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‘Het getemde Denken’
Barend Smit

Een bundel met levensechte verhalen
over onderwijs, cultuur en het volle leven ...

Het Getemde Denken gaat over levenskunstenaars,
museumdieren en alledaagse dingen. De informatieve
vertelstijl van Barend Smit prikkelt en inspireert. In
zeven cultuurhistorische vertellingen worden naakte
feiten, humorvolle meningen en prikkelende observa
ties uit de “wereld’ van het onderwijs, de architectuur,
de musea en het volle leven smaakvol opgedist.

In een verbrokkelde samenleving speurt de mens naar
zingeving en schept zo zijn eigen leven. Balancerend
tussen individuele vrijheid en solidariteit. Als we zelf
niet kiezen, dan wordt er voor ons gekozen. Dan vol
gen we slaafs de lokroep van de kudde. Dit boek gaat
vooral over mensen die balanceren tussen individuele
vrijheid en regelgeving.

Al schrijvend ontdekte auteur Barend Smit een samen
bindend tekstbegrip in zijn verhalen: het getemde den
ken. Dit thema woekert in alle verhalen. Het getemde
denken gaat telkens kopje onder in de verhalen. Elk
verhaal heeft “iets" historisch. Zonder verleden zwerft
de mens doelloos naar de toekomst.

Barend Smit
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Viering van het 35-jarig bestaan van TVE
Datum: vrijdag 27 mei 2005, 20 .00  uur
Plaats: Burgerzaal Stadhuis Naarden

Ter viering van het 35-jarig bestaan organiseert TVE een lustrum bijeenkomt op de plaats
waar TVE werd opgericht: de Burgerzaal van het Stadhuis te Naarden, w elw illend ter
beschikking gesteld door het Naardens College van B&W. De donateurs van TVE worden
van harte uitgenodigd to t deelname aan de lustrumviering.

Programma
Openingstoespraak door dr. J.P. Rehwinkel, burgemeester van Naarden
Feestrede over de geschiedenis van het Gooi e.o. door prof. dr. Piet Leupen
Omkranst door een muziekensemble en door video-werkstukken  van middelbare
scholieren.
Receptie voor donateurs, aangesloten organisaties, subsidiërende gemeentebesturen,
relaties.
Aan de feestelijke lustrumviering w ord t meegewerkt door de leden van de TVE Werkgroep
Klederdrachten en door de Stichting Omgevingseducatie.

Opgave tot deelname
De deelname is gratis. Belangstellenden worden wel verzocht zich tevoren op te geven bij
de penningmeester van TVE, Plantsoen 14, 3755 HJ Eemnes (Tel. 035-53101 15). Zij
ontvangen dan de toegangskaart(en) voor zover er nog plaats is.

Illustratie voorpagina (inzet): Eerste pagina van het enige gepubliceerde muziekstuk van Daniël Belinfante.
Illustraties achterpagina: Typische voorbeelden van verschijningsvormen van Tussen Vecht en Eem. Centrum: het
eerste nummer 1970; van linksboven met de klok mee: de eerste jaargang (1970-1971, oude serie), themanummer
Weesp (1982), een voorbeeld van de periode met de Vrienden van het Gooi, 1983-1995 (1984); weer apart sinds 1996.
(voorbeeld 1999).
Titelpagina: Dubbeltoon (u it Hollands Arcadië, 1730), zie. artikel Hartenlust, p. 117-127

Het tijdschrift Tussen Vecht en Eem is een uitgave van de Stichting Tussen Vecht en Eem en verschijnt vier
maal per jaar.
Redactieadres Huizerweg 9,1401 CD Bussum -  035-6918978 -  e-mail: redactie@tussenvechteneem.nl
Uitgever Stichting Tussen Vecht en Eem
Opmaak Hans van Gelder en Joop Smids, Eemnes
Druk Drukkerij Van Wijland, Laren (NH)
©TVE 2005. Gedeeltelijk overnemen van artikelen is slechts toegestaan met uitdrukkelijke bronvermelding.
Geheel ovememen kan alleen na schriftelijke toestemming van het redactiesecretariaat.
ISSN 0169-9334
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Redactioneel Inhoud

Een bijzonder nummer deze keer. Want ook
al staat er '23e jaargang' boven, TVE - zowel
de organisatie als het blad - bestaat in 2005
vijfendertig jaar. TVE werd 22 mei 1970 opge
richt in het Naardense stadhuis, waar we ook
ons lustrum vieren.

Dit feestnummer bestaat uit drie 'afde
lingen'. In het eerste deel gaat het over TVE
zelf. Er wordt uitvoerig stilgestaan bij de mo
tieven en achtergronden van de oprichters en
twee van hen worden speciaal in het zonnetje
gezet: de toen jongste stichter Jan Out, mid
dels een interview, en de belangrijkste histo
ricus van het Gooi dr. Ad de Vrankrijker,
middels een uitgebreid portret.

Het tweede deel is gewijd aan de Tweede
Wereldoorlog. De drie Goois-joodse compo
nisten, die centraal staan op ons lustrum- en
bevrijdingsconcert van 8 mei, worden uitge
breid beschreven door de musicoloog Wim
de Vries. Denise Veltman-Lubbers en Jaap
Groeneveld geven een indringend beeld van
de jodenvervolging in het Gooi en Ruud
Gortzak beschrijft de liquidatie door of in op
dracht van de Duitse bezetters van twee be
kende Gooise inwoners, de schrijver A.M. de
Jong en de verzetstrijder Jan Thijssen.

De laatste afdeling heet 'van de buren'.
We vroegen belendende zusterorganisaties
vanwege ons lustrum om artikelen over
thema's op de grens van hun en ons gebied.
Twee van de toegezegde bijdragen kunnen
we in dit nummer opnemen. De bekende re
dacteur van het Tijdschrift Historische Kring
Breukelen dr. Arie Manten schrijft over Boni-
fatius en de kerstening van de Vechtstreek en
Tonko Grever en Inger Groeneveld van Muse
um van Loon uit Amsterdam beschrijven de
landgoederen van de familie Van Loon en
met name die in ons gebied. Een heel mooi
nummer, vinden we zelf.

Henk Michielse
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Tussen nostalgie naar grootmoeders tijd
en pure interesse
De oprichting TVE in 1970

Henk Michielse

Vijfendertig jaar geleden richtte een groepje
historisch geïnteresseerde zeer- en weledelge-
leerde of anderszins weledele heren en een
dame, voornamelijk afkomstig uit de net op
geheven Vereniging Vrienden van het Goois
Museum, een nieuwe historische organisatie
op: de Stichting Tussen Vecht en Eem (TVE).
Wie waren de oprichters eigenlijk? Wat wa
ren hun motieven om de nieuwe stichting in
het leven te roepen? Hoe stelden zij zich de
nieuwe organisatie voor? Wat was de op
dracht die zij aan TVE wilden meegeven?
Werd er door de al bestaande historisch ge
richte organisaties met hoera- of boegeroep
gereageerd op hun initiatief? Allemaal vra
gen die wel passen bij de viering van het vijf-
endertigjarig bestaan van TVE.1

Lang voor de oprichting van TVE waren
er al aardig wat mensen geïnteresseerd in de
geschiedenis van het Gooi en ommelanden.
In 1934 werd de Stichting Museum voor het
Gooi en omstreken - kortweg Goois Museum - in
het leven geroepen, die een collectie boeken,
prenten, kaarten en voorwerpen rond de ge
schiedenis van het gebied bijeenbracht en die
ook lezingen en excursies organiseerde en
publicaties verzorgde. Later werd de stich
ting omgezet in een vereniging die de naam
kreeg van Vrienden van het Goois Museum. In
1969 zag de vereniging zich vanwege de al
maar stijgende kosten gedwongen om de col
lectie over te doen aan de Gemeente Hilver
sum, die deze onderbracht in het toenmalige
Cultureel Centrum De Vaart. De vereniging
zelf werd opgeheven en het batig saldo zou
ter beschikking worden gesteld van een nieu
we organisatie voor de geschiedenis van het
Gooi en omstreken. Tijdens de opheffingsver-

gadering (29 april 1969) werd een commissie
ingesteld onder voorzitterschap van dr. P.W.
de Lange die de oprichting van de nieuwe or
ganisatie moest voorbereiden.2 Ruim een jaar
later was de vorming van de Stichting Tussen
Vecht en Eem een feit. Op 22 mei 1970 vond in
de Burgerzaal van het Naardense stadhuis de
feestelijke oprichtingsvergadering plaats.

Bedreiging historisch erfgoed

In een artikel bij gelegenheid van het twaalf
eneenhalfjarig bestaan van TVE beschrijft de
toenmalige voorzitter mr. W.G.M. Cerutti,
hoe 'de eenvoudige, wat achtergebleven regio
met een langzame ontwikkelingsgang van
eeuwen', het Gooi, sinds de aanleg van de
Oosterspoorlijn in 1874 begon aan een explo
sieve groei, van 36.000 inwoners in 1874 tot
75.000 in 1920. Door een onafwendbaar pro
ces van 'verstening' kwam het historisch ge
groeide karakter onder steeds grotere druk te
staan, wat als reactie daarop in de jaren der
tig leidde tot nieuwe belangstelling voor de
natuur- en cultuurwaarden van het gebied.
Cerutti wijst daarvoor op de oprichting in
1932 van Het Goois Natuurreservaat, in 1935
van wat tegenwoordig de Vrienden van het
Gooi zijn en in 1934 van Het Goois Museum.3

Deze, door Cerutti kort samengevatte,
motieven voor de hernieuwde belangstelling
voor natuur en geschiedenis van het Gooi in
de jaren dertig, bleken nog onverkort te gel
den bij de oprichting van TVE in 1970. Zij
werden ampel geformuleerd door P.W. de
Lange in een aantal interne notities ten be
hoeve van de voorbereidingscommissie. Hij
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zette uiteen, dat de bedreiging van het Gooise
natuurschoon algemeen bekend was, maar
dat de bedreiging van 'alles wat hier nog her
innert aan menselijke activiteiten in vroeger
tijden' ernstiger en veel minder bekend was.
De natuur kon zich, aldus De Lange, nog wel
herstellen, mits ze niet al te grondig was aan
getast, maar historische objecten vroegen niet
alleen om behoud, maar ook om geregeld en
deskundig onderhoud en daarmee was het
droevig gesteld. Dat was altijd al wel zo ge
weest, maar in deze tijden van 'grootscheepse
wegenprojecten, ruilverkavelingen en kernsa-
neringen van steden en dorpen' was dit ge
vaar dubbel zo groot. De Lange wees daarbij

verontwaardigd op wat er in 1968 in Hilver
sum in een paar maanden verdwenen was:
een van de weinige Gooise bijenschansen, het
laatste boerderijgebouw van vóór de brand
van 1766 en het gebouw van Stad en Lande dat
architectonisch (De Bazel) en historisch (van
wege zijn bestemming) bijzonder waardevol
was.

De Lange zag wel in, dat de verdwijning
van 'oude bedrijfsvormen, typische kleder
drachten, oude dialecten en zoveel meer' op
den duur niet was tegen te houden: 'Maar
hoe weinig is er totnogtoe gedaan om ten
minste vast te leggen, hoe het vroeger ge
weest is'. Hij plaatst het belang hiervan ook
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in de veranderde oriëntatie van de geschied
wetenschap, die niet meer gericht is op vor
sten, veldheren en andere hogergeplaatsten,
maar op het doen en laten en de ervaringen
'van de gewone man', anders gezegd 'het
economisch en sociale leven'.4 In een eerdere
notitie had De Lange er al op gewezen, dat de
geschiedenis van de streek nog bij lange na
niet volledig was blootgelegd. Daarbij achtte
hij het zowel cultureel als sociaal gezien van
belang, dat de bevolking, individueel en te
samen, zich meer bewust zou worden van de
geschiedenis van de eigen streek.5

Dachten De Lange en de andere oprich
ters van TVE bij die 'bewustwording' en dat
'sociale belang' misschien ook aan het bevor
deren van de samenhang in de samenleving
door aandacht voor de geschiedenis van de
eigen leefomgeving? Zoals onderzoekers van
het Meertens Instituut begin jaren negentig
aangaven, kunnen historische verenigingen
een niet onbelangrijke rol spelen bij de inte
gratie van 'gevestigden en nieuwkomers'.6

Het vraagstuk van de maatschappelijke
samenhang was in elk geval niet onbekend
bij de oprichters, dr. A. de Vrankrijker, een
van de grote voorlieden van TVE, gaat in zijn
Nieuwste geschiedenis van Gooiland (1976) uit
voerig in op de groei van de bevolking door
immigratie. Hilversum telde in 1930 niet
meer dan 39,7 % ingeborenen, een cijfer dat
in de jaren zestig opliep tot ca. 44 %, tegen
57% gemiddeld in de Nederlandse gemeen
ten. Het betrekkelijk geringe aantal autochto
nen (dit wil zeggen: in het Gooi geborenen)
maakte het volgens hem moeilijk om in de
gemeenten van het Gooi 'enige binding' in de
groeiende samenlevingen te brengen. Hij
vond het een taak van de overheid om de in
gezetenen tot activiteit te brengen en belang
stelling voor het wel en wee van de gemeente
te stimuleren. Daarom prees hij ook zeer het
'voortreffelijk geredigeerde en verzorgde tijd
schrift' Wij in Hilversum met als ondertitel
'tijdschrift ter bevordering van burgerzin', dat
tussen 1956 en 1973 in Hilversum werd uitge
geven. De Vrankrijker heeft het in dit ver
band niet over TVE en de andere historische
organisaties, maar het lijkt mij mede gezien

de uitdrukkelijke passage in zijn boek niet
onaannemelijk, dat dit motief bij hem en ook
de andere oprichters van TVE wel degelijk
meespeelde. Ook Jan Out, medeoprichter en
redactiesecretaris van het tijdschrift, noemt
in het interview met hem elders in dit num
mer deze integrerende functie van TVE.

Landelijke trend

De oprichting van TVE sloot niet alleen aan
bij een langere traditie in het Gooi, maar pas
te ook precies in de landelijke trend.7 Al heel
lang was er door notabele inwoners geschre
ven over de geschiedenis van hun dorp of
stad, in het Gooi door 'de pionier van de
Gooise geschiedenis',8 de Hilversumse nota
ris Albertus Perk. Maar noch de officiële ge
schiedschrijving noch het grote publiek had
er veel belangstelling voor. Rond 1941 komt
er een beweging op gang om daar wat aan te
doen. In dat jaar verschijnen niet minder dan
vijf inleidingen op het gebied van de heem
kunde, een benadering waarin belangstelling
voor de lokale geschiedenis van stad en voor
al platteland samen gaat met die voor andere
verschijnselen zoals folklore, dialect en na
tuur.

In de jaren veertig en vijftig krijgt deze be
weging volgens de onderzoeker van 'de alle
daagse historische cultuur in Nederland',
Kees Ribbens, alleen voet aan de grond in
Noord-Brabant en in mindere mate in Lim
burg. De belangstelling voor regionale en lo
kale geschiedenis blijft tot in de jaren zestig
maar zeer beperkt, al komt er in de tijd tussen
1945 en 1964 een vijftigtal nieuwe lokale en
regionale organisaties tot stand, mede gesti
muleerd door ondersteuningsinstellingen als
de Fryske Akademy. Ook oprichters van Tussen
Vecht & Eem werden blijkens het archief van
TVE door die Fryske Akademy geïnspireerd.

Begin jaren zeventig bestonden er in Ne
derland, aldus Ribbens, minstens 128 regio
nale en lokale verenigingen. In de inleiding
op een toenmalig overzicht van historische
verenigingen gaf de historicus I. Schöffer als
motivering voor deze bloei, 'dat de tijdige
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vastlegging van veel dat door de eeuwen wel
bewaard is gebleven meer dan ooit nodig
wordt, nu door de snelle veranderingen van
de maatschappij veel door afbraak en bouw,
herverkaveling, wegenaanleg, plotseling ver
dwijnen ook van vele oude gewoontes en ge
bruiken etc. voorgoed verloren dreigt te
gaan'. Het is alsof hier de oprichters van TVE
aan het woord zijn.

Er kwamen steeds meer historische vere
nigingen met steeds grotere ledentallen. Rib-
bens zelf geeft aan dat de belangstelling voor
het verleden - zowel bij de actieve kern van
deze clubs als voor de meer passief geïnteres
seerden - voor een deel voorkomt 'uit een ze
ker nostalgisch verlangen naar grootmoeders
tijd'. Daarmee zou niet alleen de curiositeit
bevredigd worden, maar kon ook tegemoet
gekomen worden 'aan de behoefte van een
gemeenschappelijk historisch houvast'. Niet

voor niets zijn het vooral ouderen die belang
stelling tonen voor het lokale verleden. Zij
kunnen immers die veranderingen zelf waar
nemen nu zij er op terugkijken. Maar, zegt
Ribbens terecht, hun nieuwsgierigheid naar
het verleden hoeft niet altijd van doen te heb
ben met het zoeken naar houvast, 'ook vrij
blijvende interesse' is veel lokaal geïnteres
seerden niet vreemd.

Heeft de groei van het aantal regionaal-
en lokaal-historische organisaties elders nog
directe invloed gehad op de totstandkoming
van TVE? Daar zijn geen aanwijzingen voor
te vinden in het archief en de eerste jaargan
gen van het tijdschrift, of het moest zijn de
mededeling van De Lange dat prof. W. Jappe
Alberts de oprichting van een organisatie als
TVE had gesuggereerd.9 Jan Out, toentertijd
de jongste onder de oprichters, zegt ook uit
drukkelijk dat er van zo'n invloed geen spra-

1
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Redactievergadering TVE ten huize van Els Scheltema; van links naar rechts: W. Kraak, De Vrankrijker, M. Jolles,
E. Scheltema-Vriesendorp
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ke was. Maar de opkomst van TVE past na
tuurlijk wel in de landelijke trend.

Of daarbij de algemene karakteristiek van
de lokale geschiedenis die Ribbens geeft ook
geldt voor de oprichters van TVE, is eveneens
de vraag. De belangstelling van de oprichters
en hun navolgers ging veel verder terug dan
grootmoeders tijd; ook over de (vroege) Mid
deleeuwen werd graag geschreven. Maar, zo
als Cerutti al aangaf in zijn artikel bij het
twaalfeneenhalfjarig bestaan, de modernise
ring van het Gooi was pas laat in de negen
tiende eeuw begonnen. Zoals het in groot
moeders tijd was, was het ook eeuwen
daarvoor. De motieven van de oprichters zul
len wel een kluwen van motieven zijn ge
weest: zuivere historische interesse, nostalgie,
liefde voor het Gooi en omgeving, zorg om
het behoud van het culturele erfgoed en zorg
om de 'binding' in de samenleving.

G eharrew ar over de organisatievorm

Vereniging of stichting?
De commissie van voorbereiding moest aller
lei beslissingen nemen over de aard, omvang,
juridische vorm en taak van de nieuwe orga
nisatie. Niets was vanzelfsprekend. Moest het
een federatie worden van bestaande organi
saties? Moest het een stichting zijn of een ver
eniging? Algemeen was het idee dat er, in elk
geval op den duur, een bureau moest komen
met een directeur en (wetenschappelijke) me
dewerkers. Hierbij werd met een schuin oog
gekeken naar de Fryske Akademy. Er werd
daarom ook al gesproken over de Gooise acade
mie. Maar men wilde op kleine schaal begin
nen. In een brief van P.W. de Lange
(augustus 1969) werd de Fryske Akademy om
raad gevraagd. Doelstelling en landstreek
waren beperkter dan in Friesland, maar er
waren ook overeenkomsten. Men wilde met
name advies over enerzijds de overheidssub
sidie en -garanties voor pensioenen van het
eventueel aan te trekken personeel en ander
zijds over de 'redelijke mate van medezeg
genschap van de werkers'. De Lange zelf was
voorstander van de verenigingsvorm met in

dividuele leden en organisaties als buitenge
woon lid; hij noemde 'het jasje' van de Friese
organisatie niet zonder meer passen voor het
Gooi. Bij een stichting was er sprake van
'coöptatie van het bestuur' en was er geen in
spraak mogelijk voor de 'werkende geïnteres
seerden'. Secretaris Sierksma was voor de
stichtingsvorm, met name omdat deze conti
nuïteit zou garanderen en een wettelijke
mogelijkheid bood voor de aanstelling van
eventueel aan te trekken personeel en als ka-
pitaalbeherend lichaam en voor fondsenwer
ving. Op 19 december 1969 vond een verga
dering plaats met vertegenwoordigers van al
bestaande instellingen en verenigingen. Hier
werd met 12 tegen 4 stemmen besloten tot de
stichtingsvorm.

Deelnemende organisaties
Een heet hangijzer was de verhouding tot die
reeds bestaande historische verenigingen en
instellingen. Van het begin af aan stond vast,
dat de bestaande organisaties, zoals de Stich
ting Vrienden van het Vesting Museum en de
Stichting Comeniusmuseum in Naarden, de
Oudheidkamer in Huizen, de Archeologische
Werkgemeenschap, afdeling Naerdinclant, en de
enkele al bestaande historische verenigingen
en studiekringen, bij TVE betrokken zouden
moeten worden. Sommige oprichters gingen
uit van de veronderstelling, dat deze instel
lingen en verenigingen zich zouden onder
schikken aan de overkoepelende organisatie.
Vooral De Lange was daar een exponent van.
In een notitie voor de voorbereidingscommis
sie van december 1969 toont hij zich 'zeer te
leurgesteld' over de 'gebleken onverschillig
heid' van de uitgenodigde organisaties. Vol
gens hem waren zij bang voor de nieuwe or
ganisatie, die hun zelfstandigheid zou bedrei
gen.

In het jaarverslag over 1971 klaagt het Da
gelijks Bestuur over de 'geringe activiteit' van
de leden van het Algemeen Bestuur, zijnde
de vertegenwoordigers van de deelnemende
organisaties. Een nagalm van De Lange's ver
wachtingen is nog te horen in een TVE-
interview met dr. G. Pikkemaat, toentertijd
hoofdredacteur van De Gooi- en Eemlander en
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in 1970 beoogd hoofdredacteur van TVE. Hij
betreurde de versnippering op historisch ge
bied en vond dat alle historische bladen in de
regio zouden moeten integreren in één blad.10

Waren de klachten terecht? Ik denk, dat
De Lange en anderen veel te overspannen
verwachtingen koesterden ten aanzien van de
mogelijkheden. Al die organisaties hadden
hun eigen taken en belangen. Zij wilden wel
samen praten en ook samenwerken waar dat
mogelijk en zinnig was, zoals is gebleken uit
de verdere geschiedenis van TVE. Maar als
organisatie voor regionale geschiedenis was
TVE er een naast andere historische instellin
gen, verenigingen en stichtingen. Daarom is
TVE nog altijd een organisatie met een dub
bel taakstelling:
• het verrichten van eigenstandige taken, zo

als het uitgeven van een tijdschrift en an
dere publicaties, het organiseren van
Open Dagen en symposia, van concerten
rond Gooise componisten enzovoort;

• fungeren als koepelorganisatie: het bieden
van een platform voor gemeenschappelijk
overleg en het bevorderen en initiëren
van samenwerking tussen de aangesloten
organisaties, zoals het boerderijenproject
van een paar jaar geleden en momenteel
het project oude wegen en de samenstel
ling van een historische wandel- en fiets-
gids.

De naam en te bestrijken gebied
Een ander punt van beslissing was de naam
van de organisatie en het te bestrijken gebied.
Moest men zich tot het Gooi beperken of het
gebied wijder trekken? Besloten werd niet te
strikt te zijn en zich globaal te richten op het
gebied tussen Vecht en Eem, mede om histo
rische redenen. Er werden meerdere namen
voorgesteld, zoals 'Stichting Centrale histori
sche organisatie voor het Gooi en omstreken',
‘Ons levend verleden', 'Erfgooiers of mof: Onze
historie' en 'Tussen Vecht en Eem'. Op de de-
cembervergadering werd besloten tot het
laatste. Nadat er eerst een voorlopig bestuur
was gevormd, werd op 22 april 1970 een defi
nitief dagelijks bestuur aangesteld, bestaande
uit drs. O.L. van der Aa als voorzitter, KI.

Sierksma als secretaris en L.F. Steinhauzer als
penningmeester. Daarnaast namen in het be
stuur onder meer plaats drs. B.G.J. Elias, J.M.
R.W.C. baron van Boetzelaer en dr. A.C.J. de
Vrankrijker.

Over de taken van TVE was men het wel
met De Lange eens. In een inleiding voor de
commissie noemde hij:
1. fungeren als een 'soort alarmcentrale' of

als 'commissie van waakzaamheid' met
betrekking tot het behoud van historische
objecten;

2. fungeren als historisch documentatiecen
trum (samenstellen van een biografie, en
van een overzicht van prenten, tekenin
gen enzovoort);

3. uitgeven van een mededelingenblad. La
ter werd daar nog de mogelijkheid van
een jaarboek aan toegevoegd;

4. instellen van tijdelijke commissies over
urgente problemen, zoals het 'Gooise ar-
chiefprobleem'.

Op 22 mei 1970 werd de stichtingsakte gepas
seerd. De officiële naam werd Stichting Tussen
Vecht en Eem, Centrale organisatie van Vrienden
van de Historie van het Gooi en omstreken. Als
doel werd geformuleerd:
a. De verdieping en verbreding van de ken

nis van de geschiedenis in de ruimsten zin
van het woord en het behoud van waar-
devolle historische objecten, zo roerend
als onroerend, van de streek tussen Vecht
en Eem en de daarin gelegen plaatsen.

b. Het bevorderen van de samenwerking
tussen organisaties, instellingen en na
tuurlijke personen, voorzover zij zich be
zig houden met het onder a (...) omschre-
vene.

Men wilde dit doel bereiken door het regel
matig uitbrengen van drukwerken en andere
communicatiemiddelen, en door het bevorde
ren van de totstandkoming en instandhou
ding van een streekarchivariaat.

Culturele elite

Voor de niet-professionele beoefening van de
geschiedenis is vrije tijd een noodzakelijke
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Bij het afscheid van De Vrankrijker als hoofdredacteur van TVE; links De Vrankrijker, rechts F. Le Coultre, toenma
lig voorzitter van TVE (coll. De Gooi- en Eernlander)

voorwaarde. Daarom waren de vroegste his
torische verenigingen ook een zaak van de
'gentleman of leisure'; zij werden gedragen
door mensen uit de culturele en maatschap
pelijke elite. Door de grote toename van vrije
tijd na de tweede wereldoorlog, is ook de
beoefening van de regionale en lokale ge
schiedenis flink 'gedemocratiseerd'. Maar,
schrijven de onderzoekers van het Meertens
Instituut in TVE van 1993, in de regio tussen
Vecht en Eem blijven de 'traditionele intellec
tuele en bestuurlijke elites' (juristen, bestuur
ders, archivarissen, intellectuelen, docenten
en onderwijzers) nog steeds een belangrijke
plaats innemen. De onderzoekers noemen in
dit opzicht het bestuur van de overkoepelen
de organisatie TVE zelfs 'veelzeggend'. He
den ten dage is dat lang niet meer in die mate
het geval, noch bij TVE zelf, noch bij de lokale

historische kringen. Maar bij de oprichting
was het zeker wel zo.

Mannen van het eerste uur
Het is natuurlijk ondoenlijk om alle mannen
van het eerste uur (de enige dame viel al snel
af) te beschrijven. Maar om een idee te geven
van de eerste generatie TVE-ers zal ik de be
langrijkste personen wat uitvoeriger portret
teren.

De belangrijkste initiatiefnemer was P. W.
de Lange. Hij werd in 1887 in Alkmaar gebo
ren, studeerde chemie in Amsterdam en pro
moveerde in 1917 in de wis- en natuurkunde.
Hij werkte bij het Centraal Bureau voor de Sta
tistiek, vestigde zich na zijn pensioen in Hil
versum en ontpopte zich tot een 'belangrijk
historicus'. Eerst stortte hij zich op het genea
logisch onderzoek en later ook op de lokale
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geschiedenis. Hij was voorzitter van de Vrien
den van het Goois Museum en zat daar in een
intern groepje over geschiedenis en genealo
gie. De Lange ordende het archief van notaris
Albertus Perk en werd ook voorzitter van de
naar deze notaris genoemde historische kring
in Hilversum.11 Volgens ingewijden kon hij
nauwelijks door één deur met KI. Sierksma.
De Lange was gedegen, wetenschappelijk in
gesteld en weinig soepel. Sierksma, werk
zaam bij de afdeling filmzaken van de NOS
en geïnteresseerd in heraldiek en (de door de
verwantschap met het nationaal-socialisme in
een kwade reuk staande) sibbekunde, wordt
beschreven als een flamboyante figuur. Zij
verschilden niet alleen van mening over be
langrijke kwesties maar waren ook eikaars
persoonlijke tegenpolen.

De eerste voorzitter van TVE, O.L van der
Aa, geboren in Hilversum (1902), studeerde
economie in Amsterdam en later kunstge
schiedenis in Utrecht, waar hij uiteindelijk na
zijn pensioen in 1977 afstudeerde. Hij werkte
eerst bij de afdeling schilderijen van het Rijks
museum en later bij het Iconografisch Bureau.
Hij woonde sinds 1936 in Amsterdam, maar
had grote belangstelling voor het Gooi en zijn
geschiedenis. Hij was nauw betrokken bij de
oprichting van het Goois Museum en zat tot de
opheffing daarvan in 1969 in het bestuur. Hij
maakte geen deel uit van de voorbereidings
commissie, maar melde zich spontaan aan als
voorzitter van TVE. Mensen die hem in TVE-
verband gekend hebben, beschrijven hem als
een aardige, vriendelijke, bedachtzame man,
die iedereen tot zijn recht liet komen maar
wel de touwtjes in handen had. Hij was be
vriend met baron van Boetzelaer, die na een
afgebroken studie in Delft werkzaam was bij
de Nederlandse Seintoestellen Fabriek en net
als Van der Aa vanaf 1934 in het bestuur van
het Goois Museum had gezeten en die zowel
bestuurslid als redacteur van TVE werd.
Door Van der Aa wordt de baron een 'kundig
en bescheiden man' en een 'taaie volhouder'
genoemd.12

De eerste dienstdoend hoofdredacteur
van het tijdschrift TVE was A.C.J. de Vrank-
rijker, professioneel historicus, leraar op ver

schillende scholen (waaronder het Goois Ly
ceum) en dé deskundige op het gebied van
de Gooise geschiedenis. Hij wordt door me
deredacteuren omschreven als een aardige,
maar afstandelijke man en als 'een man van
gezag' met grote invloed op de anderen. Van
hem staat elders in dit nummer van TVE een
uitvoerig portret.

Naast deze oud-gedienden waren er nog
jongere oprichters, zoals B.G.J. Elias en J.V.M.
Out. Burchard Elias kwam in 1967 als pas af
gestudeerd Leids historicus naar het Gooi,
waar hij voor Uitgeverij Van Dishoeck werk
te als redactiesecretaris van Spieghel Historiael.
Hij zat in het bestuur van de Vrienden van het
Vesting Museum te Naarden en kwam zo bij de
voorbereiding van TVE terecht. Hij werd de
eerste secretaris van de redactie, waarvoor hij
alleen technisch redactiewerk deed; een
Goois historicus is hij naar eigen zeggen niet
geworden. Jan Out, onderwijzer en later di
recteur van een basisschool, maakte binnen
en buiten TVE naam met zijn studie over de
geschiedenis van Bussum, Die van Lage Bus-
sum (uitgegeven in 1976), waarvoor hij al in
1971 'op grond van de kwaliteiten, welke hij
als niet-academisch gevormd auteur aan de
dag heeft gelegd' de aanmoedigingsprijs van
de gemeente Hilversum kreeg.13 Algemeen
wordt hij geprezen om zijn zeer grote inzet.
Als redactiesecretaris (vanaf 1974) speelde hij
een heel belangrijke rol. Het werk ging hem
'zeer goed' af en andere oud-redacteuren
noemen hem 'de constante factor'. Cerutti be
schrijft hem als 'een zeer plezierig en boeiend
mens en een zorgvuldig amateur-historicus
met een vaardige en plezierig leesbare pen'.14

A m ateurhistorici en professionals

De bedoeling van de oprichters was, dat in
TVE amateuronderzoekers zouden samen
werken met professionals. Hoe had men die
samenwerking gedacht? Beroepshistorici
hebben vaak met een zeker dédain neergeke
ken op amateurs. En voor een deel is dat nog
altijd zo. Ook in het jonge TVE is over deze
verhouding nagedacht; in het eerste nummer
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van het tijdschrift gaan meerdere auteurs er
uitvoerig op in. De kunsthistoricus dr. D.P.R.
A. Bouvy, directeur van het Aartsbischoppelijk
Museum in Utrecht en grondlegger van het
huidige Catharijneconvent, meent, dat de
grens niet scherp te trekken is: 'Er zijn ama
teurs, die als deskundigen beschouwd kun
nen worden en deskundigen die bijzonder
veel van zogenaamde amateurs kunnen le
ren.' Dat hij daarin gelijk had, bleek onder
meer wel bij TVE zelf.

Ook de feestredenaar bij de oprichting
van TVE, W. Jappe Alberts, stelt dat de grens
niet te scherp getrokken moest worden en dat
de termen amateur- en vakhistoricus 'ietwat
voorzichtig' gehanteerd moesten worden.
Steeds minder, schrijft hij, vielen de lokaal-
historicus en de amateur-historicus samen.
Ook beroepshistorici gingen zich, zij het in

Nederland wat aarzelend, bezig houden met
regionale en lokale geschiedenis, terwijl regi
onale en lokale historici zich weliswaar met
de geschiedenis van de eigen streek bezig
hielden maar er ook goed aan zouden doen
deze geschiedenis in wijder verband te be
schouwen. Grenzen moesten overschreden
worden. Volgens Jappe Alberts werd de af
stand tussen beide groepen kleiner. Amateur-
historici kregen steun en voorlichting, bij
voorbeeld via cursussen. En bij vakhistorici
ontstond begrip voor het 'onloochenbare feit'
dat men tal van werkzaamheden rustig aan
amateurs kon overlaten of tenminste in sa
menwerking met hen kon verrichten.

