  d ram atische wendingen.

In het navolgende zal ik u verslag doen  van
de gebeurtenissen. G rotendeels  aan de  han d
van de h o n d e rd e n  krantenartike len  die h ier
over bewaard zijn gebleven, aangevuld met ge
gevens uit he t  arch ie f  van de  Vereniging Stad
en Lande.

Kort gezegd zijn Erfgooiers al d iegenen  die
gebruiksrechten en later o o k  eigendom srech
ten had den  op  de 'g em en e  g ro n d e n ’ in het
Gooi. Dit betreft met nam e  de m een ten  waar
op  het vee geweid kon worden m aar  oc >k grote
stukken hei en bos. Deze rech ten  zijn on t
staan in de  Middeleeuwen, m aar pas in latere
tijd vastgelegd. Z o  d atee rt  de oudste  lijsl van
gerechtigden uit 1708.

Oorspronkelijk  waren alle Erfgooiers boer.
H un  grootste voorrecht bestond e r  uit  da t  zij
een aantal koeien m och ten  weiden op  de ge
m eenschappeli jke g ron den  en no em d e  m en
schillenden. In de  loop van de neg en tiende

en twintigste eeuw ech te r  waren steeds m in
de r  Erfgooiers ook werkelijk b o e r  en h ad den
dus geen vee Ie weiden. Zij werden de  niet-
scharcn den  genoem d. O m dat deze laatste
groep  eigenlijk geen  directe voordelen  m eer
had  van het Erfgooiet-schap lieten zij zich
vaak ook niet als zodanig registreren. In 1922
werd een  organisatie opgericht ‘Macht do o r
R echt’ die in het b ijzonder voor de  belangen
van de niet-scharenden opkwam. Zij streefden
o n d e r  m eer  naar  verkoop van g ro n d e n  en op
termijn zells naar de opheff ing  van de vereni
g in g

Vanaf 1912, toen de  Erfgooicrswet van kracht
werd, w erden  jaarli jks leden li js ten  o p g e 
maakt. De eerste lijsl werd vrij eenvoudig  op
gesteld . Men o rg an isee rd e  ho o rz i t t ing en ,
waarbij de  m een tm ees te r  aanwezig was. Een
ieder kon daar  m ondel ing  zijn aanvraag toe
lichten en op  basis hiervan en op  basis van het
oordee l van de m een tm ees te r  werd iem and al
dan  niet op  de  ledenlijst geplaatst. De versla
gen van deze zittingen bevinden zich in het
archief. Dit ging allemaal zonder  grote  p ro 
blem en en niet één  keer hoefde  de rech te r  er
aan te pas te komen.

H et is nie t helemaal duidelijk o f  en welke
o u d e  ledenlijsten v an vóór 1912 zich in he t  ar
ch ie f  van Stad en L ande bevonden. Vermoe
delijk niet één. H et lijkt e rop  alsof deze lijsten
p e r  gem een te  werden b ijgehouden. In 1915
schreef de voorzitter aan alle gem een ten  een
verzoek om ou d e  lijsten uit hu n  arch ief af te
staan voor he t m aken van afschriften. Deze
voldeden aan dit verzoek. Helaas on tbreek t
dit dossier ‘o u d e  ledenlijsten’ in he t  archief,
zodat niet gecontro leerd  kan w orden  o f  zich
daarin ook au then tieke  ledenlijsten bevon
den.

H et belang  om als lid op  de lijst geplaatst te
zijn vergrootte drastisch aan he t  e ind  van de
jaren twintig. Er waren toen p lan nen  om on-
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gevcer 1500 h e t (arc hos en heidevelden a l'te
sto ten , w aaruit la ter h e t Goois N atuurreser
vaat is on tstaan . De opbrengst hiervan zou ten
goede kom en aan alle gerech tigden , zowel
scharenden  als n iet-scharenden . En ineens
nam  h e t aan ta l aanvragen om  op  de ledenlijst
geplaatst te  w orden explosief toe. Tussen 1026
en  1931 steeg het aan ta l leden  van bijna 1900
tot 2900 leden , en  b lee f stijgen tot 3:562 in
1933.

O m  deze aanvragen goed  te k u n n en  b eo o rd e 
len besloot h e t b estuu r een  professionele ge
nealoog in d ienst te nem en  die als o p d rach t
k reeg  van alle leden  de afstam m ing te con tro 
leren . In overleg m et de Rijksarchivaris w erd
deze o p d rach t verleend  aan L.j. van Beunin-
gen van H elsd ingen  die een  G enealogisch Bu
reau had  te B loem endaal. Hij heeft g ed u ren 
de drie jaar aan deze en o rm e klus gewerkt.
Aanvankelijk had  m en hem  alleen  de leden
lijsten van 1930 en van 1708 te r h an d  gesteld
en hem  de  opd rach t gegeven deze twee aan
elkaar te verb inden . Dat bleek een  ónm ogelij
ke opgave, o n d e r  m eer vanwege alle o n tb re 
kende arch ie fb ro n n en . Pas la te r heeft m en
hem  ook de  beschikking g ege ten  over de ne
gen tien tle-eeuw.se ledenlijsten.

Men g ing e r aanvankelijk van uit dat zijn
werk b in n en  een jaar o f twee gereed  zou zijn.
M aar vanwege allerlei p rob lem en  d u u rd e  het
u iteindelijk  to t 1935 voordat hij zijn e in d rap 
p o rt kon ind ienen . O verigens deed  hij zijn
onderzoek  in de eerste ja ren  geheel op  de
ach te rg ro n d . Stad en L ande liet h e t aan  aspi
rant leden  over om  hu n  afstam m ing in rech te
lijn aan te to n en  tot op  de  oudste lijst van
1708.

Velen s tu itten  e r  daarbij op  dat n iet alle be
nod igde  a rch ie fb ro n n en  besch ikbaar w aren.
V anaf 1811, na  de  invoering  van de bu rgerlij
ke stand , w aren e r  w einig p ro b lem en . M aar
dat lag anders  bij het ond erzo ek  in de kerke
lijke doop-, trouw- en  begraafboeken . Een
gro te  lacune daarbij was h e t o n tb rek en  van
h e t 18de-eeuw.se d o o pboek  van H ilversum .
B ijzonder daarbij is d a t dit boek  twee keer
v e rlo ren  is gegaan . H et o o rsp ro n k e lijk e
D oopboek van d e  h e rvo rm de  kerk is bij de
g ro te  b ran d  d ie  H ilversum  op  25 juni 1766
teisterde, verlo ren  gegaan. De toenm alige  do
m inee  van Yssum heeft e c h te r op  basis van ge

tuigenissen een  reconstructie  gem aakt. Dit
reg ister w erd algem een  als be trouw baar er
kend  en heeft in de 19de eeuw  diverse m alen
als bewijsstuk ged ien d  voor een  aanvraag om
op  een  ledenlijst gep laa tst te w orden. O m 
streeks 1912 g ing h e t reg ister e c h te r ten twee
de  m ale verlo ren . H et verdw een op  mysteri
euze wijze op  het g em een tehu is  van H ilver
sum  w aar het w erd bew aard. Er b leek  een  af
schrift te bestaan  d a t gem aakt was d o o r de
plaatselijke h istoricus P.C.L. H eek. O p  basis
hiervan vroegen o n d e r  m ee r leden  van de fa
m ilies B oelhouw er, Mets en V laanderen  h e t
lidm aatschap  aan. Het b estuu r van Stad en
L ande was ech te r van m en ing  dat het af
schrift van H eek  geen  schriftelijk  bewijs was
en legde de zaak voor aan  de kan ton rech te r.
Deze o o rd ee ld e  d a t h e t g ereco n s tru ee rd e
d o o p b o ek  van do m in ee  van Yssum wel bewijs
k rach t had  gehad  om dat deze bevoegd was
geweest tol het opstellen  van een  dergelijk  re
gister. M aar dat h e t afschrift van H eek deze
bew ijskracht m iste aangezien  hij geen am bte
lijke bevoegdheid  tot h e t opstellen  daartoe
had . H et was weliswaar aannem elijk  d a t het
afschrift co rrec t was, m aar h e t kon n ie t als be
wijs d ienen .

In tie ledenlijst van 1913 waren de leden  van
de fam ilie Schaap uit H uizen n iet opgenom en
K ennelijk gaf dat toen geen aan le id ing  tot
pro test. De m eeste leden  van de  fam ilie w aren
al lang n ie t m eer werkzaam  in de agrarische
sector. Toen de u itkering  in zicht kwam d ien 
den  zij ech te r een  aanslaag  in om  op  de lijst
geplaatst te w orden. In totaal g ing het hierbij
om  ru im  h o n d e rd  p e rso n en , w aarvan e r
slechts één  b o e r was. l ie t  bleek b ijzonder
m oeilijk  om  de  afstam m ing te bewijzen aange
zien e r in h e t d o rp  veel p ersonen  m et dezelf
de nam en  voorkw am en. In de w andelgang
stonden  zij bekend  o n d e r  verschillende bij- en
to en am en  m aar deze stonden  n ie t in de offi
ciële registers. De volgende anekdo te  overge
nom en  uit een  artikel in De T elegraaf illus
tre e r t d it op  treffende wijze:

Als ge in Huizen iem and zoekt wiens naam in te
lefoongids en andere officiële papieren b.v. als
Jan  Snel staat ingeschreven en ge treft aan het
hek van het opgegeven adres zijn buurm an en
vraagt zekerheidshalve “woont h ier Jan  Snel?’’,
dan krijgt ge het antwoord “Snel, neu t gehoord,
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woont hier niet.” Ge stapt naar een groepje vrou
wen, dat in haar oud-Huizer dracht staat te pra
ten en te gebaren en vraagt: “Weet n ook waar Jan
Snel woont?” dan is het wederwoord: “Jan Snel?
Snel? Neut gehoord in ’t dorp." Dwaal dan verder
door de paadjes en straten, van het dorp, tot ge
een postbode of m eentbeam bte ontm oet, die u
vertelt, dat Jan  Snel wel bestaat, m aar Jan  Thee
heet en u den zelfden weg maar terug moet loop-
en. Vraag, dan het groepje vrouwen waar Jan
Thee woont en drie van de tien zullen u begelei
den tot het huis, waar nog de buurm an voor het
hek staat, die zal zeggen, “O, m oet je Jan Thee
hebben, je vroeg zoo straks naar Jan Snel." Er wo
nen zelfs nog m enschen in het Gooi, vooral in
Huizen, die hun eigen naam niet kennen, en al
leen reageeren als ze worden geroepen bij den
bijnaam, dien zij, hun vader of grootvader als
kind hebben gekregen. Het is dus geen wonder
dat het nog veel moeilijke! is om iem and te s in
den, die in eeuwen heeft geleefd, toen er nog
geen telefoongidsen, burgerlijke standen en
postboden bestonden.

Het kwam tot een scheuring onder de aanvra
gers. De ene groep beweerde afstammeling te
zijn van ene Gijsbert Schaap geboren in 1779
en de andere groep van een Gijsbert Schaap
uit 1780. Daarnaast moest m en aantonen wel
ke Gijsbert het was die op de ledenlijst van
1805 stond. Daartoe werd een uitgebreid on
derzoek ingesteld door A. Maas, lokaal histori
cus en am btenaar van de burgerlijke stand in
Naarden. Hij stelde een stamboom van de fa
milie Schaap samen die naar verluidt op pa
pier ruim 11 m eter lang was.

H et bestuur vertrouwde de aanvraag toch
niet en wees deze af, waarop de families naar
de kantonrechter stapten.

W ekenlang stonden er verslagen en inge
zonden stukken in de krant over deze kwestie.
Vaak voorzien van spitsvondige woordspelin
gen op de naam Schaap. De voorzitter van
Stad en Lande, Emil Luden, verzuchtte lij-
dens een van de vergaderingen ‘uiteindelijk
stammen ze toch af van een Ram en een O oi.’

O p 19 juli 1932 deed de kantonrechter uit
spraak in het voordeel van de Schapen. Ze
dienden allemaal opgenom en te worden op
de ledenlijst.

De overwegingen van de rechter waren toch
enigszins opvallend. Hij stelde dat de eisers er
weliswaar niet volledig in geslaagd waren hun
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“Op weg naar de Iwee millioen Een tekening van Jo Spier
uit 1930. Gepubliceerd in: De Telegraaf van 22 september
1930.

afstamming te bewijzen, maar dat dit gelet op
de om standigheden, m et nam e door het ont
breken van de bronnen, ook niet goed moge-
lijk was.

Dat zij daarentegen niet hadden gezegd
‘mijn naam is Schaap, zet mij maar op de lijst’,
m aar dat zij een goed gedocum enteerd ver
zoek hadden ingediend waaruit bleek dat zij
een autochtone Gooise familie vormden en
waarin zij aannem elijk hadden gemaakt af te
stammen van een Schaap die op de lijst van
1708 voorkomt. Dat aan de andere kant het
bestuur van Stad en Lande zich niet erg wel
willend had opgesteld en puur naar de forme
le bewijzen had gekeken en de bewijslast vol
ledig bij de aanvragers had gelegd.

Na de uitspraak van de rechter schreven
alle kranten natuurlijk dat de familie nu ‘hun
Schaapjes op het droge hadden .’

Hel bestuur van Stad en Lande had besloten
om de uitkeringen aan de leden volgens de
vastgestelde lijst van 1932 te doen geschieden.
Ook daar kwamen protesten tegen. Er was
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(Ingezonden Mededeeling.)

ERFGOOIERS
die van hun UITKEERING nu reeds
H E E R E N -  EN K I N D E R K L E E D I N G
willen koopen zonder eenige prijs-
verhooging kunnen hiervoor terecht
bij . . .

cAtagepy

^  (jROESTIO
H I L V E R S U M

Deplaatselijke middenstand, die hei vanwege de et/sis moeilijk had, was maar al te bereid om op krediet te leveren nu de uit
keringen in ziekt waren. Dal g a f soms problemen... Advertentie uit De Gooi- en Kemlander, 18 oktober 1932.

een  g ro te  g roep  aanvragers die n iet op  de le
denlijst s tond  en  die -  om  verschillende rede
nen  -  m een d e  toch aanspraken  te m aken op
een  uitkering. Zij vond d a t h e t b estuu r d aar
toe een hed rag  gereserveerd  d iende  te h o u 
den . m aar die w eigerde dat.

In januari 1933, vlak voor de  daadw erkelijke
uitbetaling , gaven de voorzitter en secretaris
van h e t bestuur, L ilden en Van Os, een  in te r
view aan de k ran t w aarin /ij hun  h art eens
konden  luch ten  over alles wat de uitkerings-
kwestie tew eeg had  gebracht. De secretaris
h ad  inm iddels alle cheques persoonlijk  on 
d ertek en d , bijna zesduizend han d tek en in g en
had  hij gezet. Hij vertrouw de de k ran t toe dat
hij een  g ro o t deel h iervan had  afgew erkt tij
dens de b eg ro tingsbehande ling  in de Hilver-
sum se gem een teraad .

M aar ze k onden  nog  n ie t de  d eu r uit. Hij
w erd nam elijk  overspoeld m et beslagleggin
gen van de  belastingdienst en deurw aarders.
‘De deurw aarders, besto rm en  ons, u it H ilver
sum , Bussum en zelfs uil A m sterdam . Laatst
w aren e r  d rie  tegelijk! Eén b rach t liefst h o n 
d e rd  cessies m ee .’ H et b leek  d a t veel Erfgooi-
ers, in afw achting van h u n  u itkering, op  kre
diet h ad d en  gekocht. D aartoe o p g eroepen

do o r de talloze advertenties in de  k ran t van
winkeliers, tot de B ijenkorf toe. Eén firm a
bleek  al voor.ƒ50.000 aan  goed eren  te hebben
geleverd. En liet secretariaat van Stad en  Lan
de  d ien d e  eerst al deze aanspraken  te con tro 
leren  alvorens zij tot u itbetaling  k onden  over
gaan.

( >p 13 feb ruari 1933 was h e t dan  eindelijk  zo
ver. De gelukkigen konden  h u n  cheque  gaan
verzilveren op  hei postkantoor, d a t daarvoor
een  extra loket had  geopend . H et u ite indelij
ke bed rag  was vastgesteld op ,/566 en  vier
cent. Een onderv raagde gelukkige verklaarde:

“ t lijkt wel o f  h e t w onderw at is,” vaart hij u it, zijn
h a n d  stevig o p  zijn b innen zak , “ied e reen  k ijk je
d ’r op  an. ’t Is of ze ’t ruike. Ik h eb  n o g  zoo tege
m e vrouw gezegd: -  vertel h e t  n o u  an  n iem an d ,
zeg ik, m aar nee  hoor, een  vrouw blijft vrouw. En
n o u  krijg ik p rijscouran te  en ze lache allem aal
tege m e en  d e  k ru id e n ie r  lo o p  m e a c h te rn a  en
d e  fïe tsem aker en d e  bakker. De lol gaat e r  al as
het zoo d o o r  m ot gaan. M aar d aaro m  wil ik ’t
toch  wel hebbe..."

Toen de u itkering  van 1933 eenm aal ro n d
was, claim de de belangenveren ig ing  van de
n ie t-scharenden  M acht d o o r R echt de ver-
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dienste ervan. Ruim 2500 Erfgooiers waren
lid van deze organisatie die voor het bestuur
van de Erfgooiers vaak een tegenstander was
bij de algemene ledenvergaderingen.

Daarna was het enige tijd rustig rondom  het
Erfgooiersschap. Tot begin 1934, want toen
kopte de krant: “Teruggevonden Doopboek”.
Op de vrijdag voor kerstmis werd bij de heror
dening van het archief een pak opengem aakt
m et het opschrift “burgerlijk arm bestuur” en
daarin bleek het verdwenen doopboek van
dom inee van Yssum te zitten. H et boek dat
zo’n cruciale rol had gespeeld hij tal van be
oordelingen o f een familie wel of niet tot de
Erfgooiers behoorde. Voor de uitkering van
1933 kwam het dus te laat. Hoewel enkele ge
dupeerden, tevergeefs, probeerden om als
nog Stad en Lande ertoe te bewegen ook aan
hen een uitkering te doen.

Het stelde enkele families wel in staat om
alsnog op de ledenlijst geplaatst te worden
m et het oog op een eventuele toekomstige
verdeling. Deze was niet denkbeeldig want
m et enige regelmaat kwam de vraag aan de
orde of de vereniging niet opgeheven diende
te worden.

H et kwam ook de heer Maas goed uit want
hij was bezig m et de onderbouwing voor de
aanvraag van de families Hogenbirk en Van
der Wal.

