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Aan de lezers van Tussen Vecht en Eem

De trouwe lezers van ons tijdschrift krijgen deze keer een bijzondere uit
gave. Zoals bekend, heeft TVE in samenwerking met de Stichting Omge-
vingseducatie het afgelopen jaar hard gewerkt aan de zogeheten Histori
sche Canon tussen Vecht & Eem. De canon als een korte, toegankelijke
weergave van de hoofdpunten uit de regionale geschiedenis. Deze canon
verschijnt eind maart in boekvorm, dank zij de steun van meerdere fond
sen en de gemeenten in de regio.

Het bestuur van TVE en de werkgroep die de canon heeft samenge
steld wilden de canon ook graag gratis ter beschikking stellen aan de do
nateurs en andere lezers van ons blad. Daarom hebben tijdschriftredactie
en bestuur besloten het eerste nummer van de jaargang 2009 eveneens te
vullen met de inhoud van het canonboek. Het boek zelf zal te koop zijn
bij de regionale boekhandels en bij TVE en Omgevingseducatie.

Op deze wijze zijn er drie verschijningsvormen van de regionale histo
rische canon ontstaan. De donateurs van TVE krijgen hem het eerst in de
vorm van dit tijdschriftnummer. Alle andere belangstellenden kunnen de
boekversie aanschaffen. En tenslotte is sinds eind 2008 ook al de website
met de volledige canon-tekst beschikbaar op www.tussenvechteneem.nl.
Daar kan iedereen terecht die w il weten welke lesbrieven Omge
vingseducatie in de loop van de tijd gaat uitbrengen voor verschillende
vormen van onderwijs. Of die in de rubriek 'discussie' willen zien welk
commentaar er op de canon wordt geleverd en welke aanvullingen er ge
schreven worden. Het werken aan de canon gaat dus vrolijk door.

Iedereen die een bijdrage w il leveren kan terecht bij de Canon-
werkgroep via het redactiesecretariaat van TVE, per e-mail: redactiesecre-
taris@tussenvechteneem.nl.

Henk Michielse
hoofd redacteur TVE
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Een historische canon & drie goede doelen
Woord vooraf

Eindelijk is hij er dan, de Historische Canon tussen Vecht & Eem.
Weer een product van wat de bekende TVE-historicus Maarten van Rossem
in het Historisch Nieuwsblad al snierend de nieuwe ziekte 'canonitis'
noemde? Ja en nee. Ja, want we lieten ons duidelijk door de landelijke
canon inspireren. Nee, omdat we niet zo nodig aan de canon-mode wilden
meedoen, maar er w el een mooie gelegenheid in zagen eens te gaan
nadenken over wat nu eigenlijk de belangrijkste aspecten waren van de
geschiedenis tussen Vecht en Eem en zo het eerste handboek voor onze
regionale geschiedenis te maken

Driedubbele doelstelling

De stichtingen Tussen Vecht en Eem en Omge-
vingseducatie Gooi, Vecht- en Eemstreek hadden
ons als werkgroep uit hun midden opdracht
gegeven om de regionale historische canon
voor het gebied tussen Vecht en Eem te gaan
ontwikkelen met drie goede doelen:
1. de bij TVE aangesloten organisaties en

dan met name de historische kringen een
regionaal kader bieden voor het ontwik
kelen van lokale canons;

2. de Stichting Omgevingseducatie gege
vens leveren als basis voor lesbrieven ten
behoeve van het onderwijs en aan de
deelnemende docenten degelijk achter
grondmateriaal;

3. een handzaam overzicht creëren voor alle
mensen die belangstelling hebben voor de
regionale geschiedenis, zoals donateurs
van TVE, leden van historische verenigin
gen en meer in het algemeen alle histo
risch geïnteresseerden in onze streken.

Nu na bijna twee jaar werken hebben we wel
het idee, dat we in deze drievoudige op
dracht zijn geslaagd, niet alleen door de eind
producten, maar ook door de manier waarop
we te werk zijn gegaan, met veel 'inspraak'
vanuit lokale historische verenigingen.

We zijn begonnen met een fase van brainstor
men: wat zijn de belangrijke historische ge
beurtenissen die de regio kenmerken? Op
basis hiervan hebben we uiteindelijke 23 on
derwerpen of clusters van onderwerpen vast
gesteld voor de 'vensters' van de canon. Ver
volgens gingen we op zoek naar specialisten
uit het netwerk TVE en Omgevingseducatie,
die in staat en bereid waren om liefst ter lief
de Gods aan de canon mee te werken. Uitein
delijk vonden we, naast de vijf leden van de
werkgroep, zo'n zestien personen bereid om
een of meer vensters voor hun rekening te
nemen. De 21 auteurs schreven de teksten, de
werkgroepsleden redigeerden de bijdragen
en tenslotte trad Bureau Ethiscript uit Hilver
sum op als (taaltechnische) eindredactie.

Voor de hele regio tussen Vecht en Eem

Van het begin af aan zijn alle bij TVE aange
sloten organisaties en dan met name de histo
rische kringen bij het project betrokken ge
weest. De opzet van de canon werd voorge
legd aan het Algemeen Bestuur (AB) van
TVE, wat nog weer een nieuw (belangrijk)
venster opleverde. In de AB-vergaderingen
werd regelmatig verslag gedaan van de vor-
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De originele zogenaamde Ronde Kaart van Gooiland uit circa 1520, vermoedelijk door Coert de Greef, het noorden
links (coll. Nationaal Archief). Bovenlangs loopt de Eem door de brug van Eembrugge vanaf Amersfoort naar zee.
Onderlangs loopt met een boog de Vecht vanaf Utrecht (midden links) naar Weesp en Muiden (rechts).
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deringen. Besturen van historische kringen
en individuele geïnteresseerden konden alle
stukken opvragen. En tenslotte organiseerde
TVE twee speciale bijeenkomsten, waar de
uitkomsten van de regionale canon aan de
orde kwamen en waar uitvoerig werd gedis
cussieerd over de vraag welke betekenis de
canon in de gekozen opzet zou kunnen heb
ben voor het ontwikkelen van lokale canons
en voor het omgevings- en geschiedenison
derwijs.

Ondertussen was het bestuur van TVE al aan
de slag gegaan om de nodige financiën te
verwerven. De benodigde subsidie werd ook
gul toegezegd door fondsen en gemeenten in
de regio (zie het Colofon) tot een totaal van
€ 23.340. Zonder deze steun was de regionale
canon er ondanks ons enthousiasme nooit
gekomen.

H istorische constructie
Eén probleem werd bij onze discussies al
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Jan Knikker sr. (1889-1957), M an m et praam , olieverf
op doek, 40 x  80 cm (coll. Flava A rt Gallery, Bussum).

—

gauw helder. Het Gooi heeft een samenhan
gende geschiedenis van eeuwen. Maar zowel
de Stichting Omgevingseducatie als de Stichting
Tussen Vecht en Eem hebben een veel wijder
werkgebied: naast het Gooi ook Eemland
bewesten de Eem en de Vechtstreek. Nu is
die regio tussen Vecht en Eem een historische
constructie, maar dan toch een constructie met
wel heel oude papieren zoals blijkt uit de
verrassende ’ronde kaart' van Gooiland uit
ca. 1520 (zie pag. 7). We liepen het gevaar,
dat de nadruk wat al te gemakkelijk op het
Gooi zou vallen. Maar dit gevaar is tijdig
onderkend. Betrokken meelezers zoals dr.
Aukje Zondergeld-Hamer uit Weesp zorgden
er mede voor dat er ook aan de 'flanken' van
het gebied de nodige aandacht werd besteed.

Website

Eind 2008 is de Historische Canon tussen Vecht
& Eem voor het eerst verschenen binnen de

website van TVE op een aparte site, ontwor
pen door de speciale webmaster Erik van
Wijland. Vanaf nu is de regionale canon er
onder twee gedaanten, in boekvorm en op de
website.