Nog wat zuiniger is De Vrankrijker: 'Wie
geen vakopleiding op het gebied der historie
heeft gekregen, dient zich nu eenmaal te be
perken. Hij doet er niet verstandig aan om-
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Onthulling van het gedenkteken bij gelegenheid van de honderste 'Tiende Kout' in De Turfloods in Naarden, 10 ja
nuari 1979 (coll. Gooi- en Eemlander)
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vangrijke en ingewikkelde onderwerpen aan
te snijden'. Daarom moest TVE vooral ook
'korte publicaties' opnemen over 'hetgeen de
ze en gene op een deelterrein van de Gooi-
sche historie concludeerde'. De Vrankrijker
ziet overigens ook wel veel positiefs bij de
amateur. Deze zou in de regel een 'bijzondere
liefde' voor zijn onderwerp tonen en in staat
zijn met eindeloos geduld naar een resultaat
te werken. Daar zou hij de vakman met stuk
ken slaan door zijn grondige kennis van het
beperkte terrein en door zijn bereidheid er
bijzonder veel tijd in te steken. 'Streekge
schiedenis is voor een groot deel van zulke
amateurs afhankelijk.' Beide groepen zouden
daarom eikaars kennis verrijken en elkaar in
spireren. In TVE-verband gebeurde dit ook.
In de prakrijk was er van tegenstelling tussen
zogenaamde amateurs en vakhistorici geen
sprake. Volgens Jan Out werd hij, met name
bij zijn onderzoek naar de geschiedenis van
Bussum, zeer gestimuleerd door De Vrankrij
ker, terwijl TVE zich (in de persoon van Bur-
chard Elias) ook bijzonder inspande om zijn
uitvoerige studie daarover gepubliceerd te
krijgen.

Nog altijd is de verhouding tussen vak-
en amateurhistoricus niet helemaal ontspan
nen. Beroepshistorici blijven vaak met een ze
ker misprijzen kijken naar wat Kees Ribbens
'de geschiedenis als vrijetijdsbesteding' heeft
genoemd, naar lokaal en regionaal historisch
onderzoek door amateurs, de populaire be
langstelling voor historische studies en histo
rische televisieprogramma's, het omvangrijke
bezoek aan historische musea enzovoort.
Maar er is alle reden de verschillen flink te re
lativeren, zoals ook Ribbens laat zien in zijn
studie van de 'alledaagse historische cultuur'.
Zijn conclusie is, dat de omgang met het ver
leden - van de professionele geschiedweten
schap tot 'geschiedenis als vrijtijdsbeste-
ding' - vele rollen vervult en dat er sprake is
van veelzijdigheid in functie, inhoud en
vorm. Alle variëteiten hebben him eigen be
lang.

Dit wordt ook binnen TVE-verband on
derschreven. Er bestaat geen polaire tegen
stelling tussen amateur- en beroepshistorici

en tussen puur-lokale onderzoekers en hen
die meer oog hebben voor de regionale of
nog bredere context. Eerder is er sprake van
een geleidelijke schaal. De een zoekt het heel
dicht bij huis en de ander ziet het breed, de
een diept een klein onderwerp helemaal uit
en de ander pakt een complex verschijnsel
aan, de een behoort tot de 'opperlieden' en de
ander tot de 'bouwmeesters, zoals mijn leer
meester, wijlen prof. L.J. Rogier het zo mooi
zei. Maar het is allemaal van belang en een
hiërarchie is niet aan te geven. Bij TVE is het
momenteel zo, dat we mikken op goed lees
bare en verantwoorde, populair-wetenschap
pelijk artikelen, die ofwel een regionaal on
derwerp behandelen ofwel een lokaal thema
in een breder (regionaal) kader plaatsen. Wie
die artikelen schrijft - een amateur-historicus
of een beroeps - doet er dan helemaal niet toe.

Postscriptum

TVE is niet de 'Cooise Academie' geworden
waarvan sommige van de oprichters droom
den. We zijn even bescheiden gebleven als we
zijn begonnen. Wel zijn veel doelstellingen
van het begin gerealiseerd. Al in 1971 stuurde
de Commissie Streekarchief een Memorandum
aan de gemeentebesturen over problemen,
mogelijkheden en wenselijkheden van een re
gionaal archief. In de jaren tachtig kwamen er
tenslotte zelfs drie archieven in plaats van het
ene voorgestelde. Ook het oude plan van een
bibliografie is gerealiseerd, zij het heel laat
(1998) en slechts in de vorm van een voorlo
pig overzicht. Aan de taak te fungeren als
'alarmcentrale' werd op bescheiden wijze in
vulling gegeven. Zo richtte TVE zich in okto
ber 1970 tot de Monumentenraad met het ver
zoek te willen bevorderen, dat Naarden zou
worden aangemerkt als beschermd stadsge
zicht. In 1972 bemoeide TVE zich met de aan
leg van bruggen over het Gooimeer uit
'bekommernis over het voortbestaan van his
torische gegevenheden die ernstig bedreigd
worden.'

Succesvolle activiteiten van TVE waren
met name de zogeheten Tiende Kout en de
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Open Dagen. De Tiende Kout was een initia
tief van Sierksma; op elke tiende van de
maand kwamen TVE-ers en anderen infor
meel bij elkaar in de Turfloods in Naarden
om ervaringen uit te wisselen, prentenbrief-
kaarten te ruilen enzovoort. Er waren, schrijft
het bestuur in 'n jaarverslag trots, tussen de
30 en 80 deelnemers, waaronder veel jonge
ren.

In 1971 begon TVE met het organiseren
van de zogenaamde Open Dagen, die in die
begintijd aantallen deelnemers haalden waar
van we nu alleen maar kunnen dromen en
die in de meeste gevallen leidden tot de op
richting van een historische vereniging ter
plaatse. De Open Dag van 1972 in Oud-
Loosdrecht trok 1400 bezoekers en resulteer
de in de oprichting van de Historische Kring
Loosdrecht, in het jaarverslag vertederd 'de
eerste dochterkring van TVE' genoemd. De
Open Dag van 27 mei 1972 in Naarden, waar

bij een veelheid aan activiteiten op allerlei
historische lokaties plaats vond, trok zelfs
duizenden bezoekers. Op den duur zijn er
mede door toedoen van TVE in alle plaatsen
tussen Vecht en Eem historische verenigingen
gekomen, behalve in Naarden waar geen his
torische kring bestaat maar wel een goed lo-
kaal-historisch tijdschrift, De Omroeper, dat
met bewonderenswaardige vasthoudendheid
door Henk Schaftenaar wordt geredigeerd.

Als TVE de Open Dag aan een plaats wil
koppelen, dan zijn de lokale historische krin
gen of andere lokale organisaties nog altijd
zonder meer bereid die mee te organiseren,
zoals de afgelopen jaren in Hilversum (2001)
samen met de Stichting Hilversum Pas Op!, in
Baarn (2002) met de Historische Kring Baerne
en in Weesp (2003) over de geschiedenis van
de boerderij en het boerenleven, samen met
de Historische Kring Weesp. Ik heb al aangege
ven, dat het idee van TVE als dé historische
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organisatie te hoog gegrepen was en ook
geen recht deed aan de intenties en taakstel
ling van de andere organisaties. Maar het is
nog altijd zinnig om TVE te handhaven als
platform voor onderling beraad en samen
werking.

Zowel voor TVE zelf als voor de aangeslo
ten organisaties gelden nog steeds de motie
ven die toentertijd tot de oprichting van TVE
hebben geleid. Allemaal samen maken we de
opdracht ook waar de nog altijd niet volledig
beschreven geschiedenis van het gebied tus
sen Vecht en Eem vast te leggen en daar aan
dacht voor te vragen bij de bewoners van de
regio. We kunnen nog jaren vooruit! Er dui
ken nog steeds nieuwe onderwerpen op en
net als in de officiële geschiedwetenschap ook
steeds weer nieuwe invalshoeken en pro
bleemstellingen. In de geest van de oprichters
willen we daar aan blijven werken, zolang er
nog mensen zijn die met ons het verleden
willen onderzoeken en zolang er nog vol
doende mensen zijn die als donateur ons
werk willen ondersteunen.

Henk Michielse studeerde geschiedenis in Nij
megen en promoveerde in de sociale wetenschap
pen in Amsterdam. Hij werkte ondermeer als
hoofddocent in de Faculteit van de Sociale Weten
schappen aan de Universiteit van Amsterdam en
publiceerde een aantal boeken op het gebied van de
socio-culturele geschiedenis. Momenteel is hij
voorzitter van TVE.

Foto's
Tenzij anders vermeld, collectie mw. E.A.M. Scheltema-
Vriesendorp.
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13 W. Cerutti, 'Bij het afscheid van Out als redactiese
cretaris van TVE' in TVE, jrg. 11 (1981), p. 256-
259 .

14 TVE, jrg. 1 (1970).
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Koester het verleden,
Interview met Jan Out

Jan Out zet een kop koffie op tafel en zegt:
'We moeten het verleden koesteren maar de
blik gericht houden op de toekomst. Dat is
belangrijk. Historische kringen in de verschil
lende gemeenten kunnen de saamhorigheid
binnen een leefgemeenschap bevorderen, dat
is in de afgelopen jaren wel bewezen. Het
kunnen ook de kringen zijn die de integratie
van buitenlanders helpen gestalte te geven en
voor een grotere onderlinge vertrouwdheid
zorgen. De toekomst zal het leren. Ik vind het
zinvol als mensen iets weten over de geschie
denis van de straat, de gemeente, de streek en
het land waarin zij leven. Geschiedenis stemt
tot nadenken. Een blad als Tussen Vecht en
Eem kan een belangrijke bijdrage leveren bij
het vastleggen van de geschiedenis, juist om
dat het zich niet hoeft te beperken tot die ene
gemeente, maar grensoverschrijdend kan
zijn. Het is dan wel noodzakelijk dat er in el
ke aflevering een gevarieerd aantal artikelen
aan bod komt. Het blad moet lekker leesbaar
zijn, consumptief, met ook wat makkelijk ge
schreven verhalen. Noten moeten alleen wor
den opgenomen als het strikt noodzakelijk is.
Citaten van stukken in het Latijn of in het
oud-Nederlands zouden tot een minimum
beperkt moeten blijven.'

M an van het eerste uu r

Hier spreekt de man die jarenlang lid van het
algemeen bestuur en bovenal redactiesecreta
ris was van Tussen Vecht en Eem. Hij herinnert
zich enkele anekdotes uit die laatste periode.
'We hadden eens twee pagina's te weinig
tekst. Toen heb ik een stukje geschreven over
een dronken koetsier in Naarden en een over
de contacten van prins Hendrik met het Gooi.
Het was niet altijd vakkundig verantwoord

kijk naar de toekomst

Ruud Gortzak

wat er in het blad stond, want dat was dood
gewoon bladvulling. Zoiets zal nu niet meer
voorkomen, vermoed ik. Maar ik heb ook het
tegenovergestelde meegemaakt. Er is wel
eens een losse pagina met tekst aan een num
mer toegevoegd, omdat er te veel kopij was.
En een keer is er een nummer uitgegeven op
een ander formaat dan gebruikelijk was. Had
je de lezers moeten horen die de jaargangen
in een band verzamelden.' Out kan er nog om
lachen.

Vijf en dertig jaar geleden was hij een van
de oprichters van de Stichting Tussen Vechten
Eem. Dat was eigenlijk het gevolg van een
toevallige samenloop van omstandigheden.
De jonge Jan Out was zich tijdens zijn school
tijd op de Kweekschool in Maastricht gaan in
teresseren voor de geschiedenis van die stad.
Toen hij in 1965 in Eemnes aan de Ma-
riaschool als onderwijzer aan de slag kon,
raakte hij onder de indruk van de oude kerk
die vlakbij zijn school stond. Samen met zijn
leerlingen ging hij de geschiedenis van die
kerk eens napluizen. Zijn belangstelling bleef
niet beperkt tot de kerk en evenmin tot zijn
woonplaats, want al snel wilde hij ook de ge
schiedenis van zijn geboorteplaats Bussum
grondig onderzoeken. Omdat hij zich tevens
wilde aansluiten bij een vereniging die zich
met streekgeschiedenis bezighield, werd Out
in 1969 lid van de Vrienden van het Goois Mu
seum. Het Goois Museum was in 1934 opge
richt voor allen die zich voor de Gooise histo
rie interesseerden. Het lidmaatschap van Out
duurde niet lang.

'Op de tweede vergadering waarbij ik
aanwezig was, besloot die club zich op te hef
fen', vertelt hij. 'Er waren op die liquidatiebij-
eenkomst mensen aanwezig die al jaren hun
sporen verdiend hadden in het Goois Museum
naast een aantal jongeren. Sommigen toon-
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den zich nogal teleurgesteld over de ophef
fing. Er werd op die avond dan ook gevraagd
of een paar mensen, zoals P.W. de Lange, met
enkele jongere leden zoals ik, wilden probe
ren een andere club op te richten', herinnert
Out zich. De aangesprokenen voelden daar
wel voor. Zij staken de koppen bij elkaar en
vormden een Commissie ter voorbereiding van
een centrale historische organisatie voor het Gooi
en omgeving. Samen met Peter Bakker uit Bla-
ricum, P. Renou, K. Sierksma en A.J. Kölker
zorgde hij er voor dat, weliswaar na enig ge
steggel, op 22 mei 1970 de Stichting Tussen
Vecht en Eem tot leven werd gewekt. 'Dat
was', aldus Out, 'een minder grootse vereni
ging dan met name Sierksma, die van de
Fryske Akademie kwam, voor ogen had. Hij
wilde, net als in Friesland, iets nog veel om-
vangrijkers tot stand brengen. Uiteindelijk
besloten we ons tot het gebied tussen de
Vecht en de Eem te beperken. Dat is uiteinde
lijk de naam van de stichting geworden, ook
al om precies de grens aan te geven in het
Westen en het Oosten. De noordgrens is dui
delijk het Ijsselmeer. De zuidgrens is nooit
precies gedefinieerd. Trouwens ook de oost
en westgrens zijn niet echt afgebakend. Die
zijn altijd ruim genomen. Door allerlei grens
correcties hebben we nu ook gebieden die
niet langer helemaal binnen de grenzen val
len.’

A m bitieuze p lannen

De kersverse stichting had ambitieuze plan
nen. 'We wilden', zegt Out, 'echt een bindend
element zijn, compleet met een blad en een
documentatiecentrum. Bovendien kwam daar
bij dat Kölker, de provinciaal archiefadviseur
van Noord-Holland, ons er op wees dat er in
de streek allerlei archieven lagen die ver
spreid waren over verschillende gemeenten
en die nauwelijks toegankelijk bleken te zijn
voor geïnteresseerden. Alleen in Naarden
was het goed geregeld, althans daar was het
beter georganiseerd dan in de rest. In Naar
den was ook niet alles opgeslagen zoals het
volgens de Archiefwet hoort, maar goed, men

Jan Out anno 2000 (foto: Ton Kastermans)
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had het er veel beter voor elkaar. In ons jeug
dig enthousiasme wilden we bereiken dat
ook de andere archieven in betere omstandig
heden kwamen en door iedereen geraad
pleegd zouden kunnen worden. Een van de
eerste vragen waarmee we ons bezighielden
was: hoe kunnen we dat centrum krijgen
waar mensen informatie kunnen halen over
het Gooi? Er waren allerlei wilde plannen om
dit te concretiseren. Kölker zette ons snel
weer met beide benen op de grond. Hij zei
dat we er heel misschien voor zouden kun
nen zorgen dat het met de archieven in de ge
meenten wat beter werd en dat we daarna
mogelijkerwijs het een en ander zouden kun
nen gaan bundelen. Wij hoopten op een groot
regionaal archief in het Gooi. Maar aangezien
Naarden, de oude hoofdstad, zijn archieven
niet kwijt wilde en Hilversum, de nieuwe
hoofdstad, vond dat zij het centrum moest
vormen, is dat er nooit van gekomen. Mis
schien komt het er ooit nog eens van. Ik be
twijfel of ik dat nog zal meemaken.

Het blad Tussen Vecht en Eem kwam mak-
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kelijker van de grond en ook al wordt er nu
in de inhoudsopgave ervan over de 23e jaar
gang gesproken, het ontstond direct bij de
oprichting van de Stichting. Het eerste num
mer was zelfs bij de oprichtingsvergadering
al klaar. Het was volgeschreven door mensen
die zich al langer bezighielden met de ge
schiedenis van het Gooi. Het was een gedrukt
nummer in tegenstelling tot veel afleveringen
die daarna verschenen en gestencild werden.
Out zegt: 'We hebben verschillende versies
gehad. Op een gegeven moment zijn de
Vrienden van het Gooi er bij gekomen en toen
is er een tijd een gezamenlijk blad uitgege
ven. Verwarrend. Nu ik er zo over nadenk
begin ik toch te twijfelen of het eerste num
mer al Tussen Vecht en Eem heette. Ik was toen
nog geen redactiesecretaris. Dat werd ik pas
later. Maar het was een mooi nummer met ar

tikelen van A. de Vrankrijker, pastoor Van
Ditmars van de oud-Katholieke kerk en enke
le andere bekende schrijvers.'

Blik over de gem eentegrenzen

De gedachte dat de Stichting Tussen Vechten
Eem, hoeveel historische kringen deze stich
ting ook bundelt, misschien toch een beperkt
zicht had - en misschien moet hebben - op de
geschiedenis, omdat men zich hoe dan ook
beperkt tot deze streek, bestrijdt Out met
kracht. 'We zijn er vanaf het eerste moment
gespitst op geweest de mensen een bredere
blik te verschaffen. Vooral De Vrankrijker ha
merde er steeds weer op dat we over de gren
zen van gemeente en regio heen moesten kij
ken. In zijn optiek heeft historie niet alleen te
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Een deel van het dagelijks bestuur en redactie van TVE loopt in 1975 samen met de directeur van de VVV Gooi- en
Vechtstreek in Muiden als voorbereiding op een ‘Toer-iri manifestatie; van links naar rechts: M.J.M. Heyne
(secretaris DB), P.M. Vrijlandt (?), W.G.M. Cerutti (voorzitter DB), W. Gross (directeur VVV), mw. E.A.M. Schel-
tema-Vriesendorp en J.V.M. Out (colt. mw. E.A.M. Scheltema-Vriesendorp).
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maken met je eigen plaats, maar waren en
zijn er altijd verbanden met nationale en in
ternationale gebeurtenissen. Hij stimuleerde
de mensen om juist niet alleen met de eigen
plaats bezig te zijn maar zaken zo breed mo
gelijk te bekijken. Professor Leupen die er la
ter bij kwam zat, naar mijn idee, op dezelfde
lijn. Voor het blad probeerden we auteurs aan
te trekken die een bredere kijk hadden dan al
leen de plaatselijke historie. Die bredere blik
kwam ook altijd aan bod op de zogeheten
Tiende Kout, een informeel maandelijks tref
fen op de tiende van de maand in de Turf-
poort in Naarden, en tijdens de Open Dagen
die we in verschillende plaatsen organiseer
den. We bleven nooit beperkt tot onze eigen
woonplaats.'

Out, een stuk kaler geworden in de Stich
ting -  en in de ook door hem opgerichte His
torische Kring Eemnes -  is niet bang dat vereni
gingen als deze in de komende jaren sterk
zullen vergrijzen en daarna verdwijnen. 'Elke
keer zie je weer jongere mensen bij komen,
relatief jongeren dan. Dat laatste komt omdat
ik vermoed dat je eerst een bepaalde rijping
moet hebben, een bepaalde opleiding moet
hebben afgerond, of een bepaalde belangstel
ling moet krijgen voor de dingen om je heen,
alvorens je je gaat bezighouden met de vraag
hoe het in het verleden was. Het kan ook van
uit een toekomstvisie, dat mensen zich aange
trokken voelen tot een historische kring. Ze
lezen over uitbreidingsplannen en gaan zich
dan afvragen wat voor gebied het is waar
straks woningen zullen verrijzen. Of ze horen
daarover van hun kinderen. Op de scholen
hier wordt veel aan plaatselijke en regionale
geschiedenis gedaan. Zo komt er telkens
weer een nieuwe generatie die belangstelling
krijgt voor het werk van historische kringen
en dat van Tussen Vecht en Eem. Ook nieuw
komers in een gemeente hebben vaak belang
stelling voor wat er door de historische kring
wordt gedaan. Dat merk je met name in de
Oudheidskamers en op de open dagen. Maar
dat zijn dan wel wat ik consumenten noem.
Actief lid worden is nog een heel andere stap.
De actieven zijn, naar mijn gevoel, jammer
genoeg overal een kleine groep.

Blik in het koffiedik

De oprichter van Tussen Vecht en Eem kijkt
nog even in toekomst. 'Er zullen', zegt hij, na
koffieschenker nu ook koffiedikkijker, 'best
taken zijn die ooit worden overgenomen door
anderen. De bindende kracht van een organi
satie als Tussen Vecht en Eem zal zeker blijven.
Regionale kranten hebben het thans moeilijk
maar mensen blijven zich desalniettemin
deelgenoot voelen van hun regio. Voor die
mensen kan, ik zei het al eerder, het blad Tus
sen Vecht en Eem een belangrijke rol spelen.
Wie weet zal het in de toekomst in een ande
re vorm moeten verschijnen. Daar houd ik
me eigenlijk niet zo mee bezig. Je zou er aan
kunnen denken om meer zaken erbij te be
trekken, zoals de natuur in de regio, die in
het verleden toen de Vereniging Vrienden van
het Gooi erbij betrokken was, vaker aan bod
kwam. De natuurkant is hier opmerkelijk
sterk. Misschien moet er straks een samen
gaan zijn en meer nadruk worden gegeven
aan wat opmerkelijk is in deze streek. Wat
bindt ons samen. Die vraag moet misschien
het onderwerp van de nabije toekomst zijn.
De scheiding tussen cultuur en natuur is hele
maal niet nodig.'
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Dr. de Vrankrijker

Gooier, historicus en volksopvoeder
Henk Michielse

De belangrijkste geschiedschrijver van het
Gooi en ommelanden was ongetwijfeld dr. A.
C.J. de Vrankrijker. Ook voor Tussen Vecht en
Eem, als organisatie en tijdschrift, heeft hij
heel veel betekend. Hij was een van de op
richters van TVE en lange tijd voorzitter van
de redactie en lid van het algemeen bestuur.
Maar De Vrankrijker was nog veel meer dan
Goois historicus. Hij liet een omvangrijk oeu
vre na op het gebied van de politieke, de soci
ale, de sociaal-culturele en de regionale ge
schiedenis. Hij schreef over politieke theorie
ën in de zestiende en zeventiende eeuw, over
de geschiedenis van het studentenleven en
belastingen, over de socialistische pers en
over anarchisten en utopisten, over de sociale
kwestie en het vormingswerk en natuurlijk
ook heel veel over de geschiedenis van het
Gooi. Een productieve en veelzijdige eerder
dan een diepgravende geschiedschrijver. Hij
overleed tien jaar geleden op 25 oktober 1995,
een maand voor zijn negenentachtigste ver
jaardag. 1

De Vrankrijker was een historicus zoals je
die tegenwoordig niet meer tegenkomt. Hij
had een volle baan als leraar op twee scholen
(in Bussum en Amersfoort), was bestuurslid
en voorzitter van veeleisende organisaties als
het Instituut voor Arbeidersontwikkeling (later
Nivon), zat in allerlei commissies en raden,
was hoofdredacteur van Tussen Vecht en Eem
en hield ook nog van reizen, zeilen, bergbe
klimmen en skiën. Daarnaast schreef hij van
uit een leunstoel in zijn huiskamer in een ge
zin met drie kinderen temidden van door
hem zelf gemaakte kasten en meubels meer
dan dertig boeken en tientallen artikelen in
vakbladen en andere tijdschriften en perio
dieken.
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De Vrankrijker in zijn  eigengemaakte stoel (coll. Gooi
en Eemlander)

In 1925 behaalde Ad de Vrankrijker - zoon
van een katholieke schilderspatroon uit Bus
sum - zijn diploma HBS B aan de pasopge
richte RK HBS in Hilversum, ‘teken van eman
cipatie in de katholieke burgermanskringen’, zoals
hij zelf schreef. 2 Daarna ging hij geschiedenis
studeren aan de Universiteit van Amsterdam,
haalde intussen de staatsexamens gymnasi
um alpha en bèta en deed in 1932 doctoraal
examen. Een jaar later promoveerde hij in de
letteren en wijsbegeerte bij I.J. Brugmans.
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Ontwikkeling

Het werk van De Vrankrijker varieert van de
gelijk bronnenonderzoek tot populariserende
geschriften voor een groter publiek en alles
wat daar tussen zit. Meerdere van zijn boe
ken golden langere tijd als standaardwerk op
hun gebied.

Zonder daar nu precies zijn specialiteit
van te maken, lijkt De Vrankrijker toch een
zekere voorkeur te hebben gehad voor socio-
culturele en ideeën-geschiedenis. In Het maat
schappelijk leven in Nederland in de gouden eeuw
(1937) schreef hij over onderwerpen als 'huis
en hof', 'maaltijd en genotmiddelen', 'spel en
vermaak', 'opvoeding en onderwijs'. In 1981
publiceerde hij Mensen, leven en werken in de
Gouden Eeuw. En ook in zijn Gooise geschied
schrijving komen zulke onderwerpen terug,
zoals 'kinderspelen in het Gooi'. Maar De
Vrankrijker was toch vooral ideeën-histo-
ricus.

In zijn proefschrift De motivering van onzen

A. de Vrankrijker en kleinzoon met door hem zelf gebak
ken oliebollen, 1990 (coll. mw. De Vrankrijker)

opstand (1933,1979) behandelde hij 'de theorie
ën van het verzet der Nederlandse opstandelingen
tegen Spanje in dejaren 1565-1581'. Anders dan
de ondertitel doet vermoeden, biedt De Vran
krijker geen systematische reconstructie van
die 'theorieën'. Hij volgt de hoofdmomenten
van de opstand - het Compromis van de ede
len, het optreden van Alva, Anjou, de 'Ver
lating' - en bespreekt daarbij dan de schrifte
lijk neergelegde argumenten voor het optre
den van de opstandige Nederlanders en ver
gelijkt ze in een slothoofdstuk met die van de
Hugenoten. In 1937 volgt De staatsleer van Hu
go de Groot en zijn Nederlandse tijdgenoten.

Ook in latere werken besteedde De Vran
krijker veel aandacht aan de ontwikkeling
van ideeën. In Een groeiende gedachte (1959)
beschrijft hij ‘de ontwikkeling der meningen over
de sociale kwestie in de 19’ eeuw in Nederland';
de toenemende belangstelling ziet hij als ge
volg van 'het ontwaken van het sociale gewe
ten'. Het boek staat vol zinsnedes als 'men
ging begrijpen', 'eindelijk ging men beseffen',
'het inzicht groeit./alsof er geen arbeiders en
arbeidersbewegingen waren die vochten voor
een beter leven. In Volksontwikkeling -  Geschie
denis en problemen van het sociaal-culturele werk
in Nederland (1962) worden voor elk onder
scheiden tijdperk eerst 'de gedachten' behan
deld en dan 'de praktijk'; de suggestie is sterk
dat volgens De Vrankrijker de gedachten de
praktijk bepalen, de ideeën de geschiedenis,
terwijl de verhouding heel wat ingewikkelder
is en vaak zelfs vanuit 'de praktijk' de ideeën
worden ontwikkeld. Zijn boek over het soci-
aal-culturele werk noemde hij met opzet
Volksontwikkeling'. 'Wij zouden kunnen beto
gen dat het woord ontwikkeling het enige is
dat op alle perioden van het verleden past en
ook nu nog bruikbaar blijft. Het suggereert
ons immers voortgang, vooruitgang, rijping;
en wel een die steeds verder gaat en nooit een
uiteindelijke vorm krijgt.'

Geen partijganger

De Vrankrijker als idealistisch geschiedschrij
ver! In 1946 werd de van huis uit katholieke
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historicus lid van de net opgerichte Partij van
de Arbeid, maar dat lijkt zijn geschiedopvat
ting op geen enkele manier te hebben beïn
vloed. Hij heeft zich nooit met marxistische
benaderingen van de geschiedschrijving inge
laten, ook niet met de marxistisch geörien-
teerde 'theoretische geschiedenis' van Jan Ro
mein. Later zei hij meermalen in interviews:
'Ik ben nooit socialist geweest, wel altijd soci
aal bewogen'. Waarom en hoe hij precies lid
van de PvdA werd, heb ik niet meer kunnen
achterhalen. Zover ik weet had hij geen oor
logservaringen die hem, zoals wel bij veel an
deren uit katholieke en protestantse kring ge
beurde, tot de sociaal-democratie brachten.

De Vrankrijker had geen actieve rol in het
verzet gespeeld, al werd hij vlak na de oorlog
wel belast met de 'zuivering' van het onder
wijs in het noordelijk deel van het Gooi. Zijn
verzet was als bij veel anderen passief en in
direct. Zo schreef hij, naast ondermeer Ro
mein, een hoofdstuk - 'Neerlands volk in oor
logstijd' - in het anoniem door Presser geredi
geerde en in 1941 verschenen De tachtigjarige
oorlog (herdrukken in 1948, 1963, 1975, 1978),
een boek dat ongetwijfeld de vrijheidsgeest
van de Nederlanders levend wilde houden.

Ad de Vrankrijker was ook geen katholie
ke doorbraak-socialist. Anders dan zijn
vrouw werd hij nooit lid van de 'Katholieke
werkgemeenschap in de PvdA'. Als scholier
had hij zich al proberen te onttrekken aan het
streng-katholieke milieu van zijn familie. La
ter beschouwde hij zich ook niet meer als ka
tholiek. Hij was humanistisch gezind en
zocht vanwege zijn sociale bewogenheid een
politiek tehuis in de PvdA. Misschien was hij
aanvankelijk nog beïnvloed door zijn neef
van moederszijde, de latere KVP-minister
van economische zaken J.M. van den Brink,
die wel lid werd van de Nederlandse Volksbe
weging (voor veel doorbraak-katholieken en -
protestanten het voorportaal van de PvdA),
maar niet de overstap naar de PvdA maakte.3

Een partijganger is De Vrankrijker nooit
geweest. Hij zocht het eerder in de culturele
hoek van de rooie familie. Van 1949 tot 1975
was hij voorzitter van de afdeling Naarden-
Bussum van het Instituut voor Arbeidersontwik-

A. de Vrankrijker op wintersport, 1978 (coll. mw. De
Vrankrijker)

keling (IvAO), het latere NIVON. In 1953
werd hij vice-voorzitter en in 1959 voorzitter
van het landelijk instituut, tot 1973. Het IvAO
was in 1924 opgericht door de SDAP en het
NVV als scholings- en vormingsinstituut ten
behoeve van de sociaal-democratische partij
en vakbeweging. Het kreeg een krachtige cul-
tuur-socialistische grondslag, maar evalueer
de al spoedig tot een humanistisch georiën
teerd instituut voor volksontwikkeling en na-
tuurvriendenwerk, ook al bleef het nog lang
voornamelijk leden trekken uit de onkerkelij
ke achterban van de PvdA en het NVV. Na
de oorlog werd het instituut losgemaakt van
partij en vakbeweging en in 1959, op instiga
tie van De Vrankrijker, omgedoopt in NI
VON (Nederlands Instituut voor Volksont
wikkeling en Natuurvriendenwerk). 4

In het evolutionaire geschiedenisbeeld
van De Vrankrijker was de wereldbeschou
welijk verdeelde vormings- en ontwikke
lingsarbeid - 'socialistische arbeidersontwik
keling' versus 'burgerlijke volksontwikke
ling' - steeds meer naar elkaar toegegroeid.
Hij bevorderde krachtig de samenwerking
tussen het van huis uit sociaal-democratische
NIVON met de van origine burgerlijk-liberale
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen en de
links-liberale Volksuniversiteiten. Het liefst
had hij die drie zien fuseren. Maar toen het
NIVON tegen het einde van de jaren zestig
meer de maatschappijkritische kant op ging,
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heeft De Vrankrijker dat niet tegengewerkt;
de fusie was toen al definitief van de baan.

De stoïcijn

Vanwege zijn studie over de socialistische
pers Het wervende woord -  Geschiedenis der soci
alistische week- en dagbladpers in Nederland
(1950) is De Vrankrijker beschuldigd van so-
ciaal-democratische vooringenomenheid.
Prof. Frits de Jong Edz., kenner van de soci-
aal-democratische geschiedenis bij uitstek,
had dit boek in 1956 'een wat haastige, doch
over het algemeen goed gedocumenteerde
studie' genoemd. Ger Harmsen - de andere
specialist op het gebied van de socialistische
geschiedenis, met name links van de PvdA -
vond (in 1972), dat het veel, zij het niet altijd
preciese informatie gaf en voegde er waar-
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de Vrankrijker, Naarden-Bussum 1973

schuwend aan toe: 'Het sociaal-demokraties
standpunt van de schrijver leidt hier en daar
tot sterke vertekening'.5

Inderdaad, zo hakt De Vrankrijker er
nogal fris en vrolijk op los als het gaat over
de marxistische oppositie in de SDAP, de
voorganger van de PvdA. De redacteuren
van de in 1907 opgerichte Tribune heten 'de
felste ketterjagers', Gorter zou 'een zeer be
denkelijke moraal' verkondigen en Wijnkoop
was 'een twistzoeker'. Hoe kwam de overi
gens zo zachtmoedige en gereserveerde De
Vrankrijker tot die benadering? Ik schreef al,
een echte partijganger is hij nooit geweest.
Wel een man die naar gematigdheid en zelf
discipline neigde - zijn bijnaam als leraar
luidde niet voor niets 'de stoïcijn'- en die lie
ver geleidelijke evolutie zag dan revolutie.
Dat speelde ongetwijfeld mee in zijn beoorde
ling van de oppositionele marxisten in de
SDAP. Maar waarschijnlijk was het vooral de
haast waar Frits de Jong het over had, die De
Vrankrijker parten speelde; hij bleef wel erg
dicht bij zijn sociaal-democratisch bronnen
materiaal en liet zijn negatieve oordeel vooral
door zijn zegslieden bepalen.