In 1934 was de door Stad en Lande ingehuur
de genealoog Van Beuningen grotendeels
klaar en bracht hij een voorlopig verslag uit.
Toen bleek dat over enkele families die op de
lijst van 1912 stonden, bedenkingen waren te
gen de rechtm atigheid daarvan. Daarbij ging
het in de eerste plaats om de familie Hom.
H et werd een delicate kwestie om dat Herman-
nus Hom, wiens Erfgooierschap nu ter discus
sie stond, een actief bestuurslid was van de
vereniging Macht door Recht. De zaak liep
hoog op: het bestuur besloot de H om m en af
te voeren van de ledenlijst. De familie Hom
ging daartegen in beroep en stapte naar het
kantongerecht.

De familie m eende dat er sprake was van een
complot. De advocaat van de familie betoogde
op de zitting dat aan de genealoog zelfs op
dracht was gegeven om een schakel te vinden
om Hom van de lijst te kunnen schrappen.

Het bestuur heeft de gelden van Stad en Lande
gebruikt voor kostbare genealogische onderzoe
kingen. De opzet is, zegt spreker, om een lastig
bestuurslid i.e. den h eer H erm annus Hom, on-
schadelijk te maken. Men moest toen voor den
vorm de andere leden van het geslacht wel mede
afvoeren. Men zal op Stad en Lande van genoe
gen hebben geglimlacht toen dit “losse steekje”
loskwam.

Dat dit laatste het geval is lijkt mij wel aanne
melijk. Maar voor het overige houdt het argu
m ent geen stand. Het is heel goed te begrij
pen dat Stad en Lande met de toevloed van
nieuwe aanvragen geconfronteerd een gene
aloog inschakelde om een en ander te kun
nen verifiëren. Dat één van de uitkomsten
bleek te zijn dat uitgerekend de familie Hom
één van de slachtoffers zon blijken te zijn, was
toen niet le voorzien.

De kantonrechter stelde uiteindelijk Stad
en Lande in het gelijk en de familie Hom
werd definitief van de ledenlijst afgevoerd.

Uit de correspondentie tussen Van Beuningen
en het bestuur van Stad en Lande blijkt overi
gens duidelijk dat hij zijn onderzoek zeer inte
ger en consciëntieus verrichtte. Er ontstonden
m eerm alen conflicten om dat hij naar de me
ning van Stad en Lande zijn werk niet snel ge
noeg deed en uit eigen beweging ook de 19de-
eeuwse lijsten in zijn onderzoek betrok. Van
het bestaan van deze lijsten raakte hij pas op de
hoogte toen hij al twee jaar bezig was met zijn
naspeuringen. Pas op zijn uitdrukkelijk ver
zoek werden deze lijsten aan hem uitgeleend.

Ook ontstond er soms discussie over de uit
leg van zijn onderzoek. Daar waar hij niet hon
derd procent zekerheid kon geven, en dat was
natuurlijk vaak het geval, gaf Van Beuningen
dat ook aan. Het bestuur ging er echter van uit
dat een afstamming die eenmaal op papier
stond een vast en onomstotelijk gegeven was.

Er zijn verschillende malen bijeenkomsten
geweest om de onenigheden bij te leggen,
waarbij de Rijksarchivaris in Noord-Holland
als onafhankelijk deskundige optrad.

Telkens werd Van Beuningen in de discus
sies gesteund door de Rijksarcliivaris. Lütein-
delijk kon hij in mei 1935, bijna twee jaa r later
dan verwacht, zijn werk afronden.

In 1935 bracht Van Beuningen zijn definitieve
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rap p o rt uit m et daarbij de  afstam m ingslijsten
van ongeveer 1300 families. H et bestuu r stelt
voor om  een  ied e r in staat te stellen voor vijf
gu lden  een  afschrift te kopen . Enkele bestuu r
ders vonden  dat te duur, w aarop I.uden  op
m erkte dal /ij n ie t e rg  ree l voor hun  voor
ouders over h adden . U iteindelijk  w erd de
prijs vastgesteld op ,/2 ,50 .

H ierm ee  werd deze roerige periode  over de
u itkering  afgesloten. Slechts een  enkele maal
kwam e r nog  een  kwestie aan  de  o rde. In  1936
kwam de k an to n rech te r e r  nog  één  k eer aan
te pas om  een  uitspraak  te doen  over de fami
lie Bakker.

Sinds h e t a rch ie f van Stad en  L ande w ordt be
h eerd  in h e t S tadsarch ief van N aarden  is de
belangstelling  en  h e t gebru ik  van h e t a rch ief
en  m et nam e van de  afstam m ingslijsten toege
nom en . N og altijd zijn m ensen  geïn teresseerd
in de vraag o f zij stam m en uit een  Erfgooiers-
geslacht. Als dat zo blijkt te zijn, k u n n en  zij in
h e t a rch ie f een  gro te  hoeveelheid  genealogi
st lie in form atie  v inden. H elaas zijn g ro te  de
len van het a rch ie f nog  slecht toegankelijk
voor h e t d o en  van historisch onderzoek .

Voor dit artikel heb  ik in de eerste plaats ge
bru ik  gem aakt van de p lakboeken  m e t krante-
knipsels be tre ffende  Stad en L ande. Deze om 
vangrijke collectie is een  rijke b ron  voor tal
van onderw erpen ; elk deel is voorzien van een
trefw oordenindex . De m aterië le  toestand  is
vrij slecht, veel delen  zijn aangetast do o r
roest, zuu r en  schim m el.

Zoals gezegd zijn de  (afschriften) van de
oude  ledenlijsten  van 1708, 1805, 1836 en
1876 niet in h e t a rch ie f gevonden . Van Beu-
n ingen  heeft ze voor zijn o n derzoek  verw erkt
in een  kaartsysteem . Per plaats zijn de  perso
nen  die op  de lijsten voorkom en alfabetisch
gerangschikt, m e t een  verm eld ing  op  welke
lijst zij voorkom en.

Zijn e in d rap p o rt is o p genom en  in het a rch ie f
van Stad en L ande. Alle afstam m ingslijsten die
hij heeft vervaardigd zijn gerangsch ik t p e r  ge
m een te . Deze zijn in kopie te raadplegen  op  de
studiezaal van h e t stadsarch ief N aarden .

D aarnaast zijn e r  ook nog  enkele dozen m et
genealogische aan teken ingen , kladlijsten e.d.
die nog  n ie t toegankelijk  zijn. O ok van fam i
lies die u iteindelijk  zijn afgewezen zijn genea
logieën bew aard gebleven.

D ieper verstopt zijn in he t a rch ie f nog  veel
m eer genealogische gegevens te v inden. De
jaarlijkse aanvragen om  op  de ledenlijst ge
plaatst te m ogen  w orden m oesten  w orden
voorzien van bewijsstukken. M eestal ging h e t
om  een  overgang van vader op  zoon en  vol
stond  een  geboortebew ijs. M aar d aar waar dat
n iet h e t geval was v inden we soms com plete
genealog ieën  als bijlage.

O ok de gedeta illeerde  rechtbankvonnissen
van de  kwesties die voor h e t k an to n g erech t
zijn gekom en, o n d e r  m eer over de  families
Schaap, Bakker, H ogenb irk  en  H om , zijn aan 
wezig in h e t archief.

Inm iddels is een  w erkgroep gestart die zich
tot doel heeft gesteld om  m et de kennis en
h u lpm idde len  van tegenw oordig  een  defin i
tieve genealog ie  te m aken van alle E rfgooiers.
Een klein groep je  is beg o n n en  m et de ge
m een te  Busstim. Zij o n d erv inden  d a t h e t werk
dat Van B eun ingen  in de jaren dertig , alleen
en  slechts gew apend m et pen  en  papier, m et
rech t een  m onn ikenw erk  g enoem d  m ag wor
den . B elangstellenden  die aan flit p ro ject wil
len m eew erken k u n n en  con tac t o p n em en
m et de h ee r L.). de B eer (telefoon  (033) 455
35 97 o f  em ail bep .bert@ tref.n l).

* Dit artikel werd eet tier onder de titel ‘Stad en
Lande gaat u itkeren’ gepubliceerd in Gens Nostra,
jrg . 54 nr 4/5 .
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H et koektrom m eltje voor de Echte Gooi-
sche M oppen

A ns Koenders-Kuijer

,«

-

Zijn zoon Johan Kuijer, die later de zaak voort
zette, wilde in de ja ren  dertig de productie
van de Echte Gooische M oppen uitbreiden.
Hij nam personeel in dienst dat het inpakken
verzorgde, en vertegenwoordigers die de Ech
te Gooische M oppen bij cotnestibleszaken
dooi het hele land aan de man brachten. Hij

investeerde daar veel geld in
m aar doo r he t u itbreken

van de Tweede W ereldoor
log moest dit project he

laas worden gestopt.

Antonius Andreas Kuijer werd in 1860 gebo
ren te Driebergen-Rijsenburg (U). Hij begon
in 1892 een brood- en banketbakkerij in de
Cattenhagestraat 29 te Naarden. Hij speciali
seerde zich in het bakken van de Echte Gooi
sche Moppen. Deze koekjes verpakte hij in
speciaal gemaakte koektrommeltjes. Deze wa
ren versierd met een afbeelding van Mauve en
van een Goois landschap.

Hij verzond een aantal koektrommeltjes,
gevuld met de Echte Gooische Moppen, per
schip heen en weer naar het voormalig Neder-
lands-Indië. Na terugkom st in Naarden ble
ken de koekjes nog kersvers!

Voor zijn product kreeg hij in 1894 op de In
ternationale Bakkerij-tentoonstelling te Am
sterdam, waarvan H.M. Koningin-Regentes
Emma bescherm vrouwe was, de
hoogste bekroning.
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Jan Feith (1874-1944)
Geestig journalist en schrijver van gezonde,

frisse jongensboeken 1 1 M.J.A. van der Heide

Jonkheer Johannes Feith werd op 12 mei 1874
in Amsterdam geboren als derde kind in een
gc/.in van zeven kinderen. Zijn vader. Jhr Mr
Pieter Ruiger Feith (1837-1909), was vice-pre
sident van de Hoge Raad der N ederlanden.
Ja n ' maakte het in het ouderlijk zo bont, dat
hij ‘uit huis’ moest. Hij verruilde het Haagse
Bezuidenhout voor Haarlem, waar hij op de
HBS gedaan werd en in huis kwam bij de defti
ge en hartelijke familie De Graaff, waar meer ‘on
evenwichtige’ jongens van zijn lastig slag gefatsoe
neerd moesten worden. Mr F.A. de Graaff was le
raar staatsinrichting, geschiedenis en boek
houden aan deze HBS.-'

Hier bracht |an Feith zijn ‘vlegeljaren’ door
met (de latere voordrachtskunstenaar) Albert
Vogel (1874 -1933). Deze ‘debu teerde’ er als
elf-, twaalfjarige omstreeks 1885 met de klas
als toehoorder en de leraar Nederlands als
kunstrechter met een voordracht van het ge
dicht ‘Abdel-Kader’ van Ter Haar. Als laatste,
in alfabetische volgorde, was het magere, mieseri-
ge slungeltje uit de achterste bank aan de beurt.
Zijn eerste optreden was een gebeurtenis. De klas zat
paf, de verrassing was algemeen. “Lang niet onaar
dig, kereltje!... als je op die manier voortgaat, zul je
misschien nog wel ’s behoorlijk leren voordragen!’’
Deze HBS-tijd vinden we in extensoterug in het
eerste jongensboek van Feith, Uit Piet’s vle
geljaren ( 190b), waarin naast de auteur zelf in
de persoon van Piet Schalier, Albert Vogel
alias Bram Kogel de andere hoofdpersoon is.
getrouw getekend als oprichter en voorzitter
van de jongens-komedie-club Advendo en als
dram aturg, regisseur, souffleur, schermopha-
ler (en in minstens nog tien functies m eer).
Nog een klasgenoot was (componist) Guillau
me Landré (1874-1948), die als Karei Kwant
in het boek al een mars publiceerde.

Ook Antony Fokker was later leerling aan
deze HBS, die een enorm e reputatie had. De
leerlingen kwamen zelfs uit Nederlands-Indië.
Fokker, knaap met een chronische ongedurigheid

Ja n  Feith (Foto in: Boekenweekgeschenk 1932).

en afteer der vaste schoolbanken, vroeg de direc
teur op een gegeven m om ent veertien dagen
extra-schoolvacantie om een uitvinding te doen...
en keerde veertien jaar later als gevierd vlieg-
tuigdeskundige terug voor het feestelijk jubi
leum van de I IBS. Op deze reünie biechtte
Feith op dat ook hij geen Haarlems H.B.S.-eind
diploma in de feestrok had stekend

Een opleiding aan de Handelsschool in Am
sterdam voltooide Jan  Feith daarna wel en zijn
eerste baan was bij een handelsbank (Soera-
baiasche Bank) en de Stoomvaartmaatschap
pij ‘N ederland’.
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S p o r t

A anvankelijk leek  Feith in de  wieg gelegd te
zijn voor de sport. In H aarlem  kwam hij in
aanrak ing  m e t de  g ro te  sp o rtp io n ie r Pim Mu-
lie r' en hij beo efen d e  alle m ogelijke sporten ,
w aaronder ook  go lf en  tennis. Hij voetbalde
in de voo rhoede van de eerste  N ederlandse
voetbalclub  H [aarlem se]FC , landskam pioen
van h e t eerste  uur, en  was lid van de Atletiek-
club  ‘De D am iaatjes’. M aar zijn k rach t lag in
h e t w ielrennen . Als w ie lrenner w erd hij na de
legendarische Jaap E den de eeuw ige ‘tw eede’
(op een  w edstrijd in A rnhem  en in 1893 in het
kampioenschap vasteland over 1 E. Mijl). In 1892
was e r  al een  eerste  succes geweest: in L onden
op  de  in te rn a tio n a le  w edstrijd van vier N eder
landse tegen  vier Engelse w ielrenners van de
C atford-C lub behaalde  hij m et R adem aker de
overw inning d o o r als eerste  te  fin ishen. In
1893 won hij h e t ‘R adem akersch ild ’ en  de Sit-
tardse beker.3

De spo rtbeoefen ing  kon hij goed com bine
ren  m et zijn g ro te  liefde schrijven, a lle reerst
dus schrijven over zijn in teresse, de fiets. Zo
verscheen in 1890 o n d e r  zijn redactie  H e t rij
wiel, G eïllustreerde  K alender voor den  w ieler
spo rt. V oor de  ANWB [A lgem ene N ederland 
se W ielrijders B ond] verzorgde hij de W ielrij
ders Scheurkalender van 1895. Van d a t ja a r
stam t ook  h e t ‘oo rspronkelijk  w ielerblijspel’
in d rie  bedrijven, De P apa  van Daisy Bell. In
h e t k ad er van h e t 10-jarig bestaan  van de  Am
ste rd am se  W ielrijders V eren ig in g  E .D .O .
[= E en d rach t D oor O verw innen] red igeerde
hij in 1899 h e t gedenkboek . H e t eerste hoo fd 
stuk, over de  gesch ied en is  van d e  club ,
sch reef hij zelf. In 1900 stelde hij, m et de  hu lp
van vele m edew erkenden , H e t boek d e r  sp o r
ten  sam en, evenals ‘H et Rijwiel’ een  uitgave
van Van H olkem a & W arendorf.

Als sportieve prestatie  van Feith  no em en  we
h ie r  v e rd e r h e t schaatsen  (E lfs ted en to ch t
1909) en  h e t skiën (A lpen-w intersport, 1914).
O ok dook  hij h e t luch tru im  in (Een w eek als
vliegm ens, 1910) en  was als verslaggever p re 
sen t bij de  p ro efto ch t van de  eerste  N eder
landse o n d e rzeeë r ‘L ucto r e t E m erg o ’. De
drie  feuilletons h ierover in h e t A lgem een
H andelsb lad  verw erkte hij to t een hoofdstuk
in h e t jongensboek  In de H ollandse brand ing
(1917).

‘E e rs te lin g e n ’

Als eerste  boek  noem t Feith zelf Reis n aar de
Levant (1894), sam engeste ld  uit ‘reisbrieven ',
die ook in het tijdschrift ‘I Ion en  Trouw ’ (Am
ste rd am ) versch en en . O o rsp ro n k e lijk  had
Feith  jr. deze schooljongensachtige reisbrie
ven u it G rieken land  en Klein-Azië aan  zijn
ouders  geschreven. Zijn vader financierde  de
uitgave van de  b u n d e l (’ft vergeeflijke gril) , die
feitelijk aanleiding geweest is voor het kiezen van de
schrijversloopbaan; want door vaders vriendschap
met fan  Boissevain, directeur van de S.M. “Neder
land”, kwam ik bij diens broeder Charles Boissevain
bij het Amsterdamse “Handelsblad" terecht., schrijft
Feith  in een  ‘L e tte rkund ig  T estam en t’, dat
D aalder in zijn historisch-critisch overzicht
van de N ederlandse  k in d e rlite ra tu u r opnam ."
Hij schrijft daar ook: Het schrijven is mij steeds
een tweede natuur geweest. En het is vooral het
schrijven op zichzelf, minder de publicatie ervan, al
vormde het mijn broodwinning, welke mij tot inner
lijke bevrediging en lot geluk heeft gestrekt. De weini
ge gedichten die ik schreef hebben geen waarde als
poëzie; ik beschouw ze eds stemmingsuitingen van
mijzelf

Een tw eede boekje is de H erinnering  aan
h e t b loem encorso  van 12 april 1896, do o r
Vaarzon M orel rijkelijk ge ïllu streerd  en  bij Er
ven F. B ohn in H aarlem  verschenen . De
au teu r w erd slechts m et de in itialen  J.F. ver
m eld.

De cum ulatieve catalogus B rinkm an laat
zijn oeuvre aanvangen  m et Pillen voor Jo e
(1900), 'rekeningen, m et bijschrift van Kees van
P on ten  en  geeft een  totaal van 72 verm eld in
gen  van geschriften  van Feith. H ie ro n d e r val
len  niet verspreide publicaties, m aar wel pu 
blicaties waarvan Feith h e t voorw oord sch reef
o f die o n d e r zijn redactie  verschenen . H et
L ectuur-R epertorium  van h e t A lgem een Se
cre tariaa t voor K atholieke B oekerijen geeft 48
publicaties. Mijn ‘defin itieve’ lijstje kom t al
over de h o n d e rd . De opzet van dit artikel is
om  aan  de h an d  van een  aan ta l boeken  een
tipje van de slu ier ro n d  de  o n b ek en d e  Jan
Feith  op  te lichten . Hij was in h e t bekende  ju 
ristengeslacht, d a t te ruggaat to t de  E lburgse
Rhijnvis Feith (1390-1462) en  waarvan de ro
m antische schrijver Mr. Rhijnvis Feith (1753-
1824; bu rgem eeste r van Zwolle) he t bekendst
zou w orden , een  b u itenbeen tje , toen  hij voor
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de journalistiek  koos. Zijn oudere  b roer
Rhijnvis (1868-1953) zou hel tot president van
de Hoge Raad brengen.