Vooral de website zal er voor zorgen, dat
het project up to date kan blijven. De website
wordt voortdurend verbeterd en aangevuld,
ondermeer met gegevens over de projecten
van Omgevingseducatie ten behoeve van het
onderwijs. Bij alle vensters waar dat van toe
passing is worden onder Verdieping alle regi
onale en locale onderwijsprojecten die be
schikbaar komen, vermeld. Op diezelfde
verdiepingspagina's staan ook aanvullende
teksten, literatuurlijsten enzovoort over het
betreffende onderwerp. De rubriek 'discussie'
tenslotte biedt geïnteresseerden de kans om
mee te denken en hun commentaar en bijdra
gen te leveren. Blijf daarom ook regelmatig
kijken op: www.tussenvechteneem.nl/canon.

Henk Michielse
coördinator TVE Canon-werkgroep
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Remedie tegen Canonitis
Het belang van de regionale en lokale canons voor het gebied
tussen Vecht en Eem -  Ter inleiding

Wat u nu in handen hebt is de neerslag van meer dan anderhalf jaar
brainstormen door een klein groepje mensen1. Dat zag het belang en het
nut in van een regionale vertaling van de nationale canon voor een kleiner
gebied dan Nederland en wel het gebied tussen Vecht en Eem.
De definitieve versie van de nationale canon werd op 3 juli 2007 in de
Ridderzaal gepresenteerd. Bij die gelegenheid maakte de minister
van OCW bekend dat de canon per september 2009 opgenomen wordt in de
kerndoelen van basisonderwijs en onderbouw voortgezet onderwijs. Dit
betekent dat vanaf dan alle Nederlandse scholen verplicht zullen zijn de
canon te behandelen. Wat is de betekenis van de regionale canon? En
welke bijdrage kunnen lokale canons bieden?

De nationale canon

De nationale canon is het geheel van belang
rijke personen, teksten, kunstwerken, voor
werpen, verschijnselen en processen die sa
men laten zien hoe Nederland zich ontwik
keld heeft tot het land waarin we nu leven.
Vijftig vensters openen met een afbeelding,
een icoon. Dan volgt een verhaal achter het
venster. Dit verschaft de toelichting bij het
gekozene en karakteriseert de achtergronden
en het belang ervan. Daarbij zijn ook nog
veertien 'hoofdlijnen van de canon' ontwik
keld, bedoeld als achtergrondtekst bij de vijf
tig vensters. Het zijn de rode draden door de
geschiedenis van Nederland die de dwars
verbanden tussen de afzonderlijke vensters
laten zien en zo kunnen helpen bij het aan
brengen van samenhang in de genoemde
onderwerpen, voorwerpen, personen en
thema's van de canon.

1 Zie voor de samenstelling van de canon-
werkgroep het Colofon.

Blikvangers
De vensters behandelen onderwerpen uit de
Nederlandse cultuurgeschiedenis, gekozen
uit het belangrijkste, beste en voor de basis
school en onderbouw voortgezet onderwijs
meest sprekende, dat deze te bieden heeft.
Het zou een kapstok moeten zijn met vol
doende houvast 'voor een leven lang leren en
beleven'. De vijftig vensters zijn dus ook geen
vaststaande normen, maar blikvangers. Niet
met de bedoeling om de blik te vernauwen,
maar om uitzicht te bieden op het rijke ver
haal van Nederland in de wereld. Aldus en
kele grepen uit het boekje dat bij de landelijke
canon verscheen. Wij willen hierbij de kantte
kening plaatsen dat de oudere geschiedenis
nagenoeg afwezig is en in geen verhouding
staat tot de periode na de Middeleeuwen. Een
reeds lang bestaande trend in het geschiede
nisonderwijs wordt dan ook met deze canon
niet omgebogen.

De commissie die de canon ontwikkelde
wil ook een lans breken voor een lokale ca
non. Zoals ze zegt: 'Zeker in het basisonderwijs,

TVE 2009 9
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De moord op Floris V in de omgeving van Egelshoek ten
zuiden van Hilversum.

en zowel om psychologische als praktische redenen
is er heel veel voor te zeggen om de nationale ca
non een lokale vertaling te geven. (...) Lokaal is
bij dit alles overigens zeker niet gelijk aan provin
ciaals. Juist in verhalen van mensen uit de buurt
kan heel veel doorklinken van de geschiedenis van
Nederland als land van migratie. Het liefst zag
onze commissie voor elke Nederlandse gemeente
een lokale canon voor het basisonderwijs ontwor
pen.'

Ook in het voortgezet onderwijs heeft de
canon zin. Alleen moeten op een aantal pun
ten, gedifferentieerd naar schooltype, andere
accenten worden gezet. De commissie geeft
een aantal suggesties, zoals vergroting, ver
breding en verdieping van de stof, aanbren
gen van meer samenhang, meer aandacht
voor abstracta en processen, meer aandacht
voor politieke en economische geschiedenis
enzovoorts. Het is die groep, waarop de regi
onale canon voor het gebied tussen Vecht en
Eem in het bijzonder mikt.

Een n ieu w e ziekte; de 'canonitis'

Op de website van entoen.nu (de stichting van
de canon) staat een rubriek Andere canons-, die
is onderverdeeld in thematische canons en
regionale canons. Als thematische canons
staan op de website onder meer de canon van
de rooms-katholieke kerkmuziek, de canon
van de geschiedenis in 50 verhalen en liede
ren, de canon van de Nederlandse klassieke
muziek, enzovoorts. Als regionale canons
treffen we onder meer aan die van Brabant,
Friesland, het bisdom Haarlem, het Groene
Hart; van gemeenten als Hoogeveen, Leiden,
Breda en Rijswijk. Er komen ook steeds meer
plannen voor canons bij; hier in onze streek
denkt de Vereniging Vrienden van Het Gooi
over een groene canon. Op zich is er niets mis
met het hanteren van dit didactisch hulpmid
del. Maar we moeten ervoor waken dat we
voortaan de wereld om ons heen alleen nog
maar definiëren in en opnemen als rijtjes van
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TER INLEIDING

titels. Dan is het hulpmiddel zijn doel voor
bijgeschoten en moeten we weer gaan naden
ken over een remedie tegen de nieuwe ziekte
van de canonitis. Dit is dus een van de nadeli
ge bijwerkingen van het gebruik van de ca
non.

Er is bovendien nog iets, waarvoor we
moeten oppassen. De canon is zoals bekend
bedoeld als een blik door de vensters van de
vaderlandse geschiedenis niet alleen op scho
len, maar ook daarbuiten. In de afgelopen
halve eeuw bleek de kennis van het eigen
vaderlandse verleden hoe langer hoe meer
vervaagd. Zelfs kamerleden wisten niet wie
Bonifatius was of plaatsten hem in een vol
strekt verkeerde periode. Heel lang was dat
voor niemand een bezwaar. Maar dit veran
derde allengs toen bleek dat steeds meer au
tochtone Nederlanders tot het besef kwamen
dat er geen collectief bindende niveau meer
tussen, en geen gezamenlijk herkende identi
teit meer bij hen bestond. Een en ander kwam
aan het daglicht in de confrontatie met de
veel herkenbaardere aanwezigheid van de
islam als referentiekader van veel allochto
nen.

Gevaar van vertekening
Tot een van de belangrijkste elementen van
zo'n collectieve identiteit of mentaliteit be
hoort, behalve bij voorbeeld de taal en de
godsdienst (in ons land eerder de christelijke
cultuur) en de gebruiken rond de belangrijk
ste feesten (Sinterklaas), ook het gezamenlijke
verleden. Nu is dit verleden tot op grote
hoogte een reconstructie van feiten in een
bepaald betekenisvol geacht verband, maar
dit doet niets af aan het feit dat zo'n zelfbeeld
in de loop van de tijd wel degelijk een reali
teitswaarde krijgt. De behoefte om zo'n natio
naal verleden te creëren kan evenwel leiden
tot een vertekend beeld van de geschiedenis.
En daarin zit dus de angel. Als we de ge

schiedenis recht doen dan kunnen we voor
het tijdvak tot en met de Middeleeuwen zelfs
helemaal niet spreken van vaderlandse of
Nederlandse geschiedenis, omdat in die peri
ode noch Nederland noch zijn voorganger de
Republiek als zodanig bestond. In het verle
den is vele malen de geschiedenis zo gemani
puleerd dat zij paste in het beeld dat men er
later van wilde hebben. Ook in de vensters
van de commissie zitten elementen die aan
de vertekening van de geschiedenis bijdra
gen. Bovendien, wanneer men een willekeu
rige andere groep deskundigen bijeen zou
zetten, waren er waarschijnlijk veel andere
vensters gekozen.