Goois historicus

In de rond 1980 verschenen nieuwe Algemene
geschiedenis der Nederlanden vermelden de be
redeneerde bibliografieën nog wel de belang
rijkste werken van De Vrankrijker en wordt
er nog op het belang ervan gewezen. Nadien
is zijn werk in kringen van vakhistorici op de
achtergrond geraakt, al zijn enkele van zijn
boeken nog altijd onmisbaar zoals Het wer
vende woord en wordt zijn Geschiedenis van de
belastingen uit 1969 momenteel voor een her
uitgave flink bewerkt en met een vervolg
deel aangevuld.6 Maar in het Gooi is Ad de
Vrankrijker dé autoriteit gebleven op het ge
bied van de regionale geschiedenis; na hem
zijn geen standaardwerken over die geschie
denis meer verschenen.

Dr. de Vrankrijker, zoals hij in het Gooi
steevast werd genoemd, verzette zich in in
terviews in de regionale pers nadrukkelijk te-
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gen de gedachte dat hij zich voornamelijk
met Gooise geschiedenis had bezig gehou
den: ‘Noem me nu niet alleen Gooise historicus,
want de rest is eigenlijk meer en belangrijker'. Op
zich zelf terecht. Maar wel is het zo dat prak
tisch de helft van zijn oeuvre aan de geschie
denis van stad en lande van het Gooi is ge
wijd. Hij voelde zich ook emotioneel met het
gebied verbonden; een aanbod om elders rec
tor van een middelbare school te worden
sloeg hij om die reden af. Van moederszijde
stamde De Vrankrijker uit een familie van
erfgooiers en hij was daar trots op, al kon het
erfgooierschap niet via vrouwen vererven. Al
tijdens zijn studie deed de Vrankrijker voor
prof. N.W. Posthumus onderzoek in het oud-
archief van Naarden naar de Naardense la
kenindustrie, waarover hij wat later een
tweetal artikelen publiceerde in het Tijdschrift
voor Geschiedenis (1936). In 1940/41 publiceer
de hij samen met D. Th. Enklaar de monu
mentale Geschiedenis van Gooiland (herdruk in
1972); twee van de drie delen waren van zijn
hand. In 1976 schreef hij het vierde deel over
de laatste vijftig jaar, Nieuwste geschiedenis van
Gooiland 1925-1975. Bij de behandeling van de
migratie in het Gooi constateert hij met een
zekere spijt, dat het betrekkelijk geringe aan
tal autochtonen het moeilijk gemaakt heeft
'enige binding in de groeiende samenlevin
gen te brengen'.

Misschien was dit ontbreken van enige
binding ook wel een extra stimulans voor De
Vrankrijker om zich actief in te zetten voor de
oprichting (1970) en verdere ontplooiing van
Tussen Vechten Eem. Vanaf 1971 was hij vele
jaren (tot in 1988) redactievoorzitter van het
tijdschrift waarin hij ook zelf veel publiceerde
over uiteenlopende onderwerpen als 'Huizer
mutsen', 'De ramp van 1481 in Naar
den' (waarbij een deel van de bevolking werd
vermoord door de Utrechters) en 'Het ver
dwijnen van de bijenschansen uit het Gooi'.7
Zijn verdiensten voor de regio waren inmid
dels algemeen erkend; al in 1971 kreeg hij
vanwege zijn bijzondere betekenis voor de
Gooise geschiedschrijving de gemeentelijke
Cultuurprijs van Hilversum.s

In 1995 nam De Vrankrijker definitief af

scheid van TVE door af te treden als lid van
het Algemeen Bestuur.7 Eveneens in 1995
verscheen zijn laatste boekje Huize Gooiland
dat handelde over 75 jaar ouderenzorg in
Bussum. Een paar maanden later overleed hij.

N oten

1 Deze bijdrage is een bewerking van het artikel
van mijn hand dat bij gelegenheid van De
Vrankrijkers overlijden verscheen in het Histo
risch Nieuwsblad, maart 1996.

2 Tenzij anders aangegeven in de tekst en noten
is dit artikel gebaseerd op het persoonlijk ar
chief van De Vrankrijker, gesprekken met zijn
vrouw en mijn eigen herinneringen aan hem
(ik leerde De Vrankrijker kennen toen het Ni-
von mij in 1976 vroeg de vooroorlogse geschie
denis van het Instituut te beschrijven, zie noot
4 ).

3 Zie voor de Nederlandse Volksbeweging: Jan
Bank, Opkomst en ondergang van de Nederlandse
Volks Beweging (NVB), Deventer 1978.

4 Zie voor het IvAO/Nivon: Gerard Leenders en
Jos Palm, Lief, links en lastig -  Zeventig jaar
Volksontwikkeling en Natuurvriendenwerk, Am
sterdam 1994 en H.C.M. Michielse, Socialistiese
vorming -  Het Instituut voor Arbeidersontwikke
ling (1924-1940) en het vormings- en ontwikke-
lingswerk van de Nederlandse sociaal-democratie
sinds 1900, Nijmegen 1980.

5 Ger Harmsen, Idee en beweging -  becommentari
eerde bibliografie van de geschiedenis van socialisme
en arbeidersbeweging in Nederland, Nijmegen
1972.

6 De Vrankrijkers publikaties over de belastingen
zijn: Belastingen in Nederland 1848-1893. De strijd
om een modernisering van het stelsel, Haarlem
1967; en Geschiedenis van de belastingen, Bussum
1969.

7 Zie voor een overzicht van De Vrankrijkers pu
blicaties over het Gooi en omstreken de voorlo
pige Historische bibliografie voor het gebied Tussen
Vecht en Eem, Naarden 1998 (TVE en Stadsar
chief Naarden); vierenveertig vermeldingen.

8 'Cultuurprijs van Hilversum voor leden van TVE’
in: TVE (1971), p. 187.

9 Els Scheltema-Vriesendorp, 'Dr A.C.J. de Vrank
rijker neemt na 25 jaar afscheid van de Stichting
Tussen Vecht en Eem' in: TVE (1995), p. 158.
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Drie Nederlands-joodse componisten uit
het interbellum op het TVE-concert

Wim de Vries

Op 4 en 5 mei 2005 wordt een tweedelige radio
documentaire uitgezonden over leven en werk van
vijf Nederlands-joodse componisten uit de periode
tussen de beide Wereldoorlogen, Leo Smit, Rosy
Wertheim, Nico Richter, Dick Kattenburg en Da
niël Belinfante. Dit project werd door het Neder
lands Israëlitisch Kerkgenootschap toevertrouwd
aan scenarioschrijver en documentairemaker Ger
Poppelaars, waarbij muziekwetenschapper en pu
blicist Wim de Vries de research verzorgde. Hier
onder doet De Vries verslag van zijn onderzoek
naar drie van deze vijf, voor een deel vergeten,
componisten. Hun binding met het Gooi brengt
hen for a moment in time' bij elkaar op het vijfde
TVE-concert 'Gooise componisten' op 8 mei 2005
in de kerk van de Nederlandse Protestantenbond
in Bussum.

In het Nederlandse muziekleven in de perio
de tussen de beide wereldoorlogen (het zoge
naamde interbellum) namen joodse musici en
componisten geen uitzonderlijke plaats in.
Het aandeel joodse uitvoerende musici in de
serieuze muziek, de amusementsmuziek en
de nog tamelijk nieuwe jazzmuziek, wordt
geschat op 15%. Van de vijf genoemde joodse
componisten bereikten slechts twee het grote
concertpodium: Leo Smit (1900-1943) zag een
drietal van zijn composities door het Concert
gebouworkest uitgevoerd, in 1927, 1934 en
1935. Ook het Rotterdams Philharmonisch
Orkest speelde een aantal van zijn werken.
Rosy Wertheim (1888-1949) verbleef eind ja-
ren dertig enige tijd in New York, waar wer
ken van haar werden uitgevoerd. Nico Rich
ter (geb. 1915) en Dick Kattenburg (geb.1919)
waren beiden aan het eind van de jaren dertig
nog te jong om enige nationale faam te heb
ben verworven, hoewel zij beiden in kleinere
kring wel als grote beloftes werden gezien.

Een aantal Nederlands-joodse componisten
van de voor-oorlogse generatie is voorlopig
buiten beschouwing gelaten, ofwel omdat er
te weinig over hen bekend is, of omdat maar
een klein oeuvre van hen is overgeleverd.
Een paar namen moeten wel genoemd wor
den: Jacques Beers, Bob Hanf, Robert de
Roos, Sal Abas, Martin Spanjaard en Sim
Gokkes.

Het Nederlandse muziekleven 1920-1940

De verschrikkingen van de Eerste Wereldoor
log gingen grotendeels aan Nederland voor
bij, al kan gezegd worden dat er weinig
ontwikkelingen en vernieuwingen op mu
ziekgebied plaatsvonden. Direct na de oorlog,
en zeker ook als reactie op de oorlog, ont
stond met name in Frankrijk maar ook in
Midden-Europa een periode waarin de voor
oorlogse muziek werd losgelaten zo niet afge
zworen. Men zette zich af tegen de vaak lood
zware erfenis van Wagner en Franck: een
lichtere toets met invloeden van amuse
mentsmuziek en Jazz, experimenten met de
tonaliteit, soms meerdere tonaliteiten tegelijk,
het loslaten van de tonaliteit, alles was moge
lijk en werd gretig toegepast. Nederland
volgde vooral de ontwikkelingen in Frank
rijk, waar de muziek van de Groupe des Six,
met componisten als Darius Milhaud, Francis
Poulenc en Arthur Honegger de toon zette.
Veel Nederlandse componisten werden door
hen beïnvloed. De twaalf-toons techniek van
Arnold Schönberg, Alban Berg en Anton We
bern vond veel minder navolging, terwijl de
grote individualisten als Igor Strawinsky en
Bela Bartók wel werden bewonderd, maar
unieke éénlingen bleven.
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Uitvoering van het piano-concertino van Daniël Belinfante, geheel rechts op de foto, door het schoolorkest in de Kleine
zaal van het Concertgebouw, eind jaren dertig

De conservatoria van Amsterdam, Den Haag
en Rotterdam maakten een periode van bloei
door. Leraren compositie als Willem Pijper,
Johan Wagenaar en Sem Dresden leidden een
groot aantal componisten op, maar behalve
Pijper, die praktisch al zijn werk uitgevoerd
zag, werden eigentijdse Nederlandse compo
nisten maar mondjesmaat uitgevoerd. Niet
alle dirigenten waren voorstanders van mo
derne muziek, laat staan het conservatieve
publiek. Het klassieke en romantische reper
toire voerde de boventoon, aangevuld met de
moderne Franse componisten als Debussy en
Ravel. Alleen bij speciale gelegenheden, zoge
naamde Muziekdagen, werd een actueel
overzicht van Nederlandse composities gege
ven, zoals tijdens het 40-jarig jubileum van
Willem Mengelberg in 1935, en de jaarlijkse
Manifestatie Nederlandsche Toonkunst, Ma-

NeTo. Maar componisten waren meestal in
de eerste plaats musici die erbij componeer
den. Veel orkestmusici schnabbelden erbij,
bijvoorbeeld in bioscopen.

Joods zijn deed er in die jaren niet veel
toe, het was geen criterium voor al of geen
deelname aan het muziekleven. Wel hadden
joden een groot aandeel in de muziek, vooral
in de amusementsmuziek en de Jazz waar
hun aandeel op 20% wordt geschat, tegen
over 10% in de serieuze muziek. Het meren
deel der joodse componisten keek ook naar
Frankrijk, want daar gebeurde het, men ging
er zelfs heen voor studie zoals Leo Smit en
Rosy Wertheim. Het joodse element in hun
muziek is nauwelijks aan te wijzen, zij waren
eigentijdse Nederlanders die in een eigentijds
idioom componeerden.

Het antisemitisme in Duitsland, ook door-
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gevoerd in het muziekleven, werd in een
vroeg stadium wel degelijk in Nederland ge
signaleerd. Niet alleen kwamen veel joodse
en politieke émigrés over de grens, een veeg
teken, ook iemand als Sem Dresden onder
nam al in 1933 actie tegen de verderfelijke
standpunten van het Derde Rijk. Maar wat de
gevolgen voor het Nederlandse muziekleven
en het joodse aandeel daarin zouden zijn had
men toen nog nauwelijks kunnen vermoeden.

De vervolging van joodse componisten

In Duitsland waren na de machtsovername
door Hitler in 1933 direct maatregelen geno
men om joodse musici, componisten en mu-
ziek-wetenschappers van het muziekleven uit
te sluiten. Dit leidde in de daaropvolgende ja-
ren tot de vlucht en emigratie van een groot
deel van de in de muziek werkzame joden.
Dit betekende niet alleen een verarming van

het muziekleven, ook de zogenaamde Entar-
tete Musik doctrine bracht nieuwe ontwikke
lingen in de muziek praktisch tot stilstand. Bij
de verschijning van het beruchte Lexikon der
Juden in der Musik in 1940 kon partij-ideoloog
Alfred Rosenberg vaststellen dat de Reinigung
van het Duitse muziekleven van alle joodse
elementen was voltooid.

In Nederland werd al snel na de bezetting
een eerste maatregel genomen om het Neder
landse muziekleven naar nazi-richtlijnen om
te vormen. De Nederlandse Organisatie van
Kunstenaars (NOK) werd ingesteld, met een
Vakgroep Componisten waar alle leden van
het vooroorlogse Genootschap van Neder
landse Componisten, het GeNeCo, deel van
moesten gaan uitmaken. In 1941 werd het
NOK in de Kultuurkamer opgenomen. Com
ponisten en musici moesten daarvan niet al
leen lid worden, zij moesten ook de beruchte
Ariërverklaring ondertekenen, anders hadden
zij geen vooruitzicht meer op een verdere be-

|

Pythagorasstraat, hoek Hogeweg, waar de Muziekschool Watergraafsmeer onder leiding van Daniël Belinfante zich
bevond
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PIANO SONATINE N°3 Daniël Belinfante (1893-1945)

DAN. BEUNFANTE
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Daniël Belinfante, Piano Sonatine no 3, een van de wei
nige gedrukte composities

roepsuitoefening. In feite was dit het begin
van de vervolging van alle joden die in het
muziekleven actief waren, ook bijvoorbeeld
docenten, muziekinstrumenten-bouwers, mu
ziekhandels en uitgeverijen.

De Nederlandse orkesten zagen zich ge
dwongen hun joodse musici, ruim 11% van
het personeel, te ontslaan. Velen vonden van
af eind 1941 een plaats in het Joods Symfonie
Orkest onder leiding van dirigent Albert van
Raalte en het Nieuw Joods Kamer-orkest, met
als standplaats de Hollandse Schouwburg
aan de Plantage Middenlaan in Amsterdam,
totdat het gebouw in de loop van 1942 de ver
zamelplaats werd voor de joodse burgers op
weg naar deportatie.

Het lot van de Nederlandse joden is be
kend. Pas na de oorlog werd duidelijk hoe
zeer de jodenvervolging in het leven van de
Nederlandse bevolking had ingegrepen, ook
in het muziekleven.

Recente herontdekking
De herontdekking van de muziek van Daniël
Belinfante is van zeer recente datum: in mei
2004 werd de Amsterdamse pianist Marcel
Worms gevraagd informatie over Neder-
lands-joodse componisten te leveren ten be
hoeve van het Italiaanse cd-projekt Musica Ju
daica. Ook Belinfante werd genoemd. Na
vraag bij het Nederlands Muziek Instituut in
den Haag wees uit dat daar een collectie mu-
ziek-handschriften van Belinfante werd be
waard die in 1955 door zijn weduwe, Martha
Belinfante-Dekker (1900-1989), was geschon
ken en sindsdien onaangeroerd was geble
ven. Op de bijbehorende inventarislijst wer
den 90 composities vermeld in uiteenlopende
genres: veel kamermuziek, een aantal concer
ten, liederen en grotere koorwerken. Inmid
dels is een aantal daarvan door Marcel
Worms en medemusici op het repertoire ge
nomen.

Welke plaats het werk van Belinfante in
neemt in het voor-oorlogse muziekleven zal
door een aantal eerste uitvoeringen en nadere
bestudering duidelijk moeten worden. Voor
alsnog lijkt hij geen grote naamsbekendheid
te hebben gehad. Praktisch zijn gehele oeuvre
is onuitgegeven en uitvoeringen van zijn
werk zijn totnogtoe niet in programmaboek
jes van voor de oorlog aangetroffen. Er is
slechts één notitie teruggevonden die naar
een uitvoering verwijst: 'De uitvoering door het
schoolorkest van het tweede deel van het piano-
concertino o.l.v. de componist in de Kleine Zaal -
Concertgebouw te Amsterdam'. Dat piano-
concertino werd inderdaad in 1936 door Mu
ziekuitgeverij Broekmans en van Poppel uit
gegeven; het werk is opgedragen aan Hetty
van der Spaa.

Eerste Hollandsche Jazzklasse
Daniël Belinfante werd op 6 maart 1893 in
Amsterdam geboren als zoon van Aaron Bel
infante en Sara Lisser. Vader was diamantslij
per en Daniël had nog negen broers en zus
ters waarvan een aantal vroeg overleed. Van
zijn vader Aaron kreeg hij de eerste vioolles-
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sen die bij zijn oom Sidney Belinfante werden
voortgezet, voordat hij piano ging studeren.
Hij werd partner in de 'Eerste Particuliere Mu
ziekschool en Conservatorium' van Simon van
Adelberg, gevestigd in de Johannes Verhulst-
straat no. 112 in Amsterdam. In 1915 nam hij
deze school over en zette deze onder de naam
Muziekschool Watergraafsmeer (directeur Dan.
Belinfante) elders voort, aanvankelijk op de
Linnaeusparkweg no. 39 en vanaf de vroege
jaren dertig op het adres Pythagorasstraat no.
27, hoek Hogeweg.

Daniël Belinfante trouwde in 1923 met
zijn leerlinge Martha Dekker, de zuster van
schrijver Maurits Dekker (1896-1962). In 1928
vestigden zij zich in Blaricum, op het adres
Zwaluwenweg 7 (Huize 't Vliegje). Beiden
bleven de Muziekschool Watergraafsmeer in
Amsterdam exploiteren en reisden kennelijk
heen en weer. In het Gemeente Archief van
Amsterdam bevindt zich een aantal brochu
res uit de jaren dertig waarin naast de doel
stelling ('Algemeene Opleiding vanaf de eerste
Beginselen der Toonkunst tot Volkomen Ontwik
keling, zoowel voor Vakmusici als Dilettanten')
ook de keuzemogelijkheden van de muziek
school worden opgesomd. Daniël zelf gaf pia
no- en compositielessen, Martha verzorgde
'Moderne Kinder-Zang-Declamatie-Spelen', en
een aantal van de overige leraren was gere-
cruteerd uit het Concertgebouworkest. Zij ga
ven naast klassieke opleidingen ook les in de
'Eerste Hollandsche Jazzklasse' die in 1934 was
opgericht. Zo vindt men in de brochure uit
1935 de namen van o.a. Hans Krieg (Piano-
Jazz), J. van Sloghem (Trompet), S. Gompertz
(Slag- en strijkbas, Trombone) en Chr. Smit
(Voll. Slagwerk, Saxophone) waaruit het Jazz-
instrumentarium en -karakter van deze oplei
ding blijkt. De jaarlijkse uitvoeringen door
zijn leerlingen werden ook regelmatig in de
Kleine Zaal van het Concertgebouw gegeven.

Grauwe vernieling
Over zijn leven is heel weinig bekend, met
name over de periode 1928-1942 toen hij en
Martha in Blaricum woonden. Namen zij deel
aan het Gooise muziekleven, zijn er concerten
of uitvoeringen geweest waarbij zijn muziek

werd gespeeld? Zijn persoonlijke bezittingen
zijn totnogtoe niet teruggevonden, zij werden
waarschijnlijk door de bezetter geroofd. Al
leen zijn composities wist hij in 1941 bij vrien
den onder te brengen. Jaartallen op zijn mu
ziekhandschriften tonen aan dat hij in de eer
ste jaren van de oorlog nog veel componeer
de. Zijn laatste werk dateert van januari 1943:
kennelijk heeft hij ook na 1941 zijn recentere
composities nog veilig kunnen stellen.

Daniël Belinfante moest in de loop van
1940 onder druk van de bezetter zijn Muziek
school Watergraafsmeer sluiten. In het archief
van Martha Belinfante-Dekker (Gem. Archief
Amsterdam) is de volgende notitie terug te
vinden:

Zang - Declamatie - Spelen
VAN

Martha Belinfante-D ekker
(H et K lassikale Z a n g -S p raa k o n d erw ijs  van  deT oekom st)

„Door ontspanning, ontwikkeling"

VERSCHENEN BIJ

G, ALSBACH 6 Co. - AMSTERDAM-C.

Affiche Martha Belinfante-Dekker
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'27 Feb. 1941 brengen we ons werk naar
vrienden, omdat overal gekletst wordt en ]o-
den-vervolgingen dreigen. M ijn  God, wan
neer wordt de mensch Mensch? Wanneer
eindigt de waanzin van bloedrode hartstocht
en grauwe vernieling?'

Daniël en Martha verhuisden in december
1942 van Blaricum naar Amsterdam, waar zij
enige tijd op een adres in de Camperstraat
verbleven. Hadden zij de Muziekschool moe
ten verlaten, deze aan een Verwalter moeten
overdragen? In ieder geval dook Daniël kort
daarna onder. Uit een na-oorlogse verklaring
van Martha:

'(Daniël) zelf ondergedoken (4 J. grootouders!)
zorgde hij voor vele onderduikers, voor voed
sel, bescheiden en geld. Beweegreden: gevoel
voor recht en menselijkheid. Huurde als
'Meneer Hafkamp' een onbewoonbaar ver
klaarde woning, Zandhoek 5, en vroeg op
naam van 'Meneer M ulder’ gas, elektriciteit
en water aan. Zorgde voor deze mensen op ve
lerlei manieren en hielp verder waar geholpen
moest worden. Werd gepakt (op 19 augustus

1943 W dV) toen hij dagelijkse Engelse radio
berichten aan tussenadres kwam brengen,
vóór de deur van dat huis, zónder ster op, en
düs naar 't S (= Strafi-kamp gestuurd'.

Via de Hollandse Schouwburg, het Straflager
van kamp Westerbork en A uschw itz kwam Da
niël in Fürstengrube terecht:

‘Werd eerst in 't orkest, later in de mijnen te
werk gesteld. Kreeg, hoewel van ijzersterke
constitutie, door ondervoeding en slechte be
handeling beenziekte. Werd in 't hospitaal ge
stopt -  dit werd bij nadering der Russen in
brand gestoken door bataljon Wehrmacht, dat
hiervoor speciaal kwam. Geen joods mens
mocht eruit. Ooggetuigen brachten dit be
richt'.

Pas eind juli 1945 kreeg Martha Belinfante-
Dekker via het Rode Kruis het bericht dat Da
niël op 27 januari 1945 was gestorven. Zij
schrijft dan:

‘lk  hoor het einde ju li 1945, alles is leeg -
huisraad weg... Ik zit in een leeg huis, alles is
stil. O God, waarom is dit vreselijke lot mijn
deel'.
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Gevestigd sedert 1915 Fythagorasstrait-Hoogeweg.
tel. 55218.

L .S .,
Door dezen hebben wij de Eer en het genoegen ïï beleefd  tj it  te

noodigen to t  bijwoning van het eerste  Huisconcert nA de b ezettin g , te  ge
ven op DOBDERDAGAVOND 12 J u li  a .s .  (aanvang 7.50 uur.)

Medewerkenden.!
Hahel Mengelberg-Draber------------------------harp.
Karei Mengelberg------ >-----------------------------plano.
Martha Belinfante-Dekker---------------------- voordracht.
Een zang-deolamatieklaB der Muziekschool.

Uitgevoerd worden werken van Handel, Naderman, Debussy, Ravel,
Karei Mengelberg, Martha Belinfante-Dekker.
toegan gsprijs m in. F .2 .5 0

Voor» Muziekschool B elinfante
Martha Belinfante-Dekker,

wmd. dirc
Den gasten wordt verzocht, indien mogelijk, een kaars mee te  nemen, om nA
het concert, een g e z e l l ig  samenzijn te  helpen "verlichten"!

Uitnodiging voor het eerste concert na de oorlog van de Muziekschool Daniël Belinfante op 12 juli 1945
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Twee weken daarvoor, op 12 juli 1945, had zij
al het eerste concert na de oorlog in de hero
pende Muziekschool georganiseerd, waar
werken van onder andere Ravel en Debussy
werden gespeeld, maar niet van Daniël Belin-
fante zelf. De school had zij wel inmiddels
omgedoopt in Muziekschool Dan. Belinfante,
als eerbetoon voor zijn verzetswerk. Mis
schien had zij nog goede hoop dat hij het
kamp had overleefd en wilde of kon zij hem
bij het concert nog niet herdenken. In het ar
chief van Martha zijn geen aanwijzingen ge
vonden dat na de oorlog nog enig werk van
Daniël Belinfante is uitgevoerd.

Tien jaar na de bevrijding stond zij zijn
muziekhandschriften af aan het toenmalige
Haags Gemeentemuseum, afdeling Neder
landse Muziekarchieven.

Pianocomposities
Begin januari 2005 kwam een melding binnen
van Mevr. Wil Huizinga uit Heerenveen dat
zij een aantal pianocomposities van Daniël
Belinfante in haar bezit had, die haar waren
nagelaten door Jos Belinfante. Jos was vóór
de oorlog piano-leerlinge van Daniël geweest
en had na de oorlog zelf eerst aan de Muziek
school les gegeven, en daarna nog tot in de ja-
ren zestig aan het Muziek Lyceum in Amster
dam. Zij en Daniël zouden een sterke band
hebben gehad, hetgeen bleek uit de nagelaten
piano-stukken: bijna allemaal waren ze aan
haar opgedragen, dan wel gedateerd op de
dag van haar verjaardag, 21 oktober. De
meestal korte pianowerken dragen als titel
Arabesken en Polyritmische Studies, en zijn ken
nelijk apart van Daniëls overige composities
bij Jos in bewaring gegeven.

Wil Huizinga heeft van haar 8ste tot haar
12de zelf pianoles gehad van Daniël, tot in de
eerste jaren van de oorlog, en kreeg 'Zang-
Declamatie'-lessen van Martha Belinfante. Zij
beschrijft Daniël als een vriendelijke man, die
op een rustige manier les gaf. Zij wist ook te
vertellen dat Daniël weigerde de Davidsster
te dragen en aanvankelijk ook niet wilde on
derduiken, tot het niet langer kon.

Er is nog zo weinig van Belinfante's com
posities bestudeerd en uitgevoerd dat het on

mogelijk is een duidelijke karakteristiek van
zijn tamelijk omvangrijke oeuvre te geven.
Uit zijn pianowerken blijkt dat hij onder in
vloed stond van de Franse muziek uit het in
terbellum (zoals zovele Nederlandse compo
nisten). Naast Ravel en Debussy waren dat
ook de leden van de Groupe des Six, zoals
Darius Milhaud en Francis Poulenc. Een dui
delijke, vaak nadrukkelijke of zelfs weerbar
stige ritmiek, en het gebruik van twee of meer
toonsoorten tegelijk, de bi- of polytonaliteit
van Milhaud, zijn zeker aan te wijzen.
Daniël Belinfante schreef ook onder pseudo
niem. Op een aantal van zijn composities zijn
de volgende namen aangetroffen: Darius le
Beau, Darius Verdonck en Emile Pirout. De
voornaam Darius is in Nederland zo onge
bruikelijk dat deze ongetwijfeld verwijst naar
Darius Milhaud, voor wie Daniël grote be
wondering moet hebben gehad.

Dick Kattenburg (1919-1944)

Dick Kattenburg werd op 11 november 1919
in Amsterdam geboren, maar zijn ouders ver
huisden al snel naar Naarden en woonden
aan de Rembrandtlaan no. 15. Zijn vader was
textielfabrikant en directeur van Hollandia-
Kattenburg, een voor Amsterdammers be
kend gebouw aan de overkant van het IJ. De
ouders waren niet religieus en niet uitgespro
ken muzikaal.

Dick bezocht de HBS in Bussum en moet
al jong een gedegen muzikale opleiding heb
ben gehad, evenals zijn jongere broer Tom,
die pianist werd. Op zeventienjarige leeftijd
behaalde Dick het diploma Théorie et Violon
aan het Collége Musical Beige in Antwerpen.
Zijn leermeester daar was Hugo Godron.
Toen de oorlog uitbrak was hij twintig. In
1941 deed hij nog Staatsexamen in Den Haag
bij Willem Pijper, opnieuw voor theorie en vi
ool, en behaalde ook het praktisch-pedago-
gisch diploma. Wellicht wilde hij het vak van
leraar gaan uitoefenen.

Aan het begin van de oorlog stond hij nog
in contact met de joodse componist Leo Smit
in Amsterdam, die hij een lesbrief toestuurde
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met bepaalde muziektechnische vragen; de
antwoorden van Smit werden aan hem terug
gestuurd en zijn bewaard gebleven. Om te
ontkomen aan deportatie dook de hele fami
lie onder. Buren aan de Rembrandtlaan heb
ben gedurende de oorlog huisraad bewaard.
Dick dook onder bij een vriendin -  Ytia Wal
burg Schmidt -  in Utrecht, wanneer is niet
bekend. Zijn verblijfplaats werd verraden, hij
moest daar weg en ging eerst een tijd in huis
bij een zekere Jeanne Coolsma, weer later
naar een huis aan de Oudegracht no. 147.

Lang ondergedoken
Dick Kattenburg heeft tijdens de oorlogsjaren
nog enkele composities geschreven. Hij moet
kans hebben gezien om lang ondergedoken te
blijven, want hij voltooide nog het eerste deel
van zijn Sonate voor altviool en piano op 27 fe
bruari 1944. Hij gebruikte tijdens de onder
duik twee schuilnamen, 'van Assendelft van
Wijck' en 'K. van D. (K. van Drunen)'.

Later hoorde men via Ytia dat hij was ge
pakt; één bron vermeldt dat hij tijdens een
razzia in de bioscoop werd opgepakt; volgens
een na-oorlogs bericht van het Rode Kruis
was zijn laatst bekende adres Uiterwaarden
straat 387 in Amsterdam. Dick zelf heeft nog
kans gezien een briefje naar een oom en tante
in Amsterdam te sturen (zijn laatste onder
duikadres? -  naam en adres zijn van het be
richt weggeknipt) gedateerd 8 mei 1944,
waarin hij schrijft sedert drie dagen in Wes-
terbork te zijn, hij was dus op 5 mei opge
pakt. In Westerbork kwam hij in het zoge
noemde S-Lager, het Straflager, terecht. Op 19
mei 1944 werd hij volgens gegevens van het
NIOD naar Auschwitz getransporteerd, waar
hij in de periode tussen 22 mei en 30 septem
ber 1944 om het leven kwam, amper 25 jaar
oud.

Bijzonder navrant is dat een Duitse tante
van Dick Kattenburg, die met toestemming
van de bezetter vluchtelingenwerk verrichte
en ook tijdelijk in Westerbork werkzaam was,
haar neef Dick daar nog in het S-Lager heeft
gezien. In een publicatie van na de oorlog
schrijft zij: ‘dat hij op een onderduikadres was ge
pakt, dat hij een veelbelovend musicus was, wiens

m  WË
r

,

Dick Kattenburg, foto genomen door Eddy van Hessen
tijdens de oorlog

werk al in Nederland was uitgevoerd, en een bril
liant violist'. Zijzelf overleefde Bergen-Belsen,
woonde een tijdlang in Palestina en emigreer
de daarna naar de Verenigde Staten.

Dick Kattenburgs broer Tom overleefde
de oorlog ook maar kwam in 1948 in Palesti
na om het leven door een ongeluk. Dicks zus
ter Daisy, die ook de oorlog doorkwam,
sprak altijd liefdevol over haar broers en be
waarde Dicks muziekmanuscripten zorgvul
dig, maar toonde ze nooit aan haar familie.
Na haar overlijden in 1995 werden ze door
haar dochter Joyce Bergman-van Hessen in
de nalatenschap teruggevonden. In 2004
werd het materiaal uiteindelijk openbaar ge
maakt en kwam het bij Ed Spanjaard, dirigent
van het Nieuw Ensemble, terecht. Sindsdien is
een aantal van Kattenburgs werken uitge
voerd, met name door musici rond de Leo
Smit Stichting in Amsterdam (concerten Ui
lenburger Synagoge).
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Ima Spanjaard-van Esso, de moeder van Ed
Spanjaard, behoorde tot de vriendenkring
van Dick. Zij had het manuscript van een So
nate voor fluit en piano uit 1937 in haar bezit,
die aan haar was opgedragen. Fluitiste Ele-
onore Pameijer, met pianist Frans van Ruth
oprichter van de Leo Smit Stichting, kreeg het
manuscript in 2000 toegestuurd en heeft het
werk op haar repertoire genomen en op cd
gezet.