Algemeen Handelsblad

In 1896 trad Feith als ‘jongste verslaggever' en
‘volontair’ in dienst van het Algemeen Han
delsblad, een debuut met volle kracht, want
iemand als Boissevain beschouwde de verslagge
ver!] als een der nuttigste juncties. Hij schroomde
ook niet aan het jongste redactie-broekkie soms be
langrijke opdrachten te verlenend Zo maakte
Feith in dat eerste jaa r al kennis met Dr. Kuv-
per, die -  als journalist toen op zijn hoogte
punt -  door de universiteit van Princetown
(V.S.) genodigd was voor een serie voordrach
ten. De karige m ededelingen die hij los wist te
peuteren stonden natuurlijk ’s avonds in ex-
tenso in Kuypers eigen antirevolutionaire
Standaard. Bij een volgende ontm oeting, ruim
tien jaar later, hadden de heren elkaar m eer
te vertellen: Kuypers reisboek ‘Om de Oude
Wereld-Zee’ was verschenen, en Feith had net
als journalistieke opdracht een reis om de we
reld gemaakt en daarover zijn feuilletons ge
schreven. Hij legde Kuyper zelfs een pro
bleem voor!

G edurende vijfentwintig jaar, tol aan zijn
vertrek naar Indië, werkte Feith bij het Han
delsblad, vanaf 1905 ook als redacteur. Een
stroom feuilletons verscheen er in die jaren .
Naast het fietsgebeuren had ook het opko
m ende autom obilism e zijn aandacht. Zo
schreef hij voorjaar 1905 vier feuilletons over
een driedaagse tocht per auto door geheel Nederland.
Stof jassen en lakense witte petten behoren tot de uit
rusting van de deelnemers. I)e scholen krijgen een
uur vrij a f om de colonne te zien voorbijtrekkend
Van de vele pennenvruchten maakte hij diver
se bundels.

Twee bijzonderheden het Handelsblad be
treffende m oeten hier nog genoem d worden.
In het avondblad van 12-12-1907 startte een
nieuwe rubriek Onder de streep, een verzame
ling losse stukjes, aardigheden en allerlei, waarvoor
feith  verantwoordelijk was. Zij verscheen bij
na dagelijks, eindigde meestal met een raad
seltje of een schaak- of dam probleem  en werd
een der m eest gelezen rubrieken van de
krant. D aarnaast d ien t het geïllustreerde

weekblad voor de jeugd Onze Kinderen ge
noem d te worden. H et verscheen van 1903 -
eind 1914 als bijlage bij het Algemeen Han
delsblad. Ook hierin droeg Jan Feith, die
vooral als kinderboekenschrijver bekend zou
worden, zijn steentjes bij.

Autodidact

Over het schrijven, zijn tweede natuur, stelt hij
in 1932: Ik schreef dm te ... schrijven, ’t Was mijn
beroep; ik werd er voor betaald. Maar daarnaast
joeg die heerlijke, moeilijk te ontleden schrijversdrift
me op, om toch maar te schrijven, te schrijven, te
schrijven. Hij was dan ook een veelschrijver,
maar ’t liefst was hij uitsluitend roman- of to
neelschrijver geworden. Hij was autodidact:
noch op belletristisch, noch op dramatisch terrein
heb ik zo goed als ooit een raadsman ontmoet, die
mij met enige steun van dienst is geweest [...].
Nooit-of-te-nimmer heb ik voorlichting, hulp of rich-
tingwijzing van andere schrijvers genoten. Zij ver
scholen zich achter hun kritieken; ze verschansten
zich in hun kliekjes; ze ontweken, vermeden, ont
glipten. En produceerden maar ‘recensies’. Zijn
standpunt is: elke schrijver moet op eigen benen
slaan, uitsluitend moet hij op zichzelf afgaan, en
van enige verwachting op kameraadschappelijke
voorlichting moet hij liefst veraf blijvend

De onwaarbare aansporingen, dikwijls niet zacht
noch mak, en onmisbare steun kwamen van de
kant van de oudere H andelsbladcollega’s
Boissevain en Chr. Nuys (die de buitenlandse
overzichten verzorgde en uit het hoofd over
een fenom enaal arsenaal citaten beschikte -
zijn stokpaardje), en jongere collega’s als Mr.
Jan Kalff (die in 1894 onder pseudoniem  Gio
vanni al de toneelkroniek verzorgde) en G.K.
Elout (die in 1901 als speciaal correspondent
voor ’s-Gravenhage werd aangesteld, een no
vum voor een krant), om een enkele naam
noem en.

Toch zocht Feith wel contact met collega-
schrijvers. In 1906 werd hij lid van de Maat
schappij der Nederlandse Letterkunde; ook
nam hij zitting in het bestuur der Vereniging
der Letterkundigen.
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Naar Hilversum

In maart 1904 vestigde Feith zich in Hilver
sum, Hoge Naarderweg 70 (villa ‘Veldhoeve’).
Hij was op 14-4-1898 in Hilversum in het hu
welijk getreden met Johanna Elisabeth Maria
de Koek (geb. 8-10-1877, dochter van een ma
kelaar in effecten). Er kwamen twee kinderen,
in 1899 dochter Johanna en in 1901 zoon Jo
hannes Elisa Richard.

Ook in Hilversum liet Feith zich niet onbe
tuigd, zoals we in het ‘Gedenkboek Hilversum
1424-1924’ (1924) kunnen lezen. Al in de herfst
van 1904 was hij met Ledeboer, Brandsma, mr
E. Philips en Uyt den Bogaard oprichter van de
Hilversumse Hockeyclub. Vanwege de Mixed
Hockey Club moesten er ook dames in het be
stuur vertegenwoordigd zijn. Zodoende werd
o.a. Mevrouw Feith tot commissaris aangesteld.

Ook aan de tennisclub is Feiths naam onlos
makelijk verbonden: De speeches van deze all
round sportsman hij de uitdeling van de prijzen
aan de nationale kampioenschappen [aan de Bus-
summergrintweg] verbonden, vormden steeds een
evenement in de geschiedenis der Hilversumse
Laivntenniswereld.

Maar met name speelde Feith een rol bij de
realisering van het Gemeentelijk Sportpark
(1919-1920)."’ Dudok vroeg hem, bestuurslid
van ‘Het Nederlandse Sportpark’, dat het ini-
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Brief d.d. 22 mei 1917 neen Dudok:
Gevolg gevende aan Uw vriendelyk verzoek, waartoe ik
eerst heden kon komen -  aangezien ik gedurende een
maand ongesteld was, en den overigen lyd besteedde met
links en rechts zoowel huilen Hilversum als onder sporten
de plaatsgenoten advies in te wennen — bied ik u hierby
aan inliggend schets-krabbellje (een niet op schaal gelee-
kende plattegrond) voor een door onze Gemeente ten oosten
van den Ulrethlschen Weg eventueel te ontwerpen alge
meen Hilversumsch Sportterrein.
(Streekarchief Gooi en Vechtstreek)
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d atie f nam  to t de  bouw  van h e t A m sterdam se
Stadion in 1914, om raad. Feith sch reef Du-
dok  op 22 mei 1917 een  b rie f m et een  uitge-
w erkte schets, d ie D udok voor zijn definitieve
ontw erp  voor een  g roo t deel gevolgd heeft.
H et sportpark  m oest m ultifunctioneel zijn.
O p de  vier bijvelden konden  sporten  als korf
bal, hockey en cricket beoefend  w orden, he t
hoofdveld was voor voetbal en atletiek. ( )m de
velden liep de baan voor lange-afstandloop,
w ielrennen , m otorraces, paardenkoersen  en
harddraverijen . H et G edenkboek  H ilversum
verm eldt te rech t dat de technische adviezen ver
slecht vierden door /hr. jan Feith.

Iu deze H ilvcrsum se tijd viel Feith dan  ook
de eer ten deel tot e revoorzitter van de Ne
derlandse  Sportpers ben o em d  te w orden. Ver
m eldensw aard is ook, da t hij in 1917 m et Is.
Q uerido  een  Algemeen Weekblad voor stad en
land ‘De F o ren s’ op rich tte , een  uitgave van de
H ollandsche U itgevers-M aatschappij A m ster
dam . H et bestond  twee jaar: m et n u m m er 52
van 29 m aart 1919 (tw eede jaa rgang ) kwam er
een  e inde  aan het blad. Q uerido , die sedert
o k to b er 1905 de ‘L etterkund ige  K ron iek ’ in
h e t H andelsb lad  verzorgde, was een  g roo t be
w onderaar van Feiths journalistieke feuille
tons en  kenschetste  deze een  keer als schetsen
van een kunstenaar.

Dat een m an als Feith contac t had met be
kende s treekgeno ten  spreekt voor zich. Een
enkel voorbeeld . De in Bussum w oonachtige
Ivans d eb u tee rd e  in 1917 op 51-jarige leeftijd
m et de detective ‘De m an uit F rankrijk '. H et
boek w erd geschreven na een  w eddenschap
m et v rienden , o n d e r  wie Feith. Deze sch reef
dan  ook  het voorw oord bij de  eerste d ruk ."

Met de Bussumse Glinge D oorenbos, de m a
ker en zanger van het levenslied (‘apostel der
b lijm oedigheid ' zou S trengho lt hem  in een
interview ' in A stra m aart 192(i n o em en )
sch reef hij in 1917/1918 De jonge Willem Ba-
rendz., een  ‘vaderlands zangspel van verbeel
d in g ’. Feith speelde zelf de rol van de oude
W illem B arendz. en  had  op  de genera le  repe
titie even tijd voor een interview  voor ‘Jongens
leven’, Modern fongenstijdschrifl [1918, Jrg.1
p.7 8j.

O ok zijn ‘vaste’ illu s tra to r Willy S luiter
w oonde in het G ooi.1-

Tot zijn vertrek  n aa r Ind ië  in 1921 w oonde
Feith in H ilversum . Familie (er bestaat een  Fa

milie-Vereniging Feith) w eet nog  m ee te delen ,
dat hij ook graag poppenkast speelde. De ver
halen  w aren d o o r hem  zelf geschreven en de
p o p p en  w erden  d o o r zijn vrouw gem aakt. Bij
zijn huis in H ilversum  was een  kas m et o rch i
deeën  die hij voor een  deel zelf uit N eder
lands Ind ië  had  m eegenom en .

Illustreren

Een van de prettigste schrijfvormen vond Feith he t
jo n g ensboek , en  d aar hij -  iels wat in de H aar
lem se tijd al gebleken was -  een  voortreffelijk
tek en aar was, voorzag hij bij voorkeur zijn
boeken  ze lfvan  de zgn. ‘zwartjes’ (s ilhouette
ken ingen ). Een van zijn eerste boekjes waren
zelfs teken ingen , Pillen voor Joe (1900).

O ok de journalistieke ‘feu ille tons’, die hij
p lach t te b u n d e len , illu streerde  hij soms zelf.
Zo verscheen, ook in 1900, een  eerste  bundel:
Uit het land van hertog Hendrik, tien reisbrie
ven van het A lgem een H andelsb lad  u it Meck-
lenburg-Schw erin, w aar hij g ed u ren d e  de  ver
lovingstijd van H.M. de  K oningin een  tijd ver
toefde, was verluch t m et eigen teken ingen  en
fo to ’s. In 1905 volgden Schetsen van een jour
nalist, uitgegeven d o o r Scheltens & Co. Am
sterdam  die zijn voornaam ste  uitgever zou wor
den . De S tandaardcatalogus (1925) no em t van
dergelijke verzam elbundels nog  Kostwinners
(1900), Zwerftochten (1908) en Van alles en
nog wat [niet in de cum ulatieve catalogus
B rinkm an voorkom end] en sp reek t van hetere
journalistieke waarnemingen en schetsen.1:1

Kostwinners bevindt zich in de bibliotheek
van het Streekarchief voor Gooi en  Vechtstreek.
De stilistisch fraaie, bijna ‘G ouperiaans’ aan
d oende , opstellen  zijn ingedee ld  in de rub rie
ken ‘M uzikale A m sterdam m ers’, ‘A lledaagse
geb eu rten issen ’ eu ‘Gewone m en sen ’. In de
tw eede rubriek  staat het sfeervolle ‘Scharen  in
h e t G oo i’11: in de  im pressie Schaardag w ordt
het vee in m ei n aar de schaarw eide gebrach t,
in Schaarnacht w ordt ge trach t h e t vee clandes
tien n aar de L aarder m een t te b rengen , wat
een vechtpartij m et de veldw achters ten gevol
ge heeft. Eén van de gewone mensen is de be
kende ‘M eester K okadorus’ van het Amstel-
veld. H et stuk ‘A rtis-m ensen’ is de eerste  aan 
zei lot Onze m ede-dieren (1917), een  aantal
goede observaties (o f te wel dierstud'ws van
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Band Onze mede-dieren (1917) van Willy Sluiter.

quasi-wetenschappelijke aard) in Artis. ‘Kostwin
ners’ heeft overigens geen illustraties en de
opstellen zijn jam m er genoeg ongedateerd.

Ook het eerste jongensboek. Uit Piet’s vle
geljaren (1906), voorzag Feith van 100 zwart
jes. H et werd een bestseller en beleefde in
1923 de zesde druk. Hel vervolg op het boek,
Uit Piet’s kantoorjaren (1918), werd eveneens
door hem zelf geïllustreerd en kende weder
om het succes van vele herdrukken. Ook in
dit boek zijn de ervaringen van ‘Piet Schalier’
op kantoor naar het leven getekend.

Gewetensvol uitbeelder van realiteit en droom

Aldus wordt Feith ook gekwalificeerd in het
‘G edenkboek Hilversum 1424-1924’. Zijn jo n 
gensboeken als De geheimzinnige uitvinding
(1910) en Het voorwereldlijk monster (1920)
getuigen van grote fantasie, m aar zijn boeken
gaan even vaak uit van de realiteit. Voor Op
het dievenpad, Verhalen uit het leven van een Am
sterdamse rechercheur (1907) en het vervolg Het
verhaal van den dief (1910) trok Feith donker
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A m sterdam  in. Een verslaggever van H et Va
d erlan d  schrijft daarover in een  besprek ing
van het sprookje T er zonne (1902). Hij gaat
m e tF e ith  zelfs liever ter dievenkroeg dun Ier zon
ne. Toen we daar laatst bij R inus zaten, in ’t ‘Gou
we Anker’ aan den Zeedijk; toen we dwaalden door
arrestantenhokken, door de lugubere statigheid van
rechtszalen, door de helse monotomie van cellen bij
dag en cellen bij nacht, toen heb je me wat gedaan,
kerel [...]. Toen, als je me liet zien, hoe met gummi
stok, ambseed, toga, bef en dwangbuis een menselijk
mens correct en deftig, geheel naar de eis van beroep
en ambt, langzaam werd vernield, toen heb je me
aangegrepen, toen heb ik de eerbiedwaardige geeste
lijke kracht van jou, mijn leidsman gevoeld [...].
Amsterdam grijpt je. Mei zijn gore, smookige reuzen
armen van stralen pakt het om je; het persI in zijn
hele klemming al de kracht van een nieuwe dag uit
je... Dat is reportage -  waarvan jij en Brusse de ho
gere vorm hebben weten te vinden. Goed. M aar als je
dan de dingen die je met al je eigen kracht uil 7 ech
te, grote leven puurde, in de krant hebt gekwakt, zoo
als je 7 zag, levend, en bloedend, en dromend en rot
tend, het leven... dan been je weer naar je treintje.
om  onderw eg  n aar H ilversum  van de n a tu u r
te gen ie ten  en  vervolgens een  misgreep te
schrijven, ‘een  sprookje van vruchteloos vlie
g e n ’ van de  v linder M achaon, die n aar de zon
vliegt en d it m et de  dood  m oet bekopen .

O ok h e t avon tuu r m et H e t valse Russische
goud (1910) heeft Keith zelf beleefd. Een Ne
derlandse  firm a was e r voor ƒ25.000 ingevlo
gen  bij een  ben d e  Russische zw endelaars, die
kopervijlsel voor goud  verkocht. Een A m ster
dam se rech e rch eu r zou m et Feith op o n d e r
zoek uit. Toen deze ziek w erd, trok  Feith  zelf
naar W arschau en wist tot de ben d e  d o o r te
d ringen  en  deze te on tm askeren , 'lo t d rie
m aal toe m oest het H andelsb lad  verzekeren,
d a t h e t boek een  getrouw e beschrijving van
h e t geb eu rd e  bevatte. De S tandaardcatalogus
(1925) sp reek t van een goed verhaal om tot be
hoedzaamheid te manen.

O p deze plaats d ien en  Feiths ‘m aatschappe
lijke’ boeken genoem d te worden: Misdadige kin
deren  (1911), Zieke k inderen  (1912) en Ver
w aarloosde jeu g d  (1918). W ederom  trok Feith,
d itm aal m e teen  ‘am btenaar-der-K inderw etten’,
lugubere  ach te rb u u rten  in om  zijn ‘k lan tjes’ te
zoeken, Professor G.A. van H am el, de Pro-
| uven tul e-m an, sch reef h e t voorw oord voorlie t
eerste  boek en Professor Pel was de au to rite iten

zijn bron  inzake de  tuberculose. H etom slagvan
deze drie boeken werd getekend do o r Feiths goe
de vriend A lbert H ahn.

Wereldreis

In 1907 kreeg Feith d rie  m aanden  ‘vrij’ van
het H andelsb lad  voor een  journalistieke reis
om  de wereld. Dit leverde een  serie van 33
feuilletons op  over landen  als Rusland, Sibe
rië, Japan en A m erika. Feith sch reef daarin
vooral over de gewone mensen, die hij onderweg
herjl ontmoet.; geen statistiek, geen geleerdheid, geen
interviews met beroemdheden.s De afleveringen
w erden  g ebunde ld  tot De w ereld om  (waar
over Frans C oenen  zelfs opm erk te , d a t e r wer
kelijk enkele bladzijden in voor kwamen, welke aan
literatuur zouden doen denken). De w ereldreis le
verde ech te r m et nam e het w ellicht bekendste
jo n g en sb o ek  van Feith  op: De reis om  de we
re ld  in veertig  dagen, of de zoon van Phileas Fogg
(1908). H et boek beleefde zes d rukken . De
eerste  d ruk  voorzag Feith  ze lfv an  de  nodige
teken ingen ; bij de volgende d rukken  w erkte
hij sam en m et Willy Sluiter.