Over het nut van een canon en van de
vaderlandse geschiedenis zal het hier niet
gaan, en ook niet over de vraag of de canon
een noodgreep is, een poging om tegen het
afkalvend historisch besef van veel mensen,
jong en oud, op te treden.

R em edie tegen  de canonitis

Ik denk evenwel dat een geschiedeniscanon,
wil zij zinnig zijn, door een nadere geleding
van diezelfde canon de canonitis met de bo
vengenoemde nadelige bijwerkingen kan
tegengaan. Ik bedoel hiermee het ontwerpen
van regionale en vooral ook van lokale ca
nons. Zo'n geleding illustreert immers duide
lijk dat de geselecteerde onderwerpen -  de
vensters -  op het ene niveau (bijvoorbeeld
het nationale) meer of een andere betekenis
hebben dan op het andere niveau (het regio
nale of lokale). Zo wordt een vanzelfspreken
de relativering naar tijd en streek of plaats
ingebouwd. Want niet altijd en overal is het
verleden hetzelfde.

Tussen Vecht en Eem -  een geconstrueerde regio
Het lag enerzijds voor de hand dat er ook een
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HISTORISCHE CANON TUSSEN VECHT & EEM

aparte historische canon van het gebied tus
sen Vecht en Eem zou komen, omdat de
Stichting TVE de historische interesse van dit
gebied probeert te activeren, te bundelen en
te coördineren. Anderzijds heeft binnen het
gebied tussen Vecht en Eem het Gooi, het
kerngebied op de zandgronden, een ontwik
keling doorgemaakt die zich onderscheidt
zowel van het Vecht- als het Eemgebied. Tus
sen Vecht en Eem is zelfs een heel wat moder
nere constructie dan de nationale Nederland
se staat. Toch wordt hier op grond van het
bestaande samenwerkingsverband tussen
liefhebbers van de regionale en lokale ge
schiedenis voor deze vrij recente afbakening
gekozen. Vanuit historisch oogpunt zouden
hier dus vraagtekens bij gezet kunnen wor
den ware het niet dat de lokale canons van de
verschillende dorpen een relativerende func
tie kunnen hebben ten opzichte van een al te
samenhangend -  en derhalve onjuist histo
risch -  beeld dat de geconstrueerde regio
Tussen Vecht en Eem oproept. Met andere
woorden: zoals de regionale canon de natio
nale canon kan relativeren, kan de lokale
canon hetzelfde doen met de regionale canon.
Waar er sprake is van dezelfde parallelle ge
beurtenissen, zoals grensconflicten, invallen
van buiten of de strijd tegen het water kun
nen dwarsverbanden gelegd worden door
middel van verwijzingen.

De regionale geschiedenis als leidraad
In de regionale canon moeten tijdvakken en
onderwerpen aan bod komen die in de natio
nale canon niet of slechts in beperkte mate
zijn opgenomen, maar die juist in ons gebied
een dominante rol hebben gespeeld in de
streekgeschiedenis. Eerder wezen we al op de
ondergewaardeerde plaats van de oudere
geschiedenis in de canon van Nederland. Het
meest voor de hand liggende voorbeeld is
natuurlijk een venster over de erfgooiersorga-

nisatie. Straks gaan we daar dieper op in.
In de nationale canon staan onderwerpen

(vensters) die in de regionale canon niet voor
komen: zo ontbreekt in onze lijst met vensters
het item over de Romeinen (in de nationale
canon: de Romeinse limes). Waarom? In de
Gooi- en Vechtstreek zijn weliswaar Romein
se vondsten gedaan, maar onderzoek heeft er
niet of nauwelijks plaats gehad, zodat de
betekenis niet de gelijke lading kent zoals die
van de Rijnstreek. Het nationale venster Willi-
brord, de verbreiding van het christendom heeft
daarentegen wel een Gooise tegenhanger. We
noemen hier alleen de missionaris Liudger,
afkomstig uit de streek van Nederhorst den
Berg. Het nationale venster Tloris V, een Hol
landse graaf en ontevreden edelen kent ook een
Gooise pendant, alleen het accent ligt bij ons
veel meer op de edelen en hun versterkte
huizen. Wat in de Historische Canon tussen
Vecht & Eem ook grote aandacht krijgt en in
de nationale canon nauwelijks is de typische
grensfunctie van onze streek: vensters als
Veilig achter water en in vestingen en Niet altijd
goede buren besteden hier aandacht aan. Het
venster Tweede Wereldoorlog in de nationale
canon wordt hier onder andere toegespitst op
de bunker van Christiansen en Blaskowitz in:
Zenuwcentrum van Nederland tijdens de Tweede
Wereldoorlog.

Uit deze voorbeelden -  en er zijn er meer
te geven -  moge duidelijk zijn dat niet de
nationale canon en dus ook niet de vader
landse geschiedenis de leidraad is, maar de
regionale geschiedenis van de streek tussen
Vecht en Eem, die in veel gevallen andere
accenten legt. Natuurlijk, waar mogelijk zal
een verband gelegd worden met de vensters
van de 'grote' geschiedenis, maar niet altijd is
dit mogelijk. Steeds zal erop gewezen moeten
worden dat die grote geschiedenis veel meer
omvat dan alleen het uitzicht op het verleden
vanuit de nationale vensters.
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TER INLEIDING

De Dom van Utrecht, zetel van de bisschoppen van
Utrecht die veel invloed hadden in onze streek. Detail
van een Kruis-triptiek van de Meester van Frankfort,
circa 1485.

'

I

_______

Enerzijds verengt de regionale canon het uit
zicht, maar anderzijds verbreedt en verdiept
het dit juist. Onder meer ook omdat we ge
tracht hebben om aansluiting te vinden bij
hier in ons gebied nog zichtbare en tastbare
resten van het verleden, zoals de grafheuvels
tussen Hilversum en Laren, archeologische
vondsten als Frankische zwaarden, het kerkje
op de berg van Nederhorst den Berg, het
veenlandschap, het Muiderslot, de vesting
werken van de Hollandse waterlinie, de stel
ling van Amsterdam, de villawijken, enzo
voorts. Van groot belang voor de Vecht- en
Eemstreek is de middeleeuwse ontginnings-
geschiedenis die het land gemaakt heeft tot
wat het nu (nog) is. Deze ontginningsgeschie-
denis overstijgt de lokale en ook de regionale
kaders -  denk maar aan het groene hart van
Holland -  maar heeft in de nationale canon
geen enkel spoor achtergelaten. Onze keuze
voor de vensters is hierdoor mede bepaald.

D oelgroepen  van de
H istorische Canon tussen  V echt & Eem

De canon van TVE is voor iedereen bestemd,
maar meer in het bijzonder denken we aan de
leden van de historische kringen die bij TVE
zijn aangesloten en aan andere belangstellen
den in de regionale geschiedenis. Aan de
historische kringen in de regio wil onze ca
non bovendien een historische context bie
den, waarbinnen eventueel door deze krin
gen op te zetten canons een eigen invulling
krijgen. We zijn dus erg vóór het ontwikkelen
van lokale canons in ons gebied, zoals ook al
uit het voorgaande duidelijk mag zijn.

Niet minder denken we aan docenten in
het voortgezet onderwijs. Deze laatste groep
is in het algemeen niet of nauwelijks op de
hoogte van de regionale geschiedenis. Deze
canon kan zeker voor hen daartoe de kap-
stokfunctie vervullen die de nationale canon
voor de Nederlandse geschiedenis wil zijn.
Ook leerlingen uit het voortgezet onderwijs
kunnen met behulp van educatief materiaal
en andere hulpmiddelen en enige steun van
hun docent in onze canon veel van hun ga
ding vinden.