Theo Kroeze
Een goede vriend van Dick was de schilder
en (alt-)violist Theo Kroeze (1916-1988). Zij
speelden veel samen en de compositie Escapa
des -  Suite pour deux violons uit 1938 is aan
Kroeze opgedragen. Dit werk is eind 2004
herontdekt en door zijn dochter Janine Kroe
ze beschikbaar gesteld. Theo Kroeze heeft een
olieverf-portret van Kattenburg geschilderd
dat in het bezit is van een andere dochter,
Gien van Warmerdam-Kroeze, samen met
een olieverf-portret van Ed Spanjaard op zes
jarige (!) leeftijd. Joyce Bergman-van Hessen
bewaart nog een getekende karikatuur van
de hand van Kroeze van een strijkers-trio
waarop hijzelf en Dick Kattenburg te zien
zijn. Andere muziekvrienden in het Gooi wa
ren o.a. de violist Frank Lecoultre, altviolist/
cellist Anton Dresden, pianist Ton Jacobs en
Alfred Pool.

In de na-oorlogse memoires van Theo
Kroeze staat een aangrijpende passage uit de
oorlogsperiode, die hier met toestemming
van zijn familie wordt weergegeven:

'Op een gegeven moment, het moest ervan ko
men, iverd ik gecharterd door de illegaliteit,
mijn taak bestond o.a. uit het begeleiden van
joden naar hun onderduikadres.'

Dan volgt een beschrijving van zijn eerste reis
met een onderduiker van Utrecht naar Gro
ningen en helaas weer terug omdat de con
tactpersoon op het station in Groningen door
gebaren aangaf dat het adres niet safe was.
Theo hoopte -  zo schreef hij -  dat het zijn me
dereiziger 'verder goed is gegaan'. Hij ver
volgt:

'Helaas was dit niet het geval met Dick Kat
tenburg, een muziekvriend van mij, die als

metselaar vermomd -  geen porum met zijn
joodse kop en habitus -  door mij per tram (of
bus?) naar een adres in de Nachtegaalstraat
(Utrecht, WdV) werd getransporteerd. Wij
hebben nog kwartet gespeeld met Anton Dres
den en een juffrouw uit Bilthoven (de so
praan Frida van Hessen) maar tenslotte is
hij door verraad van de dochter des huizes, die
een NSB-ster was, toch van huis gehaald. In
die tijd realiseerde ik mij nauwelijks wat dat
betekende maar ik heb me later vaak proberen
voor te stellen wat die arme donder heeft moe
ten doorstaan voor hij werd vergast of op een
andere gruwelijke manier aan zijn eind mocht
komen’.

Dertigtal composities
Dick Kattenburg heeft tijdens zijn korte leven
een 30-tal composities geschreven, solo
stukken, kamermuziek en orkestwerken. Ook
heeft hij een aantal Roemeense, Palestijnse en
Joodse liederen getoonzet. Invloed van de
Franse muziek is aan te wijzen, maar verder
is zijn stijl nogal romantisch, met fraaie melo-
die-lijnen en harmonieën, en soms met een
'Jazzy' sfeer, zoals zijn Blues voor quatre-mains
dat hij in 1940 voor de vijftigste verjaardag
van zijn moeder schreef. Curieus is zijn com
positie Tap Dance voor quatre-mains en Tap
Dancer (of slagwerk) uit 1936. Opvallend is dat
hij, thuis liberaal opgevoed, zich tijdens de
oorlog sterker bewust moet zijn geworden
van zijn joodse identiteit: op zijn handschrif
ten uit die periode, met name de Hebreeuwse
melodie voor viool, cello en piano uit 1941,
vindt men Hebreeuwse letters en titels.

Rosy Wertheim (1888-1949)

Rosy Wertheim werd op 19 februari 1888 ge
boren en was een kleindochter van de Am
sterdamse bankier Abraham Wertheim: van
wege zijn verdiensten voor de stad werd het
Wertheimpark naar hem vernoemd, de plaats
waar jaarlijks de Auschwitz-herdenking
wordt gehouden bij het spiegel-monument
van Jan Wolkers. Rosy Wertheim is gezien
haar afkomst en levensloop de minst 'Gooise'
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vertegenwoordiger in dit 'drieluik'. Rosy
werd na haar middelbare schooltijd naar een
kostschool in Parijs gestuurd waar haar en
thousiasme voor de muziek werd gewekt. Zij
kreeg daar zo goed pianoles dat ze besloot pi
aniste te worden. Na haar terugkeer naar Ne
derland volgde ze een opleiding bij de Ne
derlandse Toonkunst Vereniging, haalde haar
diploma en ging vervolgens voor harmonie
en contrapunt in de leer bij Bernard Zweers
en Sem Dresden, Ze werd docente piano en
solfège aan het Muzieklyceum in Amsterdam
en leidde verscheidene koren, waaronder kin
derkoren ('die bestonden uit de ergste schooi
ertjes van Amsterdam, de zogenaamde Eilan
denkinderen') en het koor van het Religieus

Foto van Rosy Wertheim in toelichtingsboekje bij cd
'Dutch Jewish Composers'

Socialistisch Verbond. Uit dit alles komt Rosy
naar voren als een liberale, sociaal betrokken,
levendige, 'outgoing' persoonlijkheid. Ze
componeerde aanvankelijk voornamelijk lie
deren en koorwerken: zo schrijft ze in 1914
het lied 'Neutraal' op een tekst van Francois
Pauwels, waarmee ze bekendheid verwerft.

De nieuwe Franse muziek van onder an
dere Ravel en de Groupe des Six sprak haar
zo aan dat zij in 1929 besloot een aantal
maanden in Parijs verder te studeren. Zij
maakte daar zo gemakkelijk aansluiting bij
het Parijse muziekleven dat zij er 6 jaar bleef
en compositieles bij Louis Aubert nam. Zij
ontmoet daar in de muziekkringen rond
Montparnasse componisten als Jacques Ibert,
Darius Milhaud en Arthur Honegger. Ze
componeert veel (o.a. haar vrij bekende
Strijkkwartet uit 1933) en schrijft voor de soci-
aal-democratische krant Het Volk over het Pa
rijse muziekleven.

In 1935 wisselde Rosy Wertheim Parijs af
met Wenen, waar zij verder les krijgt van Pro
fessor Weigl. Ze maakt daar mee hoe de jo
den steeds meer geïntimideerd worden door
de machtiger wordende nazi's. Vervolgens
reist ze in 1936 naar New York. Daar bereikt
zij enige bekendheid bij de zogenaamde
Composers Laboratories waar composities
van haar hand, onder andere haar strijkkwar
tet, ook worden uitgevoerd. In 1937 vestigt zij
zich dan definitief in Amsterdam waar wer
ken uit haar Parijse periode worden uitgege
ven en uitgevoerd.

Rosy Wertheim bleef tijdens de eerste oor
logsjaren nog componeren (zij schreef in to
taal ruim 80 werken) op haar woonadres Sta-
dionplein 89, en zij gaf aanvankelijk ook nog
huisconcerten met hedendaagse muziek. Na
verraad moest zij echter vanaf 1942 onderdui
ken op wisselende adressen en componeerde
in 1942 nog een Trio. Zij overleefde de oorlog,
haar broer Bram niet. Na de bevrijding ging
zij lesgeven aan de Muziekschool in Laren,
maar haar gezondheid ging achteruit en zij
stierf op 27 mei 1949. Rosy Wertheim had na
de oorlog niet meer gecomponeerd. Haar mu
ziek uit de jaren dertig verraadt haar verblijf
in Frankrijk, heeft een lichte, impressionisti-
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sche en levendige toets, en fraaie harmonieën.
Haar werken voor kinderkoor uit haar vroege
periode moeten nog 'herontdekt' worden.

Concerten

Aan de muziek van alle vijf componisten uit
het interbellum, Leo Smit, Rosy Wertheim,
Daniël Belinfante, Nico Richter (1915-1945) en
Dick Kattenburg wordt op twee concerten in
Amsterdam, aandacht geschonken: 24 april
2005 in het Verzetsmuseum en op 4 mei 2005
in de Beurs van Berlage.

De uitvoerenden op het TVE-concert 8
mei zijn Lydia Forbes viool, Irene Maessen
sopraan, Eleonore Pameijer fluit en Marcel
Worms piano. Bijzonder te vermelden is dat
Eleonore Pameijer en Marcel Worms de ko
mende jaren met een speciaal programma een

aantal synagogen in Nederland aandoen, te
beginnen dit voorjaar Enschede.

Wim de Vries is musicoloog, en auteur van een
spraakmakend boek Sonderstab M usik -  M usic
Confiscations by the Einsatzstab Reichsleiter Ro
senberg under the Nazi Occupation of Western
Europe, Amsterdam University Press (1996;
Duitse edities in 1998 en 2000). H ierin wordt de
rooftocht van musicalia u it joods bezit beschreven
in Frankrijk, België en Nederland. Tijdens onder
zoek in archieven en musea in Rusland, Polen en
Duitsland w ist h ij een groot aantal verdwenen
muziekhandschriften op te sporen u it  het voorma
lig  bezit van o.a. Darius M ilhaud, Wanda Lan
dowska en A rth u r Rubinstein.

Afbeeldingen
Beschikbaar gesteld door auteur.

Tussen Vecht & Eem 35 jaar

Lustrum- & Bevrijdingsconcert
rond drie Joodse Componisten uit het Gooi
met financiële steun van het VSBfonds en het Prins Bernard Cultuurfonds

Datum: 8 mei 2005, 14.00 uur
Plaats: Kerk Protestantenbond, lepenlaan 26, Bussum
Organisatie: Marcus van der Heide en Dagelijks bestuur TVE

Programma

Rosy Wertheim (1888-1949), Trois Chansons (1939), voor zang, fluit, piano
Rosy Wertheim, 3 Morceaux pour Cortèges des marionettes, Flüte et piano
Dick Kattenburg (1920-1944), Joodse liederen, ‘Pièce’ voor fluit en piano, Roemeense volks
melodie voor viool en piano
Daniël Belinfante (1893-1945), Vioolsonate, Liederen, 3e Sonatine

Men kan zich opgeven bij de Penningmeester van TVE, Plantsoen 14, 3755 H.J. Eemnes (Tel.
035-5310115). De kosten bedragen € 9,50 p.p. (donateurs van TVE € 7,50). De deelnemersbij
drage wordt tevoren gestort op gironummer 3892084 t.n.v. Penningmeester TVE, 3755 JH
Eemnes. Onder vermelding van: ‘concert’ en met opgave van het volledige adres. Na betaling
ontvangt men de toegangskaart(en).
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De joodse tragedie in het Gooi
Denise Veltman-Lubbers

jaap Groeneveld

Zestig jaar bevrijding, maar is het onderwerp van
de ondergang van de joodse gemeenschappen in
het Gooi ook werkelijk bevrijd? Meestal is het on
derwerp in de marge van andere publicaties aan
geroerd. Hieronder wordt een overzicht gegeven
van wat in onze omgeving gebeurde tegen een
grotere achtergrond. Deze zwarte bladzijde in de
geschiedenis lijkt bijna vergeten voor wat het Gooi
betreft, maar mag niet vergeten worden.

Wat vooraf ging

Joodse gemeenschappen in de omgeving
Sinds het begin van de achttiende eeuw zijn
de eerste joodse gemeenschappen in het Gooi
en omgeving ontstaan. In Weesp werd in
1774 een kleine synagoge ingericht. Hilver
sum opende in 1789 een officiële synagoge.
Later werden er ook synagogen geopend in
's-Graveland, Bussum, Naarden en Vreeland.

Doordat begin twintigste eeuw veel joden
naar de grote steden trokken, waren vlak
voor het begin van de Tweede Wereldoorlog
enkele joodse gemeenschappen al sterk ver
kleind of zelfs uit de regio verdwenen, zoals
in Vreeland, en werden de synagogen van
's-Graveland en Naarden gesloten. De foren
sensteden Bussum en Hilversum werden hun
centrale plaatsen in de omgeving. Hilversum
werd vanwege de omvang van de orthodox
joodse gemeente ook wel ‘het nieuwe Jeruza
lem' genoemd. De synagoge van Bussum
werd de gebedsplaats voor joden uit Blari-
cum, Huizen en Naarden en de Hilversumse
synagoge aan de Zeedijk werd het centrale
gebedshuis voor Baarn, 's-Graveland, Korten-
hoef, Loosdrecht en Laren. Alleen Hilversum
had een rabbijn, de andere plaatsen slechts
een voorganger.

Joodse vluchtelingen uit Duitsland
Met het in Duitsland aan de macht komen
van Hitler in 1933 veranderde het leven van
de Duitse joden enorm. Er kwamen beper
kende maatregelingen en ze werden op straat
vaak gemolesteerd. Veel joodse gezinnen be
sloten Duitsland te verlaten en vestigden zich
o.a. in de VS en in Nederland. In Nederland
werd de toestroom snel beperkt omdat men
ook toen van mening was dat ons land 'vol'
was. De economie zou de komst van veelal
arme vluchtelingen niet aankunnen.

In 1938 werd de nood onder de Duitse jo
den erg groot. Na de moord op een Duitse
ambassademedewerker in Parijs door een
joodse jongen brak in Duitsland in november
de Kristallnacht uit. Synagogen werden in
brand gestoken, joden gemolesteerd en hun
winkels geplunderd. Deze gebeurtenis bleef
in Nederland niet onopgemerkt en de veront
waardiging tegen het gebruikte geweld was
groot. Zo ging het Nederlandsch Comité voor
Buitenlandse Kinderen zich ontfermen over
jonge joodse kinderen uit Duitland. Mevrouw
Coster uit Bussum werd in dit kader ge
vraagd om goede onderkomens voor 25 jood
se kinderen uit Frankfurt te zoeken in het
Gooi. Via het Naardense raadslid en be
stuurslid van het Pater Wijnterfonds, de heer
R.F. de Boer, werd het leegstaande voormali
ge weeshuis van dit fonds aan de Cattenhage-
straat beschikbaar gesteld. De krant De Gooi
en Eemlander schreef over het moment van
aankomst van de kinderen het volgende: 'Er
was een schaduiu van ellende en smart in hun
ogen. (...) na dagen van ellende en leed, van een
slechte behandeling, (...)'.

Bij de opvang van joodse kinderen waren
ook Joodse instellingen voor moeilijk opvoed
bare en geestelijk gehandicapte kinderen be-
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Joodse kinderen gevlucht uit het hol van de leeuw, tijde
lijk in Naarden, 1938 (coll. Fotoarchief Spaarnestad)

trokken: de Berg-Stichting te Laren en de Rü-
delsheimstichting uit Hilversum. Zo nam de
Rüdelsheimstichting voor korte tijd orthodox
joodse kinderen op die hierna naar een speci
aal Joods kindertehuis in Den Dolder werden
overgebracht.

De burgerbevolking van Hilversum bleef
ook niet stil zitten. Er werd een speciale bij
eenkomst georganiseerd in De Karseboom
aan de Groest. Het was een 'getuigenisavond'
als protest tegen de jodenvervolging in Duits
land. De belangstelling was zo groot dat er
nog twee extra avonden werden georgani
seerd in Ons Gebouw en Hotel Jans en later
ook nog in Hamdorff te Laren. Het resultaat
van deze avonden was dat er een telegram
naar de Nederlandse regering werd gestuurd
waarin verzocht werd het asielbeleid voor
joodse vluchtelingen zo ruim mogelijk toe te
passen. Het asielbeleid van de Nederlandse
overheid was begin jaren dertig al soepeler

geworden tegenover het opvangen van kin
deren. Zo werd in 1932 al een groep van
twaalf kinderen opgevangen die doorreisde
naar Palestina.

Door de joden zelf werd een aparte orga
nisatie opgericht voor jeugdemigratie naar
Palestina, jeugd-alija genaamd. In 1939 kwam
van deze organisatie een afdeling in Loos-
drecht met de naam Paviljoen Loosdrechtse Ra
de aan de Raaweg. Deze afdeling ving Duitse
en Poolse kinderen op en liet hen stage lopen
bij lokale boeren en een smid om ze zo goed
mogelijk op te leiden voor hun vertrek naar
Palestina. Bij de groep hoorde als leider Joa
chim Simon, bijgenaamd Schuschu, die vrij
gekocht was uit het concentratiekamp Bu-
chenwald en naar Nederland was gevlucht.
Hij zou later een grote rol gaan spelen bij de
vlucht van vele joodse kinderen naar veilige
gebieden.

Vooral in Hilversum, Baarn, Bussum en
Naarden kwamen ook verschillende gezin
nen wonen die uit Duitsland gevlucht waren.
Zo fungeerde het huis van ds. ten Boom uit
Hilversum in de jaren dertig als opvang voor
uit Duitsland gevluchte joden die het risico
liepen door de Nederlandse staat weer de
Duitse grens overgezet te worden. Als predi
kant met bijzondere kennis van de joodse
godsdienst had hij veel joodse vrienden in
binnen- en buitenland waardoor hij zeer goed
op de hoogte was van de gruwelijkheden die
zich in Duitsland voltrokken.

De oorlog breekt uit

Op 10 mei 1940 viel Duitsland Nederland
binnen. Voor de Nederlandse bevolking,
maar in het bijzonder voor de gevluchte Duit
se joden was dit een verschrikkelijke erva
ring. Sommigen pleegden uit paniek zelfs
zelfmoord. Een tragisch voorbeeld hiervan is
de collectieve zelfmoord van de familie Kiek
te Hilversum.

Op 15 mei trokken de Duitsers Hilversum
en omgeving binnen. Hilversum was voor de
bezetter van groot belang voor propaganda
vanwege de radiostudio's. Er werkten veel
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joodse mensen bij de omroep, vooral bij ver
schillende omroeporkesten en velen van hen
woonden in Hilversum en omgeving.
Nog vóór er sprake was van algemene Duitse
antisemitische maatregelen werden in Hilver
sum door de Duitsers onmiddellijk drastische
maatregelen genomen. Bij het ANP stapte op
15 mei 1940, direct na de Nederlandse capitu
latie, de perschef van de Duitse ambassade
binnen en ontsloeg alle joodse medewerkers.
Bij de AVRO werd op gezag van de Duitsers
op 21 mei 1940 alle joodse medewerkers ont
slagen en op 15 mei 1941 moesten ook alle
joodse orkestleden vertrekken.

Discriminatie en vernedering van joden in
de eerste oorlogsjaren

De anti-joodse maatregelen bij de radio in
Hilversum waren echter een uitzondering.
Over het algemeen speelden de Duitsers een
slim spel van stapsgewijze invoering van
maatregelen en het gedeeltelijke, vaak tijde
lijk, toegeven aan Nederlandse wensen. Ne
derlandse ambtenaren waren hierdoor ge
neigd goed samen te werken met de bezetter
om op die manier tijd te winnen tot een ver
wachte bevrijding in 1942, die helaas veel la
ter kwam dan gehoopt en met alle gevolgen
van dien.

Op 1 februari 1940, nog voor het uitbre
ken van de oorlog, had Hilversum een nieu
we burgemeester gekregen, mr. dr. K.L.C.M.I.
baron de Wijkerslooth de Weerdesteijn. In de
eerste oorlogsdagen sprak hij zijn stadsgeno
ten moed toe via de gemeentelijke radiocen-
trale. De burgers waren hier zeer over te spre
ken omdat er op die manier orde en rust
bleef.

In juni 1940 veranderde de toon van de
burgemeester echter drastisch en werd de be
volking onrustig. Hij vond de Duitse bezet
ting eigenlijk helemaal zo slecht nog niet en
vond zichzelf uitermate geschikt om de lei
ding van het gehele Nederlandse volk op zich
te nemen, vooral omdat hij in vrouwelijke lijn
een afstammeling van Willem van Oranje
was. Om al zijn tijd en energie te kunnen ste

ken in zijn nationale ambities nam baron de
Wijkerslooth de Weerdesteijn ontslag als bur
gemeester van Hilversum. Zijn ambities lie
pen echter op niets uit en in 1942 ging hij als
lid van de NSB naar het Oostfront om tegen
de Russen te vechten. In zijn plaats kreeg Hil
versum de fanatieke NSB-er Von Bönning-
hausen als burgemeester.

Uit angst voor de bezetter of om deze te
vreden te houden werden hier en daar joden
gevraagd zich op de achtergrond te houden.
Hen werd gevraagd niet meer op de voorste
rijen in sommige orkesten te gaan zitten of
prominent in de redacties van tijdschriften
aanwezig te zijn.

In Hilversum werd daarom de joodse
wethouder David Lopes Dias van de SDAP
(voorloper van de PvdA) door raadsleden en
ambtgenoten, zelfs partijgenoten, al op 14
mei 1940 gevraagd ontslag te nemen. Hij was
een fel antifascist die al vanaf 1933 van Duitse
joodse vluchtelingen hoorde wat er in Duits-

Hoe is het afgelopen met
David Lopes Dias?

K é -

*  gm

In december 1941
werd hij door een
Hilversumse recher
cheur opgehaald,
zogenaamd om in
lichtingen te geven.
Daarna werd hij in
Amsterdam vastge
zet om hem 'te be
schermen tegen

David Lopes Dias,
1884-1942
(coll. Streekarchief
Hilversum)

NSB-ers'. In 1942
werd hij via Kamp
Amersfoort getrans
porteerd naar het
concentratiekamp

Mauthausen waar hij drie weken na zijn
aankomst tegen de elektrische omheining
zou zijn aangelopen. Hij werd 57 jaar. Na
de oorlog is er een straat naar hem ge
noemd in de Verzetswijk in Hilversum.
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land gebeurde. Aanvankelijk weigerde hij als
wethouder te vertrekken, maar in overleg
met een goede vriend besloot hij onder pro
test toch toe te geven. In de verslagen van het
college werd hij 'ziek' gemeld. Hij kwam aan
het eind van de zomer van 1940 toch weer te
rug, maar nam per 1 oktober uit eigener be
weging ontslag toen Von Bönninghausen
burgemeester van Hilversum zou worden.

Eerste landelijke maatregelen
In september 1940 kregen alle joden die in de
kuststreek woonden en die zich na 1933 van
uit Duitsland in Nederland hadden geves
tigd, de opdracht naar het binnenland te ver
huizen. Er kwamen toen ook enkele gezinnen
in Hilversum terecht. Dit was een van de eer
ste Duitse maatregelen om de joden te ver
plichten op door hen aangewezen plekken te
gaan wonen.

In oktober volgden nieuwe maatregelen.
Alle ambtenaren en onderwijzend personeel
in Nederland moesten een Ariërverklaring in
vullen en ondertekenen. Hierin moest ver
meld worden wie je voorouders waren en of
zij joods waren. Wie minstens drie of vier
joodse grootouders had werd als jood be
schouwd, maar ook degenen die kwart of half
joods waren moesten zich uiteindelijk laten
registreren. In november werden alle joodse
ambtenaren, onderwijzers en leraren 'van de
waarneming van hun functie ontheven' en later
formeel ontslagen.

Op deze discriminerende maatregel volg
de op 7 januari 1941 de verordening joden te
weren uit bioscopen en drie dagen later
moesten zij zich laten registreren. Opvallend
is dat weinig joden dat weigerden. Ze waren
doorgaans zeer gezagsgetrouw en in Hilver
sum stonden velen als jood bekend en waren
daar ook trots op.

De Februaristaking
In het hele land ontstonden er rellen door de
ze maatregelen en het inmiddels gewelddadi
ger en provocerende optreden van NSB-
afdelingen, zoals de Weerafdeling (WA). De
Duitse Wehrmacht en Schutzstaffel (SS) hadden
uitdrukkelijk order zich hier buiten te hou-

Begrip „ J o o d ”
Vier joodsche grootouders Dr joodsche grootouders

kan niet tot den NVD toetreden

Twee joodsche grootouders
ten eerste  ten  tw eede

—

wanneer punt a of b
toepasselijk is

— geldt n ie t  ais jood
wanneer punt a of b niet

toepasselijk is

*. den 9-5-1940
trvtkn;

b. den 9 5-1940

der lira»Injectie K erkgemeente we» of

lood gehuwd hierna daarmede huwde of

Een illustratief schema dat laat zien wie volgens de na
zistische rassenleer acceptabel was, in dit geval om lid te
zijn van de Nederlandsche Volksdienst (coll. Stadsar
chief Weesp).

den. In Amsterdam kwam het zelfs tot de
moordaanslag door een jood op de NSB-er
Koot. Dit werd de bezetter te veel. Als repre
saille werd op 22 februari 1941 een deel van
de Jodenhoek rond het Waterlooplein afgezet
en honderden joodse jongemannen opgepakt.
Omdat er niet genoeg gevangen waren geno
men werd dit de volgende dag herhaald in
een ander deel van de Jodenhoek. De circa 390
opgepakte mannen zijn allemaal afgevoerd
en binnen het jaar omgebracht door doelbe
wuste uitputting, willekeurige executies en
zelfmoord in de beruchte steengroeve van
Mauthausen. Deze razzias leidden tot de Fe
bruaristaking van 25 februari 1941 in Amster
dam. Deze staking sloeg dezelfde dag over
naar andere steden waaronder Hilversum,
Naarden en Weesp.

In Hilversum werd de staking georgani-
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seerd door onder andere Henk de Heus, Ge
rard Meerbeek, Henk Robeer en Ad Veltman.
Zij riepen het personeel van verschillende be
drijven en winkels op om te gaan staken. Alle
bedrijven, waaronder de Nederlandsche Sein-
toestellen Fabriek (NSF), liepen bijna geheel
leeg. In een lange optocht trokken de stakers
langs het oude raadhuis op de Brink naar het
nieuwe raadhuis. Daar wachtte de confronta
tie met honderd man SS. Doordat iedereen
rustig bleef werd een bloedige afloop voorko
men. Het is een waardig protest geweest dat
verder helaas weinig uithaalde.

Verwijdering uit de samenleving
Het bleef niet bij de al eerder genoemde dis
criminerende maatregelen tegen joden. In
maart 1941 werden in Hilversum de grotere
joodse bedrijven onder leiding van zaakwaar
nemers gesteld. Kleine zaken moesten wor
den gesloten. Tevens mochten de joodse be
drijven geen niet-joodse werknemers meer in
dienst hebben. Vanaf mei 1941 mochten jood
se artsen alleen nog joodse patiënten helpen
en werden hun praktijken geconfisqueerd,
gesloten of overgenomen door NSB-artsen.
Dit trof ook de tandarts Van Voolen en dok
ter Zwaap, Hilversummers, die zich daarna
ontfermden over in tuinhuisjes en volkstuin
tjes ondergedoken joden.

De Hilversumse burgemeester Von Bön-
ninghausen liep echter in al zijn ijver op de
landelijke maatregelen vooruit. Vanaf 7 maart
1941 verbood hij joden openbare gelegenhe
den als cafés, restaurants, hotels en bad- en
zwemgelegenheden te bezoeken. Alleen café
Van de Werken op het Stationsplein vormde
een uitzondering.

De burgemeester liet ook borden plaatsen
bij de gemeentegrens met daarop de tekst
‘Joden niet gewenscht!’. De commissaris van de
provincie Utrecht plaatste in april borden op
verschillende locaties omdat 'de door het pro
vocerende gedrag van de Amsterdamse Joden ver
oorzaakte maatregelen van de rijkscommissaris tot
gevolg zouden hebben dat zij zullen proberen hun
ophitsende activiteiten in de provincie Utrecht
voort te zetten'.

Landelijk werden per 20 april 1941 som

mige gemeenten aangemerkt als Kuuroord.
In deze gebieden mochten joden geen kamers
huren en woonvergunningen werden inge
trokken. In onze regio gold dat voor Baarn,
Loosdrecht en 's-Graveland. Burgemeester
Von Bönninghausen was zeer verbolgen over
het feit dat Hilversum niet op de lijst stond.
Hij was bang dat Hilversum hierdoor extra
joodse inwoners zou krijgen. In een poging
dit te voorkomen stuurde hij secretaris
generaal Frederiks van Binnenlandse Zaken
een brief. Von Bönninghausen kreeg niet zijn
zin en de lijst werd niet aangepast.

Om te voorkomen dat er in Hilversum
woningnood zou ontstaan door de door hem
verwachte toestroom van joden bedacht Von
Bönninghausen een 'creatieve oplossing': hij
verbood hen een huis te betrekken buiten de
cirkel Groest, Prins Bernhardstraat, Wilhelmi-
nastraat, Stationsplein en Stationsstraat. Hij

A.H.W.B. K.N.A.C.

E E  M B R U G G E
GEMEENTE BAARM

Beperkte bewegingsvrijheid
voor Joden t t ™ * * * ,™

Eembrugge viel als deel van Baarn onder de Kuuroord-
verordening (coll. Hist. Kring Baerne).
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had in feite een Hilversums getto gemaakt.
Vlak hierna verbood hij ook nog dat er meer
dere joodse gezinnen in één huis woonden,
terwijl joden en niet-joden ook niet met elkaar
in één huis mochten wonen. Op deze manier
zorgde hij ervoor dat er geen enkel joods ge
zin in Hilversum legaal een huis kon krijgen.

Pasten deze maatregelen goed bij een
NSB-burgemeester, opvallend is een brief van
de burgemeester van Loosdrecht die niet als
pro-Duits bekend stond. Hij schreef na de
Kuuroord-verordening in een brief aan de com
missaris van Utrecht: 'Hierbij heb ik de eer U
mede te deelen dat alhier in het hotel (...) zes ge
vluchte joden uit Amsterdam waren aangekomen.
Na aanzegging zijn de joden uit de gemeente ver
trokken.' Welke 'eer', natuurlijk een holle en
gebruikelijke beleefdheidsfrase, was hieraan
verbonden?

Maatregelen in het onderwijs
De maatregelen bleven niet beperkt tot vol
wassenen. Nadat eind 1940 al de joodse leer
krachten uit het onderwijs waren verdreven,
moesten in augustus 1941 alle scholen hun
joodse leerlingen melden en vervolgens per 1
september van school sturen. Deze kinderen
zouden zo spoedig mogelijk les krijgen op
een joodse school.

De directeur van de Gemeentelijke Han
delsschool vermoedde dat er geen apart on
derwijs voor zijn leerlingen zou komen en
verzocht daarom de burgemeester toe te
staan zijn leerlingen te laten blijven. Dit ver
zoek werd resoluut afgewezen. De Gooische
Huishoudschool had het lef om de hele lijst
met leerlingen aan het gemeentebestuur te
sturen met het vriendelijke verzoek om zelf
de joodse leerlingen op te sporen. De christe
lijke scholen antwoordden: 'Onze christelijke
scholen stonden steeds open voor al die kinderen,
voor wie, onverschillig tot welk ras zij behoorden,
christelijk onderwijs begeerd werd. (...) U zult na
het voorgaande begrijpen, dat het ons bestuur ón
mogelijk is, de door u gevraagde medewerking te
verkenen.' Zij stelden dat voor ‘gelegenheids-
christenen’ geen plaats was en ze in het ver
volg alleen die joodse leerlingen zouden toe
laten die op goede gronden christelijk onder

wijs verlangden. Tot het christendom bekeer
de joden vormden onder de Duitse maatrege
len een (voorlopige) uitzonderingsgroep. Be
nadrukt werd dat van niet-christelijke scho
len geweerde joodse kinderen niet zouden
worden toegelaten.

De verbanning van joodse leerlingen
schoot 33 medeleerlingen op het Gemeente
lijk Gymnasium in het verkeerde keelgat. Zij
ondertekenden een brief aan de burgemeester
waarin zij aangaven het een groot onrecht te
vinden dat, na het ontslag van hun joodse do
cent klassieke talen, Salomon Rodrigues Pe
reira, nu ook hun vrienden moesten vertrek
ken. De Duitsgezinde rector van het Gymna
sium kreeg van de burgemeester de opdracht
deze leerlingen tot 1 januari te schorsen, en
een van hen werd voorgoed van school ge
stuurd. Ook de aardrijkskundeleraar Willem
Stender, die door de leerlingen om raad was
gevraagd, werd uiteindelijk ontslagen. Op de
naastgelegen Hogere Burgerschool (HBS) kre
gen ze noodonderwijs en hulp van een aantal
eigen leraren om niet te veel achterop te ra
ken. Ze slaagden allemaal met voortreffelijke
cijfers. Verschillende leerlingen van de HBS
besloten naar aanleiding van deze Duitse
maatregelen een illegaal blaadje uit te geven
De Heraut en anti-Duitse leuzen op muren te
kalken.

De oprichting van joodse scholen was in
gewikkelder dan gedacht. Pas op 12 januari
1942 gingen de scholen open. Op de Utrecht
se Straatweg 64 in Hilversum werd de joodse
lagere school en de school voor Uitgebreid
Lager Onderwijs (ULO) geopend met 141
leerlingen. Op de Bergweg 10 startte het
Joodsch Lyceum met 80 leerlingen. De leer
lingen en docenten kwamen uit Hilversum en
de omliggende plaatsen. Slechts één leerling,
Louis Spier, heeft zijn eindexamen gehaald
op het lyceum. Hij mocht in Amsterdam
eindexamen doen. Louis kwam een jaar later
om in het concentratiekamp Sobibor. Deze
scholen moesten op 1 augustus hun deuren al
weer sluiten wegens gebrek aan leerlingen.

Persoonsbewijs en David-ster
Om ervoor te zorgen dat het verschil tussen
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joden en niet-joden duidelijk zichtbaar zou
worden, werden er twee maatregelingen ge
nomen. De eerste was bij de invoering van
het persoonsbewijs, waarin bij joden een
groot Jstempel geplaatst werd. In december
1941 hadden alle Nederlanders een persoons
bewijs. Het later vaak Ausweiss genoemde do
cument werd op verzoek van de bezetter om
diverse redenen ingevoerd en overtrof dat
van de Duitsers zelf. Er konden later gemak
kelijk alsnog in aangemerkt worden wie na
familieonderzoek als jood werd beschouwd
of een uitzonderingspositie had.