Feith d ro eg  h e t boek natuurlijk  op  aan  Jules
Verne die hij in 1900 -  enkele  jaren  voor d iens
dood  -  nog  in A m iens geïnterview d h a d .1’

In Feiths boek m oest de  zoon van Fogg, om  de
erfen is van zijn vader in de  wacht te slepen, een
reis om de w ereld in veertig  dagen  m aken. De
reis ving aan in A m sterdam , w aar James Fogg -
hoe kan het an d e rs -P assep a rto u t Jr. (d iea lsb ij
verdienste vaak vreem delingen d o o r de stad leid
de) tot m edereisgezel uitkoos. Feith gaf he tb o ek
nog de ondertite l reis-avonturenboekmee. Hij weet
de  flegm atische E ngelsm an, een  rijke stu d eer
kam ergeleerde  die n im m er bu iten  L o nden  ge
weest is, goed te typeren en voegt de vooruitgang
van de techn iek  (snellere schepen , zeppelin)
waar nod ig  in h e t verhaal in.

Het verschil in reistijd tot Y okoham a was
groot:

Phileas Fogg
Londen-Brindisi 7 dagen
Brindisi-Bombay 1
Bombay-( -al c 11 tta
( -alcutla-Shanghai 1
Shanghay-Yokohama i,

42 dagen
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James Fogg
A m ste rd am -M o sk o u
M oskou-W 1 a d  i w os to k
W1 a d  i w( >s t () k-Ts< >e r< >ega
Ts( >e r< >ega-Yc>koh am  a

3 d a g e n
1 1
2
1

17 d a g e n

Ook de oversteek per schip naar Amerika was
aanzienlijk sneller, 12 dagen tegenover 22 da
gen. De tocht door Amerika m et een ballon
duurde slechts 3 dagen (naast de zevendaagse
treinreis van Fogg sr.). In New York raakten
Fogg en Pass’ elkaar weer eens kwijt, zodat de
oversteek naar Europa met twee verschillende
boten gemaakt werd. Maar gelukkig was er ra
diografisch contact. Eindelijk in Floek van
Holland beland, miste Passepartout de trein
naar Amsterdam waarin Fogg zat. Maar hij
kocht gewoon even een auto, die in Heemste
de de trein al heeft ingehaald. Het slot van de
reis is niet zo sterk: in Halfweg botste de trein
op de auto, zodat de reizigers toch samen de
reis konden voortzetten m et tram en tenslotte

paardenbus. Ze kwamen 20 m inuten te laat op
het Centraal Station aan. Maar Feith heeft als
dramatische vondst en bevrijdende oplossing
het verschil van twintig m inuten tussen de
stads- en stationsklokken in petto, waardoor
de zoon van Fogg en de zoon van Passepar
tout op tijd binnen waren.

Toen de tweede druk op stapel stond, deed
zich voor Feith de ram p voor, dat door een af
zonderlijke wet de werkelijke zonnetijd (die
van Greenwich) tot de officiële Nederlandse
tijd werd. H ierdoor was de ontknoping van zijn
hoek naarde  knoppen. Dit probleem  nu legde
Feith (en dat was de tweede ontm oeting) mi
nisterpresident Kuyper voor, die reageerde:
Uw moeilijkheid is werkelijk viel gering; dat moei
worden erkend!... Als hoofd van de legering zie ik
geen kans de nieuwe weI legen te houden; ik zou
daarvoor te vele belangen van ons voll; moeten opof
feren! A b  auteur en collega moet ik echter dit incident
als van buitengemene interesse beschouwen. En ik
verzoek u mij op de hoogte te houden, nadat u een u
bevredigende oplossing mocht hebben gevonden.

y j  o m

/ f

Jy©©TS.

JANTOifl

DELVENDE

JMi FEiTri

Band De reis om de wereld in veertig dagen (1926, 6e dr.) en De levende M um m ie ( 1929, 3e dr.). Willy S/uiler ontwierp
de banden voor Schellens ó f  Giltay zoveel mogelijk identiek. Op de kofferJ[an] Ffeith],
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De oplossing kwam er, m aar niet zo bevredi
gend . Als de  w ereldreizigers eindelijk  in Am
sterdam  zijn, slaat de klok van de W esterkerk
kwart voor zeven, terwijl het ho rloge  van Pas
separtou t kwart over zeven aanwijst. H et ha lf
u u r  verschil was te wijten aan de sm ak die het
horloge  op  de eerste dag al op het Duitse
grensstation  gem aakt had, w aardoor h e t een
knauw had gekregen, die het oude raderwerk wel
niet vernield had, doch waarvan dan het gevolg
was geweest, dat het uurwerk sedert dagelijks een
voorsprong op de gewone lijd aanwees van een half
uur. Geen enkele dag had Pass' dit verschil echter
hoeven te wijzigen, aangezien het immers dagelijks
ju ist een halj uur was, welke de snelheid van leun
reis hen op de gewone tijdaanwijzing deed inhalen.

Eigenlijk had  Feith de  tw eede d ruk  aan Kuy-
p e r  m oeten  o p d ragen , m aar zo ver g ing zijn
gevoel van collegialiteit nu ook  w eer niet, ver
telt hij in zijn m em oires.

Je a n n e  Reyneke van Stuwe, de  ech tgeno te
van Kloos, was zeer te spreken  over h e t boek.
Ze vond d a t Feith niet als wijze, welwetende pe
dagoog legen k inderen  p raat, m aar ‘h e t w erke
lijke leven’ navertelt: Niels anders doet hij, maar
dat is alles wal nodig is. De jongens wensen niet on
derlicht, bepreekt, terecht gewezen te worden, zij wil
len zich ontspannen, zij willen genieten. En genie
ten zullen ze van  De Reis. Hel is een der aardigste
jongensboeken die ik ooit gelezen heb."'

ANWB

Naast zijn d rukke jou rna lis tieke  bezigheden
was Feith van 1906 tot 1921 lid van het alge
m een b estu u r van de ANWB [A lgem een Ne-
derlandsch  W ielrijders-Bond ].

Niet alleen  had  hij als a u teu r van fiets- en
sp o rtlite ra tu u r zijn sporen  verd iend , m aar
ook  op  het geb ied  van de topografie  en gid
sen stond  hij zijn w oordje. In het kader van
het 2ö-jarig ju b ileu m  van de  ANWB in 1908
v ersch en en  van zijn h a n d  d e  v ier fraa ie
ob long-banden  (37x28 cm .) Ons eigen land
(deel 1 'Pussen Amsterdam en Arnhem).

In 1910 verscheen Tussen de zeeën en ach
ter het duin. Van flat jaar is ook Groot-toeris-
nie, voord rach t m et lich tbeelden  (de redactie
com m issie van De K am pioen zat toen  aan de
K rugerlaan in B aant, m eld t de  B rinkm an).
O ok stond  Feith aan de wieg van de  toeristi

sche ANWB-ftets- en wandelgidsjes, die vanaf
1912 b eg o n n en  te versch ijnen . Van 1914
stam t de  tw eede d ru k  van zijn Te voet van Am
sterdam naar Arnhem.

N og een  enkel voorbeeld  van zijn verdere to
pografische arbeid  in deze jaren . Hij verzorgde
in 191 1 de Prentbriefboekjes Waar wij zijn en
wat wij zagen van A m sterdam  en  D en H a a g /
Scheveningen. Aan de h an d  van verzam elde
aan tek en in g en  stelde hij t.g.v. h e t 50-jarig be
staan van het A m sterdam se V ondelpark  Ons
gouden Vondelpark (1914) sam en. Dal Am
sterdam  zijn b ijzondere  in teresse genoo t blijkt
ook  u it Tingeltangel, Louis Davids beschreven
(1918, m et 50 p en tek en in g en  van Jo rdaan).

Feith sch reef ook voor de A lgem eene Ne-
derlandsche  V ereniging voor V reem delingen
verkeer te ’s-Gravenhage. In  1918 verscheen
N ederland in het heden. H et w erd in verschil
lende  talen bew erkt (1921 Italiaans, 1923 En
gels). Er was veel vraag n aar h e t boek, zodat er
in 1922 een  geactualiseerde  h e rd ru k  ver
scheen.

Elfstedentocht 1909

Als schaatslie fhebber én  verslaggever reed
Feith op  2 ja n u a r i 1909 de eerste 'officiële '
E lfstedentoch t (bu iten  m eded ing ing , h e t he-
gm traject L eeuw arden-D okkum  sloeg hij over,
om  zijn verslag voor het H andelsb lad  te kun
nen  m aken). De toch t was uitgeschreven d oo i
de N ederlandse  B ond voor L icham elijke O p
voeding te Den H aag en w erd georgan iseerd
d o o r de Friese Ijsbond. Van de  22 rijders vol
b rach ten  slechts negen  de tocht. W innaar
w erd de theo log ische s tu d en t H oekstra u it
W arga in 13 u u r en  50 m in. Deze w erd tro u 
wens ‘d ubbe le  w innaar’, w ant ook  de  prijs van
de aardigste tochtbeschrijving, d a t als boekje
Oer de alve stédden fen Fryslan17 uitgegeven
w erd, viel hem  te beurt. Z odoende zijn we vol
ledig op  de  hoog te  van h e t verloop van de
tocht. O p  een gegeven ogenblik  liggen H oek
stra, Oerlof van d e r  Leij en  Feith zelfs aan
kop. O p het laatste tra ject Sneek-Leeuw arden
d o e t zich nog  een  valpartij voor, w anneer Van
d e r  Leij in de schaats van Feith  haakt. H et
drieta l w ordt tenslo tte  ingehaa ld  d o o r Roose-
boom  (uit A m sterdam ), die u ite indelijk  derd e
w ordt. H oekstra  w ordt de w innaar, m ede  do o r
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GERIJMDE EN

GETEEKENDE
M E N E E R  FOCUS,

door

F. DE SINCLAIR.

G e ï l l u s t r e e r d  m e t  r u i m  80  p l a a t j e s  d o o r

C H R I S  K R A S  Kzn,

AMSTERDAM,

VA N  H O L K E M A  & W A R E N O O R F .

Titelpagina F. de Sinclair Meneer Focus [z.j. /.

Feiths aan m o e d ig in g en  als: Toe domineetje,
vooruit nou! Allo, domineetje, een klein eindje nog
maar! Toch schrok H oekstra  zich in de e in d 
fase nog  een  hoedje , toen  hij p lo tseling  h e t
gekras van ijzers ach te r zich hoo rde : Een is er
nog, die niet ver achter me is. Wie is da t? [...]. Een
stem roept: “Ik ben het, Feith!” Nou, daar heb ik
niets op tegen, hij is neutraal.

N og geen  veertien  dagen  na  d e  eerste  toch t
w erd de  Friese E lf S teden  V ereniging opge-
richt. P u n t van discussie was o f  er een  wed-
strijd toch t m oest kom en. Pim M ulier was voor
en  Feith, d ie  g raag  nog een  keer wilde d ee ln e 
m en  (en  w innen) liet van zich h o ren  na  de
o p ro ep  van Mr. M.E. H epkem a in h e t L eeu
w arder N ieuwsblad: U vraagt om adhaesie-betui-
gingen om een mogelijke Elfstedentocht te organise
ren? M ag ik u zeggen, dat ik uw initiatief zeer toe
juich, doch dat het mij zou spijten, indien er voort
aan geen wedstrijd meer was. Met alle ondersteu
ning, Jan  Feith.

O verigens zag Feith  wel in, d a t zo n d er trai
n ing  een  dergelijke to ch t ónm ogelijk  was. I lij
g ing  tra inen , jo g g e n ’, zelfs van zijn b u reau  in

SPORT-SPOT
HONDERD OUD- EN JONG-HOLLANDSCHE GEDICHTEN

GESELECTEERD EN GESILHOUETTEERD DOOR

CHRIS KRAS Kzn.*)

MET G E K LE U R D E  IL LU S T R A T IE S

NAAR SCHILDERIJEN, WATERVERF-

T E E K E N IN G E N  EN PASTELS VAN

POL DOM -  PIET VAN DER HEM

KEES ROOVERS -  WILLY SLUITER

EN BERNARD VAN VLIJMEN

-) PSEUDONIEM VAN JHP JAN FEITH

aW.rv iE E R S T E  B U N D E L

MOORMAN'S PERIODIEKE PERS N V -  DEN HAAG 194!

Titelpagina van Gerijmde en geteekende SPORT-SPOT.
Met dank aan ANWB.

A m sterdam  n aa r I filversum , een  afstand van
dertig  kilom eter. Hij was k laar voor de volgen
de e lfs teden toch t d ie op 7-2-1912 gep land
stond. Feith had  zich o n d e r  schuilnaam  Chris
Kras'" ingeschreven, doch  bleel na een  tele
foontje  da t de to ch t wegens invallende dooi
niet doo rg ing  thuis. Toch g ing deze bij een
tem p e ra tu u r van twee g rad en  door. E r m eld
den  zich slechts 34 deelnem ers. W innaar w erd
De K oning u it A rnhem  in 11 u u r  40 m in. Pim
M ulier vo lbrach t de tocht, Feith  was de  grote
afwezige...

V ijfjaar la ter vond Feith  zich te ou d  om  nog
van de  partij te zijn. O ok toen  voltooide Mu
lier als oudste  d ee ln e m er de (tou r) tocht.

Vliegen

In 1910 b rach t Feith  een  onvergetelijke week
d o o r in Reims op  h e t Aerodrome de Champagne,
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waar het vliegtuig met motor als nieuw transport
middel gepropageerd werd en landgenoten
Henri W ijnmalen en Frits Koolhoven als lucht
pioniers optraden. Dagelijks stuurde Feith zijn
opgewonden brieven naar de krant. Nauwe
lijks was hij weer thuis, of zijn t aste uitgevers
Scheltens & Giltay stonden al op de stoep, mei
de vraag de opstellen ‘heet van de p en ’ te mo
gen bundelen. Een week als vliegmens (1910)
ging al ter perse, terwijl Feith nog lag te beko
m en van zijn eerste vliegtochten. Deze erva
ring leverde een boek over het ‘spannende en
emotievolle bestaan der vlieghelden’ op, Avia
tor (1912). Van Goor gaf in 1914 het kinder
vertelsel Twee kleuters in een vliegmachine
(met de bekende 'zwartjes’) uit. I  it 1921 da
teert de rom an Op vleugels naar Indië, in een
tijd dat deze luchtdienst nog een geweldig
waagstuk was (denk m aar aan de vele ongeluk
ken). Een Nederlandse vliegenier, bekwaam
internationaal vliegkampioen, moet samen
met een allround journaliste van een Haags
sportblad, de afstand van 15.000 kilom eter in
een niet onderbroken vlucht van vier en twin
tig uur volbrengen, zo is de opdracht. Daartoe
bedenkt Feith, dat de vlieger zijn gehele stook-
voorraad in gecondenseerde vorm mee moet
voeren (waarover Fokker op de boven gem e
m oreerde HBS-reiinie vol lof was: zo’n gecompri
meerde hoeveelheid motorbrandstof behoort volstrekt
niet tot de onbereikbare onmogelijkheden).

Hel vliegen kan men tot de sportieve ver
richtingen rekenen, zoals Zalsman, journalist
van de Nieuwe Rotterdamse Courant, dat in
een artikel ‘Sport en literatuur’ in hel Boeken
weekgeschenk van 1937 dan ook doet. Zals
man stelt dat de, literator vreemd en onwetend te
genover de sport staat [...]. Zr schrijven er niet over.
Als voorbeeld noem t hij H enri van Booven, een
sportsman bij uitnemendheid, een cricketer met bow
ling- en battingcijfers om, van te watertanden, die
goede sportjournalistiek bedrijft, m aar nim 
mer tot het schrijven van een rom an met de
sport als achtergrond is gekom en.18 Naast bui
tenlandse voorbeelden is er eigenlijk alleen
maar Den Doolaard (m et het Alpinisme op de
achtergrond in verschillende boeken) en een
roman over zeilsport, Achter de mast, van
Frans Bakker. W anneer men echter het begrip
‘sport’ uitbreidt m et toerisme, luchtvaart, stie
rengevechten enz., dan zou ik, zo vervolgt Zals
man zijn betoog, ook het voortreffelijke werk, dat

mensen als Jan Feith en Meerum Terwogt, I). Hans
enJ.C. Schröder, Henri Meyer en Moorman [...] heb
ben geleverd, in het licht behoren te stellen.

Zalsman eindigt zijn relaas met het gege
ven: Wel zijn er vrij veel goede jongensboeken over
sport geschreven: Jan Feith, /.B. Schuil [1875-
1960] en een deren hebben op dit gebied knap werk
gelei ’erd.

Als voorbeeld neem  ik De levende
mummie, of de sportkampioen van vóór 2000jaar
(1915). Het is een stuk ‘fantastiek’: een tot le
ven gewekte mumm ie van een jongen, die in
Griekenland de m arathon had gewonnen,
wint deze ook bijna in Am sterdam . Hij
schrom pelt achter vlak voor de finish ineen
tot een talism an. De Standaardcatalogus
(1925) ziet het boek zelfs als waarschuwing te
gen het overdrijven van sport. De sportbeoefe
ning is het enige waarmee de Griekse jonge
ling zijn kornuiten steeds weer opzadelt.

Een veelheid aan publicaties op sportge
bied zou er nog volgen. In 1920 schreef Feith
voor de Sijthoff's Bibliotheek van lichamelijke
opvoeding het ‘betoog van de lichamelijke op
voeding', De drie K’s, Kennis, karakter, kracht.

Van latere datum  is Jongens, wat is cricket
( 1928, met Tonny de Beus) en De goal. Sport
en tire in 3 bedrijven (1935, met G.P. van Ros
sein). In 1941 verscheen onder auspiciën van
de Vereniging ‘Oost en West’ Sport in Indië,
dat hij van eigen tekeningen voorzag. O nder
zijn bekende pseudoniem  Chris Kras Kzn se
lecteerde en silhouetteerde Feith in 1941 Ge
rijmde en geteekende sport-spot, honderd
oud- en jong-Hollandsche gedichten.

W.O. I

Een hobby van Feith was het verzamelen van
karikaturen en spotprenten, met nam e over
WO I. Al in 191 5 liet hij De oorlog in prent. Ka
rikaturen uit de verschillende landen, verschijnen.