D e verhoud ing  tussen  de regionale en de
lok a le  canons

Wat geldt voor de verhouding tussen de nati
onale en de regionale canon geldt dus ook
voor de verhouding tussen regionale en loka
le canons. De vensters van de regionale ca
non mogen niet normatief zijn voor de ven
sters van lokale canons. Nog meer dan bij de
canon van het gebied tussen Vecht en Eem
het geval is, zullen de onderwerpen van de
lokale canon moeten aansluiten bij tastbare
en toegankelijke overblijfselen van het verle
den. Dus niet zo zeer over de lokale situatie
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De Muiderkring, v.l.n.r.: P.C. Hooft (baljuw van het
Gooi, zijn vrouw Leonora Hellemans, Maria Tesselscha-
de, Joost van den Vondel, Maria Roemersdr. Visscher
(zittend), vermoedelijk Caspar van Baerle, geheel rechts
Constantijn Huygens. Schilderij door Hendrik Willem
Cramer A zn, 1809-1874 (coll. Stichting Rijksmuseum
Muiderslot).

overstijgende onderwerpen als de erfgooiers-
organisatie, maar wel over een specifieke
Blaricumse boerderij, of over stukjes bewaard
gebleven engen in Laren en het standbeeld
van de erfgooier in Hilversum. Een verwij
zing naar de erfgooiersvereniging in de regi
onale canon kan dan dienstig zijn. Die lokale
canon zal ook gemakkelijker moeten aanslui
ten bij het basisonderwijs en de eerste jaren
van het voortgezet onderwijs. En ook hier
geldt dat de vensters van de lokale canons
het uitzicht op het Nederlandse verleden -

bezien vanuit de nationale vensters -  mis
schien wel vernauwen, maar anderzijds ook
weer helpen het inzicht te doen groeien dat er
in de geschiedenis nog veel meer te zien is en
bovenal dat die geschiedenis bij de eigen
voordeur begint.

Er is natuurlijk nog een gevaar: wanneer
de blik halt houdt bij de grenzen van het ei
gen dorp of de eigen stad blijft de lokale ge
schiedenis hangen in het luchtledige, wordt
het een eiland zonder verbindingen met de
vaste wal. Daarom is het noodzakelijk om te
verwijzen naar de verbanden en lijnen tussen
lokale, regionale en nationale -  en uiteraard
ook internationale -  geschiedenis, uiteraard
steeds als dit mogelijk is. Zelfs het signaleren
van het ontbreken van zo'n verband of lijn
kan dan heel illustratief zijn, ik haal maar
weer het voorbeeld van de Romeinen aan.

Resumerend: we hopen dat u met ons
mee wilt denken hoe we de regionale canon
als inspirerend fundament kunnen imple
menteren en een follow up moeten invullen.
Wij hopen dat een aantal historische kringen
de uitdaging aanpakt en het voorbeeld van
bijvoorbeeld Bussum wil volgen om een ei
gen historisch-lokale canon te ontwikkelen.
Zoals wij geprobeerd hebben om met de regi
onale canon niet op het niveau van de lande
lijke of lokale canon te gaan zitten, zouden
we de werkers aan een lokale canon willen
adviseren: ga niet op het regionale niveau
zitten, maar blijf in je eigen buurt en ga uit
van de visuele ankers die de vensters van de
lokale geschiedenis bieden! Dat versterkt de
samenhang en accentueert tegelijkertijd de
verschillen tussen de niveaus.

Ik durf zelfs een stap verder te gaan: noch
een regionale, noch een nationale canon kan
een bijdrage leveren aan de vorming van het
historisch bewustzijn als aan de lokale ge
schiedenis wordt voorbij gegaan.

Piet Leupen
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De Geologie tussen Vecht en Eem

Stuwwallen en glaciale bekkens domineren nog altijd een groot deel van
het Nederlandse landschap. Beide komen voor tussen Vecht en Eem.
De Gooise heuvels in het verlengde van de Utrechtse heuvelrug maken
deel uit van dezelfde beboste stuwwal die zich uitstrekt van de Aalberg
aan het Gooimeer tot de Grebbeberg aan de Nederrijn. De Eemvallei is
uitgediept door gletsjers uit de voorbije ijstijd.

Om de structuur en ontwikkeling van de
heuvelrug te begrijpen moeten we zelfs een
kleine twee miljoen jaar terug in de geschie
denis. ’Nederland' bestond nog niet als zoda
nig. Het was een onderdeel van het grote
Noordzeebekken. De kustlijn lag ruwweg ter
hoogte van de Belgische en Duitse grens.
Grote rivieren uit het oosten (Eridanos) en
het zuiden (Rijn en Maas) voerden zand en
grind aan en vulden de kustgebieden met
sediment. Langzaam maar zeker werd de
ondergrond van 'Nederland' gevormd. In het
noorden vooral door oostelijke zanden en in
het zuiden door zuidelijke zanden. De grens
lag ter hoogte van 't Gooi.

Eridanosrivier

De belangrijkste aanvoer van sediment kwam
van de machtige Eridanosrivier, de grootste
West-Europese rivier ooit, die 11 miljoen jaar
lang sedimenten uit Finland, Zweden, de
Baltische staten, Polen en Duitsland naar de
Noordzee afvoerde en zo het zuidelijke deel
van het Noordzeebekken opvulde. Uit Zwe
den bracht deze rivier spierwit zand naar ons
toe, het zogenaamde kaolienzand, dat voor
metselaars het toppunt van metselzand is.

Die aanvoer hield op toen 700.000 jaar
geleden gebergtevormende bewegingen in de
aardkorst grote veranderingen teweeg brach

ten in westelijk Europa. Denemarken kwam
omhoog, de Eridanos werd afgedamd en
verdween. Het gebied ten noorden van de
heuvelrug, ooit in de delta van de Eridanos
gelegen, werd een deel van de delta van de
Schelde, de Maas en de Rijn, aanstromend uit
het zuidoosten. Vanaf dat moment werden er
alleen bruine zanden aangevoerd (zie afbeel
ding). Tot ongeveer 150.000 jaar geleden had
het gebied rondom de huidige heuvelrug nog
geen eigen landschappelijke vorm. Het maak
te nog steeds deel uit van een grote rivier-
vlakte.

Klimaatwisselingen

Noordwest Europa was gedurende de laatste
twee miljoen jaar vele malen onderhevig aan
een wisseling van het klimaat. In koude tij
den groeiden de ijskappen aan de polen aan,
waardoor de zeespiegel wel honderd meter
daalde. De droge Noordzee verbond Neder
land met Engeland. Flora en fauna reageer
den hierop door migratie en verdwenen in
extreem koude tijden soms uit onze gebieden.

Saalien
Tijdens de voorlaatste koude periode, het
Saalien (ongeveer 370.000-130.000 jaar gele
den) bereikte het Scandinavische landijs ook
Nederland. Enorme gletsjers schoven de ou-
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Witte en bruine zanden van verschillende herkomst in de tijd.

Eridanos Witte zanden

Bruine zanden

Ca 2 miljoen jaar gel. Ca 1,8 miljoen jaar gel. Ca 300.000 jaar gel.

2 Miljoen jaar geleden, aan het begin van het Pleistoceen, lag het grootste deel van Nederland nog onder water.
Geleidelijk werd de zeebodem door de Eridanos en andere oostelijke rivieren opgehoogd met stenen, zand en klei. Ook
de Rijn droeg flink wat stenen bij. Nederland werd een rivierdelta.
1,8 Miljoen jaar geleden lag het Gooi op de grens van aangevoerde oostelijke (wit gekleurde) en zuidelijke (bruin
gekleurde) zanden, zodat we die beide in onze omgeving kunnen aantreffen.
300.000 Jaar geleden bereikten de oostelijke rivieren ons land niet meer. Erosiemateriaal uit het stroomgebied van de
Rijn en de Maas bedekt nu het Gooi en het grootste deel van ons land.

de rivierdalen, waaronder de Eemvallei, bin
nen. Uiteindelijk werd meer dan de helft van
ons land, ongeveer tot de lijn Haarlem-
Nijmegen, bedekt met een zeer dik pakket
landijs.

Stuwwallen
Tijdens het aangroeien van het ijs gleed het
als het ware over de ondergrond. Toen de
uitbreiding echter stopte zakte het ijs onder
zijn eigen gewicht weg in de ondergrond en
drukte hierbij langs de randen een wal op.
Een stuwwal werd gevormd. Uit het hoogte
verschil tussen de top van de stuwwallen en
de diepte van de glaciale bekkens kan afge
leid worden dat de minimale ijsdikte bij het
ijsfront 225 m. moet hebben bedragen.

Het hoogste punt in het Gooi is nu de
Tafelberg bij Blaricum (37 m boven NAP).