Aangezien het verschil op straat alleen
zichtbaar was als de persoonsbewijzen gecon
troleerd werden, werd een tweede maatregel
ingevoerd: het dragen van de Davidster. Alle
joden boven de zes jaar moesten deze ster na
29 april 1942 dragen wanneer zij de straat op
gingen. In de praktijk hield dit in dat de jo
den al snel niet meer over straat konden zon
der het risico te lopen opgepakt en gedepor
teerd te worden door de Duitsers.

De deportaties en verdwijning

Het beleid van de Nazi's was er op gericht om
alle joden om te brengen (Endlösung). De eer
ste jaren was er echter nog geen systemati
sche manier gevonden om veel joden tegelijk

Op Zonnestraal geen David-ster

Op het terrein van herstellingsoord Zon
nestraal was het niet nodig om de David
ster te dragen. Dit stoorde een NSB-er ma
teloos en hij besloot een brief aan de bur
gemeester te sturen waarin hij het bestuur
van Zonnestraal verweet de joden geen
ster te laten dragen. De burgemeester
stuurde de politie erop af, maar deze con
stateerde dat Zonnestraal niet in overtre
ding was, omdat het terrein niet openbaar
was. Bij het verlaten van het terrein wer
den geen overtredingen geconstateerd.

te kunnen vermoorden. Op de Wannseeconfe-
rentie op 22 januari 1942 kwam SS-hoofd Hey-
drich met de oplossing 'vergassing'. Ausch
witz is hier het meest beruchte voorbeeld van
geworden.

Nu de Nazi's een doeltreffende manier
hadden gevonden om alle joden uit de weg te
ruimen, konden er meer joden gedeporteerd
worden richting de concentratiekampen. In
juni 1942 kreeg de SS-afdeling Zentralamt für
jüdische Auswanderung in Nederland (lees:
Centraal Bureau voor Joodse Emigratie) de op
dracht om dat in Nederland op te zetten. De
methodiek was om de joden eerst bijeen te
brengen in vooraf bepaalde wijken in Am
sterdam of door op geplande dagen grote
groepen joden uit verschillende plaatsen te
deporteren naar Kamp Westerbork. In Neder
land werd dit alles strak georganiseerd en in
een rap tempo uitgevoerd.

De deportaties
In Hilversum vond al vooruitlopend een de
portatie plaats op 29 januari 1942, waarbij
vijftig gezinnen (circa 140 personen) onder
politiebegeleiding naar Kamp Westerbork afge
voerd werden. In april moesten alle joodse in
woners uit Weesp naar Amsterdam verhui
zen. Toen zij met de trein vertrokken, was er
een spandoek opgehangen met de tekst 'Tot
Weerziens' en meester Bouhuys van de Chris
telijke Lagere School zwaaide hen huilend
uit. De reden van deze vroege deportaties is
niet precies duidelijk, maar heeft vermoede
lijk te maken met een combinatie van op han
den zijnde plannen tot deportatie en de ijver
van de NSB-burgemeesters.

Begin juni werden alle Nederlandse ge
meenten verzocht om lijsten van alle joodse
inwoners in te leveren. Dat was na de invoe
ring van het Persoonsbewijs heel gemakke
lijk. Verbazingwekkend snel werden deze
lijsten door Hilversum ingestuurd en de vol
gende gedwongen verhuizingen van joodse
Hilversummers naar Amsterdam vonden al
tussen 15 en 19 juni plaats. Zij mochten alleen
datgene meenemen wat ze zelf konden dra-
gen.

In Naarden waren vijf opeenvolgende op-
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haaldagen op 29 en 30 juni, 1, 2 en 3 juli vast
gesteld. Veel joden in Naarden hadden in de
gaten wat er gaande was en bleken onvind
baar. Zo werden op de eerste dag slechts 16
van geplande 55 joden opgehaald, op de
tweede slechts 47 van de 105, op de derde 89
van de 104, op de vierde 45 van de 74 en op
de vijfde dag slechts 23 van de 63. Een totaal
van 231 van de 401 zijn uiteindelijk opge
haald. Er zouden overigens later nog 45 on
derduikers worden opgepakt. De rest van de
joodse gemeenschap uit het Gooi moest voor
1 augustus 1942 gedwongen naar Amsterdam
verhuizen, mits men (voorlopig) vrijgesteld
was. Al het huisraad dat de joden moesten
achterlaten, de huissleutels en hun financiële
bezit werd geconfisqueerd door de voor dat
doel opgerichte Duitse Lipo-bank. De niet-
joodse huiseigenaren konden de sleutel, na
dat het huis leeggehaald was, op het politie
bureau ophalen. De Duitsers bepaalden wie
er in de leeggekomen huizen van joden kon
den gaan wonen, veelal NSB-ers.

De tijdelijke uitzonderingen
Er waren nog wel joden in de Gooise plaatsen
achtergebleven. Zij konden blijven vanwege
ziekte, handicap, economische onmisbaar
heid, bekering tot het protestantisme of om
dat ze getrouwd waren met een niet-jood.
Deze uitzonderingen gaven velen in het be
gin nog hoop en voorkwamen dat bepaalde
groepen zich gingen verzetten. Voor de Duit
sers had dit het voordeel dat het hierdoor
rustig bleef onder de bevolking. Ze konden
bovendien toch niet iedereen tegelijk deporte
ren. De uitzonderingen zouden later nog wel
aan de beurt komen.

In Hilversum had burgemeester Von Bön-
ninghausen intussen niet stil gezeten. In april
1942 ging hij zich bemoeien met de Rüdels-
heimstichting aan de Verdilaan 10 te Hilver
sum. Deze joodse instelling was tot dan toe
zonder kleerscheuren de oorlog doorgeko
men. De burgemeester schreef het volgende
telegram naar de secretaris-generaal van Bin
nenlandse Zaken: 'Acht bestendiging verblijf
achterlijke joodsche kinderen Rüdelsheimstichting
met internaat in strijd met belang gemeente. Bu-

Mevrouw Kramer-Rodrigues Pereira
over hun geconfisqueerde huisraad

In een krantenartikel werd gesuggereerd
dat de familie Rodrigues Pereira door de
buren geholpen zouden zijn met het red
den van hun huisraad. Uit irritatie over
de onwaarheden vertelde zij het echte
verhaal aan De Gooi- en Eemlander: '(...)
in begin 1942 kwamen twee Hollanders offici
eel inventaris opmaken. Ik was daar zelf bij.
Ze deden dat om zeker te zijn dat wij, toen we
door de Duitsers in april of mei 1942 uit ons
huis zijn gezet, niets van onze bezittingen
zouden kunnen meenemen. Het huis werd
verzegeld (...) Wij werden met zijn achten -
vader, moeder en zes kinderen -  op een specia
le trein naar Amsterdam gezet. Er waren veel
niet-joodse vrienden op het perron om ons ge
dag te zeggen. Er was ook een directe over
buurman die ons heel nauwkeurig observeerde
en steeds met een uitgestoken wijsvinger her
haalde dat we moesten instappen'.

Met alleen een paar koffers trok de fa
milie in een zolderkamer in Amsterdam.
De inboedel van de familie is naar Duits
land gestuurd als 'Liebesgabe' van het Ne
derlandse volk om te voorzien in de nood
bij de Duitsers zelf ten gevolge van bom
bardementen. 'We hebben daar nooit meer
iets van terug gezien. Kort voor de inventari
satie waren wat spulletjes ondergebracht in de
fabriek van de familie Jaarsma. Behalve wat
kleinigheden die zijn gestolen, is de rest in
perfecte staat teruggegeven na de oorlog, het
enige dat we ooit terug hebben gezien'.

De familie slaagde er in juli 1942 in om
via Spanje naar familie in Argentinië te
vluchten. Via Canada zijn ze in Engeland
terechtgekomen, waar vader en zoon wer
den ingelijfd bij de Irene brigade als res
pectievelijk legerrabbijn en zijn chauffeur.
Zij maakten de landing in Normandië
mee. De gehele familie keerde na de oor
log in Hilversum terug.
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ren in de omgeving hebben zich bij mij beklaagd
over aanwezigheid stichting. Ben na overleg met
ortskommandant te rade geworden dat vertrek uit
gemeente wenselijk is. Heb geen bezwaar tegen tij
delijke overplaatsing naar Monnikenberg voor
twee maanden mits instelling daarna naar elders
gaat'. De stichting is inderdaad verplaatst
naar de Monnikenberg, waar het opvallend
genoeg tot februari 1943 heeft kunnen verblij
ven, voordat de Duitsers de kinderen op
transport zetten. Slechts één kind heeft de
oorlog overleefd omdat de ouders haar naar
huis hadden gehaald.

In de gemeente Huizen werden ook een
aantal instellingen getroffen. In het Instituut
tot Onderwijs aan Blinden aan de Amers-
foortsestraatweg zaten drie joodse kinderen.
Zij werden eind april 1943 afgevoerd. Het
kindersanatorium Hoog Blaricum (nu revali
datiecentrum Trappenberg) behandelde ook
joodse kinderen. Zij werden met onbekende
bestemming afgevoerd. Verder gaf het huis
'Onder het Stroo-dak' van Pro-Juventute (de
Kinderbescherming) voor kortere of langere
tijd onderdak aan joodse kinderen. De kinde
ren van de Bergheimstichting te Laren had
den dankzij de inzet van hun niet-joodse di
recteur Reitsma meer geluk. Door handig met
de onduidelijkheid over de afkomst van de
kinderen te manipuleren bleef het leven van
veel kinderen bespaard.

Op 23 april 1943 kwam er een verbod
voor joden om in Noord-Holland te verblij
ven met uitzondering van Amsterdam. De
laatste groep van 105 Hilversumse joden
meldden zich en werden naar het Kamp Vught
gedeporteerd.

Onderduik, vlucht en verraad
Gedurende de eerste maanden van 1942 werd
het steeds meer joodse gezinnen duidelijk dat
zij moesten onderduiken of indien mogelijk
nog vluchten, wilden zij de oorlog overleven.
De gezinnen werden veelal uit elkaar gehaald
en onafhankelijk van elkaar bij mensen on
dergebracht. Zo dook het gezin Vis vlak voor
de ophaaldagen in Bussum onder. De ouders
lieten eerst hun kinderen Arthur en Anita on
derduiken, vervolgens zochten zij zelf onder

dak. De familie kwam, net als veel andere on
derduikers, bij kleinbehuisden terecht. Zoals
het ondergrondse blad Het Parool al in juli
1942 had vastgesteld, gebeurde het ‘dat de
slecht behuisde kleine mensen vaak het eerst hun
huizen openstelden, maar grote groepen villabe
woners met welvoorziene beurzen en kelders hun
huizen gesloten hielden'. Het joodse gezegde uit
die tijd ging maar al te vaak op: 'De armen ge
ven je onderdak, de rijken geven je een adres'.

Zo zwart-wit lag het niet helemaal want
de uitzonderingen bevestigden de regel. Er
hebben in het Gooi diverse mensen, waaron
der een beperkt aantal joden, ondergedoken
gezeten in koetshuizen en dergelijke. De bui
tengemeenten en bosrijke afgelegen plekken
in het Gooi leenden zich daar het meest voor.
De gesloten gemeenschapszin van dorpen als
Eemnes, Huizen, Loenen, Loosdrecht en Ne-
derhorst den Berg boden daarbij nog eens ex
tra veiligheid. Ook in het gemeentelijke amb
telijke apparaat, dat doorgaans vlot informa
tie leverde, hebben diverse ambtenaren ge
zorgd voor 'legale valse' papieren. Voor zo
ver ons bekend werd dit gedaan in Hilver
sum, Blaricum en Nederhorst den Berg, on
danks de NSB-burgemeester.

Verraad (of betrapping) lag overal op de
loer. We noemden reeds de 45 gepakte onder
gedoken joden in Naarden. In Hilversum was
een stoffeerder die bijverdiende door joden
voor ƒ2500,- zogenaamd over de grens naar
België te helpen. Hij leverde ze echter direct
aan de Sicherheitsdienst (SD) af. In Baarn blijkt
uit de politierapporten dat er vanaf februari
1943 tot medio augustus 50 ondergedoken jo
den zijn opgepakt. In Blaricum verraadde een
rancuneuze dochter de onderduikers die bij
de ouders in huis zaten. Dit bracht ongelukki
gerwijs een kettingreactie in de omgeving te
weeg, want deze mensen wisten waar lotge
noten zaten verborgen en ze sloegen door.

Besluit

Na de oorlog zou blijken dat ongeveer 75%
van de circa 150.000 joden uit Nederland om
gekomen zijn of voor altijd vermist zouden
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blijven, het hoogste percentage van de omrin
gende bezette landen. Van de Hilversumse
gemeenschap zijn er nog geen 200 terugge
keerd van de 2549 joden die er in 1941 waren.
Dat betekent dat praktisch 90% omgekomen
is. Van de andere plaatsen hebben we het niet
uitgezocht, met uitzondering van Weesp,
waar slechts negen van de 68 terugkeerden:
in verhouding niet veel beter. Landelijk over
leefde slechts 5500 (ruim 5%) van de 107.000
gedeporteerde joden de kampen.

In het laatste nummer van TVE in 2005 zal
een artikel opgenomen worden, waarin die
per wordt ingegaan op het lot van de joodse
kinderen in het gebied tussen Vecht en Eem.

Denise Veltman-Lubbers studeerde aan de Vrije
Universiteit in Amsterdam. Na haar studie heeft
zij zich enkele jaren bezig gehouden met het Pales-
tijns-Israëlisch conflict. Tegenwoordig is zij do
cente geschiedenis en sinds kort redactielid van
TVE.

Jaap Groeneveld is bestuurslid en redactielid
van TVE.
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Ons slaat geen stormwind neder!
Twee Gooise oorlogsdoden
Schrijver A.M. de Jong en verzetsstrijder Jan Thijssen

Ruud Gortzak

In mei is het zestig jaar geleden dat er een
einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog.
Op verschillende plaatsen in Europa worden
allerlei herdenkingsbijeenkomsten georgani
seerd en ook in dit land wordt op uiteenlo
pende bijeenkomsten stil gestaan bij de oor
log en het verzet, bij de strijders van weleer
en bij degenen die destijds gevallen zijn. Ook
Tussen Vecht en Eem laat zich niet onbetuigd
en wil in dit nummer aan twee mensen uit
deze streek aandacht schenken. Beiden wer
den tijdens de oorlog doodgeschoten. De een,
de schrijver A.M. de Jong, op 18 oktober 1943
in zijn woning aan de Professor Van Reeslaan
in Blaricum, de ander, de Bussumse verzets
strijder Jan Thijssen, op 8 maart 1945 bij de
Woeste Hoeve. De moord op De Jong was
een represaille voor de aanslag van een ver
zetsgroep op zijn buurman, Nijland. Jan
Thijssen, die op weg van Rotterdam naar Den
Haag onder nog altijd niet helemaal opgelos
te omstandigheden was gearresteerd, werd
met meer dan honderd anderen gefusilleerd,
nadat er door het verzet een aanslag op Gene-
ralkommissar Rauter was gepleegd. In Blari
cum is een straat naar A.M. de Jong ver
noemd en Bussum kent de Jan Thijssenstraat.
Verder zijn ze allebei grotendeels vergeten.

De moord op schrijver A.M. de Jong

Op de Ceintuurbaan in Bussum en in de
Schoolstraat te Blaricum kijken jongeren je
glazig aan wanneer je het hebt over de Raad
van Verzet die door Thijssen werd opgericht
of over de boeken Bulletje en Bonestaak, Frank
van Wezels roemruchte ]aren en de Merijntje Gij-

zen cyclus van A.M. de Jong. Zij halen vra
gend de schouders op als je de naam van de
schrijver laat vallen en wanneer je het hebt
over Lange Jan, de bijnaam van Thijssen. Een
in de geschiedenis van de Tweede Wereld
oorlog geïnteresseerde enkeling weet zich te
herinneren dat de moord op De Jong iets te
maken had met een zogenaamde Silbertanne-
Aktion. Hij noemt het zelfs de eerste Silbertan-
ne-actie in dit land. Dat laatste is dan weer on
juist. In september 1943 waren, als reactie op
aanslagen, gepleegd door het verzet in Zuid-
Oost Drente, een chirurg en een garagehou
der in Meppel en een onderwijzer uit Stap
horst al bij een dergelijke represaille-actie
doodgeschoten. Al met al typisch tijd voor
een terugblik.

Silbertanne-moord
Bij de Silbertanne-acties werden belangrijke
burgers zonder vorm van proces neergescho
ten. Achter de naam van hen, die aldus uit de
weg moesten worden geruimd, werd in
plaats van een kruisje een dennenboompje
geplaatst De lijsten met potentiële slachtoffers
werden samengesteld door leden van de NSB
en de Germaanse SS in Nederland. De uitein
delijke beslissing wie zou worden doodge
schoten lag bij de chef van de Aussenstellen
van de Sicherheitsdienst (SD). Generalkommis-
sar Rauter, hoofd van de SD en de geheime
politie en bij Henk Feldmeijer, chef van de
Germaanse SS in Nederland. Zij waren de
toenemende activiteiten van de verzetsbewe
ging meer dan zat en vonden dat voor elke
aanslag die gepleegd was op een 'nationaal-
socialistisch persoon’ drie als anti-Duits be
kend staande mensen uit de regio zouden
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worden vermoord door Nederlandse SS-ers.
De SD zou zijn medewerking verlenen door
auto's, valse nummerborden, valse persoons
bewijzen en dergelijke aan de daders te leve
ren. De eerst verzonnen codenaam voor deze
moorden, Blutbuche (rode beuk), werd afge
keurd omdat die te doorzichtig was, maar
voor de naam Silbertanne was iedereen direct
enthousiast.

Waarom juist A.M. de Jong moest worden
doodgeschoten is niet helemaal duidelijk.
Volgens dr. Lou de Jong gebeurde dat ver
moedelijk omdat men in zijn persoon het so
cialistische volksdeel wilde treffen, volgens
anderen omdat A.M de Jong de schrijver was
van de in 1939 verschenen brochure De dans
op de vulkaan die een felle aanklacht bevatte
tegen het fascisme en het nationaal-
socialisme. Weer anderen betoogden dat het
alles te maken had met de haat die de beruch
te hopman van de W.A. en Sturmfiihrer bij het
NSKK, W.A. Nijland, tegen de socialistische
schrijver had. Nijland, een buurman van De
Jong, hield hem verantwoordelijk voor de
aanslag die op 16 oktober door mannen van
een Gooise verzetsgroep op hem werd ge
pleegd. Nijland werd aangevallen door de
verzetsstrijders omdat hij erom bekend stond
dat hij veel adressen van ondergedoken Jood
se landgenoten opspoorde en regelmatig per
soonlijk bij huiszoekingen en arrestaties aan
wezig was. Een tuinman uit Laren herinnerde
zich kort na de oorlog hoe Nijland in juli 1943
al had verklaard dat alle joden dienden te
worden opgeruimd. Ook kon hij zich leven
dig herinneren dat Nijland op een avond ge
probeerd had een bij hem ondergedoken
joods kindje weg te halen, wat niet gelukt
was omdat de tuinman bijtijds op de vlucht
was geslagen en zich in een steeg had weten
te verbergen.

Nooit opgehelderd
De verrader Nijland, die volgens sommige
verhalen zelfs een verrekijker gebruikte om
het huis van De Jong te kunnen bespieden,
werd bij de aanslag op zijn leven niet gedood.
Hij hield nog dezelfde avond een conferentie
met zijn maten, te weten Jan van Werven,

A.M. de jong (uit: Merijntje Gijzen's jeugd, dl. IV,
Amsterdam 1927)

Piet Rienks, De Jonge, Donselaar en Jan
Baars, die onder zijn schuilnaam H.J. Haye in
Blaricum woonde. Baars was al vanaf 1927 lid
van de fascisitische vereniging 'de Bezem' en
werd later leider van De Algemene Neder
landse Fascistenbond. Volgens de Blaricumse
gemeente-ambtenaar werd Baars, alias H.J.
Haye, omdat hij niet tegen het anti-semitisme
van de Duitse bezetter zou kunnen, tijdens de
bezetting al spoedig een infiltrant van de on
dergrondse en een bron van allerlei informa
ties voor het verzet. Na de oorlog werd Baars
lid van de Politieke Opsporings Dienst en ge
tuigde hij in september 1948 tegen Nijland bij
het Bijzonder Gerechtshof te Amsterdam.

Nijland, zo bleek, had al vaker huiszoe
kingen bij De Jong laten verrichten en de
schrijver en diens zoon vele malen laten ver
horen door de Sicherheitsdienst. Nijland was
van mening dat De Jong als 'leider van de
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Bloedraad' - een bloedraad die alleen in het
hoofd van Nijland bestond - niet alleen ver
antwoordelijk was voor de aanslag op zijn le
ven, maar meer NSB-ers uit de weg had ge
ruimd. Besloten werd om de SD in Amster
dam op de hoogte te stellen van de actie in
Blaricum. Willy Lages van de SD gaf dit op
zijn beurt weer door aan Rauter en deze, ge
prikkeld door het toenemende verzet, besloot
tot een Sïlbertanne-actie over te gaan. Hoe
daarbij de naam van A.M. de Jong naar bo
ven kwam is nooit opgehelderd. Met het ver
zet had De Jong, voor zover bekend, geen
contacten. Waarschijnlijker is dat zijn naam
gevonden werd op een lijst van mensen die
als gijzelaar opgesloten waren geweest. In de
zomer van 1942 was De Jong korte tijd als gij
zelaar door de Duitsers in Haren gevangen
gehouden; wegens een schildklieraandoening
werd hij echter spoedig weer vrijgelaten.

Na de moord op De Jong probeerde de
nazi-propaganda de berichtgeving naar eigen
hand te zetten. In collaborerende kranten ver
schenen berichten als:

'Men meldt ons uit Den Haag dat de gekende
schrijver AM. de Jong op den 18n oktober des
avonds in zijn woning te Blarcium door onbe
kende daders overvallen en met een revolver
schot werd gedood. Daarna hebben de terroris
ten die in dienst van het internationale joden
dom van Londen en Moskou staan in Neder
land een schakel te meer gevoegd in de hemel
tergende reeks aanslagen op vooraanstaande
volksminnende en volksgeliefde mannen.'

Om een dergelijke aanslag door joden aanne
melijk te maken werd eveneens het bericht
verspreid dat De Jong, die zich had aangeslo
ten bij de Kultuurkamer, lid was van de Nati
onaal Socialistische Beweging. Volgens zijn
vriend Maurits Mok was De Jong lid van de
Kultuurkamer geworden om hem in de gele
genheid te stellen onder de naam van De
Jong romans te kunnen vertalen.

Verheffing van de arbeidersklasse
Politiek had de schrijver nooit bijzonder geïn
teresseerd. Zijn lidmaatschap van de Blari-
cumse gemeenteraad (1939-1941) voor de So
ciaal Democratische Arbeiders partij (SDAP)

is maar weinigen opgevallen. De in 1888 in
Nieuw Vossemeer geboren schrijver, zoon
van een borstelmaker, was van huis uit
rooms-katholiek. Als jonge onderwijzer trad
hij, onder de indruk van een tocht door de
sloppenwijken van Delft, in 1912 toe tot de
SDAP. Hij publiceerde toen al in De Nieuwe
School en was bevriend geraakt met de schrij
ver Theo Thijssen. In 1912 kreeg hij, waar
schijnlijk dankzij bemiddeling van Thijssen,
een rubriek in het partijblad Het Volk. Met de
ze rubriek Kunst en Letteren probeerde hij, on
derwijzer in hart en nieren, bij zijn partijgeno
ten belangstelling te wekken voor de kunst.
Van november 1914 af werkte De Jong mee
aan het links-satirische weekblad De Noten
kraker en vier jaar later werd hij, samen met
Koos Vorrink en P. Schumacher, redacteur
van het blad De Nieuwe Stem, een 'algemeen
onafhankelijk maandblad der jongeren, dat
aan alle gebieden des menselijken levens'
aandacht wilde schenken en, ondanks de ra
zernij van de (eerste) wereldoorlog, het ge
loof aan de toekomst der mensheid, het ge
loof in de schoonheid der aarde en het geloof
in de heerlijkheid van het leven behouden
wilde. Koos Vorrink, een van de belangrijkst-
ge figuren uit de Arbeiders Jeugd Centrale
(AJC), had hij op een vaandrigscursus in Har
derwijk leren kennen. Zij vonden elkaar in
hun idealen over de verheffing van de arbei
dersklasse.

Zijn baan als onderwijzer gaf hij op toen
hij in 1920 als redacteur bij Het Volk in dienst
kon treden.Tussen 1922 en 1937 schreef hij
het succesvolle stripverhaal Bulletje en Bone-
staak bij tekeningen van de Belg George van
Raemsdonck dat ondermeer in Het Volk ver
scheen. De Jong was ook verantwoordelijk
voor het hoofdstuk De ontwikkelingsarbeid op
het gebied van de kunst (Amsterdam 1924) dat
verscheen in het rapport Arbeidersontwik
keling, de geloofsbrief van het nieuwe Insti
tuut voor Arbeidersontwikkeling, voorloper
van het huidige Nivon. De Jong verliet in
1925 de krant om zich geheel aan het schrij
ven van romans te gaan wijden. Toch bleef
De Jong ook als redacteur van verschillende
bladen actief. In 1927 richtte hij, samen met
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Israel Querido het maandblad Nu op, een
blad dat hij na een jaar alweer de rug toekeer
de, en in Het Volk bleef hij kunstkritieken
schrijven. Daarnaast besteedde hij veel tijd
aan het vormingswerk in de SDAP en was hij
medewerker van de VARA-radio. Van 1930
tot 1936 woonde hij in Bilthoven, daarna ver
bleef hij twee jaren in Den Haag en uiteinde
lijk vestigde hij zich in Blaricum. Daar leefde
en werkte hij tot 18 oktober 1943.

De daders veroordeeld
Op die avond reed een auto van de SD vanuit
Amsterdam naar de Professor van Reeslaan.
In de wagen zaten naast de Duitsers Lages,
Oehlschlagel en Bumenthal, twee leden van
de Nederlandse SS, T. van Gog en B.D. Bern-
hard. Zij waren in burger gekleed en deden
zich voor als mannen van de Luchtbescher
mingsdienst. De verduistering zou niet in or
de zijn. De mannen werden naar de studeer

kamer van de schrijver gebracht en, mevrouw
De Jong herinnerde zich later, hadden daar
nog een genoeglijk praatje met haar man over
zijn romans en vroegen hem naar de beteke
nis van het woord 'barok'. Toen zij de verduis
tering gecontroleerd hadden vertrokken zij.
De schrijver bracht ze naar de deur. In de
gang werd hij koelbloedig doodgeschoten. De
mannen verdwenen in de duisternis en het
heeft nog jaren geduurd voor zij waren opge
spoord. Een onderzoek naar de daders was
tijdens de oorlog onmogelijk.

Pas na de oorlog werd langzaamaan dui
delijk wie de moord hadden gepleegd. Ook
kwam toen vast te staan dat D. Bernhard na
de moord eerst naar het Oostfront was ge
gaan, maar nog voor het einde van de oorlog
was teruggekeerd in Nederland, waar hij zich
onmiddellijk had aangesloten bij de Binnen
landse Strijdkrachten en het tot commandant
van de haven van Huizen had weten te

Verteld door AMdeJong

Met prenj)ed> van (3.van Raemdonck

1'  stukje  /  2‘‘ deel

Tweede dru k

Uitgave v an  N.V. De A rb eid erspers
A m s t e r d a m

Bulletje en Bonestaak
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A. M. DE JONG
M E R I J N T J E  G I J Z E N  S J E U G D

HET VERRAAD
ZEVENDE DRUK

M C M X X V I I
EM. Q U E R I D O ' S  U IT GE VE RS- MI J .

AMSTERDAM

A.M . de Jong kon toen niet bevroeden dat hij en anderen
slachtoffer zouden worden van verraad aan de ethische
waarden op grote schaal. Wat anders dan Merijntje
Gijzen's kinderlijke verraad.

zondere Raad van Cassatie, prof. Langemeij-
er. In 1953 werd aan de woning van A.M. de
Jong een gedenksteen onthuld en in 1968
werd in het Westbrabantse dorp Nieuw-
Vossemeer een museum geopend dat onder
meer aan de schrijver is gewijd en tevens als
streekmuseum dienst doet.

Verzetstrijder Jan Thijssen gefusilleerd

Was De Jong geen verzetsstrijder, de op 29
december 1908 in Bussum geboren Thijssen,
een neef van schrijver Theo Thijssen, ontwik
kelde zich in de periode 1943-1944 tot een van
de belangrijkste verzetsleiders in ons land.
Thijssen kwam uit een socialistisch gezin dat
het niet breed had. Hij kon nog wel naar de
HBS in Bussum, maar geld voor een universi
taire studie was er daarna niet. Aan een Mid
delbaar Technische School leerde hij electro-
techniek en na zijn militaire dienst werd hij
electronisch ambtenaar bij de PTT. Vanaf
1938 werkte hij aan het opsporen en uitscha
kelen van clandestiene zenders en in de mei
dagen van 1940 zat hij als reserve-luitenant in
het leger. In 1941 begon hij op de zolder van
zijn woning in Bussum een binnenlands ra
dionet op te bouwen. Het uitschakelen van
clandestiene zenders had hem geleerd hoe hij
dergelijk soort zenders moest bouwen.

schoppen. Toen de verdenking steeds sterker
werd dat de man iets te maken had met de
Silhertanne-moorden werd hij gearresteerd en
opgesloten in de gevangenis te Scheveningen.
Zijn maat, T. van Gog, die in een school in
Amsterdam was ondergebracht, wist op 7
oktober 1945 te ontvluchtten en werd pas in
1948 in Spanje gearresteerd. Het Amsterdam
se Bijzonder Gerechtshof heeft beide daders
op 31 december 1950 veroordeeld tot twintig
jaar gevangenisstraf met aftrek van de tijd die
zij in voorarrest hadden doorgebracht en ont
zetting uit de burgerrechten voor het leven.
Het beroep dat Bernard en Van Gog tegen
hun vonnis hadden ingesteld werd later ver
worpen door de procureur-fiscaal bij de Bij-

Radiodienst
De eerste verzetsgroep waarmee hij in contact
kwam was de Vrij Nederland groep. Via deze
groep kreeg hij contacten met de Ordedienst
(OD), die onder leiding stond van Jonkheer J.
D. Six. Via de gewesten van de OD kon hij ra-
diogroepen oprichten waaraan code-
officieren verbonden werden. Zendposten
kwamen onder meer tot stand in Amsterdam,
Hilversum, Utrecht, Den Haag, Venlo, Apel
doorn en Groningen. Elke radiogroep had
zijn eigen marconisten. Velen waren ge
schoold door een PTT-functionaris, A. van
Schendel, die daarvoor drie maanden ziekte
verlof had genomen. Toen het verbindingsap-
paraat klaar was wilde Thijssen dit direct la
ten functioneren als hulporgaan voor de ge-
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hele illegaliteit. Six, reserve-ritmeester der
huzaren, vond dat hij daarmee moest wach
ten. Hiermee ontstond de eerste wrijving tus
sen de OD van Six, die rechts in het politieke
spectrum stond, en de sociaal-democraat
Thijssen, neef van de schrijver en SDAP-
Tweede Kamerlid, Theo Thijssen. De ongedu
rige en eigengereide Jan Thijssen voelde niets
voor uitstellen en uitte tegenover een mede
strijder zijn teleurstelling over de Ordedienst.
Hij zei: 'De OD is een dood ding. Die mensen re
gelen wel wat, maar doen niets in het verzet. Zij
wachten af tot de oorlog voorbij is, waarna zij de
orde moeten regelen.' Thijssen had andere plan
nen. Hij besloot van de Radiodienst, waarvan
hij commandant werd en die hij als een aan
hem ondergeschikte dienst beschouwde, niet
alleen een binnenlands berichtennet ten dien
ste van alle illegale verzetsorganisaties ma
ken, maar wilde bovendien alle Nederlandse
verzetsgroepen verenigen en proberen in
contact te komen met de regering in Londen.
Daarnaast streefde hij ernaar een landelijke
geheime raad op te richten die zich op het ac
tieve verzet - aanslagen, sabotage, liquida
ties - zou concentreren.