Als oorlogscorrespondent was Feith de laat
ste oorlogsm aanden van 1918 in Zeeuws
Vlaanderen, vanwaar de beschieting door de
Engelse oorlogsvloot en het zich terugtrekken
der langs de hele kust ingegraven Duitse troe
pen duidelijk te volgen was. Feith trok als eer
ste N ederlandse journalist de elektrische
grensversperring van V laanderen over, en
toog op een van de predikant van Sluis ge-
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leende fiets richting Ostende. Hij werd voor
spion aangezien en gevangengenomen. Als
onzijdig Hollandse, journalist werd hij na kort
krijgsberaad echter weer vrijgelaten en door
een noordwaarts m archerend Belgisch regi
m ent opgepikt. De com m andant ervan m een
de in hem Wilson te herkennen: Parbleu! On
dirait que c ’est Wilson luimême!, waarop Feith
haastig liet volgen: Et quand je vous dis que les
Allemands sont partis, et que je  vous apporle la
p a ix lFeith kreeg een escorte tot de grens, het
werd de meest geëm otioneerde dag uit zijn
journalistenbestaan.

H et leverde de nodige feuilletons in het
Handelsblad op en het boek Met de Belgische
troepen door Belgie (1918). In ‘Voorbijgan
gers’ kom t uitvoerig de Slag bij Yperen van
april 1918 aan de orde. Een tweede album ka
rikaturen verscheen in 1924: De vrede in
prent, Politieke karikaturen uit verschillende lan
den.

Een anekdote mag niet ontbreken. Na de
oorlog bezocht Koningin W ilhelmina het zui
delijke deel van Limburg, waarbij ook Feith
aanwezig was. Willy Mullens van de bekende
Haagse film-firma Albert Frères vertegenwoor
digde de ‘publiciteit’. Ook hem  viel Feiths ge
lijkenis met Wilson op en hij stelde voor daar
gebruik van te maken. En zo nam op de film,
die in het gebouw van Kunsten en Weten
schappen in Den Haag vertoond werd, op een
verlaten kasteeltje in Limburg de heer Wilson, in
cognito uit Parijs overgekomen om getuige te zijn van
de Limburgse verknochtheid aan Koningin Wilhel
mina zijn hoge hoed af en toonde zijn vriende
lijke glimlach, zijn Amerikaanse just-smile’. Het
publiek heeft in de zaal Wilson stormachtig toege
juicht. Feith ontving van een vriend uit de resi
dentie de reactie: Als ik niet beter wist, zou ik er een
eed op hebben durven doen, dat j i j  ons daar van het
witte doek toelachte en met je  hoge hoed minzaam
groette.2”

Al in 1914 had Feith Onze zuinigheids-ma-
nie, samenspraak tussen twee Nederlanders, de he
ren Pro en Contra tijdens de Europese Oorlog 1914,
geschreven.

Naar Indië

O p 24 augustus 1921 liet Feith zich uit het be
volkingsregister van Hilversum uitschrijven

-JJurVteHe T^st Vjk

Feith en Couperus als Indische Post id  Haagsthe Post aan
boord S.S. Prin s der Nederla nden oct-nov. 1921. Tekening
van Willy Sluiter in Voorbijgangers (1925).

om in Indië aan een nieuwe uitdaging te be
ginnen. Hij was benoem d tot hoofdredacteur
van de nieuw opgerichte Indische Post, waarvan
op 3 decem ber 1921 te Bandoeng het eerste
num m er moest verschijnen. En zo scheepte
hij zich op 1 oktober 1921 in Amsterdam in
op De Prins der Nederlanden. Tot de passagiers
behoorde ook Louis Couperus (1863-1923)
die voor de derde (en laatste) maal de over
tocht maakte. De beide journalisten konden
het goed met elkaar vinden.21 Feith haalde in
zijn memoires Voorbijgangers (1925) een aan
tal herinneringen op aan de méns in de kunste
naar Couperus [...]: zijn vrolijkheid, even door
men gd met wat korreltjes ironie; zijn montere reis-op-
gewektheid, waarachter hij zijn moeilijke stemmin
gen maskeerde; zijn altijd innemende grappigheid
waarmee hij als president der feestcommissie aan
boord er voortdurend de stemming in wist te hou
den. Met name m em oreerde hij Couperus’
spreken over de dood. Couperus, aan de rai
ling hardop m ijm erend bij zonsondergang,
zette hem  zelfs op het verkeerde been:

Het sterven van de zon!... hoe dikwijls hebben we
allen dit reeds trachten te beschrijven?... Maar
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wat we nooit genoeg zullen kunnen beschrijven,
is ons eigen sterven tegelijk mei dit sterven van
de /on... Dan zou sterven tot iets schoons worden
[..•1- Men zou wensen, -  ja, eigenlijk mijn liefste
wens! -  zó te mogen sterven [...].
Je bedoelt toch niet, dat je in staat zon zijn... ?
[•••].
Toen trok Couperus z'u pruilmondje, waarmee
hij de zotste dingen kon spotten: “Gisteren stond
ik over de de verschansing geleund. Ik had 'n
paar lievelings-sokken, die niet meer te dragen
waren... Ik heb gewacht tot zonsondergang. En
toen, toen heb ik ze zeil over boord geworpen. Ze
waren oud en lelijk geworden. Maar hun sterven
heb ik tot iets móóis weten te maken, amicissi-
llllis!"

Aan b o o rd  was Feith als vicevoorzitter van het
com ité ‘Feesten van de Indische O ceaan ’ de
gro te  stim ulator. Zo schreef C ouperus in zijn
reisverslag, la ter g eb u n d e ld  in O ostw aarts
(1924) O De sporten voor volwassenen danken aan
de onvermoeide leiding van jan  Feith, die grootva
der is geworden maar een jongmens bleef en een
sportman, hun reuzen-resultaat. H et p rogram m a
blad van de feesten  is bew aard gebleven en
verm eld t de dolle boel van koek- en kaashap-
pen  voor k in d eren , sigarettenrace, h indern is
w edstrijd m et flessen, a a rd ap p e len  o, touw
trekken, hanengevecht enz. O p  21 ok tober
vond er na  h e l d in e r een  Hal costume el masqué
plaats, w aarvan een  fo to  bestaat. De feesten
w erden  afgesloten op  24 ok tober m et een  ca
bare t d a t uit twaalf num m ers bestond , vooraf
gegaan d o o r een ouvertu re  en  beslo ten  m et
een  finale. Hel eerste nu m m er was een m ono
loog wm Jan  Feith, het vijfde een  ‘H um oristi
sche vo o rd rach t’ van Louis C ouperus.

C ouperus b rach t tijdens zijn rondre is in In-
dië de oudejaarsavond in B andoeng  d o o r  bij
Feith. Hij was na bet bezoek aan Batavia zeer
te spreken  over B andoeng: Het klimaat, onze
grootste vijand alhier, beult er den werkenden Wes
terling a f  vreeI aan zijn zenuwen, sloopt de krach
ten van zijn lichaam en ziel. In  de van de bergen
meegewaaide koelte zal zeker Bandoeng’s klimaat
gunstiger mede werken met wie zich hier vestigt en
een arbeidseentrum sticht [zoals Jan Feith en  de
‘Indische Post’] .

Jan Feith  had  voor de bew uste avond een
schim m enspel bedacht. Terwijl hij als wajang
p o p p en  zelfgeknipte silhouetfiguren  m et be
w egende ledem aten  vertoonde, d roeg  bij een
g ed ich tv an  neg en tien  co up le tten  voor. De sil

h o u e tten  van h e t e ch tp aa r C ouperus nam
Bastet op  in De w ereld van C ouperus, de pla
tenatlas d ie  hij na  h e t schrijven van de  Coupe-
rus-biografie enkele  ja re n  la te r sam enstelde.
V erder geeft Bastet een  aantal coup le tten  over
C ouperus:

Het spel, dat wij u gaan geven, is Couperus toege
wijd.
Hij beschouwe het als hulde van gastheer en
vriend Jan Feith.

Aanvang van het spel!
I lier is Louis ( ii mpcrus! Hij komt naar Insulind,
En rijdt, naar 's lands traditie, per sado steeds ge
zwind.
Zijn roem ging hem vooruit reeds, want zelfs het
paard ‘Kocda’
Kijkt onder' t rijden omwaarts en hinnikt luid:
‘hoera’!

Al op 1 januari 1922 bed an k te  C ouperus in
een brief Feith voor de  harte lijkheid  en  waar
dering , geno ten  op  de  O udejaarsavond. Ove
rigens was C ouperus ' o p tred en  op  zijn reis
niet overal een  succes, om dat hij zich liet
voorstaan op afkom st en b ijzonder kunste
naarschap  en  ook zeer veel geld  eiste. Zo ver
scheen  in het Soerabaiaasch H andelsblad  op
2K-1-22 een  b e tich t dat in feb ruari Jbr. Jan
Feith uit B andoeng  voor de Soerabaiaasche
K unstkring een  lezing zou h o u d en . E r stond
bij: I)e veronderstelling is gewettigd, dut, de Kunst
kring met het optreden van. dezen letterkundigen
meer succes zal oogsten, dan het met. dat van Coupe
rus deed.

Keerpunt

Feith keerde  van 5-5-23 tot 17-3-24 nog  even
terug  n aar H oge N aarderw eg 70 in Hilversum
en  zat die w inter in de K unstcom m issie, die
voor de V lIIste O lym piade van 1924 te Parijs
ook in N ederland  in het leven was geroepen .
N aast sport zou e r ook een  Kunst-Olym piade
in het Crand Palais plaatsvinden. Feith was
voorzitter van de com m issie, die kunst, geïn
sp ireerd  op  de O lym pische sport-gedachte,
m oest b ijeenb rengen , p ro p ag eren  en  ju re ren
voor inzending. In Parijs zocht hij de gevierde
Kees van D ongen  op, d ie  hij van zo ’n dertig
ja a r  geleden  kende, toen  ze sam en h adden
m eegew erkt aan  h e t satirisch-artisticke week-
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blaadje üe Ware Jacob, onder redactie van H en
ri Dekking en Kees van Bruggen. Van Dongen
voelde zich niet geroepen om iets voor de ten
toonstelling te maken en zijn eigen ‘sport in
kunst’, blote Parijse dames, kwam al helemaal
niet in aanm erking...2'

Op 14-4-1925 verliet Feith Hilversum defini
tief en streek weer in Bandoeng neer om de
vierde jaargang van de Indische Post, Weekblad
gewijd aan de belangen van Indiëxol te maken.

We kunnen stellen, dat de Indische tijd een
keerpunt in zijn schrijversloopbaan is gewor
den.

In 1923 had hij nog een spannend jeugd 
boek21 geschreven, Het Indische monster of hel
geheim van de Boeroeboedoer, dat hij zelf van 120
‘zwartjes’, vier pentekeningen en een gekleur
de omslagtekening voorzag. Maar na Indië
kwam het jongensboek duidelijk op het twee
de plan. Feith ging meewerken aan diverse
jeugdtijdschriften, legde zich m eer toe op zijn
vroegere hobby, toneel, en werd, voorzover hij
dat nog niet was, vooral een veelgevraagd
ghostwriter. Hij vestigde zich in 1926 in Den
Haag, Hoogwerflaan IA, en trad in dienst van
de ANWB als (eind)redacteur van De Kam
pioen.

Hij bleef Nederlands correspondent voor
de Indische Post. H et Repertorium  op de lite
ratuur betreffende de Nederlandse koloniën
voor zo ver zij verspreid is in tijdschriften, periodie
ken, serie- en mengelwerken geeft in de delen 6
(1921-1925) en 7 (1926-1930) de vele bijdra
gen van Feith. Ik noem hier enkel de artike
len ‘De Philips-Radio in verband met Ind ië’
[1927, n o .18, 5], ‘De Radio-omroep Holland-
Indië opgericht’ | 1927, no.32, 5 ]. ‘Hallo!... In
dië!' [1928, no.32, 7] en ‘Hallo!... Batavia!’
[1928, no.33, 8],

In 1927/1928 verschenen twee drukken van
de bundel fantastische, tropische vertellingen
Tropiaden, m et omslag van Chris Kras Kzn.

O p één boek wil ik hier nog attenderen. De
drijvende fles ontbreekt zowel in de Brink
man als het Lectuur-Repertorium en is een
uitgave van West-Indische Bananen Im port
Holland, m et tekeningen van den schrijver. Ik da
teer het detectivejongensboek na de Indische
tijd. In de Nieuwe Waterweg vindt Theuntje
een fles, m èt brief dat de toekomst van de eer
lijke vinder verzekerd is. Theuntje weet op Ja 
maica uiteindelijk de H ollander op te sporen,

B a n d  De drijvende fles (Vereeniging lol verspreiding der
Heilige Schrift 1977).

JAN FEITH

7 / 2-

WK  I
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die als eigenaar van een bananenplantage
voor de plaatselijke bevolking de grote wel
doener is. Hij wordt dan ook de opvolger van
deze man, die hiertoe in Rotterdam  de rum-
fles in het water had laten gooien. Curieus is
de heruitgave als navertelling door Henny
Gravelijn in 1977 door de Vereeniging tot ver
spreiding der Heilige Schrift in Amsterdam.

Voorbijgangers (1925)

In 1925 kwam Feith m et een bundeling van
hoogtepunten uit zijn journalistieke leven, ge
relateerd aan een aantal ‘Voorbijgangers’.
Zelf neemt bij op pagina 98 het woord me
moires in de mond: Nu ik zoo’n beetje aan het
mémoires-schrijven gekomen ben. H et boek geeft
veel (auto)biografisch materiaal. De bekende
coryfeeën, die aan ons oog voorbijtrekken,
worden door Willy Sluiter uitstekend gelij
kend èn raak getekend, wat de waarde van het
boek nog verhoogt. Voorin is ook een staatsie-
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Portret Feith door Willy Sluiter (ui./: Voorbijgangers, 192 b).

p o rtre t van Feith  op  ‘V eldhoeve’ opgenom en .
De anekdo te  o n tb reek t niet en Feith /e l f  is na
drukkelijk  aanw ezig in de verhalen.

O verigens was niet alles ‘n ieuw ’ in dit boek.
H et open ingsstuk  n.a.v. h e t 25-jarig jubileum
van de K oningin en  Prins treffen  we ook aan
in O ns E igen T ijd sch rift, h e t voo rn am e
m aandb lad  d a t Van H o u ten  & Zoon W eesp
uitgaf.-’’ Feith h e rin n e rt zich (had  d a t doo r
zijn binocle gezien), dat de twee koningskinderen
weinig aandach t voor de m uziek had d en ,
m aar alleen voor elkaar, om dat een  lieve
heersbeestje zich steeds van de m ouw  van de
een n aar d ie van de an d e r bewoog...

O ok de  ‘M ensen redder van b e ro e p ’, Doms
Rijkers, kw am en we al e e rd e r  tegen. Feith ver
w erkte het verhaal als een  van de  d ertien  zee-er-
varingen in In de Hollandsche branding, het
jongensboek van de zee (1917) .*

F r is ook ru im te  voor p laa tsgeno ten  als de
sopraan  Aaltje N oordew ier R eddingius en de
te n o r Jac. Urlus, tuier [aam tot ver over de grenzen
van ons kleine land gaat. Een fraaie anekdo te
krijgen we te h o ren  in h e t hoofdstuk  ‘Jan
V eth’ (u it Bussum ), uitnemend schilder van zo
menig ‘officieel’portret, gezaghebbend kunst-kriticus
en stylist van zo talloze pittige essays over picturale

en literaire onderwerpen. Feith had  de u itnod i
ging on tvangen  voor h e t m aken van een  p o r
tre t van een  Berlijnse b ank ie r en  realiseerde
zich, d a t er, ondanks h e t feit d a t hij onder voor
zichtig pseudoniem van Chris Kras Kzn. zich wel
ecus aan teken-escapades te buiten ging, sprake
m oest zijn van naam sverw arring m et Veth. Hij
speelde de  b rie f aan Veth door, en deze be
dank te  p e r  k erende  post voor het onbaatzuchtig
afstand doen van een bestelling, die stellig even eer
vol als voordelig geacht kon worden. In een P.S.
belooft hij, d a t indien ooit een buitenlandse bestel
ling in mijn brieventms mocht verzeild raken voor
een roman, een novelle o f wat voor litteraire o f jour
nalistieke opdracht ook, ik deze even prompt aan uw
adres zal doorsturen.

In 1926, toen  hij vijftig w erd, werd hij vanwe
ge zijn b red e  scala verd iensten  (Feith m aakte
zich vooral ook verdienstelijk  in talloze co
m ités en  bestu ren , zoals de  T oeris tenbond  en
A lgem ene V ereniging voor V reem delingen
V erkeer) ben o em d  tot O fficier in de  O rd e  van
O ran je  Nassau. In 1932 kwam h ie r nog  het of-
ficierschap van de  lAcadémie Frangai.se en  de
l ’Ordre de la Couronne de Belgic/ue bij.

ANWB

Feith keerde  na te rugkeer uit Ind ië  te rug  bij
de  ANWB. Hij nam  zitting in h e t Dagelijks Be
stu u r en werd, na eerst tot de redactiecom m is
sie van De K am pioen to ege treden  te zijn. al
spoedig  gesalarieerd  hoofd redacteu r. Sam en
w erken m et Feith bleek een  m oeizam e aange
legenhe id .27 N adat hij als gevolg van een  reo r
ganisatie in 1930 al als lid van h e t dagelijks be
stuu r was afgetreden , kwam e r in decem ber
1932 na  heel wat over en  w eer g ep raa t een
einde  aan zijn redacteu rschap . E r was over
eengekom en . dat hij m et aflopende  vergoe
ding, van ƒ5000 in 1933 tot ƒ1200 in 1942,
nog  tien jaar lang  kopij voor De K am pioen
zou leveren, m aar hij leverde niets (m eer)...

D aaren tegen  begon  hij als b ekend  k inder
b o ek en au teu r aan diverse tijdschriften voor
de jeugd  m ee te w erken. In 1924 was in de
jaa rg an g  8, no. 1-26, van Jong Nederland’, Week
blad voor Hollandse jongens en meisjes, al h e t ver
volgverhaal H et Indische monster geplaatst.
V anaf 1925 zette Feith zijn m edew erking voort.
D aarnaast w erkte hij m ee aan h e t bekende
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tijdschrift voor de jeugd ‘Zonneschijn’, dat
van 1925-1942 bestaan heeft. Als Chris Kras
Kzn. illustreerde hij in de eerste jaargangen
van ‘Kam pvuur’, he t vrijzinnig-christelijke
M aandblad voor meisjes in vrij-religieuze
geest, van 1927-1935 verschijnend. Ook lever
de hij bijdragen voor ‘Contact', dat in 1933
opgericht werd als m aandblad voor de rijpere
jeugd (vanaf 1936 voor de Nederlandse jeugd).