Andere hoge punten in het Gooi zijn onder
meer de Aardjesberg te Hilversum, Sint Jans-
kerkhof te Laren, de Trappenberg, Aalberg
(met klifkust) en Eukenberg te Huizen en de
Hengstenberg nabij Hollandsche Rading.

Maar ook in de Vechtstreek zijn opge
stuwde hoogten te herkennen, waarvan de
Berg te Nederhorst en Muiderberg de meeste
bekende zijn. Zowel in Eemland als de Vecht
streek zijn vele zandopduikingen bekend die
echter nu, door inklinking van het veen, vaak
niet meer herkenbaar zijn in het landschap.
Bovenop de stuwwallen kan men zwerfste
nen vinden waaruit blijkt dat het ijs tot boven
op de stuwwallen moet hebben gelegen. Deze
stenen, vaak duidelijk te onderscheiden van
de aanwezige (rivier)kiezels, werden vanuit
Scandinavië meegevoerd met het ijs. Een heel
bekende, grote kei, is 'de kei van Hilversum',
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Het ijsfront, ongeveer 200 meter hoog, in vergelijking
met het Hilversumse raadhuis, de Utrechtse domtoren
en de St Vituskerk te Hilversum (montage Geologisch
Museum Hofland).

*v J

die met de nodige moeite vanaf de hei naar
het centrum van Hilversum werd gebracht en
sindsdien een begrip is in de regio.

Smeltwaterdalen
Tegen het eind van de Saale-ijstijd, ongeveer
130.000 jaar geleden werd het warmer en
begon het ijs te smelten. Grote hoeveelheden
smeltwater, vermengd met zand, zochten een
weg naar lager gelegen delen in het zuiden
en het westen. Er ontstonden waaiervormige
zandlichamen, zogenaamde sandrs. Bussum
en 's-Graveland zijn op een sandr gebouwd.

Het Eemien: 15.000 jaar tropisch Nederland

Na de Saale-ijstijd steeg de temperatuur niet
alleen in Nederland, maar wereldwijd. Behal
ve de Scandinavische ijskap smolten hierdoor
ook delen van Antarctica en Groenland,

waardoor de zeespiegel aanzienlijk steeg, tot
zo'n 1 a 2 meter hoger dan nu. Omdat er geen
duinen waren werden grote delen van het
Nederlandse vasteland daarbij, voor het eerst
sinds 1,8 miljoen jaar, weer door de zee over
spoel d. Ook de Eemvallei, het stroomgebied
van het riviertje de Eem en uitgediept door
gletsjers uit de voorbije ijstijd, liep onder en
vormde een kleine binnenzee.

Flora en fauna
Pollenonderzoek heeft aangetoond dat er
tijdens het Eemien planten voorkwamen die
van een warm klimaat hielden. De 'subtro
pische' temperatuur maakte onze omgeving
ook heel aantrekkelijk voor dieren uit veel
warmere streken. Uit fossiele vondsten blijkt
dat naast bekende soorten als herten, paar
den en wilde varkens er ook bosolifanten en
nijlpaarden in onze streek moeten hebben
geleefd.
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Vorming van stuwwallen en sandr's (tekening Bart
Siebelink, met dank aan Goois Natuurreservaat).

In een bouwput te Bussum is duidelijk de gelaagdheid te
zien veroorzaakt door modderstromen ten gevolge van
het smelten van de ijskap aan het einde van voorlaatste
ijstijd, het Saalien.

W eichselien: een  n ieu w e barre w inter

Na een periode van weldadige warmte raakte
het noordelijk halfrond 115.000 jaar geleden
opnieuw in de greep van een lange barre
winter, die ruim 100.000 jaar zou duren. Deze
koude tijd werd wel onderbroken door korte
warmere perioden.

Het Scandinavische landijs breidde zich
opnieuw uit en gletsjers begonnen weer zuid
waarts te stromen. In tegenstelling tot de
voorgaande ijstijd bereikte het landijs ons
land ditmaal niet. Nederland werd echter wel
blootgesteld aan hevige koude, aangevoerd
door overwegend westelijke winden. De bo
dem raakte hierdoor eeuwenlang permanent
bevroren. De bossen verdwenen en er ont
stond een toendralandschap, waarin allerlei
nu uitgestorven zoogdieren, zoals de mam
moet, wolharige neushoorn, oeros en reuzen
hert rondtrokken.

Langdurige stormen bliezen zand van de
drooggevallen Noordzee naar onze streken,
vulden rivierdalen op en vormden een dik
pakket dekzanden, vooral tegen de hoge
stuwwallen. In de bodem vastgevroren keien
werden als het ware gezandstraald. We vin
den ze nu op de hei als de glanzende 'wind-
kanters' niet zelden verward met vuistbijlen!

H oloceen: een  relatief warm e tijd

Ongeveer 11.000 jaar geleden verbeterde het
klimaat weer en begon de relatief warme tijd
waarin wij thans leven. De Noordzee liep
weer vol en stond nu weer via het Kanaal in
verbinding met de Atlantische oceaan. Dit
veroorzaakte een stroming van de oceaan
richting Noordzee. De zanden die hierdoor
werden meegevoerd werden weer afgezet
tegen de ondiepten van het 'vaste' land en de
Nederlandse duinenrij werd gevormd. Zo
ontstond de definitieve vorm van Nederland.
Het opgestuwde Gooi werd geflankeerd door
natuurlijke veenmeren zoals het Horstermeer
te Nederhorst den Berg en Naardermeer bij
Naarden en de veenriviertjes Eem, Vecht én
de Drecht bij Loosdrecht. Later werd de
Vecht opgenomen in de Rijn-delta.

Z oeken  en bek ijken
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Te bezoeken plekken
• Geologisch Museum Hofland, Laren
• Sint Janskerkhof, Laren
• Aalberg aan het Gooimeer met klif

kust, Huizen
• Trappenberg, Huizen
• Eukenberg, Huizen
• Tafelberg bij Blaricum
• Hengstenberg, Hilversum/

Hollandsche Rading
• Aardjesberg, Hilversum
• De Kei, Hilversum
• De (kerk)berg, Nederhorst den Berg
• Horstermeer, Nederhorst den Berg
• Muiderberg, gemeente Muiden
• Naardermeer, Naarden
• Interessante plekken kunnen bezocht

worden aan de hand van de Aardkun
dige fietsroutes -  Aardkundig Monu
ment Stuwwal Het Gooi, uitgegeven
door het Goois Natuurreservaat.
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De eerste mensen in de regio

De oudste vondsten van de eerste mensen in onze regio dateren van
ongeveer 120.000 jaar geleden en stammen uit het Midden-Paleolithicum
(300.000-35.000 jaar v.Chr.). Deze vondsten zijn afkomstig van
Neanderthalers, een vroegere menssoort. Bewerkte vuurstenen zijn voor
het eerst gevonden in 1969 op de akkers van Natuurmonumenten in het
Corversbos te Hilversum. Ook op de stuwwal van Huizen is een Laat-
Neanderthaler vindplaats ontdekt. Samen met Mander (Overijssel) zijn het
Corversbos en de stuwwal te Huizen de enige drie plekken in Nederland
waar relatief grote concentraties van Neanderthalervondsten aan de
oppervlakte zijn gekomen.

De ontdekking in het Corversbos zorgde in
archeologische kringen voor de nodige ophef.
Niet eerder werden zo westelijk in Nederland
vondsten uit het Paleolithicum gedaan. De
ontdekker van de vindplaats, mevrouw
J. Offerman uit Kortenhoef, werd ook jaren
lang simpelweg niet geloofd. Haar volhar
dendheid in de jaren '70 heeft de ogen lang
zaam weer geopend voor deze bijzondere
vondsten.

De akkers in het Corversbos vertellen een
bijzonder verhaal over zeldzame kruiden en
gewassen, geologische formaties, historische
gebiedsontwikkeling en zeer oude archeolo
gische vondsten. De kleine 100 vondsten die
sinds 1969 zijn gedaan betreffen vuurstenen
schaven, krabbers en andere werktuigen en
afslagen van ongeveer 120.000 jaar oud.