Londen wist hij via zijn zender als eerste
in 1943 op de hoogte te stellen van voorgeno
men acties. Het in het leven roepen van een
nieuwe organisatie viel hem minder makke
lijk. Pas in april 1943 lukte het hem, kort voor
de april-mei stakingen, richtte hij met zes an
deren die hij in zijn werk had leren kennen,
in Amersfoort de Raad van Verzet in het Ko
ninkrijk der Nederlanden (RVV) op. Toen de
Duitsers eisten dat alle gewezen Nederlandse
militairen naar Duitsland zouden worden af
gevoerd riepen Thijssen en zijn RVV via een
manifest op tot een boycot van de maatregel
en tot het plegen van sabotage. 'Het verzet',
schreef hij, 'gaat onmiddellijk in en eindigt eerst
als de bezetter de gebrandmerkte maatregel in
trekt. Laat u niet overbluffen door het machtsver
toon van de vijand en door zijn bedreigingen (...)
Vermijd opstootjes, maar slaat in kleine verzets
groepen, krachtig toe’. De staking wekte bij
hem het vertrouwen dat heel Nederland tot
grote verzetsactiviteit kon worden gebracht.
De RVV kon daarbij niet worden gemist. Die

moest, volgens Thijssen, het daadwerkelijke
verzet tegen de Duitsers coördineren door
centrale vastlegging van de tijd, de plaats, de
methode en de aard van het verzet.
De Raad van Verzet werd een factor van bete
kenis, maar in de praktijk lukte het niet om
werkelijk tot een bundeling van het verzet te
komen. Men vertrouwde de RVV niet overal.
Binnen de OD beschouwde men de Raad,
waar de communist Gerben Wagenaar in zat,
als communistisch. Dat was een onterechte
kwalificatie, maar deze opvatting werd breed
gedragen. De RVV kreeg inmiddels veel loka
le en regionale afdelingen en werd actief op
velerlei terrein. Er werden door RVV-groepen
overvallen gepleegd op distributiekantoren
en bevolkingsregisters, er werd zoveel moge
lijk gesaboteerd en er werden, onder meer
door de bekende Haarlemse verzetsstrijdster
Hannie Schaft, liquidaties uitgevoerd. Via de
Radiodienst van de RVV werd aan de gealli
eerden in Londen om wapendroppings ge
vraagd en deze wapens werden later via de
leden van de Raad van Verzet verdeeld onder
de groepen die gewapend verzet pleegden.
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Jan Thijssen voor de vergetelheid behoed, Bussum 2005
(foto auteur)
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Binnenlandse strijdkrachten
In oktober 1944 werd in het bevrijde deel van
Nederland besloten dat de RVV, met de OD
en de Landelijke Knokploegen, onder leiding
van J.A. van Bijnen, moest samengaan in de
Binnenlandse Strijdkrachten. Gehoopt werd
onder meer dat op die manier de communis
tische invloed in de Nederlandse verzetsbe
weging geneutraliseerd kon worden. Kolonel
H. Koot, iemand die zich tot dan niet met het
verzet had bemoeid, was op 20 september ge
vraagd commandant van deze strijdmacht te
worden en werd op 20 oktober door Prins
Bernhard als zodanig benoemd. Van Bijnen
en Thijssen waren niet makkelijk warm te
krijgen voor een samensmelting van de diver
se groepen in de Binnenlandse Strijdkrachten.
Koot, die inmiddels had begrepen dat het in
de illegaliteit een beetje stroef ging, voelde
zich naar eigen zeggen geroepen de verschil
lende partijen nader tot elkaar te brengen. Hij
riep hiertoe een zogeheten 'donderdagmid-
dagcontact' tussen de leiders van OD, RVV
en Landelijke Knokploegen in het leven. Hij
nodigde Jan Thijssen uit voor een gesprek
maar deze kwam niet opdagen omdat hij
Prins Bernhard in het bevrijde deel van Ne
derland was gaan opzoeken.

Enkele dagen later had hij toch een ont
moeting met Koot en bij deze gelegenheid zei
hij hem dat hij alleen de Prins als zijn com
mandant beschouwde. Hierna ontstond een
hevig conflict. Thijssen, die vanwege zijn
lengte ook wel Lange Jan werd genoemd,
vond dat het geen zin had om in de BS samen
te gaan. Hij achtte dat niet in het belang van
het verzet en hij vond het verder buitenge
woon gevaarlijk voor zijn groepen, omdat
Koot eiste dat het zendapparaat van de RVV
aan de BS zou worden overgedragen. Thijs
sen stond op het standpunt dat hij het zend
apparaat onder zich diende te houden omdat
de OD van Six, met wie hij het nog altijd niet
goed vinden kon, daarmee buitengewoon on
voorzichtig omging. Koot verweet Thijssen
een totaal gemis aan zelftucht en verantwoor
delijkheidszin. Hij was, volgens Koot, een
goed commandant voor zijn groep maar ook
iemand die moeilijk een hogere commandant

boven zich kon velen. Thijssen werd, omdat
hij weigerde het gezag van de BS te erkennen,
van zijn functies ontheven.
De leiding van de RVV stemde in met deze
degradatie van hun radiocommandant. De
naaste medewerkers van Thijssen waren diep
verontwaardigd toen zij hoorden dat 'de
meest eminente en succesvolle bevelvoerder
in het binnenlandse verzet tegen de Duitse
overweldiger' door Koot was afgezet. Er wer
den woedende brieven naar Koot geschreven
met teksten als : 'Gij ontziet u niet, onze com
mandant, die wij uit ervaring als een onkreukbaar
mens en uit de resultaten als de beste aanvoerder
uit ons midden kennen' op infame wijze de in de
strijd verworven distinctieven af te rukken.' Op 8
november 1944 werd, volgens Gerben Wage-
naar, tijdens een bijeenkomst nog een poging
ondernomen enige toenadering tussen Koot,
Six, Thijssen en enkele anderen tot stand te
brengen. Die poging mislukte.

Verraden ?
Ondanks het verzoek van Wagenaar om niet
per auto te reizen vertrok Thijssen met een
Rode Kruis-auto. Op de autoweg Den Haag-
Rotterdam werd deze auto, waarin hij z.g. als
functionaris van het Rode Kruis meereed,
aangehouden door de SD-er Haubrock. Deze
deelde jaren later mee dat dit gebeurde om
dat hij vernomen had dat er op die autoweg
een wapentransport zou passeren. De SD
wist dat gedropte wapens soms in Rode
Kruis auto's werden vervoerd. Volgens een
verklaring van een Duitse officier was er ech
ter een dag voor de arrestatie in gebroken
Duits een telefonische mededeling binnenge
komen dat Jan Thijssen daar langs zou ko
men. Hoe dan ook, de auto werd tot stoppen
gedwongen en de papieren werden gecontro
leerd. Omdat op een rit-instructie een datum
niet juist ingevuld was werden de inzittenden
verzocht om uit te stappen. Haubrock ver
klaarde in 1949 aan de Enquêtecommissie Re
geringsbeleid 1940-1945: 'Toen mijnheer Thijs
sen in zijn volle lengte voor me stond, hij was on
geveer twee meter, zijn foto had ik in mijn porte
feuille, kwam ik op de gedachte dit is jan Thijssen
en toen is hij gearresteerd'.
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Was het een toevallige samenloop van om
standigheden? Of was Thijssen verraden? Het
zal altijd wel een raadsel blijven. De menin
gen waren en zijn verdeeld. Het kwam in ie
der geval een aantal mensen niet slecht uit
dat Thijssen, die volgens verzetsstrijder Henk
van Randwijk vond dat hij de techniek van
het illegale werk beter beheerste dan wie ook,
was aangehouden. Voor Thijssen was alles
duidelijk. Tijdens een verhoor zei hij: 'Ik wil u
wat zeggen: ik weet dat ik verraden ben. Het is een
politieke aangelegenheid'. Haubrock wist zich te
herinneren dat de Duitsers Thijssen hebben
laten weten dat hij door de 'politieke rechter
zijde' verraden was. Daarop zou Thijssen ge
antwoord hebben: 'ja, dat klopt.'

Onder de RVV-ers waren de meningen
verdeeld. J. van der Gaag, prominent lid,
heeft altijd gedacht dat Brinkman, de com
mandant van de Raad van Verzet in Den
Haag die later een agent-provocateur bleek te
zijn, het verraad zou kunnen hebben ge
pleegd. Een andere RVV-er van het eerste
uur, J. Engel, wees op een hevige ruzie tussen
Thijssen en Wagenaar, korte tijd voor diens
arrestatie en vond het verdacht dat Wagenaar
niets wilde doen aan een eventuele bevrijding
van Thijssen, 'omdat', zei Wagenaar tegen En
gel, 'hij in Den Haag niet een connenctie had of
illegale groep kende die het voor hem zou kunnen
opknappen', maar degenen die het nauwst met
Thijssen hadden samengewerkt bleven er van
overtuig dat de leiding van de OD Thijssen in
handen van de SD had gespeeld. Volgens
Lou de Jong ging het de SD er slechts om de
tegenstellingen in de illegaliteit te verscher
pen. Hij gaat er van uit dat Haubrock de
waarheid sprak, toen hij onder ede verklaar
de dat hij de OD 'falschlichenoeise' had be
schuldigd. Ook deze zienswijze is tegenge
sproken. 'Het is mogelijk dat de Duitsers zijn ge
voelens gevoed hebben. Maar hij kon weinig doen
in de gevangenis. Het had weinig zin hem kwaad
aardig te maken’, verklaarde RVV-er W.J. van
Hoorn Alkema tegen de Enquêtecommissie.

Gefusilleerd
Thijssen werd na de verhoren in de gevange
nis van Zwolle opgesloten en op een lijst van

Todeskandidaten geplaatst. Zijn gemoedsstem
mingen vindt men uitgedrukt in een aantal
inscripties welke hij op de muur van zijn cel
aanbracht, waaronder 'Ons slaat geen storm
wind neder!'. Na de aanslag op Rauter bij de
Woeste Hoeve werd hij op 8 maart 1945, met
anderen, vanuit Zwolle naar deze plaats
overgebracht. Op de executieplaats trachtte
Thijssen als enige te ontvluchten. Dat misluk
te.

Na de bevrijding werd hij op 14 septem
ber 1945 met militaire eer in Bussum begra
ven. In de openbare vergadering van de ge
meenteraad van Bussum werd op 26 februari
1948 besloten een straat in de nog aan te leg
gen De Eng de naam van Jan Thijssen te ge
ven. Op 21 juni 1949 kreeg een straat in een
buurt waar sindsdien meer straten de namen
van gefusilleerde verzetsstrijders dragen, de
naam Jan Thijssenstraat.
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Bonifatius en daarna
M iddeleeuw se kerk stich tin g en  in  en  rond  de V echtstreek

Arie A. Manten

In 2004 was het 1250 jaar geleden dat Bonifatius
bij Dokkum werd vermoord. Deze Bonifatius of
Wynfrith is van grote betekenis geweest voor het
christelijke en romeins-geörienteerde karakter van
de West-Europese cultuur. In onderstaand artikel
gaat dr. Arie Manten van de Historische Kring
Breukelen uitvoerig in op de Middeleeuwse kerk
stichtingen in en rond de Vechtstreek en de bete
kenis van Bonifatius daarbij. Rond het jaar 720
arriveerde Bonifatius in Attingham, door Manten
geïdentificeerd als Breukelen, waarna hij bijdroeg
aan de kerstening van de Vechtstreek door er de
eerste parochie te stichten. De redactie is blij, dat
TVE met deze bijdrage ook aandacht kan besteden
aan deze belangrijke figuur uit onze eigen en
West-Europese geschiedenis.

Moeizame relatie tussen kerk en staat

De geschiedenis van het gebied rond de
(Utrechtse) Vecht en de wijde omgeving er
van werd in de zevende en achtste eeuw be
paald door twee sterke rijken: het Friese en
het Frankische. In zijn grootste omvang strek
te het Friese Rijk zich uit tot aan het Zwin in
wat nu noordoost-België is. Attingahem
(zoals Breukelen toen heette; wat we van At
tingahem en van Breukelen weten past naad
loos aan elkaar) lag daarin zo ongeveer hal
verwege. De Vechtstreek was in die tijd nog
precies wat de naam zegt. Het bewoonbare
gebied was beperkt tot een strook aan weers
zijden van de rivier. Verder naar het oosten
en het westen lagen uitgestrekte, nagenoeg
ontoegankelijke veenwildernissen.

Attingahem had voor de Vechtstreek een
centrumfunctie. Daar zetelde in die tijd een
door de Friese koning aangestelde gouwgraaf

uit het geslacht Attinga of /Edinga. In het be
gin van de achtste eeuw zat Wurssing op die
post van gouwgraaf. Liudger en Altfried be
richtten daarover. Ten zuiden van het Frie-
zenland lag het Frankische Rijk. Dat werd ge
regeerd door koningen uit het geslacht der
Merovingen en hun hofmeiers.

De Friezen waren tot in de vroege zeven
de eeuw heidenen, de Franken christenen, al
was de christelijke kerk niet echt een eenheid,
er waren belangrijke regionale verschillen. De
Frankische heersers boden de christelijke ge-
loofszending een nauwelijks te overschatten
steun. Ze beschouwden de bekering van door
hen onderworpen volken als een factor in de
politieke en militaire eenwording van hun
rijk en als een middel tot assimilatie van de
overwonnen volken. Willibrord kon sinds 690
onder Frankische bescherming zijn werk
doen in door hen bezet Fries gebied, met de
stad Utrecht zo'n beetje als noordgrens. Willi
brord en zijn medewerkers lijken in hun ge-
loofsprediking niet erg assertief te werk te
zijn gegaan. Ze trokken in kleine groepjes
rond. Beda, Alkewijn (Alcuinus) en ook Boni
fatius (in een brief aan paus Stefanus III) por
tretteerden Willibrord vooral als een rondrei
zende monnik zonder vaste woonplaats, die
wezenlijke belangstelling aan de dag legde
voor de mensen die hij voor de christelijke
heilsboodschap poogde te winnen en hun so
ciale eigenheden.

Er bestond bij de kerstening van de Frie
zen dus een zekere koppeling tussen de doel
stellingen van kerk en staat. De onderlinge
verhouding was een zaak van geven en ne
men. De zendelingen op ons vasteland kre
gen steun van de wereldlijke overheid en lie
ten op hun beurt toe dat die overheid invloed
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willen passeren. Dat paste ook niet in de ma
nier waarop men in Ierse kloosters met elkaar
omging. Waarschijnlijker is dat Willibrord
dat ambt niet ambieerde. Suitbert reisde na
zijn verkiezing tijdelijk naar Engeland terug
om zich daar door zijn vroegere abt-bisschop,
Wilfried van York, te laten wijden. Deze gang
van zaken viel niet in goede aarde bij de
Frankische machthebber. Die wenste binnen
zijn gebied dit soort zaken geheel in eigen
hand te houden. De hofmeiers stelden
hoogstpersoonlijk bisschoppen aan en wezen
die hun zetel toe. Toen Suitbert in Utrecht te
rugkeerde, stuurde een zich miskend voelen
de Pippijn II hem daarom naar een gebied dat
buiten de toenmalige Frankische rijksgrenzen
gelegen was, om daar zending te gaan bedrij
ven onder de Saksen bij de Lippe en de Eems.
Suitbert overleed in 713 in het door hem ge
stichte klooster Kaiserswerth, dat op een ei
landje in de Rijn lag ten noorden van Düssel
dorf.

Pippijn wenste Willibrord te zien als
voorman van de groep zendelingen. Hij
stuurde Willibrord in 695 naar Rome, waar
hij op zondag 21 november door de paus
werd gewijd tot aartsbisschop van de Friezen.
Willibrord kreeg toen van de paus de nieuwe
naam Clemens. Pippijn wees hem vervolgens
de stad Utrecht als residentie aan.

uitoefende op het kerkelijk bestuur. Het stre
ven die twee van elkaar te scheiden en ge
scheiden te houden zou nog heel lang op zich
laten wachten.
De al aangestipte verschillen in de christelijke
kerk leidden in onze wijdere omgeving al
vroeg tot een strategische botsing. In 691 ging
Willibrord naar Rome om er de steun en ze
gen van paus Sergius I (687 - 701) te vragen
voor het missiewerk van hem en een aantal
metgezellen en om er relieken te halen voor
de na het bekeringswerk te stichten kerken.
De in en rond Utrecht achterblijvende Iers-
Angelsaksische missionarissen kozen intus
sen zelf, zoals in hun thuisland gebruikelijk
was, hun bisschop; dat werd de monnik Suit
bert (Suïdbertus). Er is geen enkele aanwij
zing dat ze Willibrord voor dat ambt hebben

Heer W urssing van Attingahem

In Attingahem (Breukelen) kwam Wurssing
al vrij vroeg tot het inzicht dat de Friezen het
op den duur tegen de Franken niet zouden
redden en dat een overgang naar het christe
lijke geloof wel eens geen slechte zaak zou
kunnen zijn. Mogelijk reikte de invloed van
Willibrords werk tot in het zuidelijkste deel
van de Vechtstreek en kwam Wurssing langs
die weg redelijk op de hoogte van wat er
gaande was. Deze gedachte wordt ingegeven
door het feit dat Maarssen tot omstreeks het
jaar 1000 onder de Utrechtse Domparochie
viel.

Zijn dissidente opstelling maakte Wurs
sing verdacht in de ogen van de Friese ko-
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ning Redbad (ook wel geschreven als Rad
bod). Daarom was hij al omstreeks 710 - 712
met zijn vrouw, zonen en schoondochter naar
het zuiden gevlucht, waar hij werd opgevan
gen door Pippijns zoon Grimoald. Aan het
Merovingische hof, waar Wurssing en de zij
nen mochten verblijven, lieten zij zich onder
richten in het christendom en werden ze ver
volgens gedoopt. Altfried noemt het in zijn
Vita Sancti Liudgerii 'door het waterbad ver
zegeld van het Woord'.

De Friezen waren een vrijheidslievend
volk. Dat merkten de Franken in het door hen
bezette Friese gebied ten zuiden van Utrecht.
Vanuit het gebied ten noorden van de Oude
Rijn, die tussen Utrecht en Katwijk zo onge
veer de grenslijn was, vormden het resteren
de rijk der vrije Friezen en hun koning Red
bad nog steeds een bedreiging.

Pippijn streefde naar een betere verstand
houding en kreeg Redbad daarin mee. Er
kwam een vredesverdrag tot stand tussen
Franken en Friezen. Over en weer werden gij
zelaars uitgewisseld om de handhaving van
de vrede te waarborgen. Belangrijker was
nog dat de beide machthebbers ook persoon
lijke betrekkingen aangingen. Kort na 710
trouwde Grimoald, de lievelingszoon van
Plectrudis en Pippijn, met Theudesinda,
dochter van Redbad. Bij die gelegenheid liet
Theudesinda zich ook dopen, vrijwel zeker
door bisschop Willibrord.

Van de ingetreden politieke rust maakte
Redbad gebruik door te proberen Wurssing,
de gevluchte gouwgraaf van Niftarlake, weer
aan zijn zijde te krijgen. Waarschijnlijk over
woog hij dat Wurssing door zijn inmiddels
goede contacten met de Franken en zijn ken
nis over hun doen en laten wel eens een me
dewerker van betekenis voor hem zou kun
nen worden.

De Friese koning kon nu zonder proble
men een boodschapper over door de Franken
beheerst gebied naar het Merovingische hof
sturen, waar Wurssing verbleef. Wurssing
kreeg de toezegging dat hij na terugkeer in
het Friezenland al zijn in beslag genomen
vroegere bezittingen terug zou krijgen en bo
vendien op geschenken mocht rekenen.

Wurssing vertrouwde de zaak niet echt en
ging er maar ten dele op in. Hij bleef zelf
waar hij was, maar stuurde zijn jongste zoon
Thiadgrim om hem te vertegenwoordigen.
Die kreeg inderdaad te maken met een zeer
welwillende Redbad.

Utrecht heroverd, Vechtstreek veroverd

Wurssing, onze Vechtstreekse Fries, legde al
spoedig nadat de opvolging van Pippijn defi
nitief zijn beslag had gekregen goede contac
ten met de nieuwe Frankische machthebber,
Karei Martel.

In 718 ging Karei Martel, volgens schrij
ven van Willibrords biograaf Alkewijn, over
tot een tegenoffensief in de richting van
Utrecht, Redbads residentie. De stad werd
heroverd. Ditmaal stopten de Franken niet na
de verovering van de stad Utrecht, maar ruk
ten ze verder op naar het noorden. Al spoe
dig nam Karei Martel ook de Vechtstreek in,
waarvan Attingahem (Breukelen© het be
stuurlijk centrum was geweest. Karei kwam
toen vermoedelijk tot aan de IJssel en het
Vlie. Al het veroverde gebied, onze Vechts
treek inbegrepen, werd ingelijfd bij het Fran
kische deelrijk Austrasië.

Dat de opmars deze keer niet bij Utrecht
en de Oude Rijn eindigde, zal ongetwijfeld te
maken hebben gehad met krijgshandelingen
waartoe Redbad in 715 was overgegaan.
Daarmee had Redbad de status quo die om
streeks 710, bij het huwelijk van Grimoald en
Theudesinda, was overeengekomen eenzijdig
geschonden. In de ogen van Karei Martel was
hij onbetrouwbaar en gevaarlijk, en dus had
Karei er belang bij de machtsbasis van Red
bad verder in te perken.

Volgens Altfried kwam, op Kareis ver
zoek, Wurssing, de in ballingschap levende
regionale bestuurder uit de Vechtstreek,
daarna terug naar de Breukelse vroonhoeve:
Carolus ... direxit eum ad patriam suam (Karei ...
zond hem l = W urssing] naar zijn thuisland).

In 718 kon Wurssing zijn rol in de Vechts
treek weer op zich nemen. Ditmaal als die
naar van Karei Martel werd hij opnieuw
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gouwgraaf van Niftarlake. Breukelen her
kreeg zijn centrumfunctie in de Vechtstreek.
Bezittingen van de familie Attinga die door
Redbad in beslag genomen waren, kreeg
Wurssing door toedoen van Karei weer terug.
Zelfs ontving hij er nog extra goederen bij,
zoals een landgoed in Suashna (later Oud-
Zuilen geheten). Het zal enige tijd geduurd
hebben voordat alle politieke rimpels, die de
voorafgaande gebeurtenissen bij de plaatselij
ke bevolking getrokken hadden, waren recht-
gestreken. Daarna gold Wurssing als 'een hel
per der armen, een verdediger der onder
drukten en rechtvaardig in zijn oordeel' en
'een goed man', die 'sterk in het geloof en
rein van zeden' was, maar die opmerkingen
komen van zijn kleinzoon Altfried en zijn dus
niet gegarandeerd objectief. In ieder geval
kon Wurssing een goede basis bieden van
waaruit Bonifatius aan het werk kon.

Wynfrith

Tussen 672 en 675 (het precieze jaar staat niet
vast; het meest waarschijnlijk is 674) werd in
een aanzienlijke familie die woonde in De
von, in het zuidwesten van Engeland, een
zoon geboren, die door zijn ouders Wynfrith
werd genoemd. Al op zeer jonge leeftijd wist
het jongetje zeker, dat hij zijn leven in dienst
van de christelijke God wilde stellen. Hij ging
naar de benedictijnenkloosters van Exeter en
Nursling (Nuthscelle) in het bisdom Win
chester, werd tot priester gewijd en bouwde
een carrière op als leraar en leider van de
kloosterschool.
Toen hij al ruim 40 jaar oud was, verlegde
Wynfrith de koers van zijn leven. Hij besloot
zendeling te worden. In Engeland was men
goed op de hoogte van de inspanningen van
Willibrord aan de overzijde van het Kanaal.

U to rirr Uwjtóï I  |
. I
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De achterkant van het eerste en de voorkant van het tiuee.de blad in de zogeheten Codex Bonifatianus III, een evangeli
ënharmonie, die vermoedelijk door Bonifatius persoonlijk is gebruikt. Het boek heeft een pocketboekformaat en werd in
Ierland met de hand geschreven door een monnik met de naam Cadmug; vandaar dat deze codex bekend staat als het
Cadmug-evangeliare. Het bevindt zich nu in de collectie Fulda-handschriften van de Hessische Landesbibliothek.
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Het woongebied van de heidense Friezen al
daar werd langzaam maar zeker vanuit het
zuiden door het Frankische Rijk ingelijfd. In
het al bezette zuidelijke deel werkte Willi-
brord. Noordelijker kwam hij niet. Er zijn
geen oorkonden over kerkelijke zaken uit het
meer noordelijk gelegen gebied van vóór de
tijd waarin Bonifatius daar aan het werk ging.

Een kwart eeuw nadat Willibrord uit En
geland naar Utrecht was gekomen arriveerde,
in 716, Wynfrith hier voor de eerste maal. Do-
restad (Wijk bij Duurstede) en Utrecht waren
toen echter weer terug in Friese handen en
Wynfriths eerste missiewerk bleef vruchte
loos. Van invloed kan ook zijn geweest dat hij
het moest zien te redden zonder de hulp van
de inmiddels ervaren Willibrord en zijn me
dewerkers, die zich met de Franken verder
naar het zuiden hadden teruggetrokken.

Na enige tijd naar Engeland terug te zijn
geweest, reisde Wynfrith in 718 naar Rome.
Hoewel de reis naar het zuiden via de Rijn
comfortabeler was, besloot hij over land te
gaan, via Gallië. In het zuiden werd hij ge
noodzaakt een omweg te maken over de Al
pen. De oude doorgangsroutes van Gallië via
de Provence naar Rome waren geblokkeerd
door de manier waarop islamitische Sarace-
nen (Arabieren) daar toen huishielden. On
derweg vond hij logies op boerderijen en
landgoederen, in kloosters, kerkjes en kapel
len. In Rome aangekomen, bood Wynfrith de
paus een door bisschop Daniël van Winches
ter geschreven aanbevelingsbrief aan. Daarop
volgde een reeks gesprekken over de pause
lijke plannen voor de geloofszending onder
de Friezen die nog aan het gezag van de
Franken ontkomen waren en onder elders
wonende Germanen.

Bonifatius

Op 15 mei 719 stelde de paus Wynfrith aan
als missionaris onder de heidenen en gaf hem
een nieuwe naam: Bonifatius zou hij voortaan
heten. Die naam werd ontleend aan de heilige
martelaar Bonifatius van Tarsus wiens naam
dag ze toen vierden, 400 jaar na diens roem

rijke dood. Tarsus, waar die eerdere Bonifati
us had gewerkt, was de vaderstad van de
apostel Paulus. De naam Bonifatius betekent:
hij die gelukkig is voorbeschikt. Vijf pausen
hadden inmiddels ook al die naam gedragen.

Paus Gregorius II gebood Wynfrith zijn
nieuwe naam te beschouwen als een teken
van zijn persoonlijke peetvaderschap. Vlak
voordat Bonifatius weer uit Rome vertrok,
schreef de paus ook een brief, die daarna aan
Bonifatius ter hand werd gesteld en waarin
hem de opdracht werd gegeven het geloof te
gaan prediken:

'Derhalve verlenen Wij, uit naam van de On
deelbare Drievuldigheid en op grond van het
onwankelbare gezag van de heilige Petrus,
vorst der Apostelen, aan de bescheidenheid
van uw vrome bedoelingen een stevige basis
en bepalen dat u door de genade van God het
vuur der verlossing, dat God op aarde is ko
men verkondigen, met Zijn bescherming zult
mogen brengen aan die volkeren die nog ge
vangen zijn door de banden van het ongeloof.

Voorzien van deze brief en met relieken bij
zich voor nieuw te stichten kerken verliet Bo
nifatius Rome. Onderweg hoorde Bonifatius
dat de Friese koning Redbad overleden was.
Daarop kwam hij voor de tweede keer onze
kant op. De stad Utrecht was toen door Karei
Martel net opnieuw onder Frankisch gezag
gebracht.

De opluchting die de dood van onze Frie
se koning bij de Franken teweegbracht, werd
ook door de Franken in onze omgeving on
verbloemd tot uiting gebracht. Willibrord
kreeg opnieuw Utrecht als vestigingsplaats
toegewezen; het Frankische bestuur over on
ze streken ging in Dorestad zetelen. De stad
Utrecht werd zo van een wereldlijk machts
centrum tot een belangrijke missiebasis.

Vanuit Utrecht ging Bonifatius voor enige
tijd naar Attingahem iuxta fluvium Fehta (=
Breukelen aan de Vecht). In de door Liudger ge
schreven Vita Gregorii Abbatis Traiectensis
(Leven van abt Gregorius uit Utrecht) vertelt de
ze hoe Bonifatius vanuit de missiepost At
tingahem rondzwierf door het hele gebied
ten zuiden van het Almere, als 'armzalige
evangelist en vrijwel alleen'. In Attingahem
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vond Bonifatius ook zijn eerste Friese leer
ling, Gemberth cognomento Gebbo (Gemberth bij
genaamd Gebbo). Verder werkte Bonifatius, zo
meldt Liudger, vanuit Wyrda in ripafluvii Reni
(= Woerden aan de oever van de [Oude] Rijn) en
Felison (= Veisen).

H et bekeringsw erk

De eerste zendelingen die het land der Frie
zen aandeden gedroegen zich vooral als indi
vidualisten die een profetische boodschap
verkondigden. Dat gold -  als eerder werd
aangestipt -  ook nog voor Willibrord. Alke-
wijn beschreef dat hij 'uit verlangen naar een
strenger leven' naar het klooster Rath Melsig-
hi verhuisde, waarvan Egbert abt was, om
daar 'met veel ijver zijn persoonlijke heilig
heid na te streven'. Daar vlamde 'in zijn hart
een geloofsvuur op dat steeds sterker werd'.
Dat bracht hem naar het Europese vasteland,
om het evangelie te gaan verkondigen aan
mensen die het nog niet hadden gehoord. Hij
pakte dat aan op de manier die in Rath Mei-
sighi als voorbeeld gold: in den vreemde
rondtrekkend, ascetisch levend en het geloof
verkondigend aan ieder die hij op zijn weg
ontmoette.

Bonifatius deed het al spoedig anders. Hij
ontwikkelde een veel planmatiger manier
van werken. Wanneer hij in een nog niet ge
kerstende nederzetting kwam, richtte hij zijn
geloofsverkondiging eerst op de voornaam-
sten. Hij begon met een krachtige poging om
de hoogste plaatselijke gezaghebber en zijn
echtgenote voor zich en zijn boodschap te
winnen. Waren dezen bekeerd, dan kon hij
grotere aantallen mensen gaan toespreken.
Dat deed hij met rust en overleg, waarbij hij
alles vermeed wat als minachting zou kun
nen overkomen. De leenmannen en dienaren
volgden daarop meestal min of meer vanzelf
sprekend het hogere gezag. Zij vonden dat
het zo hoorde, op grond van de door hen aan
hun heer gezworen trouw. En die laag van
hogere ondergeschikten nam dan ook weer
andere mensen mee. Wie een fatsoenlijk
stamlid wilde zijn, moest, minstens voor de
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De kerstening. Bladzijde uit De vrolijke vaderlandse
geschiedenis, door Bertus Aafjes en Piet Worm
(Amsterdam, zonder vermelding van jaar van verschij
nen), een uitgave 'voor alle kinderen van Nederland die
vrolijk geschiedenis willen leren’.

schijn, zich tot het christendom bekeren; an
ders vond je niet alleen veel van je medemen
sen tegenover je, maar ook diegenen waar je
maar al te zeer van afhankelijk was. Omdat
de godsdienst gewoonlijk nauw verweven
was met de politieke en maatschappelijke
structuren, kon op deze manier een overgang
van een heel gebied naar het christendom
snel in zijn werk gaan.

In  A ttingahem

Bonifatius arriveerde rond het jaar 720 in At
tingahem (Breukelen). Daar had hij het rela
tief gemakkelijk. De hier zetelende regionale
bestuurder Wurssing, graaf van Niftarlake,
zijn vrouw Adelgarda en hun beide zonen
Nothgrim en Thiadgrim waren immers al eni
ge jaren tevoren, tijdens een verblijf in door
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de Franken gecontroleerd gebied, tot het
christendom overgegaan. Dat blijkt uit de
door Altfried, een kleinzoon van Wurssing en
Adelgarda, geschreven eerste heiligenbiogra
fie van Liudger (in het Latijn Ludgerus), die
eveneens een kleinzoon was van dit echtpaar.

In het gebied van en rond Attingahem lie
ten velen zich al spoedig dopen. Dat beteken
de in die tijd overigens niet dat ze het christe
lijke geloof al volledig aanvaard hadden,
maar slechts dat ze bereid waren zich verder
in het nieuwe geloof in te laten wijden. Pas
als dat gebeurd was, ontvingen de volwassen
bekeerlingen het vormsel, dat toen door een
priester bij handoplegging werd toegediend.
Onzeker is of Bonifatius en zijn gezelschap in
Breukelen ook nog aan enige dieptekerste-
ning zijn toegekomen. Er zijn geen informa
tiebronnen uit die tijd die daarop duiden.
Omdat het onwaarschijnlijk is dat Bonifatius
langer dan zo'n maand of negen in het Breu-
kelse gebied heeft gewerkt, is het aannemelij
ker er van uit te gaan dat hij de nazorg over
liet aan predikers die na hem kwamen. Hij
had er -  als we zijn totale continentaal-
Europese levensfase overzien -  vermoedelijk
ook het geduld niet voor.

Het is niet onmogelijk dat Bonifatius de
zojuist geschetste 'top-down' aanpak in zijn
bekeringswerk -  bij de hoogstgeplaatste be
ginnen en vandaar de maatschappelijke lad
der naar beneden volgen -  in Attingahem is
gaan ontwikkelen door het samenspel dat
hier spontaan met de reeds bekeerde Wurs
sing mogelijk was. In zijn prille begin zwierf
ook Bonifatius, volgens Liudger, nog net zo
als Willibrord het deed door heidens gebied
rond, op zoek naar mensen die hij kon aan
spreken. Maar de tacticus Bonifatius kan voor
zichzelf al spoedig een vergelijking hebben
gemaakt van het rendement op zijn werk in
Attingahem met dat op zijn inspanningen in
het opzoeken en bewerken van de mensen
die verder noordelijk woonden. Bovendien
was hij in wezen veel meer een hiërarchisch
denkende persoonlijkheid, met enerzijds een
onvoorwaardelijke gehoorzaamheid aan de
paus en anderzijds de eis aan degenen die on
der hem geplaatst stonden om dingen zo te

doen als hij vond dat het moest. Het van bo
venaf missioneren paste beter bij zijn karak
ter.

Hoe groot was in Attingahem de doel
groep voor het missiewerk van Bonifatius?
Oude informatiebronnen melden daar niets
over. Bij grove benadering schat ik die op
zo'n 80 tot 100 volwassen personen, waarvan
de helft minderjarigen.