T oneel

Ook zijn grote (voor)liefde voor het toneel
kreeg na de Indische tijd nieuwe impulsen.
H et was Cor v.d. Lugt Melsert, die niet alleen
rake aanwijzingen gaf, maar ook Feiths stukken
ten tonele bracht, waardoor er zelfs van enig
succes als toneelschrijver sprake was, zo schrijft
Feith in het Boekenweekgeschenk 1932. Van
de Lugt propageerde, sedert hij in 1917 de lei
ding kreeg van het Hofstadtoneel en in 1920
van het Rotterdamse toneel, het Nederlandse
toneelrepertoire. Zo bracht hij tijdens het eer
ste seizoen van het Rotterdamse Hofstadtoneel
(1920/21) al dertien Nederlandse stukken op
de planken. Van de Lugt kreeg in 1923 Brusse
zo ver dat Jaap van der Poll Boefje \o o r  toneel
m ocht bewerken. H et werd hét grote kassuc
ces, waardoor het gezelschap verder kon. Meer
dan duizend keer is Boefje gespeeld. Ook het
Schouwtoneel (van Van der Horst en jan
Musch) speelde in de tien jaar van bestaan 42
Nederlandse stukken op een totaal repertoire
van 131.28 Ook Jan Feith profiteerde van deze
veranderde opstelling tegenover werk van Ne
derlandse toneelschrijvers.

Drie van zijn beste toneelstukken werden
door SijthofFs Uitgeversmaatschappij Leiden
in 1925 gebundeld: De gescheiden tweeling,
H et wonderkind en Levend speelgoed.

H et eerste stuk is een bewerking van Altru
en Ego (1920), een boek over een Siamese
tweeling, die gescheiden wordt. In het Letter
kundig Museum bevindt zich een anoniem
verslagje van een avond in Diligentia, waar
Feith dit nieuwste stuk voor de Bond van Ne
derlandse Toneelschrijvers toelichtte:

De tweelingen zijn gedacht als volkomen gelijk
en gelijkwaardig naar het uiterlijk, m aar innerlijk
zo ver mogelijk uiteenlopend. Na het eerste be-

Jan Feith als ‘zien el je’ (silhouettekening) uit De melodieu-
se dood (1930).

‘ e> -'J

drijf, dat op een kermis speelt, waar de tweelin
gen als rariteiten zijn te zien, worden ze operatief
gescheiden. Dan volgen zij elk de eigen levens
baan, twee volkomen tegengestelde karakters,
het ene zelfstandig, verbitterd en haatdragend,
het andere beminnelijk, menslievend en opoffe
rend. "

Nog in 1941 werkte Feith ‘De gescheiden
tweeling’ om tot ‘De onafscheidelijken’.

In 1930 verscheen in de Haverman s Mo
derne  Toneelbib lio theek (N aarden) De
‘knock-out’, Kort vuistgevecht van liefde en jalou-
zie tussen een echtpaar en een aanbidder.

Voor de ANWB zorgde Feith in 1933, het
jaar dat de ANWB ijverde voor een aantal van
honderdduizend leden, voor de ‘jubileum-re-
vtte’ Om ’t 100.000ste.

Mel C.P. van Rossern schreef hij De goal.
Sport satire in 3 bedrijven, die opgenom en
werd in het Toneelfonds Bredero (Haarlem,
1935). De Boekengids noteert erover: goede
speelscenes en enkele rake typeringen, m aar de satire
groeit wel eens tol caricatuur.

In 1938 verscheen Bij ’t afscheid...? Na een-
en-twintig ‘Hofstad-toneel’-jaren voor ’t Haagse
voetlicht.
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Laatste boeken

In 1930 zag bij S trengholt De m elodieuse
d o o d  en andere verhalen h e t licht. De bu n d e l
w erd o n derverdee ld  in de  afdeling  sensaties,
griezeligheden, gemoedelijkheden, ijdelheden en
baantjesjagers. H et ‘N ederlandse  B oek’ prijst
de  bundel aan: Feith schept er een bijzonder beha
gen in zijn lezers de zgn. short story in zijn pittigsten
vorm voor te zetten, kort en bondig, ineens de volle
aandacht op het eigenlijk gebeuren bevestigend.
M aar h e t m aandschrift D en G ulden  W inckel
was e r bepaald  n ie t over te spreken: bij de sen
satieverhalen

kan m en  niet o n tk e n n e n , d a t Feith over een  ge
weldige techn ische  fantasie beschik t [...]. Naast
d e  fantasie ro e rt  ook “d e  gevoelige to o n ”, al h in 
d e rt soms de  opperv lakk igheid  van de  gevierde
schrijver. Hij heeft een  v lo theid , die verderfelijk
is voor d e  litte ra ire  w aarde, m aar d ie  o n m isb aa r is
voor hel o n d e rh o u d e n d  am usem en t. M aar zoekt
m en  wat m eer, zoekt m en  een  d ie p e r  g eno t, dan
irritee rt hij gew eldig. D an krijgt m en  spijt, dat zo
veel v lo theid  en  levendigheid  v erflo d d erd  w ordt,
d an k  zij een  g renzeloze ze lfingenom en o p p e r 
vlakkigheid. Dan b e tre u rt m en , d a t d it ta len t vol
m aakt bed o rv en  is d o o r  het gem akkelijk  succes.

Twee jaar la te r verscheen nog een  jongens
boek Dick en  ik, Een boek over klein- en groot-,
van wereld- en levens-toerisme. De vier seizoenen
volgend lief Feith zijn alter-ego Dick een  aan
tal (vooral sportieve) avon tu ren  in b in n e n -e n
b u iten lan d  vertellen . De B rinkm an verm eldt
h e t boek niet. H et is een  prach tig  verzorgd
boek gew orden, m et de  gebruikelijk  zwartjes
verlucht, m aar in tegenstelling  tot de an d e re
jongensboeken  kon  h e t boek  n iet boeien . Hel
was het laatste jongensboek  van Feith.

Plaatjesalbums

Feith had  zich intussen gesto rt op  een  nieuw
project: plaatjesalbum s. Hij had  in 1930 voor
D ro ste ’s Cacao- en  ch o co ladefab rieken  te
H aarlem , Wat C olum bus hee ft m eegebracht,
geschreven. In 1931 begon hij voor de  N.V.
Koek- en  B eschuitfabriek v /h  G. Hille & Zoon
te Z aandam  m et de  serie Z w erftochten  d o o r
ons land.

Na de album s G elderland  en  U trecht ver
scheen  in 1933 dat van N oord-H olland, m et

co au teu rs Ch.G. B ehrens en Dr. J.A. Schröe-
d e r  en m et illustraties van B. van Vlijmen. De
album s voorzagen na de  be ro em d e  Verkade-
album s in een  behoefte  en  b eg innen  m et een
opsom m ing  van toch ten  die gem aakt kunnen
w orden. In 'N o o rd  H o lland ' zijn da t 14 wan
deltoch ten  ( I in h e t (foo i), 90 rijw ieltochten
(4 x G ooi), 15 w atertoch ten  en  9 au to to ch ten
(1 x G o o i). Hel laatste hoofdstuk is gewijd aan
het Gooi. H ierbij h e t citaat over zijn w oon
plaats:

H ilversum , m et reeds zestigdu izend  inw oners en
steeds n o g  g ro e ien d , is een  heel m erkw aardige
v erzam eling : d o rp , lu x e -w o o n o o rd , fab riek s
plaats, alles d o o re e n . D o rpsstra ten  m et m agazij
n en  van g ro te  steden ; a rb e id ersb u u rtje s  en  ou d e
sta tigheid  van deftige buitenverblijven  en  m o d er
ne  stedebouw kund ige  u itb re id in g en , een  p ra c h 
tig m o d ern  stadhuis, d a t o p een s de  taak  van het
o u d e  raadhu is aan  de  K erkbrink  heeft overgeno
m en  [...]. Mooi zijn stellig  de  om strek en  nog: het
p rach tig e  Spaandersw oud , bezit d e r  gem een te ,
ten  n o o rd en ; de  B aarnse bossen ten  oosten; h e t
I.oosdrech tse w ater-eldorado en  ’s-G raveland ten
zuiden  en w esten, h e t eerste  m et zijn heerlijke
‘p lassen’ en  w atersport, h e t tw eede oud-ach ttien-
de-eeuws in zijn deftigheid .

Hij besluit:

Zo zijn we d o o r  G oo iland  gezw orven: de  o er
o u d e  heides treek , d ie  eens h e t d o m ein  van de
E rfgooiers was. H et vraagstuk, h o e  h e t m idden-
ecuvvsc in s titu u t van h e t  g e m e e n sc h a p p e lijk
g ro n d b e z it  in m o d e rn e  tijd en  g e h a n d h a a fd
m oest w orden , raakt aan  zijn e ind: h e t zal d o o r
een  wet o n tb o n d e n  w orden. G elukkig, da t de
o u d e  sc h o o n h e id  van G ooiland  a lth an s ten  deele
gespaard  zal blijven.

Fr volgden nog vier album s: Zuid-H olland
(1934), L im b u rg  (1936), N o o rd -B rab an t
(1938, d o o r A. G ooien) en Z eeland  (1938,
d o o r P.H. R itter Jr.). Bij de laatste twee album s
sch reef Feith h e t voorw oord.

W.O. II

N adat op  22 ja n u a r i 1942 de N ederlandse  Kul
tu u rk am er opgerich t was, d ien d en  ook de
schrijvers zich vóór 1 april 1942 bij hu n  ‘gil
d e ', h e t Lettel eng ilde, aan  te m elden . Som m i
gen d ed en  dit, m et de  toevoeging dat ze n iet
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m eer zouden  pub liceren . Vooral bekend  is de
b rie f van A. R oland H olst, w aarin deze schrijft
d a t hij niet met een Nederlandse Cultuurmaatregel
te doen heeft, maar met een Duitse politiemaatregel
[...]. Naar men mij verzekerde is het aan de leiding
dezer Kultuurkamer te beslissen o f ik al dan niet als
lid zal worden goedgekeurd. Het moet mij van het
hart dat uw afkeuring door mij op hoge prijs gesteld
zal worden.

H et L ettereng ilde  w erd geen  g ro o t succes.
Weliswaar gaven 340 schrijvers zich op, maar van
de meesten hunner had niemand voordien ooit ge
hoord en nimmer nadien is iets van hen vernomen.
Ze heetten N. Went te Bussum, G.P. Smis te Amster
dam o f Jhr. J.J. Boreel de Mauregnault te 's-Graven-
hage, om een paar namen van de NSB-lijsl over te
nemen [Lisette Lewin (1983), p.77]. V oor h e t
u itgeb re ide  verhaal van de  schrijvers en  u itge
vers in  oorlogstijd  zij de lezer verw ezen naar
de  boeken  van A driaan V enem a.

Feith h ad  de  volgende red en e rin g  over zijn
m ogelijke aanm eld ing : als zijn boeken  n ie t
m eer w erden  uitgegeven, dan  b ehoefde  hij
ook  geen  lid te w orden  van h e t schrijversgil
de! Hij had  nl. te h o ren  gekregen  d a t e r  we
gens pap ierschaarste  geen  v ergunn ing  was ge
geven voor h e t uitgeven van een  boek  over
Van H eutsz. O p 30 ja n u a r i 1942 sch ree f hij
aan  Dr. Tobie G oedew aagen, secretaris-gene-
raal van h e t D epartem en t V olksvoorlichting
en  K unsten, tevens p res id en t van de  K ultuur
kam er: Overigens toont een-en-ander mij wel over
tuigend aan, dat het voor mij geen zin heeft, toe te
treden tot eenig gilde van letterkundigen, waar reeds
bij voorbaat my is gebleken, dat zelfs algeheel onzij
dige boeken verboden worden™

In 1941 kwam en van Feith  nog  d rie  boeken
uit: Holland over zee (over Oost- en  West-In-
dië g ed u ren d e  de laatste veertig  ja ren ). Sport
in Indië en  o n d e r  ps. C hris Kras Kzn. Gerijm
de en getekende sport-spot. V erder sch reef hij
voor de  uitgave Han van M eegeren, rekeningen
(1942, verzorgd d o o r H. de  B o e r/P ie te r  Koo-
m en ), twee ged ich ten , w aardoor hij, volgens
V enem a, bekend zal blijven. Deze c itee rt e r  uit:

K-nummer

In 1943 kwam nog  een  vijfde d ru k  u it van De
avonturen van Flip en zijn speurhond. H et
boek  w ordt n ie t in de B rinkm an verm eld  en
verscheen m et h e t zgn. “K -num m er”.

H et K ers tn u m m er G rafisch  N e d e rla n d
1994, ‘In stug verzet 1940-1945’, geeft in exten-
so alle m aatregelen  op  grafisch gebied  in de
oorlog. Zo d a tee rt bv. de inschrijvingsplicht
voor G rafische Bedrijven bij h e l R ijksbureau
voor de G rafische Industrie  van 29 m aart
1941. O p  15 juli 1941 w erd ingevolge artikel
21 van de fabricagevoorschriften  van de Pa-
pierbe- en  verw erkende Industrie  h e t K-num-
m er ingevoerd. H et luidt: vervaardigers van
drukwerken moeten op alle papier- en cartonwaren,
die door hen worden bedrukt, o f hun  firm anaam  of
hun kennummer aanbrengen. Het Kennummer
wordt hun op aanvraag dooi het Rijksbureau voor
de Verwerkende Industrieën, Sectie Grafische Indus
trie, toegezonden en komt voor op een lijst, welke bij
dil Rijksbureau berust. Het K -num m er heeft dus
niets m e t de (la ter ingestelde) K u ltuurkam er

J A N  F E I T H

De AVONTUREN van

L

Koml’sleur haar in je  armen mee
en stamel naar de laatste bee.
Waarom je  lust niet uit te vieren
Nu naakt zij zich wist op te sieren
en in haar oor je  heete woord:
zij voor je openspreidt haar poort.

en zgn

SPEURHOND
Band De avonturen van Flip en zijn speurhond (1943, 5e
dr.). Bandontwerp F. van Bemmel.
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te m aken. l)e con tro le  op  de  naleving van tal
loze voorschriften  w erd e r d o o r vereenvou
digd. In dit geval is de d rukker van bepaald
drukw erk bekend . Zo zijn e r  zelfs boeken  m et
d rie  K-numm ers: voor het b innenw erk, de
(kleur-)illustratics en h e t stofomslag.

Het m ysterie van het K -num m cr is ruim  twee
ja a r  geleden opgelost. Uit een  doos hij het Ko
ninklijk V erbond van Grafische O n d ern em in 
gen te Amstelveen kwam een handgeschreven
lijst m et K-num m ers te voorsch ijn .1,1 H et gaat
om  35 A4-tjes. O p  elke pagina staan, in twee ko
lom m en, 80 K-num m ers in (hoofdzakelijk) al
fabetische volgorde van naam  d ru k k er èn
plaatsnaam . O verigens zijn n ie t alle num m ers
voorzien van een  drukkersnaam . M aar thans
bestaat dus de m ogelijkheid de naam  van de be
treffende drukkerij te ach te rhalen . H et boek
van Feith, voorzien van K-165, blijkt te zijn her
d ru k t d o o r Cloeck en M oedigh te A m sterdam .

Zijn d o o d

Feith overleed op  2 sep tem ber 1944 te D en
Haag. Als le tte rkund ige  is hij in één  keer uit
zicht. De zesde, geheel nieuw e, d ru k  van de
W inkler Prins Encyclopedie van 1950 nam
hem  nog  m et een u itgebre id  lem m a op. Ter
Laan wijdt in de tw eede d ru k  van he t L etter
kund ig  W oordenboek  (1952) vier regels aan
hem . Pas in de jaren  zeven tig /tach tig  werd
een  enkel werkje h ero n td ek t. Van de  m em oi
res van ‘Professor K okadorus', Op het Amstel-
veld. verscheen in 1972 een fo tom echanische
herd ru k . De drijvende fles werd in 1977 na
verteld. Met de Maasbuurtspoorweg Nijme-
gen-Venlo (1915) werd in 1981 h e rd ru k t en
S tichting  De L ange Brug zorgde in 1987 voor
een  heruitgave van De Haarlemmermeerlij-
nen: 110 kilometer door 32 polders (1915).

O ok in H ilversum  was hij totaal vergeten ,
hoewel hij e r  al zijn bekende  jongensboeken
sch reef en  e r in 1924 al d o o rg ing  voor geestig
journalist en schrijver van gezonde, frisse jongens
boeken.'2 M aar bovenal: hij sch reef een leven
lang, over |van | alles-en-nog-wat [...], geschriften,
elkaar in schier tergenden regelmaat, bijna van
kwartaal of) kwartaal, gedurende ongeveer veertig
jaar (hier wordt niet gelogen) opvolgend, een  be
ken ten is die bij al in h e t boekenw eekge
schenk van 1932 deed.

Met d it artikel is thans de zelfbewuste fan
Feith, in zijn tijd een  grote b ekendheid , aan
de vergetelheid  on ttrokken .

W aardering

H et losbladig Lexicon van de  je u g d lite ra tu u r
besluit de  lem m ata over de schrijvers altijd
m et het hoofdstukje ‘w aardering ’. Tot besluit
wat voorbeelden  (die ook n eg a tie f k u n n en
zijn).
-  H et G edenkboek  H ilversum  (1924) ver

m eld t Feith als geestig journalist en schrijver
van gezonde, frisse jongensboeken, die ook oude
ren weten te boeien.

-  H. van T ichelen  (1928) w'ijst op  h e t verschil
in ‘avontuur en avontuur’. Jo n g en s  k unnen
wel alles van fules V erne willen lezen, m aar
zullen daarbij helemaal vergeten,neen bij verge
lijking [m et an d ere  schrijvers] tenslotte zelfs
niet meer gevoelen: hoe de natuur, de volkeren, de
dieren en plantenwereld oneindig waarder, echter,
schoner worden uitgebeeld door [...] Selma La-
gerlöf Rudyard K ipling ... en ook door Nederlan
ders als J a n  Feith, Nellie [lees: N ienke] van
Hichtum, E. Molt. en anderen. En zulke uitkomst
als dit gebrek aan onderscheid moeten we die jon
gens in ieder opzicht zeer tot schade achten. "'"

-  In h e t B oekenw eekgeschenk  van 1932
schrijft Feith zelf, d a t de  kritiek zich wel-eens
vergist door over m ’n inderdaad soms oppervlak
kige boeken overdreven gunstig te oordelen: ook
door enkele van mijn waarlijk betere geschriften
laatdunkend te veroordelen. Hij ziet a f  van de
wellicht overdadige chrono log ische  opsom 
m ing van naar hun waarde lang niet alle on
vergankelijke werken.