De Neanderthalers

De Neanderthalers leefden in groepen en
maakten dankbaar gebruik van de uit het
noorden afkomstige vuurstenen die zij aan
het oppervlak aantroffen. Zij maakten er hun
werktuigen van. De vuurstenen zijn in de

voorlaatste ijstijd met het landijs meege
voerd. Toen het ijs smolt zijn ze in het land-
schap achtergebleven. De beschikbaarheid
van dit belangrijke materiaal om gebruiks
voorwerpen van te maken zal -  samen met
de aanwezigheid van voldoende voedsel
(dieren) en het hoger gelegen landschap -  de
reden zijn geweest voor de Neanderthalers
om zich in het Gooi op te houden. Op de ak
kers in het Corversbos zijn tot nu toe geen
jachtwapens of slachtattributen gevonden.
Wel bijvoorbeeld schaven en een steker,
waaruit kan worden afgeleid dat de bezighe
den van huishoudelijke aard zijn geweest.
Gedacht kan worden aan een kampement.
Zeer waarschijnlijk hebben rondtrekkende
groepen Neanderthalers het gehele Gooi ge
bruikt, want ook op andere plekken zijn losse
vondsten van Neanderthalers gedaan. In
2008 is bij Naerdincklant, de archeologische
afdeling voor Gooi- en Vechtstreek, weer een
aantal vondsten uit het Paleolithicum ge
meld. Enkele van deze vondsten zijn gedaan
op de Hengstenberg bij Hollandsche Rading.
Een voor Nederlandse begrippen zeldzame
vuurstenen spits is in de jaren '90 gevonden
op de Hoorneboegse heide te Hilversum. Het
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Klingschaaf, Hilversum-Corversbos (foto: ]. Offerman-
Heykens, vinder).

Pointe de Tayac spits van de Late Neanderthalers (ca.
55.000-35.000 jaar oud), gevonden op de Hoorneboegse
heide te Hilversum (foto: A. Dadema, vinder).

Eenzijdige vuistbijl (Biface Partiël, 3 aanzichten) van
kwartsiet uit stuwwal Huizen (tekening: B. Walet,
vinder).
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Foute beeldvorming uit het begin van de IFF eeuw van
een Neanderthaler.

betreft hier een zogeheten 'pointe de Tayac
spits' van de Late Neanderthalers en is circa
55.000- 35.000 jaar oud. Een andere be
langrijke laat-Neanderthaler-vindplaats (circa
50.000- 30.000 jaar oud) is gelegen op de
Noordoost zijde van de Stuwwal van Huizen.
Het vermoedelijke kampement in het Cor-
versbos zal daarom niet het enige zijn ge
weest.

Wie waren het precies?

De Neanderthalervindplaats in het Corvers-
bos en die op de stuwwal van Huizen spre
ken natuurlijk erg tot de verbeelding. Maar
wie waren de Neanderthalers nu precies?
Eigenlijk weten we daar nog maar weinig
van. Vanaf het moment dat de eerste schedel

in de 19e eeuw in het Duitse Neanderthal
werd ontdekt, kon men zich er weinig bij
voorstellen. Lange tijd werd gedacht dat het
onderontwikkelde mensen waren; ze werden
steevast wat aapachtig afgebeeld met lange
haren en baarden. Maar steeds meer groeit
het besef dat de Neanderthalers geen brute of
stumperige holenmensen met grote knuppels
en berenvellen waren zoals vaak is veronder
steld; veeleer waren ze als menstype op veel
vlakken superieur aan de huidige mens. Zo
waren ze veel beter bestand tegen zware kli
matologische omstandigheden, bijna twee
keer zo sterk en in de jacht opgewassen tegen
de grootste roofdieren. Ook op intellectueel
gebied waren zij niet onontwikkeld. Ze leef
den en jaagden in groepen. Dat vergde een
goede coördinatie, planning, communicatie
en vaardigheden. De oorzaak van het ver-
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Reconstructie van La Ferrasie-Neanderthaler (bron:
Wikipedia; coll. Musée National de Préhistoire des
Eyzies-de-Tayac).
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dwijnen van de Neanderthalers van het we
reldtoneel na een periode van ruim 200.000
jaar (de huidige mens bestaat pas zo'n 50.000
jaar) is nog altijd een groot raadsel.

Relatie met de Landelijke Canon
• Venster 1. Hunnebedden

Relatie met de tijdvakken
Commissie De Rooy
• De tijd van Jagers en boeren (tot het jaar 0)

Zoeken en bekijken
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Te bezoeken plekken
• Het Geologisch Museum Hofland te

Laren beschikt over een fraai ingerich-
te afdeling die geologie en archeolo
gie van het Gooi als één geheel belicht
met onder meer vondsten van vroege
en klassieke Neanderthalers.

• Corversbos, Hilversum
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Van prehistorie naar moderne tijden
Nederzettingen bi] Laren, Hilversum, Nigtevecht en Weesp

De overgang van Prehistorie naar moderne tijden in het gebied tussen
Vecht en Eem is nog altijd in de mist van de tijd gehuld. Er zijn twee
interessante overgangsmomenten aan te geven: de overgang van jagers/
verzamelaars naar de eerste boeren (van Steentijd naar de metaaltijden) en
de overgang van IJzertijd/Romeinse tijd naar de (vroege) Middeleeuwen.
De Aardjesberg op de Westerheide te Hilversum is een plek waar vondsten
zijn gedaan uit nagenoeg alle tijden. Vooral de vondsten uit de Late
Bronstijd/Vroege Ijzertijd zijn voor Nederland uniek. De Westerheide
bevat waarschijnlijk een van de grootste bewaard gebleven urnenvelden
(begraafplaatsen) van Nederland. Het is een raadsel waarom in de loop van
de Ijzertijd het Gooi ineens 'leeg' lijkt te zijn. Waar zijn alle bewoners
gebleven?

Van jagers/verzamelaars naar de
eerste boeren

De Aardjesberg ligt tussen de stuwwal van
Hilversum en die van Laren/Huizen en is
een oorspronkelijke keileemrest met het
hoogste punt op circa 15.50 m boven NAP.
De Aardjesberg en omgeving vormden een
zeer aantrekkelijke vestigingsplaats. Niet
alleen werden hier grote hoeveelheden vuur
steen gevonden en gebruikt, ook was er toe
gang tot (oppervlakte)water en was er een
gevarieerd, voedselrijk landschap (jagen en
verzamelen). Met zulke gunstige omstandig
heden is het niet verrassend dat op deze Wes
terheide van het Goois Natuurreservaat een
groot, beschermd terrein ligt van zeer hoge
archeologische waarde. In de loop van de tijd
zijn hier ook veel bijzondere vondsten ge
daan. Een voorbeeld is een in 1988 gevonden
vuurstenen, paleolithisch fragment van een
type bladspits dat tot dan toe niet in Neder
land was aangetroffen. Naast vondsten uit
het Paleolithicum en Mesolithicum zijn ook

resten aangetroffen van begravingen uit het
Neolithicum-(Midden-)IJzertijd, sporen van
bewoning uit het Neolithicum tot en met de
Ijzertijd en de Middeleeuwen -  waaronder
een fraaie en nog altijd duidelijk te herkennen
grenswal. Omdat alle tijden zijn vertegen
woordigd valt hier op archeologisch vlak een
letterlijke overgang waar te nemen van Steen
tijd naar metaaltijden en van een nomadisch
jagersbestaan naar de eerste permanente ne
derzettingen.

Vooral de vondsten uit de Late Bronstijd/
Vroege Ijzertijd zijn voor Nederland uniek.
Lange tijd begroef men mensen in de grond
en onder grafheuvels, maar daar kwam gedu
rende de zogeheten Hilversumcultuur
(Bronstijd) verandering in. Men ging de over
ledenen cremeren (verbranden) en deze nieu
we traditie zette zich voort in de Ijzertijd.
Echte grafheuvels zijn er sindsdien niet meer
opgeworpen. Toch zijn er op de Westerheide
wel drie heuvels aangetroffen die men in
later tijden ook ging gebruiken voor begra
vingen. In één grafheuvel zijn zelfs 32 (delen
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Archeologische tijdbalk (RACM).
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Opgraving van de boomstamkano uit de Ijzertijd te
Nigtevecht (foto: RACM).

giigrj f

f f *  IL •t

fc . :

.-« S i

W é

35 000

Oude
Steentijd

van) urnen met crematieresten gevonden.
Deze voor Nederland unieke vondst werd in
1855 gedaan door de Hilversumse notaris
Albertus Perk en de lokale veldwachter.
Maar er werden vooral vele kleine heuveltjes
opgeworpen waarin een asurn werd ingegra
ven. Door dit gebruik wordt wel gesproken
over de 'Urnenveldencultuur' (1100-500
v.Chr.). Vanaf de jaren '30 van de vorige
eeuw hebben amateurarcheologen vele waar
nemingen gedaan. Hieruit kan worden afge
leid dat de Westerheide qua oppervlakte
waarschijnlijk een van de grootste bewaard
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Grafheuvels -  de Zeven Bergjes -  op de Zuiderheide te
Laren (foto: jaap Groeneveld).
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gebleven urnenvelden van Nederland bevat
(circa 700 bij 900 meter).