Bonifatius in oostelijker delen van
Germanië

In 721 verliet Bonifatius met de zegen van
Willibrord het missiecentrum Utrecht. Hij
ging zich wijden aan de zending in meer naar
het oosten gelegen streken van Germanië.
Daarover had de paus immers ook met hem
gesproken.

Allereerst ging Bonifatius zuidzuidoost-
waarts, in de richting van Trier. Ten noorden
van die stad was de wijze Adula, dochter van
de Frankische koning Dagobert II, na wedu
we te zijn geworden, in het klooster van Pfal-
zel ingetreden. Inmiddels was ze daarvan
zelfs abdis geworden. Na bij haar nuttige in
formatie te hebben opgedaan, toog hij aan het
werk in een gebied dat een deel van Hessen
en bijna heel Thüringen omvatte. Over zijn
bevindingen daar schreef hij een lange brief
aan de paus, die beantwoord werd met een
uitnodiging om opnieuw met hem te komen
overleggen.

Eind 722 begaf Bonifatius zich daarom
weer naar Rome. Die keer lijkt hij via het
Rijndal naar de Alpen te zijn gereisd. In Ro
me werd hij op 30 november tot bisschop ge
wijd en legde hij -  heel uitzonderlijk -  de eed
van trouw aan de paus af, die normaal slechts
door de bisschoppen van de kerkprovincie
van Rome werd afgelegd. In de tekst die de
paus hem voorlegde, was heel subtiel de pas
sage weggelaten over het bestrijden van de
vijanden van het keizerrijk, het Imperium Ro-
manum, die de suburbicaire bisschoppen al
daar wel moesten uitspreken.

In het voorjaar van 723 was Bonifatius in
Germanië terug, voorzien van belangrijke
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pauselijke brieven en met gedegen rugge
steun van de Frankische machthebbers. Hij
stichtte een netwerk van missiekloosters. Dat
gebeurde vaak met ondersteuning van adel
lijke families die al tot het christendom over
gegaan waren. Zo was dat eerder in Engeland
en Gallië ook gegaan. Eigenbelang speelde
daarin een rol mee. Er was hun gezegd dat ze
er hun kansen op een mooi plaatsje in de
christelijke hemel mee verbeterden. Tevens
claimden ze in ruil voor hun steun het recht
voor henzelf en hun nakomelingen om in het
door hen begunstigde klooster begraven te
mogen worden. Door de monniken te ver
plichten op de overlijdensdatum van een
daar begraven familielid tot in der eeuwig
heid voor diens zielenheil een zielenmis op te
dragen, konden ze hun vooroudercultus op
gekerstende wijze voortzetten.

Om de kloosters te bevolken en er de op
leiding van geestelijken goed op gang te
brengen, kwamen er monniken uit Bonifa-
tius' vaderland over. In Engeland stond de
studie op een hoog peil. Daardoor groeiden
diverse kloosters uit tot cultuurcentra. Zo
werd ook een basis gelegd voor de latere Ka
rolingische Renaissance.

In 732 was Bonifatius voor de derde keer in
Rome, waar hij door paus Gregorius III, die
in 731 verkozen was, met de aartsbisschoppe
lijke waardigheid werd bekleed. Bonifatius
kon voortaan zelfstandig bisdommen instel
len en bisschoppen benoemen. Tijdens dit be
zoek aan Rome ontmoette hij ook een van zijn
oudste en trouwste briefschrijfsters, met wie
hij zich in gewijde vriendschap zeer verbon
den voelde, de abdis Bugga, die met haar
dochter Eangith speciaal voor hem naar de
heilige stad was overgekomen.

Tijdens zijn vierde bezoek aan Rome, in
737 - 738, werd Bonifatius door Gregorius III
aangesteld als pauselijk legaat, vertegen
woordiger van de paus. Wanneer in Germa-
nië een bisschoppenvergadering gehouden
werd, zou hij daarvan de voorzitter zijn. Heel
zijn verdere leven bleef hij zich als gezant van
de paus onder de heidenen beschouwen.

De moord op Bonifatius

Na het overlijden van Willibrord in 739 was
de controle over de zending onder de Friezen
overgegaan op Bonifatius. Dat gaf hem een

De moord op Bonifatius, als afgedeeld in het sacramentarium van Fulda (Niedersiichsische Staats- und Universitats-
bibliothek, Göttingen)
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motief om in 753 naar Utrecht terug te keren.
Moedeloosheid over jaren met weinig resul
taat op zijn werk in Duitsland zal echter een
nog belangrijker aanleiding zijn geweest. Hij
was zeer teleurgesteld in het uitblijven van
belangrijke hervormingen van de Frankische
rijkskerk. In de zomer van 753 preekte Boni-
fatius ten westen van de Lauwerszee, samen
met Eoba, die hij zo'n jaar eerder tot bisschop
van Utrecht had gewijd. De winter bracht hij
in de stad Utrecht door.

In de stad Utrecht had de door Willibrord
gestichte Domschool, onder de bekwame lei
ding van abt Gregorius, al vrij spoedig een
grote faam verworven. Daar legde ook de uit
de Vechtstreek afkomstige Liudger de basis
voor zijn theologische opleiding, waarna hij
in York diepgaander werd gemotiveerd tot
het zendingswerk. In 753 ontmoette de jonge
Liudger in Utrecht de ongeveer 80-jarige Bo-
nifatius. Hij omschreef hem toen als een door
ouderdom verzwakte grijsaard met zilverwit
haar, rijk aan verdiensten en deugden.

Op 6 januari 754 vertrok Bonifatius naar
het noordelijke deel van het gebied der Frie
zen, om zich nog een keer actief te wijden aan
de verkondiging van het goddelijke woord.
Tijdens die expeditie werd op de woensdag
na Pinksteren, 5 juni, volgens Willibaldus een
roofoverval gepleegd op zijn nabij Dokkum
gelegen kamp. Daarbij werd de oude predi
ker, op het moment dat hij het vormsel wilde
toedienen, door Friezen vermoord. Zijn ge
zelschap had hem nog willen verdedigen,
maar Bonifatius verbood dat. Ook Eoba, Wal
ter en andere metgezellen vonden de dood.

De aanvallers kunnen uit dezelfde streek
zijn gekomen of van de overzijde van de Lau-
wers, dat nog niet degelijk onder Frankische
controle was gebracht. De Franken stuurden
direct een legermacht naar het gebied om er
orde op zaken te stellen en zo mogelijk de
schuldigen te straffen. Die bracht vervolgens
ook de lijken van Bonifatius en zijn gevallen
metgezellen terug naar Utrecht. Vandaar
werd zijn stoffelijk overschot naar Fulda
overgebracht, naar de abdij die hij daar zelf
had gesticht, om er in overeenstemming met
zijn wens te worden bijgezet.

Het gruwelijke levenseinde van de ijverige
Bonifatius maakte een diepe indruk op de
tijdgenoten. Binnen een groot gebied werd
veelvuldig gesproken over zijn martelaar
schap. Een dergelijk martelaarschap sprak de
gelovigen in west- en noordwest-Europa veel
directer aan dan de verhalen over heiligen
van elders, vaak heel ver weg. Al in 755 be
sloot de Angelsaksische kerk om Bonifatius,
samen met de beroemde paus Gregorius de
Grote en Augustinus van Canterbury, de eer
ste bisschop der Engelsen, als bijzondere be
schermers te gaan vereren. In Gallië kwam
eveneens een verering van Bonifatius op
gang. Liudger beschreef de levens van Boni
fatius en abt Gregorius in de vorm van een
preek en hield hen ten voorbeeld aan jonge
geestelijken.

Vergelijking van Willibrord en Bonifatius

Twee mannen uit Engeland markeerden dus
in hoge mate het begin van de christelijke
kerkgeschiedenis in onze wijde omgeving. Ik
val voor de verleiding een onderlinge verge
lijking tussen hen te maken.

Willibrord komt uit de over hem bewaard
gebleven getuigenissen vooral over als een
diepgelovig, humaan en bescheiden mens.
Hij vond zijn bisschopsambt belangrijker dan
de status van aartsbisschop; ook na zijn hoge
re wijding bleef hij zich gewoonlijk bisschop
noemen. Hij was evenmin de hem door paus
Sergius toebedeelde naam Clemens gaan voe
ren; hij was en bleef in de eerste plaats ge
woon Willibrord. Hij en zijn medewerkers lij
ken in hun geloofsprediking niet erg assertief
te werk te zijn gegaan. Ze zwierven in kleine
groepjes door hun missiegebied.

Bonifatius was uit wat ander hout gesne
den. Hij was afstandelijk en eigenzinnig van
aard, was een tacticus, droeg met trots de
naam die de paus hem gegeven had en maak
te dankbaar gebruik van de aartsbisschoppe
lijke bevoegdheden die hem door Rome wa
ren toegekend. Hij werkte aanvankelijk ook
even op de manier waarop Willibrord dat
deed, maar al spoedig richtte hij zich er voor
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De moord op Bonifatius
Titelprent in deel 3, Apostelen en Martelaren, van de
10-delige uitgave (189S - 1902) Neerlands Heiligen,
door pater J.A.F. Kronenburg C.Ss.R.

al op om hele gemeenschappen in de kerk in
te lijven en zo een snelle structurele uitbouw
daarvan in de Germaanse wereld te realise
ren. Bij zijn missionering oriënteerde hij zich
zo veel als dat maar enigszins kon op wat Ro
me van hem verwachtte en hij haatte het dat
hij er soms niet aan ontkwam compromissen
te sluiten met de wereldlijke machthebbers.
De diverse brieven van en aan hem die be
waard gebleven zijn geven hiervan een goed
beeld. Hij bereikte veel, heel veel, maar zijn
ambities reikten nog hoger, met als gevolg
dat hij tegen het eind van zijn leven vond dat
zijn werk toch min of meer mislukt was.

Beiden hebben diepe strepen getrokken.
Willibrord geldt als de bisschop van de Frie
zen of de apostel van Nederland. Bonifatius

wordt door diverse auteurs als de grondleg
ger van Europa beschouwd, hoewel anderen
de titel Europae pater (vader van Europa) lie
ver aan Karei de Grote toebedelen.

In het beeld dat Willibrord kreeg op het
Janskerkhof te Utrecht is hij weergegeven als
een pretentieloze monnik te paard, met als at
tribuut slechts een model van een door hem
in de stad gestichte kerk in zijn hand. Bonifa
tius kreeg een karakteristiek standbeeld in
Fulda, waarin hij uitkomt als een echte kerk
vorst, met bisschopsmantel, staf en mijter.
Deze twee beelden typeren op zeer treffende
wijze de verschillen tussen deze twee grote
geloofshelden.

De dorpskerk van Breukelen

De oude Pieterskerk van Breukelen staat ei
genlijk op een vreemde plaatst. Gewoonlijk
vinden we een Middeleeuwse dorpskerk on
geveer midden in een dorp. In Breukelen
kwam hij echter duidelijk te staan buiten wat
in de Middeleeuwen het Ronde Dorp van
Breukelen heette. Dat lag tussen de rivier de
Vecht en de Vechtdijk (thans Straatweg).

Daarbij moeten we ook nog eens beden
ken dat het gebouw aanvankelijk nog onge
veer een kerklengte verder naar het westen
stond dan nu. Bij de herbouw van de inge
storte kerktoren in 1705 werden daar in de
bodem sporen van rijke begravingen aange
troffen, die oorspronkelijk vlak voor het al
taar lagen. Bij een kerkvernieuwing in de La
tere Middeleeuwen zijn dus vermoedelijk
eerst een nieuw koor en schip gebouwd aan
de dorpskant van de oude kerk, en kwam de
toren van de nieuwe kerk tenslotte tot stand
op de plaats van het koor, met altaar, van de
afgebroken kerk.

De reden om in Breukelen op zo'n afwij
kende plaats een kerk in te richten was vrij
wel zeker dat met die kerk een nog veel ou
dere religieuze traditie werd voortgezet: de
heidense Friezen die hier in de Vroege Mid
deleeuwen woonden hadden er een rituele
plaats, en die lag naar hun gewoonte ruim
buiten de nederzetting.
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Heidense voorgeschiedenis
De Breukelse Pieterskerk is tot stand geko
men op of nabij de plek waar tevoren een
Friese godentempel of fanum stond, met niet
ver daarvandaan een heilige plaats in een
bos- en moerasrijke omgeving. In het zuiden
van het riviereiland Breukelerwaard, het deel
tussen de Aa (nu Kerkvaart) en de oude land-
rug Amerland, lagen destijds inderdaad zo
wel bosachtige als meer moerassige gedeel
ten. Deze cultusplaats zal waarschijnlijk zelfs
al hebben bestaan toen de bevolking nog niet
geconcentreerd in een dorp bijeen was gaan
wonen, wat vermoedelijk omstreeks het jaar
400 is gebeurd onder de invloed van de Grote
V olksverhuizing.

Na in Attingahem (Breukelen) te hebben
gewerkt, trok Bonifatius naar Velsen. Dat lag
op de oude stroomrug aan de zuidoever van
het toen daarlangs stromende oer-IJ, op onge
veer 50 kilometer varen van Breukelen -  via
Vecht, Almere en oer-IJ -  en was al in de Ro
meinse Tijd een plaats van betekenis geweest.
Op korte afstand van de plek waar in Velsen
de christelijke kerk tot stand kwam -  ook
daar duidelijk op oeverwalgronden buiten de
oude nederzetting -  is een belangrijke oude
offerplaats teruggevonden, die archeologisch
goed is onderzocht. De daarbij verkregen ge
gevens duiden er op dat het heiligdom in
Velsen vermoedelijk zo'n 1000 jaar door de
toenmalige Friese bevolking is gebruikt (o.a.
wapens en sieraden uit de Midden- en Late
Ijzertijd, fibulae en munten uit de Romeinse
Tijd). In Velsen bestond de offerplaats uit een
stuk open water, omringd door drasland. De
rituele plaats kon vanaf de landrug bereikt
worden via een door het moeras aangelegd,
op takkenbossen rustend toegangspad. De
voorwerpen die men aan de góden wilde of
feren werden in Velsen blijkbaar gewoon in
het water gegooid. Dat de Friezen in de na
tuur offerden, en niet zoals de Romeinen
vóór hen alleen in tempels, wordt ook beves
tigd door vondsten bij oude Germaanse ne
derzettingen in Duitsland en Denemarken.
Bovendien schreef de Romeinse historicus
Tacitus al in zijn Germania over het offeren
aan de góden in heilige bossen.

De overeenkomst met de situatie in Breuke
len, waar de Pieterskerk eveneens buiten het
Ronde Dorp staat in plaats van in het cen
trum daarvan, is opvallend. In een van de be
waard gebleven Middeleeuwse levensbe
schrijvingen van Bonifatius staat bovendien
vermeld dat die grote ijveraar voor het chris
telijke geloof in het land der heidense Friezen
tempels verving door ecclesiae, dus christelijke
godshuizen. Plaatsnamen worden daarbij he
laas niet genoemd. Maar na zijn werk onder
de Friezen in Woerden, Attingahem (Breuke
len) en Velsen ging Bonifatius al gauw elders
in Germanië aan het werk, om zich pas in 753
nog weer even met de prediking onder de
Friezen bezig te gaan houden. Deze weten
schap maakt het waarschijnlijk dat de opmer
king over de Friese godentempels die door
Bonifatius werden omgezet in christelijke be
dehuizen berustte op diens activiteiten in zijn
Breukels/Velsense periode.

Het is eigenlijk wel logisch dat in het zen
dingswerk in het Friezenland prioriteit werd
gegeven aan het opzoeken en bewerken van
de toen belangrijkste domeinen en bevol
kingscentra. Die zullen tevens religieuze cen
tra zijn geweest. Bonifatius werd vermoede
lijk juist daarom naar de op ruime afstand
van elkaar gelegen plaatsen Woerden, Breu
kelen en Velsen gestuurd.

Uit briefwisselingen van missionarissen
met Rome is bekend dat de pausen het niet
nodig vonden dat de aanwezige heidense
tempeltjes bij de kerstening werden opge
ruimd. Na het sprenkelen van wijwater
mochten de christelijke altaren best in ont
ruimde tempeltjes worden geplaatst en ver
volgens konden de relieken in die altaren on
dergebracht worden. De christelijke kerklei
ders meenden zelfs dat er daardoor voor de
bekeerlingen minder aarzeling zou zijn om
hun weg naar het Huis des Heren te vinden,
omdat de aanwezigheid en de functie van een
dergelijk gebouwtje hun al vanouds ver
trouwd waren. Zij trokken daarmee een lijn
door, die rond het jaar 600 al was ingezet
door paus Gregorius de Grote. Die verzette
zich geenszins tegen heidense gewoontes en
opvattingen, mits die geen inbreuk maakten
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op de kern van het christelijke geloof. Bonifa-
tius was zeer pausgezind. Dat verklaart
waarom hij de door hem totstandgebrachte
kerken in Woerden, Breukelen en diverse an
dere plaatsen aan Sint-Pieter (Petrus) wijdde.
De pausen gelden immers als de opvolgers
van Petrus.

Het vervolg in de eeuwen daarna

De stad Utrecht had haar twee Willibrordker-
ken, de Domkerk en de Oudmunster. Woer
den had door toedoen van Bonifatius een
kerk gekregen. In Breukelen was, dank zij
diezelfde Bonifatius, het eerste christelijke be
dehuis in de Vechtstreek tot stand gekomen.
Hoe ging het verder? Ik licht dat kort toe aan
de hand van de geschiedenis van het gebied
tussen Utrecht en Muiden.

De noordelijke Vechtstreek
Op grond die aan zijn familie toebehoorde in
het noorden van de Vechtstreek, stichtte Li-
udger rond 800 de kerk van Werinon, de
tweede christelijke kerk binnen het gebied
van de Utrechtse Vecht. De meningen over
waar die kerk kwam te staan lopen nog
steeds uiteen: sommigen denken aan Muider-
berg, anderen aan Nederhorst den Berg (waar
de historische kring zijn tijdschrift Werinon
heeft genoemd). Het was de bedoeling van
Liudger om bij de kerk van Werinon ook een
familieklooster te stichten, maar na een
droom, die hij als een teken uit de Hemel er
voer, werd dat klooster heel kort na het jaar
800 in Werden (nabij het Duitse Essen) ge
bouwd.

De kerken van Attingahem (Breukelen) en
vooral die van Werinon werden vervolgens
moederkerken van nog weer andere paro
chiekerken op de hogere delen van het toen
malige landschap, waaronder Naarden, Mui
den en Loenen aan de Vecht.

Aan de oude loop van de Oude Rijn ligt
de kerk van Vleuten, gewijd aan Sint-
Willibrord, die vermoedelijk al in de negende
of tiende eeuw vanuit Utrecht werd gesticht.
Maarssen kreeg waarschijnlijk omstreeks het
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De oudste voorstelling van Bonifatius in steen. Kerk
van Petersburg, Fulda, begin twaalfde eeuw.

jaar 1000 een eigen kerk, als dochterkerk van
de Utrechtse Domkerk. Het lijkt mij minder
aannemelijk dat Maarssen al in circa 950 over
een eigen kerk ging beschikken, zoals Van
Veldhuizen veronderstelde. De eerste kerk
van Maarssen werd gewijd aan de heilige
Pancratius. De verering van deze heilige
vond echter in ons gebied pas zo’n halve
eeuw later ingang.
Omstreeks het jaar 1000 kwam er vaart in de
ontginning van de veenwildernissen ten wes
ten van de Vecht en ten noorden van de Ou
de Rijn. Enige tijd na het midden van de 11de
eeuw ontstonden in het nieuwe land de paro
chie en kerk van Mi, die gewijd waren aan
Sint-Maarten. Dat is een veelzeggende ver
wijzing naar de Utrechtse Domkerk en het
Domkapittel. Deze kerk van Mi lag in het
noorden van het Zegveldse gebied, aan de
oostzijde van het riviertje de Oude Mije.
Vroeg in de dertiende eeuw is die kerk echter
al weer verdwenen. In onze wijdere omge-
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ving is dit het oudste mij bekende voorbeeld
van een christelijke kerk die definitief werd
gesloten. In Harmelen kwam er een dochter
kerk van de Woerdense voor terug. Vermoe
delijk als dochters van de kerk van Harmelen
werden binnen één a anderhalve eeuw daar
na kapellen, later kerken in Kamerik en Koc-
kengen gerealiseerd.

Veenontginningen ten oosten van de Vecht
De grootschalige veenontginningen ten oos
ten van de Vecht die naar het noorden toe in
gang gezet waren, leidden tot kerkstichtin
gen. Zo ontstonden ten west-noordwesten
van De Bilt en Overdevecht achtereenvolgens
door die ontginningen de gerechtsheerlijkhe
den Herbertskop, Oostveen, Achttienhoven,
Westbroek, Maarsseveen (waarvan later Tien-
hoven werd afgesplitst), Breukeleveen, Mijn-
denveld (later verbasterd tot Muijeveld) en
Oud-Loosdrecht. Door die veenontginningen
werd het gebied dat onder de Utrechtse paro
chie viel aanzienlijk vergroot.

Inzake het tijdstip waarop men begonnen
is de venen ten noordoosten van Utrecht in
cultuur te brengen, geeft de stichting van de
Benedictijnenabdij van Sint-Laurens in Oost-
broek ons een duidelijke aanwijzing, want die
viel in 1121. Toen legde aan aantal ridders
hun wapenrusting af om zich 'aan een beter
leven te wijden'. Dat is dus een dikke IV*
eeuw later dan de aanvang van de veenont
ginningen ten westen van de Vecht.

De eerste van die reeks veenontginningen
was het slechts circa 500 meter brede, maar
wel langgerekte Herbertskop, dat door de
bisschop van Utrecht in leen was gegeven
aan de familie Van Overdevecht. De tweede
was Oostveen, waarover de proost van het
Kapittel ten Dom de beschikkingsmacht had
gekregen. Door een aantal achtereenvolgende
gebeurtenissen, waarmee ik u hier niet wil
vermoeien, werden in 1386 Herbertskop en
Oostveen samengevoegd tot één Domproos
tengerecht, zoals het in het Groot Placaet-
boek ... der Staten 's lands van Utrecht wordt
genoemd. U kent dit gerechtsgebied nu als
Maartensdijk.

Het Kapittel van Sint-Jan, dat al goederen

bezat op het oude land langs de Vecht, kreeg
via een bisschoppelijke oorkonde uit 1085
ook het toen nog wilde veengebied dat later
Achttienhoven werd genoemd. Diezelfde
oorkonde regelde de schenking aan het Ka
pittel van Sint-Jan van 40 hoeven in de Kring
der Ronde Venen. In beide gevallen gebeurde
dat met inbegrip van de hoge rechtsmacht;
een intrigerende gang van zaken waar we nu
helaas niet nader op in kunnen gaan.

Westbroek sloot aan bij het oude land
langs de Vecht waar Zwesen lag, ooit de ge
boorteplaats van Liudger over wie we het
eerder hadden, en het bijbehorende Zwese-
reng. In de dertiende eeuw bleken het gerecht
en twee traditionele belastingrechten in zo
wel Zwesen als Westbroek in het bezit te zijn
van het geslacht van Zuilen, dat uit het graaf
schap Kleef naar hier gekomen was. Deze fa
milie beschikte over zeer goede betrekkingen
met de Abdij van Oostbroek.

Kerkstichtingen
Tot zover over de wereldlijke, bestuurlijke si
tuatie in het veengebied ten oosten van de
Vecht. We keren terug naar de godsdienstige,
parochiale situatie. De grootschalige ontgin
ningen leidden maar in een deel van de nieu
we gerechtsheerlijkheden tot het stichten van
een kerk.

Loosdrecht werd in de eerste helft van de
veertiende eeuw een zelfstandige parochie,
als dochterkerk van die van Loenen. In 1400
splitste van die 'Oukerk' (vandaar de naam
Oud-Loosdrecht) de kerk van Ter Sype
(Nieuw-Loosdrecht) af. Breukeleveen bleef
heel lang onder de parochie Breukelen vallen
en Maarsseveen onder de parochie Maarssen.

Aan de wensen van de plattelandsbevol
king probeerde men heel geleidelijk enigszins
tegemoet te komen door het stichten van en
kele kapelletjes. In het gebied van het huidige
Blauwcapel verrees vermoedelijk de oudste;
daar stond in de veertiende eeuw al een der
gelijke kapel. In Westbroek werd in 1457 een
kapel ingewijd, samen met een kerkhof. In
Maartensdijk zette men zich in de vijftiende
eeuw aan de bouw van een kapel.

Deze ontwikkeling liep onstuitbaar uit op
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het verkrijgen van volwaardige parochieker
ken in plattelandsplaatsen. In 1477 al werd de
kapel van Westbroek verheven tot parochie
kerk. In de nederzetting aan de Sint-
Maartensdijk achterin de gerechtsheerlijkheid
Oostveen gebeurde dat in 1555.

Tussen het inrichten van een christelijk
bedehuis in Breukelen en de inwijding van de
parochiekerken in Westbroek en Maartens
dijk lagen inmiddels al w el zo’n zeven en een
half tot meer dan acht eeuwen.

Arie A. Manten (Breukeleveen, Gem. Breukelen-
St. Pieters, 1933) studeerde geologie en biologie en
promoveerde op een paleoecologisch onderwerp.
Zijn werkzame jaren bracht hij grotendeels door
bij een internationale wetenschappelijke uitgeve
rij. Daarnaast was hij 13 jaar lid van Provinciale
Staten van Utrecht. A l vele jaren is hij actief als
vrijetijds-historicus en is oud-voorzitter van de
Historische Kring Breukelen en van de Stichting
Stichtse Geschiedenis.
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Het standbeeld voor Bonifatius in Fulda. In die plaats
stond zijn lievelingsklooster, en daar is hij ook begraven.
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TVE Open Dag
24 september 2005 in het Vesting Museum Naar-
den
De TVE Open Dag zal dit jaar plaatsvinden op zaterdag 24 september in het Nederlands Ves
ting Museum te Naarden, bij gelegenheid van het 50-jarig bestaan van het museum.
Het programma voorziet ondermeer in geïllustreerde inleidingen over thema’s als:
•  De geschiedenis van de Vesting Naarden in het bredere perspectief van het Nederlandse

vestingwezen
• De huidige betekenis van de gerestaureerde Vesting Naarden -  ‘dood weermiddel' of

levend monument’?
• De actuele betekenis van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de plaats van de Vesting

Naarden daarbij
Tijdens de lunch (we denken aan ‘soldatenkost’) wordt een nieuwe film over de Naardense
vesting vertoond, ’s Middags zijn er excursies te land en te water onder leiding van deskundi
gen, gericht op de vestingtechnische aspecten van de Naardense Vesting.
De kosten bedragen Euro 11,50, vooraf te storten op gironummer 3892084 t.n.v. Penning
meester TVE, 3755 JH Eemnes, onder vermelding van het volledige eigen adres en ‘Open Dag
2005'. Na betaling ontvangt men de toegangskaart.
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Hartenlust: Met Van Loon naar buiten
Het Amsterdamse regentengeslacht Van Loon en
drie eeuwen buitenplaatsencultuur

Tonko Grever
Inger Groeneveld

De invloed van Amsterdam op de Gooi- en
Vechtstreek is sinds de opkomst van de hui
dige hoofdstad zeer groot geweest. Via de
waterschappen, maar ook door particuliere
grondaankopen heeft Amsterdam haar stem
pel op het regionale landschap gedrukt. Het
meest aansprekende voorbeeld hiervan is de
aanleg van 's-Graveland, naast de vele tegen
woordig tot 'natuur' vergroeide -  verwaar
loosde -  buitenplaatsparken en -bossen. Het
Corversbos in Hilversum of het Six-bosje in
Blaricum, zijn verwijzingen naar de aanwe
zigheid van Amsterdamse 'heren' in de Gooi
en de Vechtstreek.

Vanuit regionaal perspectief is het wel
licht minder bekend dat de rijkste Amster
damse families in meerdere regio's tegelijk
hun buitenplaatsen hadden, en dat in het al
gemeen ook de aanwezigheid van 'Amster
dam' in een bepaalde regio door de tijd heen
verschoof. Werd bijvoorbeeld het buitenleven
aan de Vecht aanvankelijk gedomineerd door
Utrechtse families, pas vanaf de achttiende
eeuw zette 'Amsterdam' daar een voet aan de
grond. Dit gegeven maakt het ook voor de
liefhebber van de regionale geschiedenis van
de Gooi en Vechtstreek een Amsterdamse fa
milie als Van Loon door de tijd en andere re
gio's heen te volgen. Het buitenleven van het
Amsterdamse regentengeslacht Van Loon is
namelijk een goed voorbeeld van de beteke
nis en geografische reikwijdte van het buiten-
plaatsenbezit enerzijds, en de wisselende po
pulariteit door de tijd heen van de diverse re
gio's anderzijds. Lagen de buitenplaatsen van
deze familie in de zeventiende en achttiende
eeuw, naast Amstel en Vecht, vooral in het
Kennemerland, vanaf 1818 was het belang

rijkste familiebuiten Schaep en Burg te 's-Gra-
veland.

De aanleiding van dit artikel over de bui
tenplaatsen van de familie van Loon is de
aankomende zomertentoonstelling van Mu
seum Van Loon te Amsterdam. De Stichting
Van Loon werd in de vroege jaren zestig door
professor jhr. Maurits van Loon, de laatste
mannelijke nazaat van het Amsterdamse re
gentengeslacht, opgericht om de verzameling
familieportretten bijeen te houden. Al vrij
snel werd ook het familiehuis Keizersgracht
672 in de stichting ondergebracht. In 1973
opende het Museum Van Loon haar deuren
met als belangrijkste doelstelling het behoud
van het huis en de familiecollectie. De afgelo
pen jaren wijdde het museum tentoonstellin
gen aan verschillende aspecten van de collec
tie en de familie. Met de tentoonstelling
Hartenlust: Met Van Loon naar buiten treedt
het museum voor het eerst 'buiten haar mu
ren'. De tentoonstelling wijdt de bezoeker in
de verloren wereld van de buitenplaats. Van
mei tot september verruilde men de woon
huizen in de stad voor de buitenplaats. Dit is
dan ook de periode waarin de tentoonstelling
in het Museum Van Loon te zien zal zijn.
Voor de tentoonstelling is voor het eerst een
overzicht gemaakt van de buitenplaatsen van
de familie Van Loon. De zomertentoonstel
ling vindt plaats in het Jaar van het Kasteel
naar aanleiding van het in langdurige bruik
leen verwerven van een tweetal schilderijen
van de buitenplaats Hartenlust. Schaep en
Burgh is het huidige hoofdkantoor van de
Vereniging Natuurmonumenten. In samen
werking met deze honderdjarige vereniging
worden diverse excursies georganiseerd naar
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Afb. 1: (a) Hans van Loon en (b) Anna Ruychaver, ca. 1620, door Cornelis van der Voort (coil. Museum Van Loon)

deze buitenplaats, een van de zeer weinig
overgebleven voorbeelden van het rijke land
leven van de familie Van Loon.

De laatste jaren neemt in Nederland de
maatschappelijke en wetenschappelijke be
langstelling voor de tuinkunst en de buiten
plaatsencultuur toe, mede dankzij het voor
werk van jhr. dr. H.W.M. van der Wijck en de
inspirerende publicaties van prof. dr. Erik A.
de Jong over de betekenislagen van tuinkunst
en landschap. Veel publicaties over de Ne
derlandse buitenplaatsen maken dankbaar
gebruik van prentseries die zeventiende- en
achttiende-eeuwse kasteelheren en buiten
plaatseigenaren van hun aanleg hebben laten
maken.

Bekende voorbeelden zijn de plattegrond
en gedichten voor Constantijn Huygens' Hof-
wijck te Voorburg en de vogelvluchtperspec
tieven van de buitenplaats Heemstede bij Hou
ten (niet te verwarren met de plaats en het
Huis te Heemstede bij Haarlem). Prachtige pit
toreske laat-achttiende-eeuwse prentseries

zijn de aanzichten van het park rond kasteel
Biljoen te Velp (Gld.) en de gezichten op Els-
wout te Overveen naar tekeningen van Egbert
van Drielst.

De Van Loons hebben echter ten tijde van
de Republiek vrijwel niets over hun buiten
plaatsen gepubliceerd. Waren deze buitens
voor hen niet belangrijk genoeg? Stelden deze
buitenplaatsen weinig voor? Het lijkt erop
dat de Van Loons het in het geheel niet nodig
vonden door middel van prenten en gepubli
ceerde hofdichten hun naam en bezit te glori-
ficeren.

Uit onderzoek blijkt daarentegen dat som
mige Van Loon-buitens naar Nederlandse
maatstaven zeer aanzienlijk waren en dat het
buitenleven en grondbezit juist zeer belang
rijk waren. Het remonstrantse geloof van de
familie en de reeds bestaande familiebanden
waren er de oorzaak van dat glorificatie van
hun bezittingen niet wenselijk dan wel niet
nodig was voor het veiligstellen van de grote
handelsbelangen.
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Familie Van Loon

De van oorsprong Brabantse familie Van
Loon woonde rond 1600 in Rotterdam. In
1602 was Willem van Loon daar één van de
medeoprichters van de V.O.C.. Door de hu
welijken van zijn kinderen had Willem van
Loon in verscheidene Hollandse steden een
voet aan de grond: te Haarlem, Amsterdam,
Leiden en Den Haag. In 1604 verhuisde Wil
lem samen met zijn zoons Hans en Lieve en
hun gezinnen naar Amsterdam. In 1618 over
leden zowel Willem als zijn zoon Lieve, waar
door Hans van Loon (1577-1658) met zijn
echtgenote Anna Ruychaver (1573-1649) aan
het hoofd van de familie kwam te staan.1 (Zie
afb. 1.) Hans van Loon was een van de be
langrijkste kooplieden van de stad Amster
dam en zijn familie bewoonde steeds aan-
zienlijker grachtenhuizen, ook in de door oor
log, politieke twisten en pest geplaagde jaren
rond 1625. Zo kocht Hans in 1627 De koning
van Zweden (Keizersgracht 149). De vergro
ting van de staat van de Van Loons moet ook
rond 1624-1626 zijn gecompleteerd met de
aankoop/vererving van Veenenburg te Lisse,
een aanzienlijke zestiende eeuwse hofstede
die voorheen had gecirculeerd onder de aan
getrouwde familie.2 Dit alles ondersteunde
uiteraard de zeer grote handelsbelangen van
de familie. Zo diende Hans van Loon in 1628
met drie collega's bij de Staten Generaal een
ontwerp in ter oprichting van een soort natio
nale verzekeringsmaatschappij, welk plan
echter werd afgewezen.