-  D aalder (1950) vervolgt Feiths eigen ‘Let
te rkund ig  te s tam en t’ m et de w oorden: H ij
was inderdaad een all-round journalist, vlot en
actueel, auteur van luchtige vertellingen, essays,
reisbeschrijvingen en kinderboeken en hij won
zijn lezers door de humor, de goedmoedigheid en
de bescheidenheid, die ook uil zijn ‘Letterkundig
Testament’ spreekt. Van zijn jongensboeken ver
dienen bekend te blijven'. Uit Piets Vlegeljaren
(1906), De reis om de wereld (1908-1929),
De geheim zinnige k leefstof (1909-1929),
Uit Piets kantoorjaren (1918), H et voorwe
reldlijk monster ( 1920), De levende Mum
m ie ([1915-] 1929) en [De avon tu ren  van]
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Flip en zijn speurhond [1912-] 1929 [= 4e
dr.; in 1943 nog een 5e dr.!].

-  In recensies treffen we overigens vaak het
tegendeel van de term bescheidenheid aan.
Wat te denken van kreten als persoonlijk-be-
langhebbend [Schetsen van een journalist
1905], en grenzeloze zelfingenomen oppervlak
kigheid [...], talent volmaakt bedorven door het
gemakkelijk succes [De m elodieuse dood
1932]? Feith zelf is overtuigd van zijn kun
nen: een autobiografisch aardig en interes
sant boek als Voorbijgangers (1925) betitelt
hij als ‘mem oires’ en de goede observaties
in Artis (O nze mede-dieren 1917) ziet hij
als ‘dierstudies van quasi-wetenschappelijke
aard' [p.159],

-  H et Lectuur-Repertorium  (1952) neem t
deze term ook over: H ij sc/ir[eef] toneel,
quasi-wetenschappelijke en sociale romans, repor
tages en neutrale jongensboeken; hij beschikte
over een rijke fantasie. Enkele van zijn werken
zijn echter zedelijk niet geheel in de haak; Zon
deval [1901] is zelfs bepaald verwerpelijk!"

-  Josien Moerman benadrukt in het Prisma
Lexicon Nederlandstalige auteurs (1934)
de sport: Ned. (sportjournalist en letterkundi
ge, was zeer productief. Schreef romans en novel
len, w.o. Zondeval en Schetsen van een jo u r
nalist; toneelstukken (De Papa van Daisy Bell)
en fantasierijke jongensboeken, zoals Flip en
zijn speurhond en Uit Piets vlegeljaren.
Voorts: werken op het gebied van de sport en his
torisch werk.

-  De hele Bibelebontse berg (1989) rekent
Feith met David Tomkins en Kees Valke-
stein tot het categorietje auteurs die hun eigen
werk illustreerden [...]. Speciaal Feith was ecu
waar dubbeltalent; als Kris Kras Kzn. genoot hij
een zelfstandige bekendheid, vooral met zijn
zwartjes, die er mogen zijn.

-  Toos Zuurm ond (1996) tenslotte noem t
zijn vaardige vlotte pen [...]. Zijn boeken zullen
bij oudere lezers nog aangename nostalgische her
inneringen oproepen.

N o ten

1. G edenkboek Hilversum 1424-1924, p.300. Vervolg ci
taat: [...] gewetensvol uitbeelder van realiteit en droom.

2. Kees de Raadt, Jan Feith en Haarlem  -  de vlegeljaren van
een jonkheer. In: BoekenPost, 4e jaargang  nov.-dec.’96, p.
26vlgg.

3. De citaten over Vogel en  Fokker kom en uit de ‘memoi
res' Voorbijgangers (1925): p. 145 vlgg. ‘Debuut als de
clam ator’, Albert Vogel, en 243 vlgg. ‘Als m en aan het uit
vinden gaat '. Onze Fokker.

4. W.J.H. Mttlier, wel de ‘vader d er N ederlandse sport’ ge
noem d, was eveneens (spo rtjou rnalist. Hij in trodu
ceerde in 1879 het voetbal in N ederland en reed op 21-
12-1890 de Elfstedentocht in 12 uu r 55 min. Als bewijs
liet hij onderw eg ‘afstem pelen’. In 1882 al progageerde
hij de tennissport in clubvorm, hij im porteerde ook he t
hockey uit Fngeland en richtte in 1908 de Nederlandse
Bond voor Lichamelijke O pvoeding op. Hij propageer
de o.a. lange afstandsmarsen, waaruit de Vierdaagse
van Nijmegen is voortgekomen.

5. Gegevens uit Hogenkam p, Een halve eeuw wielersport
(1917). Voor inzage van deze vondst dank ik de ANWB,
met nam e de lieer Juffei mans, m et wie ik een  dag in de
kelder met het onm etelijke archief moc ht doorbren
gen om kostbare boekwerken als H et rijwiel (1900; de
vijfde jaargang reeds) en H et boek d e r sporten  te raad
plegen.

6. Daalder, W ormcruyt m et suyker (1950), p. 122.
7. Voorbijgangers, p.47 vlgg. ‘Een Ecrstc-M inister als Col

lega’, Dr Abraham Kuypet:
8. W. Visser, De papieren spiegel, Honderd-vijf-en twintig

jaar A lgem een H andelsblad 1828-1953, p.304. O p
p.308 vindt m en de geciteerde zinnen inzake Feiths reis
om de wereld.

9. [Boekenweek]GESCHENK 1932, p.58.
10. Zie Tum m ers (1993), p.38 vlgg.
11. Jacques den Haan, De buste van Beets wordt u persoon

lijk aangeboden, 1868 BRUNA 1968 p.58. Zie verder
M.J.A. v.d. H eide, Ivans [J. van Schevichaven] 1866-
1935. In: Contactblad H istorische Kring Bussum Jrg.15
nr. 1 mei 1999, p. 19 vlgg.

12. De schilder, graficus en tekenaar van politieke karikatu
ren Willy [Jan Willem] Sluiter (1873 A m ersfoort -  1949
Den I laag) kreeg zijn opleiding aan de Koninklijke
Ac adem ie voor B eeldende Kunsten in Rotterdam  en
vestigde zich in 1910 in Laren. H ier werd hij vooral be
kend van de affiches, die hij jaarlijks tot en  m et 1921
voor de Ham dorff-tentoonstellingen maakte, zie Mar
lijn E. Le C ou ltre /P ao  Lien Djie, Een waardig en fraai
geheel, Gooise Affiches (1995; niet in de handel).

[C atalogus] Willy Sluiter, gcn tlem an-kunstenaar
1873-1949. Redactie M onick Peters, Peter Marijnissen.
D ordrechts M useum 126 jun i t /m  17 oktober] 1999.

13. IER. [in onbekend tijdschrift; knipsel in Letterkundig
Museum] vindt van Schetsen van een journalist, dat
Feith er niet goed aan doet journalistiek werk te- bunde
len. Zijn geestigheid moge wat opzettelijk en opzichtig zijn, zijn
sentiment niet van de kostbaarste soort wezen, wie denkt aan
zulke fittenjen bij 7 lezen van een krant. I lij on tkent niet het
talent des heeren Feith. Vooral wanneer hij er niet naar tracht
geestig, grappig, elegant o f op andere wijze persoon lijk-belang-
wekkend te zijn, maar eenvoudig, objectief, beschrijft wat hij
gezien en bijgewoond heeft, wanneer hij zich geeft aan zijn on
derwerp en niet aan zijn... lezers (toehoorders had ik bijna ge
schreven), blijkt Jan Feith een knap en niet onsympathiek
schrijver te zijn.

Enkele schetsen zijn overigens afkomstig uit andere
bladen als Figen Haard en  Elsevier's Maandschrift.

14. ‘Scharen in he t Gooi’ wordt gevolgd doo r Clodius I)io~
medes, he t relaas over de Romeinse maskerade van de
U trechtse studenten , dat oorspronkelijk in de avond-
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editie van 29 juli 1905 stond. Feith schreef voor de ‘me
m oires’ O p het Amstelveld (1909) van Kokadorus, de
bekende volkssprekende en geestige Amsterdamse marktkoop
man en politieke tinnegieter M. I.innewiel [Standaarde atalo-
gus], het voorwoord.

15. Voorbijgangers, p.187 vlgg. De wereldreiziger thuis’,
Jules Verne.

16. l)e Am sterdam m er 24-1-1909 [citaat uit: Anne de Vries,
Wat heten goede kinderboeken? (1989)[.

17. H erdruk in het N ederlands in 1994 door Uitgeverij
(ie then  Dijkstra.

18. O nder dit pseudoniem  tekende en illustreerde Feith
ook voor anderen . Zie bijv. de verzam elbundel M eneer
Focus van F. de Sinclair [het latere ps. van A.I I. van der
Feen, die al in 1902 Sherlock Jr. schreef, een van de zes
verhalen uit de bun d e l|. De Focus-serie verscheen tus
sen 1900 en 1921 [C .Buddingh, Encyclopedie voor de
w ereldliteratuur (1954) ].

Feith maakte zijn pseudoniem  in de* ‘m em oires' Voorbij
gangers (1925) wereldkundig.

19. O n d er redactie van Van Booven verscheen in 1928 ‘Het
grote sportboek’, waarin van de hand van Jan Feith
Nausikaa tennist. Een fantastisch verhaal... (m et tekenin
gen van de schrijver).

20. Voorbijgangers, p .113 vlgg. ‘Vereerende gelijkenis’, Pre
sident Wilson.

21. Al in 1913 zat Feith in de commissie, die Couperus t.g.v.
zijn vijftigste verjaardag een financieel huldeblijk wilde
brengen tot het verwezenlijken van een der artistieke verlan
gens van de auteur. Couperus wilde nl. graag naar Egyp
te, om stof op  te doen  voor de (m oderne) pendan t van
zijn Antiek Toerisme. De actie van Het Vaderland werd
een succes, m aar de reis kon vanwege het uitbreken van
de oorlog niet doorgaan.

Toen Haagse scholieren in 1931 een Couperus-special
van hun orgaan De Schakelaar, 14-daagse uitgave van
Haagse instellingen voor voorbereidend hoger en mid
delbaar onderwijs, uitbrachten, ontbrak  een artikel van
Jan Feith niet.

De band Couperus-Hilversum moge bekend zijn. Na
zijn huwelijk in septem ber 1891 vestigde hij zich in de
kleine Villa Minla aan de Roeltjesweg, waar hij de laat
ste hand heeft gelegd aan Extaze. Hij woonde er ruim
een jaar. Zijn latere [d.i. in 1933] biograaf Henri van
Booven, eveneens een tijdlang in Hilversum woonach
tig (en daar ook begraven), richtte in Hilversum op  17
decem ber 1928 het Genootschap Louis Couperus op, dat
e r onderm eer voor zorgde, dat in mei 1935 de Roeltjes
weg werd om gedoopt in Couperusweg.

22. Nieuwenlmys. Oost-Indische Spiegel. Wat Nederlandse
schrijvers en  dichters over Indonesië hebben geschre
ven (1978) vindt Oostwaarts een anticlimax: niet veel
meer dan een feuilletonistisch reisverhaal van een toerist die in
opdracht van de Haagse Post nogeens reisje door Indië maakt,
die met een buiginkje links en een buiginkje rechts in de lich
ting van zijn gastheren, meewerkt aan de instandhouding van
het traditionele Europese beeld van Indië: een welvarend land,
bruisend van energie en vanzelfsprekend nauw en hecht aan
Nederland verbonden.
Het verbaast, dat Nieuwenlmys Feith in het geheel niet
noem t. Ongetwijfeld kende hij Feiths Holland over zee.
Ons Oost- en West-Indië gedurende de laatste veertig jaren, be
schreven door landgenoten, jongen oud (1941).

23. Voorbijgangers, p.129 vlgg. ‘W aardering van Olympi
sche Kunst’, Kees van Dongen.

24. De term  ‘jeugdboek ’ is be ter dan jongensboek, vgl.
Kate de R idder (H et Vaderland): Jan Feith, schrijver van
vele graaggelezen jongensboeken, heeft zich in dit jongste gees
teskind nog verre overtroffen. Want H et Indische M onster is
een ideaal mengelmoes van de allerzotste fantasieën, halsbre
kende avonturen en... boeiende wetenschap. Het is wilgens de
schrijver een jongensboek, doch ik zou de meisjes bij tientallen
kunnen aanwijzen, die het haast nog gretiger dan de broers
zullen verslin den.
Zie ook de advertentie in ‘Boek en Periodiek' van R.|.
C oddard  Den Haag bij de tweede druk: “Bestel dit kos
telijke boek nog heden! Niet alleen jongens zullen er
van genieten, doch ook meisjes en... ouderen" 11 let Ne
derlandse Boek 1931 |.

25. Ons eigen 'rijdschrift septem ber 1925: p .328-329 In ko
ninklijke wittebroodsweken. Tot de vaste medewerkers
van dit geïllustreerd maandblad van Van H outen behoor
de ook Ivans ( van wie in dit num m er is opgenom en het
korte verhaal ‘Aan den  rand van den  afgrond ).

26. T jeerd Adema (geb. 1885), ooit redacteur bij de Gooise
C ourant, m aakte over Dom s Rijkers in 1927 een jon
gensboek De koning d er m ensenredders, waarmee deze
zeer ingenom en was [D aalder (1950), p.150].

27. M.F.A. Linders-Rooijendijk (1989), deel 1 p. 216: Al in
1928 blijkt Feith niet de man die onder toezicht kan werken.
Zie verder p.296 en  deel 2 p .532/3.

28. B. Strom an, De Nederlandse toneelschrijfkunst (1973),
p. 132 133.

29. Het Eectuur-Repertorium  (1952), dat bij zijn beoorde
ling van de lectuur criteria aanlegt vanuit de R.K. hoek,
schaart deze drie stukken onder ‘voorbehouden Lec
tu u r’, het laatste stuk zelfs o n d er ‘streng voorbehouden
L ectuur’ en  geef t ze ook nog het teken ° m ee = minder
waardig in litterair, wetenschappelijk of vakkundig gebied.

30. Zie A. Venema, Schrijvers enz. deel 1 (1988), p. 197/8.
31. BoekenPost Tijdschrift voor de liefhebber van boeken,

strips en boekcuriosa frg.3 num m er 17 m ei/jun i 1995,
p. 12: Het K-nummer-mysterie. Een kopie van de lijst is
in mijn bezit.
Eén voorbeeld: K I I 3 = l)e Arbeiderspers. Van deze uitge-
v e r/d ru k k er zelf verschenen b.v. Verhalen van de zee
(1941) van Joseph C onrad, Pieter M aritsstraat 7. roman
van een [Rotterdamse] volksschool (1942) van Piet Be
geer en Tussen dijken en sloten (1942) van S. Franke.
De acht pagina-grote kleurenillustraties van [os Ruting
in het laatste boek werden ech ter gedrukt d oo r K 390 =
Drukkerij Senefelder te Amsterdam; het stofomslag is
weer K-l 13. Voor Uitgeverij Westland Amsterdam druk
te K-113 o.a. Kooplieden van den keizer (1942) van
Hans-Heinrich H ollenbach (ook het stofomslag is van
K-113).
Van de Hilversumse drukkerijen noem  ik slechts: K-
1482 = Het Goor, K-l483 = Gooi en Eemlanderen K-l484 =
Gooi en Sticht.

32. Hoewel Jan J. van H erpen als een van zijn bronnen  het
G edenkboek Hilversum 1424-1924 noem t, laat hij in
zijn rom m elige overzicht Hilversum en zijn schrijvers
in TVE Jrg.10, nr.3 van septem ber 1992 Jan Feith ach
terwege.

33. II. van Tichelen, Over boeken voor kinderen. Studie
ten gerieve van Leerkrachten, O uders, bibliothecaris
sen. G ron ingen /D en  Haag 1928 [in: Lea Dasberg, Het
kinderboek als opvoeder, (1981), p.66]. In de eigenlij
ke studie van Dasberg komt Feith niet aan bod.

34. Zondeval (1901) toont ons een jonge man, die de kuisheids-
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idee zo sterk in zich voelt, dat hij door haar ook zijn verhou
ding tot zijn verloofde en toekomstige vrouw geheel wil laten be
heersen; die beseft dat hierdoor het huwelijk met het beminde
meisje hem in een ónmogelijke wanverhouding zal plaatsen, en
die eindelijk, nadat hij in een ogenblik van zelfvergetenheid
zijn kuisheid verloor, van schaamte en leed mier dit verlies zich
het leven beneemt, aldus een anoniem knipsel 25-12-1901
in Letterkundig Museum l)en Haag.

Bronnen

-  George J.M. Hogenkamp, Een halve eeuw wielersport
1867-1917. Amsterdam 1917.

-  Gedenkboek Hilversum 1424-1924.
-  Jan Feith, Voorbijgangers [Memoires]. Amsterdam

1925.
-  Ons eigen tijdschrift, Uitgave C.J. van Houten 8c Zoon

Weesp, september 1925, p.328-329: Jan Feith, In ko
ninklijke wittebroodsweken.

-  Standaardcatalogus van het R.K. Centraal Bureau voor
lectuur o.l.v. A.B.H. Gielen S.J. Amsterdam 1925.

-  Het Nederlandse Boek 192(5-1940, [jaarboeken van de]
Nederlandse uitgeversbond Amsterdam.

-  I)en (iulden Winckel, Geïllustreerd Maandschrift voor
boekenvrienden o.l.v. W.A. Kramers, Jrg.29 No.6 van 20
Juni 1930 (p.147): bespreking De melodieuse dood
(1930).

-  Wie is dat? Naamlijst van ongeveer 2500 bekende perso
nen. Den Haag Martinus Nijhoff 1931 [voor de eerste
maal verschijnend].

-  [Boekenweek]GESCHENK 1932, Bijdragen van Neder
landse schrijvers en schrijfsters, bijeengebracht t.g.v. de
Nederlandse boekenweek 7-14 mei 1932, p. 55 vlgg.:
Jan Feith. I !it het dagboek mijner goede en slechte werken.

-  Zwerftochten door ons land, Noord-Holland [deel 3),
samengesteld door Jan Feith m.m.v. Ch. Gl. Behrens en
Dr. J.A. Schröeder, illustraties door Bernard van Vlij
men. Uitgave N.V. Koek- en beschuitfabriek v/h G. Hil-
le 8c Zoon Zaandam 1933.

-  Rondom het boek 1937 [Boekenweekgeschenk 1937]
p. 37 vlgg.: G. Zalsman, Sport en literatuur.