Verdwenen bewoners, een milieuramp?

Hoewel in de Late Bronstijd en Vroege Ijzer
tijd het aantal inwoners in het Gooi tot grote
hoogten klimt, lijkt het in de loop van de Ij
zertijd ineens gedaan met de welvaart. Vanaf
die tijd worden nog maar sporadisch vond
sten gedaan. Het lijkt er ook op dat het ge
bruik van het grafveld in de Midden Ijzertijd
is gestopt. Waar men toen is gaan wonen en
waarom precies, is onbekend. Uit onderzoek
blijkt dat vanwege het intensieve gebruik van
het gebied door de bewoners -  in de Midden
Bronstijd leidde dit al tot de aanwezigheid
van grote stukken heide -  de grond steeds
meer verschraalde, met name in de armere
delen van het landschap. Wellicht namen de
nederzettingen dusdanige vormen aan dat er

op kleine schaal een milieuramp plaatsvond.
Maar er zijn ook andere verklaringen moge
lijk, bijvoorbeeld de introductie van ijzeren
landbouwwerktuigen als de ploeg. Dit leidde
mogelijk tot een trek naar de meer vruchtba
re, kleirijke gebieden van de Vechtstreek en
wellicht ook naar Eemland of de hoogveen
gebieden aan de randen van het Gooi. Of
heeft er misschien een epidemie onder mens
of dier geheerst? We kunnen er slechts naar
gissen. Misschien dat onderzoek in de toe
komst meer duidelijkheid kan geven.

De Vecht in de Ijzertijd druk bevaren

In de Vechtstreek duiken de laatste jaren
steeds meer vondsten uit de Ijzertijd en de
Romeinse periode op. Bijzonder zijn enkele
IJzertijdkano's, zoals de rond 1880 bij de uit
breiding van Fort Nieuwersluis gevonden
uitgeholde boomstam 'die kennelijk tot een
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Scherf met enkele ingekraste letters uit de Romeinse tijd,
gevonden op de Aardjesberg te Hilversum.
(foto: A. Cruysheer).
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schuitje had gediend'. Eind jaren '50, begin
jaren '60 van de vorige eeuw werd te Nigte-
vecht 'een overblijfsel van een primitief vaar
tuig' aangetroffen. Een unieke vondst, die
helaas niet nader werd onderzocht. In 1987
vonden twee jongens pal ten noorden van de
kern Nigtevecht in de Aetsveldse polder een
eikenhouten boomstamkano van 8,5 meter
lang, tezamen met enkele scherven. Nader
onderzoek wees uit dat het ging om een voer
tuig uit ca. 600 v.Chr.

Er zijn meer vondsten bekend in de
Vechtstreek uit de Ijzertijd en de Romeinse
tijd. Een duidelijke nederzetting werd slechts
twee kilometer noordelijker dan de aange
troffen boomstamkano gevonden, in het
Noord-Hollandse deel van de Aetsveldsche
polder ten zuiden van Weesp. In 1958 ont
dekte de Stichting voor Bodemkartering uit
Wageningen hier een IJzertijdvindplaats uit
de Midden en Late Ijzertijd. In 1966 werden
hier bij opgravingen, naast aardewerk, ook
houten paaltjes, een bronzen mantelspeld,
een weefgewicht, spinklosjes, ijzerslakken en

beenderen van huisdieren en steur gevonden.
De conclusie luidde dat de oeverwal om
streeks 300-200 v.Chr. intensief bewoond
moet zijn geweest. Romeinse vondsten uit de
l e, 2e en 4e eeuw n.Chr. zijn onder meer uit de
grond gekomen te Vreeland, Nederhorst den
Berg en Muiderberg. Uit Loenersloot is een
prachtige Romeinse grafsteen uit de 2e eeuw
bekend, waarvan de oudste gegevens stam
men uit de 16c eeuw. Het is nog onduidelijk
of deze ter plaatse is opgegraven.
Alle bekende IJzertijd-vindplaatsen liggen op
de stroomrug van de oorspronkelijke loop
van de Vecht/Angstel. Vindplaatsen uit de
Ijzertijd in het noordelijk deel van de Vechts
treek zijn tot nu toe alleen bekend uit Baam-
brugge en in de Aetsveldsche polder tussen
Abcoude en Weesp. Mogelijk duiden de
boomstamkano's bij Nigtevecht op een derde
nederzetting. De nog weinig onderzochte
Vechtstreek vormde in de Ijzertijd en de Ro
meinse tijd een verbindende schakel tussen
het Oer-IJ/Noord-Hollandse strandwallen en
het Midden- en Zuid-Nederlandse rivieren
gebied. Mogelijk vormde het Gooi vooral in
het begin van de Ijzertijd deze verbindende
schakel.

A rcheologisch detectivew erk

De afname in vondsten na de Bronstijd in het
Gooi en de toename van vondsten in vooral
de Vechtstreek uit de Ijzertijd en de Romein
se tijd lijken met elkaar in verband te staan.
Het lijkt er sterk op dat men in die tijd, na een
periode van vele duizenden jaren, uiteinde
lijk overstapte naar minder jacht en juist meer
landbouw, veeteelt en visserij.

De vroegste bewoningsgeschiedenis het
Gooi, Eemland en de Vechtstreek kan alleen
worden gereconstrueerd aan de hand van
vondsten uit de bodem. Voor archeologen is
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elke vondst weer een nieuw puzzelstukje dat
daaraan bijdraagt -  net zoals een vingeraf
druk belangrijk is voor een detective. Het
blijft daarom van groot belang dat vondsten
altijd gemeld worden, dat hiervoor in de toe
komst meer aandacht komt en dat er meer
archeologisch onderzoek plaatsvindt.

Relatie met de Landelijke Canon
• Venster 1. Hunebedden
• Venster 2. De Romeinse limes 47-ca. 400

Relatie met de tijdvakken
Commissie De Rooy
• De tijd van jagers en boeren (tot het jaar 0)
• De tijd van Romeinen en Germanen (0-500)

Zoeken en bekijken
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Te bezoeken plekken
• De Aardjesberg, Westerheide en Zui-

derheide in het Goois Natuurreser
vaat.

• Geologisch Museum Hofland, Laren
• Gemeentemuseum Weesp
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Kerstening & Frankisering

Een van de meest fundamentele gebeurtenissen in Europa was de komst
van het christendom. Uiteraard bereikte die religie ook ons land.
Missionarissen, veelal Angelsaksische religieuze leiders, verkondigden het
evangelie. Willibrord (t 739) en Bonifatius (t 5 juni 754) waren de
kampioenen van de Nederlandse kerstening: de bekering tot het
christendom (kersten is een oude vorm van het woord christen), gevolgd
door de uit onze streken afkomstige Liudger. Daarbij kregen zij
ondersteuning van de Frankische koningen. Op hun beurt ontvingen deze
van de geestelijkheid ideologische instrumenten om naar Romeins model
een nieuw keizerrijk op te bouwen. Kerstening en 'Frankisering' gingen
dus gelijk op.