Alle door de familie Van Loon gebruikte
vormen van representatie werden ingegeven
door het handels- en familiebelang. Buiten de
vele huwelijksportretten en getuigenissen
van gouden huwelijken, was ook het aanleg
gen en houden van een buitenplaats een ex
clusieve vorm van familierepresentatie. Niet
alleen werden hier de deugd, godsvrucht en
opvoeding gevierd in het ontwerp en aanleg
van het buiten en in de daad van het tuinie
ren; buitenplaatsen waren bij uitstek de plaat
sen waar het familieleven genoten werd, hu
welijkspartners gekoppeld werden en poli
tiek werd bedreven. De tuin was als oud

symbool van het huwelijk en de vrouwelijke
vruchtbaarheid deo volente. De buitenplaats
bleef door de eeuwen heen een decor voor
huwelijksfeesten. De samenhang tussen het
stadhuis en de buitenplaats representeerde
otie en negotie, als polen van De Stad. Het
beeld van de tuin veranderde echter elke ge
neratie en het daadwerkelijke belang van de
buitenplaats was groot. Indien een buiten
plaats niet meer voldeed aan de eisen van de
tijd, werd deze uitgebreid, getransformeerd
of simpelweg verkocht.

Politiek en familiebanden:
Geuzenhofstede Veenenburg

Op het eerste gezicht lijkt het bezit van de hof
stede Veenenburg bij Hillegom, waarover
slechts enkele bronnen bestaan, weinig inte
ressant, zeker wanneer vragen naar dit buiten
zich richten op bijvoorbeeld de architectuur.
Dit eerste familiebuiten van Hans van Loon
moet echter een bijzondere politiek-repre-
sentatieve rol gespeeld hebben. De eerste
schriftelijke getuigenis dat Veenenburg in het
bezit was van Hans van Loon dateert pas uit
1635, maar waarschijnlijk is het buiten rond
1624-1626 vererfd of aangekocht via de fami
lie van Anna Ruychaver, de echtgenote van
Hans van Loon. De hofstede Veenenburg be
stond al in 1544 onder een andere naam. Alle
opeenvolgende eigenaren van het latere Veen
enburg blijken een familieconnectie gehad te
hebben met de Ruychavers en Van Loons.

De banden tussen de families Van Loon
en Ruychaver waren heel belangrijk, zo blijkt
uit tal van overgeleverde genealogische docu
menten en portretten in de collectie van het
Museum Van Loon. Er werd grote waarde
gehecht aan vererving en afstamming in
vrouwelijke lijn. Hans van Loon was door
zijn huwelijk met Anna Ruychaver in 1597
opgenomen in een coterie van oude Holland
se families, waarvan Van Duvenvoorde en
(bastaarden) Van Brederode de meest beken
de zijn. Deze wijde familie van de Ruycha
vers had veel beroemde watergeuzen gele
verd, als Nicolaes Ruychaver en Lancelot van
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Brederode. Deze families hadden al voor de
Opstand prominente posities ingenomen in
het stadsregering van Haarlem, waren huma
nistisch georiënteerd geweest, hadden al in
1566 de zijde van Willem van Oranje geko
zen, maar waren vanaf 1618 wegens hun re
monstrantse sympathieën op een zijspoor ge
zet. Vanaf 1626, toen Veenenburg waarschijn
lijk een Van Loon-buiten was geworden, ging
een herwaardering voor de vroege Opstand
gepaard met nieuwe politieke kansen voor
remonstrantse handelsfamilies als Van Loon.
Zo gaf het huwelijk van de oudste dochter
Geertruyd van Loon met Dirck Graswinckel
in 1629 Van Loon en zijn zoons een stevige
ingang in de Statenpolitiek en het stadhou
derlijk hof van Frederik Hendrik. Het hebben
van een representatief buiten, waarop gasten
gefêteerd konden worden, was voor het uit
breiden van de familiemacht een belangrijk
voertuig.

De aanleg: classicisme en Haagse connecties

Over de aanleg van Veenenburg ten tijde van
de Van Loons is zeer weinig bekend. Veel
van wat hierover gezegd kan worden is geba
seerd op kaarten van Rijnland en Holland.
Het buiten zelf is volledig verdwenen.

Afgaande op de kaart van Rijnland, in ca.
1610 opgetekend door Balthasar Florisz, be
stond (het nog niet bij naam genoemde) Veen
enburg aanvankelijk uit een iets van de weg
afgelegen rechthoekig erf met een 'hap' uit de
noordoosthoek. De hofstede werd aan de
oostzijde beschut door boomopstand of
'bosjes', waarschijnlijk om het buiten tegen
stuifzand van naastgelegen duinen te be
schermen. Vanaf de weg was het hof door de
ze bosjes toegankelijk via de hoofdlaan, die
het buiten in tweeën deelde. De bezoeker
moest als het ware van het duin afdalen om
op het buiten te komen. Het huis zelf lag ten
zuiden van de laan. De aanleg van boomsin-
gels en hoofdlaan lijkt berekend te zijn ge
weest op een toekomstige incorporatie van
het ontbrekende noordoostelijke kavelstuk.
De kaart van Holland van Colom uit 1639,

toont Veenenburg als een rechthoekig omsin
gelde hofstede of buitenplaats met opvallen
de torenachtige elementen op de buitenhoe
ken van de aanleg. Dit gegeven maakt zeer
nieuwsgierig, zeker wanneer bedacht wordt
dat berceaus of trelliswerk in de vorm van to
rens rond deze tijd een veelgebruikt motief
was in de tuinkunst.

De hoofdlaan is echter niet ingetekend en
het lijkt of het huis in het midden van het hof
ligt. Helaas was de kaart van Colom al bij
verschijnen achterhaald en onbetrouwbaar
zodat uit deze kaart geen harde conclusies
getrokken kunnen worden. Op de -  in weg
en waterstaatkundig opzicht wèl als zeer
nauwkeurig bekend staande -  kaart van Rijn
land van Dou en Broeckhuysen, gecarteerd in
1642-1646 en gepubliceerd in 1647, is Veenen
burg voor het eerst met naam vermeld en
heeft de hofstede ten oosten van het oude
grondvlak een even groot sterrenbos gekre
gen. De vergelijking van de kaarten geeft
sterk de aanwijzing dat het sterrenbos een re
sultaat is van het afgraven van het duin tus
sen Veenenburg en de Lytweg. Ten noorden
en zuiden van het geheel wordt de buiten
plaats door een gracht begrensd. Het sterren
bos met kruis en diagonale lanen vormt de
'voortuin' van de buitenplaats. De midden-
laan geeft zicht op, en toegang tot het huis via
het westelijke oude deel. Dit hofdeel is even
groot in oppervlak als het sterrenbos en
wordt -  behalve in het noorden -  begrensd
door een dubbele bomenrij. Aan de noordzij
de is een enkele bomenrij weergegeven. Mid
den in dit grondvlak staat het huis op een
omgrachte hof. Verdere details zijn niet her
kenbaar, maar het geheel kent een duidelijk
classicistisch schema.

Het classicisme als ordeningsprincipe in
architectuur en buitenplaatsaanleg is in Ne
derland vanaf ca. 1635 geïntroduceerd in de
hofkringen rond de vorstelijke Stadhouder
Frederik Hendrik en Graaf Johan Maurits van
Nassau-Siegen. De stadhouder liet zich in zijn
vele bouwprojecten adviseren en omringen
door een kring van kunstenaars en geleerden
die zelf ook -  vooral vanaf ca. 1640 -  hun hui
zen en buitens lieten aanleggen in deze nieu-
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we classicistische stijl. Constantijn Huygens'
Hofwijk te Voorburg (1639-1642) is hiervan
het bekendste voorbeeld. Nota bene Van
Loons schoonzoon Dirck Graswinckel maakte
als persoonlijk advocaat van stadhouder Fre-
derik Hendrik deel uit van deze kringen. De
classicistische omvorming van Veenenburg in
de jaren 1626-1647 zou kunnen duiden op re
presentatie met een Haags oogmerk.

Buitenplaatsencultuur 1650-1750

Ondertussen raakten de Van Loons vanaf
1651 met name door een aanzienlijke Ruycha-
ver-erfenis in het bezit van vooral noordelijke
delen van Hillegom met de buitenplaatsen
Oostende en Weerestein en vanaf 1685 ook

Treslong. Deze buitens werden verdeeld on
der de gezinnen van de zoons van Hans van
Loon. Het zuidelijk deel van Hillegom was in
handen van de familie Six. Een weg dwars
over de binnenduinen verbond het ouderlijke
Veenenburg rechtstreeks met het dorp Hille
gom en het noordelijk gelegen grondbezit.
Rond 1660 gaf lucratieve zandwinning in het
duinrijke Hillegom de gelegenheid Oostende
uit te breiden en op het tegenovergelegen af
gegraven duin de buitenplaats Horstendaal
aan te leggen.3

De tuinkunst kwam rond 1700 op de bui
tens in Hillegom tot grote bloei. Met behulp
van kunstige lanen- en hagenstelsels werden
spannende aanzichten en perspectieven ge
creëerd die het mogelijk maakten het aange
name (de wandeling) met het nuttige (land-
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Afb. 2: Boom en Bosch, Cornells Pronk ca 1720 (colt. Utrechts Archief)
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Afb. 3: Opmetingstekening Oostende, ca. 1730, Maurits
Walraven (coll. Gemeentearchief Hillegom)

opbrengst, vaak verborgen achter hoge ha
gen) te verenigen. Het karakter van deze
'1700' tuinaanleg is zeer gesloten, wat mede
ingegeven was door de vele noodzakelijke af-
wateringssloten en bescherming tegen wind
en stuifzand. Door speciale uitzichtpunten te
creëren kon de beslotenheid toch doorbroken
worden. Het spelen met hoogteverschillen
kwam vooral voor op buitens op voormalige
duinen. Zo lag het huis Treslong op een talud
en had men vanaf het terras zicht op de tuin
aanleg. Oostende had een geometrische berg -
vaak Parnassus genoemd -  op de zuidoostelij
ke hoek van het buiten, met zicht over de la
nen, het polderland en de Haarlemmermeer.
Op de noordoostelijke hoek lijkt een theekoe-
peltje gestaan te hebben, vanwaar men zicht
had op de duinen en de blekerij van de bu
ren. De relatie met het omringende 'schil
derachtige' landschap of de 'woeste' duinen
was als het ware deel van het tuinontwerp.

Van een aantal van de Van Loon-buitens zijn
zeer gedetailleerde en eenvoudig metriek
vertaalbare opmetingstekeningen van de
hand van landmeter Maurits Walraven be
waard gebleven. (Zie afb. 3.) Deze informatie,
bescheiden geïnterpreteerd door middel van
de vele beschikbare aanzichten van andere
buitenplaatsen uit deze periode, maakt het
mogelijk het belangrijkste familiebuiten Oost
ende, dat evenals de andere buitens inmiddels
geheel verdwenen is, in een schaalmaquette
te tonen.4

Hartenlust

In de loop van de achttiende eeuw nam de
belangstelling van de familie Van Loon voor
de buitens rondom Hillegom af en verschoof
het buitenplaatsbezit onder andere naar het
noorden in de richting van Bloemendaal, cen
trum van het zeer populaire vinken en geliefd
om haar schilderachtige landschap. Eerst was
de 60 hectare grote buitenplaats Leyduin bij
Heemstede favoriet, daarna Hartenlust te
Bloemendaal. (Zie afb. 4.) Deze van oor
sprong zeventiende eeuwse buitenplaats
kwam in het bezit van Jan Van Loon Jr. en
zijn vrouw Maria Backer na het overlijden
van haar vader in 1779. De buitenplaats was
in 1767 door hem op een veiling gekocht. De
veilingcatalogus geeft een goede beschrijving
van het huis. Zo was de hal voorzien van een
witmarmeren vloer, de belangrijke vertrek
ken waren voorzien van lambriseringen en de
hoofdslaapkamer was bespannen met goud
leer. Op de verdieping bevonden zich vijf
slaapkamers, twee dienstbodenkamertjes,
twee kleedzolders, een turfzolder en een vlie
ring. Vrij vroeg reeds had het buiten naast de
bestaande baroktuin een slingerbos gekregen,
in ieder geval voor 1767. Ten behoeve van de
tuin had de vader van Maria Backer op de
veiling tevens een groot aantal tuinattributen
en beelden verworven. De sloten achter de
tuin werden volop gebruikt, zoals te zien is
op het schilderij van Jan van Kamphuysen uit
1795. Na de dood van zijn vrouw in 1802 ver
koopt Jan van Loon de buitenplaats, echter
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zonder de bijbehorende herenbank in de kerk
van Bloemendaal; die schenkt hij aan de kerk.

Buitenplaatsen aan de Amstel en de Vecht

Tegelijk met de buitens in  het Kennem erland
heeft de familie Van Loon ook een aantal bu i
tens aan de Amstel en de Vecht in haar bezit
gehad. In 1730 verscheen over de buiten
plaats Dubbeltoon (zie titelblad) in Hollands
Arcadia een troostdicht voor de w eduw e M a
ria Van Loon dat ook als lofdicht op de bui
tenplaats kan gelden:

‘k Genaak de lustplaats daar
Mevrouw V A N  LOON haar dagen

In eenzaamheid verslyt, en al haar welbehagen
Als weduwe in den stand van

't landvermaak geniet,
Wijl haar haar Egtgenoot, helaas!

Te vroeg verliet,
Toen Atrops moordschigt

hem heeft uit haar arm genomen,
Waarom nog de Amstelstroom

zyn droefheid niet kan tomen.
Maar gy Mevrouw!

gy leefd hier in een stille rust;
Het hofgebouw, geboomte en speelhuis

geeft u lust
En blydschap waar gy gaat;

gy ziet de ted're spruiten,
Wanneer de zoele lenthe

ons aardryk komt te ontsluiten,
Als vrolyk en verheugd om u ten reije gaan;
Leef lang hier welgerust

zo word myn wens voldaan!
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Afb.4: Hartenlust in 1795 met de familie van Jan van Loon op de voorgrond, Jan Kamphuysen (coll. Amsterdams
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Afb. 5: Schaep en Burgh (foto Ver. Natuurmonumenten)

De belangrijkste buitenplaats van de familie
van Loon aan de Vecht was het huis Boom en
Bosch in Breukelen, het huidige stadhuis. Het
huis werd in 1766 geveild en gekocht door
Willem van Loon voor ƒ40.000. Zijn weduwe
Catharina Wolters was eigenaresse van 1783
tot haar dood in 1787. Hun dochter Sara Ma
ria van Loon was van 1787 tot 1805 eigenares
se. Haar weduwnaar Nicolaas Calkoen was
eigenaar tot zijn dood. Het werd verkocht in
1817 aan Adriaan Arend Kok voor ƒ25.200. In
het plaatwerk De Zegenpralende Vecht uit 1719
staan drie afbeeldingen van het buiten, toen
het eigendom van de familie Boendermaker.
Sir Matthew Decker schreef in 1748 in zijn
reisverslag: De tuinen zijn op deze kleine schaal
de mooiste en kostbaarste die men in deze omge
ving kan vinden, met hun fontijnen en waterval
len. Omdat er geen afbeeldingen bekend zijn

van het huis uit de tijd van de familie van
Loon, is het onbekend hoe het er toen precies
heeft uitgezien. De gronden behorende tot de
buitenplaats werden door de heerweg door
sneden, waarmee de eigenlijke tuin tussen
weg en rivier ingeklemd lag. Vanaf de rivier
de Vecht was het openbare aanzicht op het
buiten het fraaist. (Zie afb. 2.) De formele tuin
ten zuiden van het huis was rijkelijk gedeco
reerd met tuinbeelden, ornamenten en pot
planten. In 1792 werd een grote hoeveelheid
hiervan te koop aangeboden. Een van deze
beeldengroepen siert nu de tuin van Gunter-
stein.

Het huis Boom en Bosch bestond uit een
klassiek corps de logis van vijf traveeën breed,
en twee even hoge bouwlagen hoog, afgeslo
ten door een zadeldak. De bouwwijze en de
coratie was heel gebruikelijk, baksteen met
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een gebeeldhouwde entreepartij. Toen Jacob
de Beijer het buiten tekende had het huis nog
lage zijvleugels. Vermoed wordt dat pas on
der het echtpaar Calkoen de zijvleugels opge
hoogd zijn. Dit wordt afgeleid uit stilistische
kenmerken in de gevels ten tijde van Calkoen
en de hoeveelheid kinderen die dit echtpaar
moest onderbrengen.

De negentiende eeuw

Na 1814 trok de inmiddels in de adelstand
verheven familie Van Loon vooral naar de ge
bieden ten oosten van Amsterdam. Het bui
tenleven van de Van Loons kwam opnieuw
tot grote bloei in de negentiende eeuw, onder
andere op de 's-Gravelandse buitenplaats
Schaep en Burgh. (Zie afb.5.) Dit buiten werd
door het echtpaar Van Loon-Van Winter aan

gekocht in 1818. 's-Graveland werd in het be
gin van de zeventiende eeuw door Amster
dammers gesticht en bestond uit een lint van
tien buitens met dienstwoningen en een geza
menlijke kerk. Huis en park werden door de
Van Loons getransformeerd tot een zeer actu
eel en landschappelijk zomerbuiten met be
hulp van de vermaarde tuinarchitect Zocher.
Zijn ontwerp werd geroemd om de 'vorste
lijke schone verhoudingen van bos en gazon'.
Lakenveldse koeien begrazen tot op de dag
van vandaag ter decoratie de gazons. Ook
hier werd de familie Van Loon omringd door
familieleden en aanverwanten. De centrale
rol die Anna van Loon-Van Winter op de bui
tenplaats speelde is te lezen in de vele over
gebleven dagboeken en brieven van familie
leden. Op Schaep en Burg worden koning Wil
lem II en zijn vrouw koningin Anna Paulow-
na ontvangen, en later ook koning Willem III,
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Afb. 6: Hydepnrk zuidzijde, 1889 (coll. Museum Van Loon)
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die de rozen op Schaep en Burg mooier noemt
dan die op Paleis Het Loo.5 De buitenplaats
bestaat nog steeds in min of meer ongewijzig
de vorm.

De apotheose van het buitenleven van de
Van Loon's en het mag wel gezegd worden:
van geheel Nederland werd bereikt met de
aanleg van het spectaculaire Hydepark (1885-
1888) in Doorn voor het echtpaar Van Loon-
Borski. (Zie afb. 6.) Voor Europese begrippen
was dit weliswaar een veel voorkomend mo
dieus type nieuwgebouwd chateau, doch vol
strekt on-Nederlands in schaal en uitvoering.
Het landgoed was onderdeel van de Stichtse
Lustwarande, een 30 kilometer lang lint van
buitenplaatsen tussen Utrecht en Rhenen. Jhr.
Hendrik (H.M.J.) van Loon was jongste zoon
van het echtpaar Van Loon-Van Winter. Door
zijn huwelijk met de puissant rijke Neder
landse bankiersdochter Louise Borski werd
Hendrik in de handelsfirma van haar vader
en broer opgenomen. Hij had nauwe contac
ten met de Londense financiële wereld via de
bevriende bankiershuizen Barings en Hope.6
Toen in 1881 en 1884 de erfenissen van Louise
Borski's vader en broer vrijvielen, had het
echtpaar Van Loon-Borski bijkans onbeperkte
financiële middelen om een perfect geoutil
leerd landgoed te realiseren.

Hydepark, een paleisachtige villa, werd
met zijn rijke Franse salons en een op Engelse
wijze ingerichte huishouding, haar bontge-
bloemde wandeltuinen en uitgestrekte jacht-
gronden het nee plus ultra van het zomerse
buitenleven op stand. Daarbij waren de eigen
elektriciteitscentrale, waterzuiveringsinstalla
tie, waterleiding en telefoonaansluiting een
ultramodern staaltje van techniek te noemen.
In de organisatie van het landgoed kan de
hand van jhr. Hendrik van Loon, lid van het
Landbouwgenootschap en fervent jager, be
speurd worden. Het huis Hydepark zelf was
vooral ingericht volgens de wens van Louise
Borski en ook vooral voor haar bestemd. Tij
dens het winterseizoen bewoonde zij haar vil
la Beaulieu te Cannes en maakte aldaar actief
deel uit van de internationale beau monde. Hy
depark werd op een moment gebouwd dat
voor drie van haar vijf kinderen nog een ge

schikte huwelijkspartner werd gezocht in na
tionale en internationale kringen. In het twee
de jaar na de voltooiing van Hydepark werden
de verlovings- en huwelijksfeesten gevierd
van zowel dochter Ada met Joan baron van
Zuylen van Nijevelt en zoon Ernest met Cor-
nelie barones Schimmelpenninck van der
Oye. De oude traditie van de buitenplaats als
huwelijkssymbool was kennelijk nog spring
levend.

De tijd van de grote buitens liep echter
ten einde. Dit grootse leven, verdeeld tussen
stadsresidentie en buitenhuis, werd na 1900
door de nieuwe generatie al als ouderwets
bestempeld. De aanzienlijke families gingen
permanent en informeler buiten leven met
een steeds kleinere huishouding. Dit wil ove
rigens niet altijd zeggen dat men dan ook klei
ner ging wonen. Het op een Gooise boerderij
geïnspireerde 'landhuis' Zevenende, dat de fa
milie Van Loon door de architect Hamdorff
in de jaren 1925-1927 op de Larense heide liet
bouwen, had nog altijd kapitale proporties.
Hoe dan ook: het buitenideaal en de land-
schapsbeleving waren wel veranderd en aan
de eeuwenoude traditie het jaar op te delen in
een winterseizoen in de stad en een zomer
seizoen op het land was een einde gekomen.

Tonko Grever (1975) is hoofdconservator van
Museum Van Loon sinds 2002.

Inger Groeneveld (1975) is in 2004 aan de Vrije
Universiteit Amsterdam afgestudeerd als architec-
tuurhistorica (specialisatie buitenplaatsencul
tuur) en is sinds september 2004 gastconservator
van Museum Van Loon voor de genoemde buiten
plaatsententoonstelling.

Tentoonstelling:
Hartenlust: Met Van Loon naar buiten
(Zie Activiteitenagenda.)
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Noten

1 Lieve van Loon had slechts één zoon: Jan. Deze
zoon stierf ongehuwd in 1643.

2 Er zijn vooralsnog geen testamenten of acten
van transport bekend die hierover duidelijk
heid verschaffen. Aangezien de vorige eige
naar, Jacob van Duvenvoorde, aangetrouwde
familie was van de Ruychavers moet rekening
gehouden worden met een vererving.

3 Toen in 1660 besloten werd tot de Tweede Uit
leg van de Amsterdamse grachtengordel, had
Nicolaes van Loon zitting in de vroedschap
van de Stad Amsterdam en had hij de Oosten
der Vaart verlegd en verbreed ten behoeve van
zandvervoer. Voor de ophoging van de veen
grond voor de aanleg van de aanzienlijke keur-
blokken tussen Singel en Prinsengracht waren

zeer grote hoeveelheid zand nodig. Buiten-
plaats-uitleg door zandontginning was zo be
schouwd big business.

4 Bij het schrijven van dit artikel is de schaalma-
quette nog onder constructie.

5 Tekst jhr. J.F Backer, uitgegeven 's-Graveland
1975.

6 Voor een uitgebreider inzicht in de Nederland
se negentiende-eeuwse bankiersfamilie Borski,
zie: Geertje Wiersma, Een weduwe aan de Beurs -
Johanna Jacoba Borski van de Velde, Amsterdam
1998; jhr. F.J.E. van Lennep, Borski Saga, Haar
lem 1973; Inger Groeneveld, 'Internationale re
presentatie en modern wooncomfort voor Louise van
Loon-Borski', in Rob van der Laarse e.a. (red.),
Beelden van de Buitenplaats (Uitgeverij Verloren,
verwacht medio 2005).

Activiteitenagenda

Wegens de korte opeenvolging van nr. 1 en nr. 2 wordt
verwezen naar het vorige nummer, met uitzondering
van de volgende aanvullingen:

Gemeentemuseum Weesp, Stadhuis, Nieuwstraat
41, Weesp.
Inlichtingen: 0294-491245 /  www.weesp.nl.
Gewijzigde openingstijden: di., woe., do. en za.
13.30 t/m  16.30 uur.

Historische Kring Eemnes, Oudheidkamer, Raad
huislaan 2a te Eemnes, 035-5382375.
Openingstijden: iedere za. 14.00-16.00 uur.
Inlichtingen: 035-5386094 of 035-5317093 /  www.
historischekringeemnes.nl.
Tentoonstelling 'Van Zuiderzee tot Ijsselmeer' t/m
5 oktober 2005.

Museaal & Historisch Perspectiek Noord-Holland
Cursus 'Het schrijven van een biografisch portret',
bijvoorbeeld van voorouders en andere personen
die in een geschiedkundig onderzoek aan de orde
komen. Er worden door Kees van der Wiel vier les
sen gegeven op zaterdagen 21 en 28 mei, 4 en 11 ju
ni 2005,10.00-12.00 uur.
Locatie: Rijksarchief in Noord-Holland, Kleine
Houtweg 18, Haarlem.

Eva Schild-Schofaerts
Kosten: Eur 58,00 (inclusief cursusboek)
Inlichtingen en aanmelding: M&HP Noord-
Holland, Postbus 205, 2000 AE Haarlem /  023-
5531498 /  info@mhp-nh.nl.

Museum Van Loon, Keizersgracht 672, Amster
dam.
Inl: 020-6245255 /  www.museumvanloon.nl
Openingstijden: vr. t/m  ma. 11.00-17.00 uur (juli/
augustus gehele week open)
Tentoonstelling: 'Hartenlust: Met Van Loon naar
buiten' van 13 mei t/m  26 september 2005

Singer Laren, Oude Drift 1 te Laren.
Inlichtingen: 035-5393939 /  www.singerlaren.nl.
Openingstijden: di. t/m  za. 11.00-17.00 uur en zo.
12.00-17.00. Introducties op de tentoonstelling op
donderdagen.
Exposities (aanvulling): Van 26 mei t/m  28 augustus
fototentoonstelling Singer Solo: St. Jansprocessie, met
uniek nog nooit vertoond historisch materiaal en
hedendaagse foto's van Carlos Marques.

Voor de tweede helft van 2005 worden graag z.s.m.,
doch voor 1 juli a.s. aankondigingen tegemoet gezien op
redactiesecretariaat@tussenvechteneem.nl
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Stichting Tussen Vecht en Eem

Colofon
De Stichting Tussen Vecht en Eem (TVE) is een samenwerkingsverband van meer dan 30 lokale en regio
nale organisaties op historisch en aanverwant gebied. De Stichting bevordert en verbreidt de kennis op his
torisch gebied betreffende de streek. Voorts ijvert zij voor het behoud van cultuurhistorische en karakteris
tieke waarden. Donateurs van TVE ontvangen het tijdschrift gratis.
Web-site: http://www.tussenvechteneem.nl

Donatie / Abonnement
e-mail: penningmeester@tussenvechteneem.nl.
Abonneren geschiedt door zich aan te melden als donateur. De minimum-donatie bedraagt € 15,50 per jaar.
Aanmelden als donateur kan het eenvoudigst door overmaking van de eerste donatie op Postbank girore
kening 3892084, t.n.v. Tussen Vecht en Eem, onder vermelding van Nieuwe donateur 2005 en volledige
naam en adres. Dit bespaart postzegels of telefoonkosten. Ook kan men zich aanmelden bij de penning
meester van TVE, p /a  Plantsoen 14, 3755 HJ Eemnes, telefoon 035-5310115 of per e-mail.

Dagelijks bestuur
e-mail: secretaris@tussenvechteneem.nl
dr. H.C.M. Michielse (voorzitter) -  Huizerstraatweg 37,1411 GL Naarden -  035-6944091
mr. H. Lustig (secretaris) -  Karei Doormanlaan 65,1271 CB Huizen -  035-5267945
dhr. P. van Oven (penningmeester) -  Plantsoen 14, 3755 HJ Eemnes -  035-5310115
ing. J.J. Groeneveld -  Zilverschoon 37,3755 TH Eemnes -  035-5381609
drs. J.E. Lamme -  Sterrelaan 31,1217 EW Hilversum -  035-6244974

Algemeen bestuur
Vertegenwoordigers van: Historische kring Baerne | Historische kring Bussum | Historische kring Blari-
cum | Historische kring Eemnes | Historische kring In de Gloriosa Ankeveen, 's-Graveland, Kortenhoef |
Hilversumse historische kring Albertus Perk | Historische kring Huizen | Historische kring Laren | Histo
rische kring Gemeente Loenen | Historische kring Loosdrecht | Historische kring Stad Muiden | Stichting
Comité Oud Muiderberg | Vereniging Werkgroep Vestingstad Naarden | Historische kring Nederhorst den
Berg | Historische kring Weesp | Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland, afdeling Naerdinc-
klant | Streekarchief voor het Gooi en de Vechtstreek, Hilversum | Stads- en Streekarchief Naarden, Mui
den, Bussum en Huizen te Naarden | Stadsarchief Weesp | Vereniging Curtevenne, 's-Graveland | Vereni
ging van Vrienden van het Gooi | Dudok Stichting, Hilversum | Nederlandse Genealogische vereniging,
afdeling Gooi en Eemland | Geologisch Museum Hofland, Laren | Stichting Couleur Locale, Blaricum |
Stichting tot bevordering van de belangen van het Goois Museum, Hilversum | Stichting Hilversum, Pas
Op! | Stichting Huizer Museum | Stichting Omgevingseducatie Gooi, Vecht- en Eemstreek | Werkgroep
klederdrachten Eem- en Gooiland | Singer Museum, Laren | Stichting Vrienden van het Nederlands Ves-
tingmuseum, Naarden | Stichting De Hof, Hilversum | Stichting Weesp Kijk Uit!, Weesp | Stichting Behoud
het Oude Dorp, Huizen | Stichting Karakteristiek Blaricum

Redactie
e-mail: redactie@tussenvechteneem.nl
drs. E.C. Schild-Schofaerts (secretaris) -  Huizerweg 9,1401 GD Bussum -  035-6918978
dhr. R. Gortzak -  Ruthardlaan 31,1406 RR Bussum -  035-6912071
dhr. A. Medema -  Gele Plomp 54 -  3824 WK Amersfoort -  035-6957815 (kantoor)
dr. H.C.M. Michielse -  Huizerstraatweg 37 -1411 GL Naarden -  035-6944091
drs. D.C. Veltman-Lubbers -  Abel Tasmanstraat 21 -  1212 BC Hilversum -  035-6857005
ing. J.J. Groeneveld -  Zilverschoon 37, 3755 TH Eemnes -  035-5381609
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Uitgeverij Verloren
Het Boombergparkte Hilversum.
Verleden, heden en toekomst van een monumentaal wandelgebied. Uitgegeven in sa
menwerking met de Hilversumse Historische Kring ‘Albertus Perk’ en de ge
meente Hilversum, redactie Piet Bakker, Raymond Bijen en Jan E. Lamme.
88 blz., ingenaaid, geïllustreerd in kleur, €16,-
Het wandelpark op de Boomberg, bedacht door de Hilversumse schilderjan
van Ravenswaay, was een van de eerste publieke wandelgebieden buiten een
bebouwde kom. Dit fraai geïllustreerde boek beschrijft de cultuurhistori
sche achtergronden van de aanleg, flora en fauna en bepleit herstel van dit
unieke park.

Erika Kuijpers, Migran ten stad.
Im m ig ra t ie  en sociale verhoudingen in zeuentiende-eeuws Amsterdam. 4 4 8  blz., inge
naaid, geïllustreerd, isbn 9o-655o-852-x,€2g,-
Migrantenstad is een speurtocht naar de identiteit en het lot van de talloze
Duitsers, Noren, Denen en Zweden die in de 17e eeuw naar Amsterdam trok
ken. Waarom kwamen ze? Waar gingen ze wonen, met wie trouwden ze,
waar vonden ze werk en waar klopten ze aan in nood? En hoe ging Amster
dam met deze gastarbeiders om?

Stadswording in de Nederlanden.
Op zoek naar overzicht (msb 85), onder redactie van Reinout Rutteen Hildovan
Engen. 208 blz., gebonden, geïllustreerd, isbn 9o-655o-84g-x,€i7,-
Dit boek biedt een overzicht van de stand van kennis betreffende het ont
staan van steden in de Middeleeuwen. Specialisten uit verschillende disci
plines behandelen op toegankelijke wijze thema’s als de stad in het land-
schap, de interpretatie van archeologische vondsten, de morfologie van de
stad en de verlenging van stadsrechten.

Meer informatie over deze en onze ruim 800 andere boeken
en tijdschriften over geschiedenis op www.verloren.nl

Postbus 1741,1200 bs  Hilversum | Torenlaan 25,1211 j a  Hilversum | T035-6859856 | F035-6836557 |
bestel(a)verloren.nl | www.verloren.nl | Onze boeken zijn verkrijgbaar bij ons en in de boekhandel.

Bij directe bestellingen worden verzendkosten in rekening gebracht.
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