-  Nederland’s Adelsboek 1941 [39e jaargang] -  1995.
Van Stockum 8c Zoon 's-Gravenhage.

-  M.J. Adriani Engels, De elfstedentochten, Friesland,
het land der Schaatsenrijders. Amsterdam 1947.

-  D.L. Daalder, Wormkruyt met suycker, Historisch-critisch
overzicht van de Nederlandse kinderliteratuur, Amsterdam
1950.

-  Winkler Prins Encyclopedie, Zesde geheel nieuwe
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-  Lectuur-Repertorium. Auteurslijst bevattende 23000
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-  Josien Moerman, Lexicon Nederlandstalige auteurs.
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dam 1991.
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bibliografie van jeugdboeken over Nederlands-Indië en Indone
sië 1825-1991. Leiden 1992 |Op vleugels naar Indië en
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-  Jan J. van I lei pen. Hilversum en zijn schrijvers. In: Tus
sen Vecht en Eem, Jrg.10, nr.3 van september 1992,
P-1 - I vlgg-

-  Tijs Tummers, Architectuur aan de zijlijn. Stadions en
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-  BoekenPost, Tijdschrift voor de liefhebber van boeken,
strips en boekcuriosa, Jrg.4 nov.-dec. 1996 p.26 vlgg.:
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den 1995.
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Activiteiten van de Stichting
Tussen Vecht en Eem

Samenvatting van de Nostalgische Dag, za
terdag 19 juni 1999

Aan de officiële op en in g  van de Nostalgische
M arkt d o o r de  burgem eeste r van N aarden , de
lieer m rJ.A .M . Patijn, ging een inform ele o n t
m oeting  vooraf in de trouwzaal van het stad
huis te N aarden.

De b u rgem eeste r ontving d aa r h e t voltallige
Dagelijks B estuur van W E : m evrouw  drs M.
Boersen, voorzitter, m evrouw  M .E.Th. Kuijer,
secretaris en de  h ee r F. Bos. penningm eester.
V erder w aren aanwezig de  h e e r R. R obberl-
sen, G ed ep u teerd e  van cu ltu u r van de provin
cie U trech t en de h e e r  H. M eijdam , plaatsver
vangend com m issaris van de K oningin in de
provincie N oord-H olland; de  h ee r prof. d r
P.11.1). L eupen , nam ens de  Stichting Stichtse
G eschiedenis en  de h e e r R.de W it als oud-
com m issaris van de K oningin in de provincie
N oord-H olland en  ech tgeno te.

O m  hall e lf vertrok  de officiële stoet in o ld

tim ers d o o r de stad n aa r de  G ro te  Kerk, waar
de genod igden  w elkom w erden  g ehe ten  d o o r
de h e e r  Piet T im m er nam ens het D.B van FYE.
De B urgem eester van N aarden  verrich tte  ver
volgens de o p en in g  van de  N ostalgische M arkt.

De vele stands van alle h istorische vereni
g ingen uit de Gooi- en V echtstreek gaven een
fleurig  aanzien aan de N ostalgische M arkt in
de  G rote Kerk. Er w aren vele d u izenden  be
langstellenden  n aar N aarden  gekom en. De
historische k lederd rach ten  van de  w erkgroep
k led erd rach ten  Eem- en G ooiland, de  klcder-
d rach tcn g ro ep  'Do Zaanse K aper’ en  de  kle
d e rd rach tenw erkg roep  van h e t W estfries Ge
noo tschap  trokken  veel bezoekers.

De historische fietsen (Fietshistorie Soest)
trok tot in de nam iddag  rond  de G ro te  Kerk
veel aandacht.

Na de lunch  w erden e r in de burgerzaal van
het stadhuis twee in teressan te  lezingen ge
h ouden  d o o r de  h ee r drs J.D .11. H arten  en  de
h eer drs H. Renes.

De heet H arten  hield een voord rach t met
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dia’s over ‘De buitenplaatsen in het g roen’
van ’s-Graveland en de Vechthuizen.

Er waren steenbakkerijen in ’s-Graveland
die rond de 17e eeuw werden omgebouwd tot
buitenplaatsen. Men kocht veel grond en
boerderijen in deze streek. In de 2e helft van
de 17e eeuw trad er een verandering op. De
buitenplaatsen bereikten een grote groei. In
die tijd zijn de volgende ‘Vechthuizen’ ge
bouwd:

O udaan bij Breukelen
Kasteel Nijenrode Breukelen
Rosendaal Zuylen U trecht

Diverse com binaties van buitenhuizen en
theekoepels o.a.:

Goudenstein Maarssen
D oornenburgh Maarssen
Ridderhofstad Maarssen
Huize ter Meer Maarssen

H et mooiste Vechtdorp in die tijd is Maarssen.
In 1625 werd ’s-Graveland gesticht. Dit

heeft negen buitenplaatsen die m et nam e
werden bewoond door Amsterdamse Kooplie
den. Tot op heden is ’s-Graveland een zeer
aantrekkelijk dorp voor recreatie.

De tweede lezing werd gehouden door drs
H. Renes, m et als onderwerp: ‘het kader van
de Groene Historie (landschap en gebouw)’.

De belangrijkste zorg van heden is om deze
mooie huizen, die door onze verre voor
ouders zijn gemaakt, te behouden voor de
toekomst. De inzet voor het behoud staat
voorop. Landschap is door m ensen gemaakt
en m ensen passen het landschap aan aan de
cultuur. Landschap is geen abstract plaatje
m aar is voortdurend aan verandering onder
hevig. Wij hebben vele aanknopingspunten
om landschappen te herkennen.

Welke argum enten zijn er voor behoud van
historische gebouwen in het landschap?

-  Het ethische argument: de wortels van onze cul
tuur

-  Het wetenschappelijke argum ent: het landschap
als historische bron

-  Het educatieve argument: het landschap als aan
schouwelijk geschiedverhaal

-  Het ecologische argum ent: soortgelijke rijkdom
van m ensgebonden natuur

-  H et econom ische argum ent: geld verdienen aan
het landschap

-  Het argum ent van de identiteit: het eigene van
het landschap

-  Het esthetische argum ent: het m ooie en het in
teressante

-  Het argum ent van concrete betrokkenheid op
het gebouw in het landschap op lokaal niveau.

De voorzitter mevrouw drs M. Boersen be
dankte de beide sprekers voor hun voordracht
en merkte op dat hetgeen naar voren is ge
bracht van groot belang is voor de historische
verenigingen.

M.E.Th. Kuijer

Concert Gooise componisten

H et derde concert Gooise com ponisten is ge
pland op (i novem ber 1999 in de Wilhelmina-
kerk te Bussum, aanvang 20.30 uur.

Een deel van het program m a wordt ver
zorgd door het Gooylants Kamerkoor dat wer
ken van Diepenbrock, Martin en Strietman zal
vertolken. Daarnaast staat onder m eer Van lie
den als tekstdichter centraal in composities
van Badings en Strategier. Ook komen Gooise
Heiligen aan het woord en zullen vijf Sint
Maarten-liedjes van Toebosch klinken.

H et concert wordt instrum entaal uitgebreid
met orgelwerken van Jan Nieland en Martin,
gespeeld door Bas Groenewoud, terwijl de flui
tist Fred Mann composities van Will Eisma, Fel-
derhof en Oscar van Hemel ten gehore zal
brengen, begeleid door Marcus van der Heide.

Gaarne bevelen wij het concert aan. Een
dergelijk initatief vasn TVE verdient de aan
dacht van een grote opkomst toehoorders!

Betrokkenheid op lokaal niveau
De situatie van 1850 Ontwikkelingen vanaf 1850 tot heden Situatie nu

Dorpen U itbreiding O ude kernen
Schaalvergroting In zeer verschillende mate

herkenbaar
Bouwlanden Gebruikt voor nieuwbouw Vrijwel verdwenen
Graslanden Gebruikt voor nieuwbouw G rotendeels verdwenen
I leidevelden Delen bebost Delen bebost
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Goois M useum
/ ö “ D ~ ö \

QV
D e m ooiste  w eg van N ed erlan d : d e  's-Grave-
landsew eg

Van 2 ok to b er tot en  m et 16 januari 2000
w ordt in het G oois M useum  de geschiedenis
van een  bekende H ilversum se weg getoond ,
de s-Gravelandseweg. Vele au teu rs heb b en  de
sch o o n h e id  van de 's-G ravelandsew eg be
schreven. De com binatie  van het g loo iende
verloop van deze weg m et aan weerszijde hoge
bom en  en villa's in vaak prach tige  parken
b rach t deze schrijvers in vervoering. N og
steeds b e h o o rt deze straatw eg tot de fraaiste
w egen in h e t G ooi, o f  w ellicht to t de m ooiste
van N ederland .

De ten toonste lling  De mooiste weg van Neder
land, de ’s-Gravelandseweg toen en nu  geeft in
een  aanta l o n d erd e len  een beeld  van de ge
schiedenis van de ’s-Gravelandseweg. D oor
het vele beeldm ateriaa l wordt een  goede in
d ruk  geg e ten  van het u iterlijk  van de weg in
de  afgelopen 150 jaar. H et was de eerste  weg

die in H ilversum  bestraat werd. De weg wordt
beh an d e ld  vanaf de H ilversum se K erkbrink
tot aan  het N oorder- en  Z u idere ind  in de na
burige g em een te  's-Graveland. Van vele be
langrijke gebouw en kom t de bouw geschiede
nis en a rch itec tu u r aan de o rde. O ok zal de
hu id ige bebouw ing vrijwel com p leet in beeld
w orden gebracht. N atuurlijk  w ordt ook de
p aa rd en tram  belicht, die in de perio d e  van
1887 to t 1923 h e t vervoer verzorgde vanaf 's-
G raveland n aa r het station in H ilversum . In
een afzonderlijke ru im te, de galerij d e r  G ro
ten, w orden  tal van vooraanstaande bew oners
van de  's-G ravelandsew eg n a d e r  bekeken .
H ie ro n d e r zijn bekende nam en  als A lbertus
Perk, Jhr G hristiaan van I.ennep , Jhr Jan Pie
te r  Six en  zelfs Rob de  Nijs.

M ede d o o r de  fraaie vorm geving is de ten 
toonstelling  ook voor niet-H ilversum m ers ze
ker een  bezoek waard. Na h e t bezoek aan h e t
m useum  kan een  fietstocht gem aakt w orden
over de  's-Gravelandseweg om  de  weg en de
huizen zelf te bekijken.
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Oproep

De aanleiding voor de tentoonstelling is een
m anuscript van de heer W.I. Engel over de be
woning van de ’s-Gravelandseweg. Dit m anu
script is zeer uitvoerig, m aar wellicht on tbre
ken er nog belangrijke gegevens of zijn er
aanvullingen mogelijk. H et Goois Museum
doet een oproep om het m anuscript van de
heer Engel te lezen en mogelijke, nog niet
eerder gepubliceerde, aanvullingen in te zen
den. H et m anuscript over de ’s-Gravelandse-
weg zal op de tentoonstelling ter inzage liggen
en een eenvoudige uitdraai van de tekst zal
ook te koop zijn. Voor nadere inform atie kunt
u contact opnem en met de d irecteur van het
Goois Museum, Ed van Mensch, tel. 035-
6292826. Na de tentoonstelling zal van het
manuscript, m et mogelijk uw aanvulling, het
boek over De mooiste weg van Nederland worden
uitgeven.

Het Goois Museum is geopend van tli t/m  zo van
13.00 tot 17.00 uur.
Toegang: f 3 v o o r  volwassenen; f 1,50 voor CJP,
Pas 65+, groepen >10personen en kinderen t/m 12
jaar; Museumjaarkaart gratis.
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Varia

D. Dekema (geb. 1958). Kandidaats geschiedenis in
1982. Rijksarchiefschool in 1988. Archivaris Stadsar
chief Naarden.

Marcus van der H eide (geb. 1948). Classicus.
Schreef diverse artikelen over schrijvers en musici
in het Gooi. A uteur van het in 1984 verschenen
boek Bussum door schrijversogen. Naast au teur ook
pianist en organist. Heeft als uitgeverij Gooiberg-
pers publicaties uitgegeven o.m. Schilderachtig Gooi
land van J.H . Bi egel (1987), Dagboek van A.E Pieck
1917-1920 (1998) en Kronkelwegen, verslag van een de
menteringsproces van Anna Maria Makker (1995) en
Dag Woensdag, de opnamedag van een dementerende van
Nannie Blinxma (1997). W o o n t in B ussum .

A.J. Zondergeld-Hamer (geb. 1941). Studie geschie
denis in G roningen. Lerares VHMO Rotterdam,
Amsterdam. Sinds 1978 woonachtig in Weesp. Van
af 1989 als m useum assistent/beheerder verbonden
aan het G em eentem useum  Weesp. Publicaties: ‘De
Houding van de Rotterdam m ers tijdens de gebeur
tenissen van 1747 en 1748’, in: Rotterdams Jaarboekje
1971, Rotterdam 1971; Geschiedenis van Weesp van
Prehistorie tot de Moderne Tijd, Weesp 1990; ‘De Kost
scholen van Weesp’, in Jaarboekje 1996 van het O ud
heidkundig Genootschap ‘Niftarlake’.

Mevrouw dr K. Bossaers dankt de heer P Timmer voor het
grote aandeel dat hij heeft gehad in de organisatie van
“Nostalgia ”.
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FLAVA
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art gallery

“Gooiersgracht”, 45 x 85, olieverf op doek, Johan Meijer, Blaricum, 1885 -  1970

♦  19e / 20e eeuwse traditionele schilderkunst

♦  inkoop / verkoop / schoonmaak / restauratie

♦  speciale aandacht voor Gooische schilders / lokaties

Werken van o.a.:
C. Artz, C. Bouter, B. Brouwer, D. Schulman, J. Meijer,

J. Knikker, A. Knikker, H. Dekker, G. Delfgaauw, G. Munthe,
D. Smolenberg, W. Vester, A. Verhoesen,

G. v. Emmerik, P.A. Schipperus, W. v. Soest, H. v. Moerkerken.

Openingstijden: woensdag: 13.00 - 17.00
vrijdag: 14.00 - 18.00 en 19.00 - 21.00 /  zaterdag: 13.00 - 17.00

Kapelstraat 26, 1404 HZ Bussum, Tel/Fax: 035 - 6 91 43 50
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Uitgeverij Verloren
Praten als Brugman Jj

iiwereM  van ceil
% vaHtipM*k«r mb

Ahecdiuk van de Miil<k-Ieeuw«i)

N ico  Le t t i n c k , Praten als Brugman. De wereld uan een Ne
derlandse volksprediker aan het einde van de Middeleeuwen
w  5> 80 blz., ingenaaid, geïllustreerd, isbn 90-6550-445-1, ƒ19,90

De uitdrukking ‘praten als Brugman' is ontleend aan het optreden
van de Nederlandse volksprediker Jan Brugman (circa 1400-1473).
Deze franciscaner monnik reisde in de vijftiende eeuw stad en land
af om de mensen op te roepen een eenvoudig christelijk leven te
leiden. In zijn gloedvolle preken sloot hij aan bij de belevingswe
reld van gewone mensen. Juist daarom was hij in zijn eigen tijd een
gevierd man, maar werd hij in de geschiedschrijving al spoedig als

—---- ------------  een dweper of volksmenner afgeschilderd. Nico Lettinck, docent
geschiedenis aan de Christelijke Hogeschool Windesheim te Zwolle, plaatst de persoon Brugman in de con
text van zijn tijd. Hij beschrijft zowel de inhoud van Brugmans preken als zijn wereldbeeld, waarin het lijden
een belangrijke plaats innam. Dit thema werd door Brugman voorbeeldig uitgewerkt in zijn levensschets
van de heilige Lidwina van Schiedam. Een schets van de vaderlandse beeldvorming over Jan Brugman be
sluit dit boek.

Davi d Ba r n o u w , De hongerwinter
w  6, 88 blz., ingenaaid, geïllustreerd, isbn 90-6550-446-X, ƒ19,90

De hongerwinter is decennia lang de metafoor geweest voor al het
kwaad dat de Duitsers de Nederlanders gedurende de Tweede We
reldoorlog hebben berokkend. De nadruk op die winter van 1944-
1945 doet echter geen recht aan de complexe omstandigheden
waarin Nederland zich gedurende de oorlogsjaren bevond. Zo
hebben de zuidelijke, oostelijke en noordelijke provincies geen
echte hongerwinter gekend. Maar ook in andere opzichten kun- ________ —
nen vraagtekens worden geplaatst bij de hongerwinter als beeldbepaler van vijfjaar oorlog en bezetting.
Moest de ellende van de randstedelijke honger de schaamte over de deportatie van en moord op de Neder
landse joden wegnemen? In dit boek beschrijft David Barnouw, werkzaam bij het Nederlands Instituut voor
Oorlogsdocumentatie, de levensomstandigheden van Nederlanders gedurende het laatste oorlogsjaar.

De reeks Verloren  Ve r l e d e n . Ged en kwaardige  m o m e n t e n  en  f ig u r en  uit  de vaderlandse g e s c h ie
d en is  biedt algemene, geactualiseerde informatie over de unieke geschiedenis van Nederland aan een breed, in het ver
leden geïnteresseerd publiek. In ieder deel staat eén spraakmakende gebeurtenis of persoon uit de Nederlandse geschie
denis centraal. Het onderwerp wordt pakkend beschreven en in een bredere context geplaatst, waarbij onder meer aan
dacht besteed wordt aan het algemeen historische kader, de historische canon en beeldtraditie en de huidige stand van
het historisch onderzoek. Jaarlijks verschijnen vier delen, ze kosten per stuk ƒ19,90. In 1998 verschenen:
Hans  Teitler , De opstand der ‘Batavieren’, w i ,  86 blz., isbn  90-6550-441-9
Marijke  Hu ism a n , Mata Hari (1876-1917): de levende legende, w  2, 85 blz., isbn  90-6550-442-7
Petra Dreiskamper , ‘Redeloos, radeloos, reddeloos'. De geschiedenis van het rampjaar 1672. w  3, 90 blz., isbn  90-6550-443-5
Wouter  Kloek, Een huishouden van jan Steen. W 4 ,94 blz., isbn  90-6550-444-3

De hongerwinter

Postbus 1741,1200 bs Hilversum | Larenseweg 123,1221 cl Hilversum | T035-6859856 | F 035-6836557 |
verlorenq8wxs.nl | www.verloren.nl | Onze boeken zijn verkrijgbaar in de erkende boekhandel.

Bij directe bestellingen wordteen bijdrage in de verzendkosten in rekening gebracht.
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