De Franken

Nadat in de vijfde eeuw het Romeinse Rijk
knock-out was geslagen, namen de Merovingi-
sche Heerkönige (stamhoofden annex leger
leiders) geleidelijk de macht over. Het duur
de echter nog lange tijd voordat zij de noor
delijke Nederlanden innamen. Om en nabij
630 wisten Frankische krijgers Utrecht in de
as te leggen. Daarna stichtte de Frankische
koning er een kerkje in het Romeinse castel-
lum. Pas tegen het jaar 720 lukte het om de
Hollandse en Utrechtse gebieden onder Fran
kisch bewind te brengen. De Friezen bleven
hardnekkig verzet bieden, maar moesten het
hoofd buigen voor Karei Martel 'De strijdha
mer' (714-741) en Karei de Grote (768-814).
Deze oorspronkelijke hoffunctionarissen van
de Merovingers hadden de macht overgeno
men en een eigen dynastie gesticht. Aanvan
kelijk noemden zij zich Pippiniden, naar Pip
pijn I, en later Karolingen, naar Karei Martel.

De Karolingen gaven hun getrouwen en
krijgers als beloning land in leen. Dat kon
gaan om in beslag genomen kerkelijke goede

ren of om stukken van koninklijke domeinen
of veroverde gebieden. Daarnaast vergaven
zij hoge wereldlijke en kerkelijke ambten,
zoals dat van graaf of bisschop. Het Nardin-
clant, zoals Gooiland toen werd genoemd,
werd ook in leen uitgegeven. Dat moet er
gens halverwege de negende eeuw zijn ge
beurd. De gelukkige ontvangers waren de
Hamalanders of Meginhardi. Geestelijken die
daar aangesteld of aanwezig waren, hadden
ook bezit in die streek. In hun machtsvor
ming werden de Karolingen echter onderbro
ken door de Noormannen, die ongewild een
grote invloed op de ontwikkeling van het
Nardinclant hebben gehad.

Tijdens de Noormannenstormen had de
bisschop van Utrecht zijn toevlucht in Deven
ter gezocht. Daar zwaaiden de Hamalanders
ook de scepter. De hoge geestelijke kreeg die
bescherming echter niet voor niets. Ondanks
dat hij alles in het werk stelde om zijn bezit te
behouden, moest de bisschop in ruil voor het
geboden onderdak gebied afstaan. De Hama
landers wisten zo grote delen van het bis
schoppelijke grondbezit te verkrijgen, waar-

TVE 2009 29



HISTORISCHE CANON TUSSEN VECHT & EEM

Willibrord als aartsbisschop, geflankeerd door twee
diakens. M iniatuur uit ca. 1000 (coll. Het Utrechts
Archief).
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onder de gronden in Nardinclant. Voor de
vorm heette dit een uitgifte in leen. Samen
met het al verworven deel bestierden de Ha-
malanders rond 920 een enorm gebied, glo
baal gelegen tussen de rivieren de Vecht en
de Eem.

Het bisdom wist desondanks Gooise
grond te behouden, zij het weinig. Dat gerin
ge bezit werd omstreeks 1100 overgedaan
aan het kapittel van Sint-Jan. Een kapittel is
een aan de kerk gebonden gemeenschap van
geestelijken die zich aan de kerkelijke regels
of canones hielden; de zogenoemde kanunni
ken. Veel eerder al, in 968, had graaf Wich-
man van Hamaland het Nardinclant met alles
wat daarbij hoorde, dus met inbegrip van de
inwoners, geschonken aan het vrouwen
klooster Elten.

Bonifatius, die ook in onze streken werkte, wordt ver
moord door 'zijn Friezen'. Fragment van een miniatuur
in 'Sacramentarium Gregorianum', Fulda ca. 975 (coll.
Universitatsbibliothek Gottingen).
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D e kerstening

Na de successen van Karei Martel begon Wil
librord in Utrecht met de restauratie van de
kerkjes in het castellum. Hij wijdde het be
langrijkste godshuis aan Sint Maarten, de
beschermheilige van de Merovingen. Het
fungeerde als missiepost. Ondertussen was
vanuit Engeland een zekere Wynfreth aange
komen. Hij kreeg van de paus opdracht het
missiewerk in de Nederlanden voort te zetten
en koos, om zijn werk beter te kunnen uitvoe
ren, een 'artiestennaam': Bonifatius.

Zowel Willibrord als Bonifatius hebben
onze streken aangedaan. Bonifatius' belang
rijkste doel was de bekering van de Friezen.
Deze sloegen hem echter na een preek zonder
pardon dood. En er was meer tegenslag. De
kerstening verliep veel langzamer dan werd
gedacht en gehoopt. De missionarissen kre
gen het niet voor elkaar om alle heidense
gebruiken en rituelen uit te roeien. Daarom
gingen ze over tot 'hergebruik': samensmel
ting van het oude met het nieuwe. Heidense
feesten en góden werden vermengd met
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Jan van Goyen, 'Het Stift te Elten' (colt. Rijksmuseum
Amsterdam).
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christelijke riten en heiligen. Het bekendste
voorbeeld is natuurlijk het winterfeest van
het licht. Dat werd kerstmis, de geboorte van
Jezus Christus. Wat de samensmelting ook
zeer bevorderde was de vestiging van kloos
ters in heidens gebied, evenals het stichten
van christelijke kerken op plekken waar tot
dan toe heidense afgoden werden vereerd.

Dat was de geestelijke kant van de zaak.
Maar er mocht één praktisch aspect absoluut
niet over het hoofd worden gezien: de sa
menwerking met wereldlijke machthebbers.

Bonifatius schreef al: 'Zonder de bescherming
van de Frankische vorsten kan ik de gelovi
gen niet besturen en kan ik evenmin de pries
ters, geestelijken en monniken verdedigen.
En zonder hun mandaat en gezag kan ik de
heidense riten en de verering der afgoden in
Germanië niet verhinderen'.

Met de dood van Bonifatius kwam aan de
verspreiding van het christelijk geloof geens
zins een eind. Zijn opvolger Liudger (t 809) -
afkomstig uit Werinon (Nederhorst den Berg)
waar hij de kerk stichtte -  zette het werk
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De toren van de Stiftskerk Elten
(foto Gerdis Michielse-Oud).
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voort. Hij predikte vanuit het klooster Wer
den, niet ver van Essen aan de Ruhr gelegen.
Rond het jaar 900 behoorden zowel de kerk
met kerkelanden in Muiden als de oudst be
kende Gooise kerk met bijbehorend kerke-
land tot de kloosterbezittingen. Zoals gezegd
kreeg het klooster Elten ruim zeventig jaar
later vaste voet in de streek. Muiden en
Weesp kwamen in handen van de Utrechtse
kerk.

De ontvangst en acceptatie van het chris
tendom in Gooiland werden in de tiende
eeuw vooral via Werden en Elten bevorderd
en verankerd. Die invloed is nog steeds zicht
baar in de vorm van de kerken die gewijd
zijn aan de patroonheilige van Elten: Sint
Vitus. Heiligen waren de meest standvastige
getuigen van het christelijk geloof. Ze waren
er bovendien dikwijls voor gestorven. Als

martelaren stonden zij voor de overwinning
van de geest op het lichaam en vooral van het
leven op de dood. De heilige was via de zo
genoemde relieken -  stoffelijke resten zoals
schedels en botten, nagels of haren -  ook echt
fysiek aanwezig. Kort gezegd waren zij de
bemiddelaars tussen God en de gelovigen.
Van hun vaak wonderlijke en van vroomheid
doordrenkte levensgeschiedenissen (vitae of
heiligenlevens) werden compilaties gemaakt.
De bisschoppen en de priesters gebruikten
die samenvattingen als basis voor hun pre
ken.

Op deze manier konden de geestelijken
het christelijk geloof prima verspreiden. De
acceptatie daarvan verbonden zij aan de eer
ste levensbehoeften. Elten had namelijk de
meeste grond in handen en de Gooise land
bouwers konden het zich niet permitteren om
tegen de christelijke leer in te gaan. Toen de
kerstening zo'n beetje was voltooid, was het
tijd om de kerkelijke organisatie verder vorm
te geven.

Relatie met de Landelijke Canon
• Venster 3. Willibrord 658-739
• Venster 4. Karei de Grote 742-814

Relatie met de tijdvakken
Commissie De Rooy
• De tijd van de Romeinen en Germanen

(0-500)
• De tijd van monniken en ridders

(500-1000/1200)

Zoeken en bekijken
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Oude foto met zicht op de Stiftskerk van Elten vanaf de
weg tussen Zevenaar en Emmerik.
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Te bezoeken plekken
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Het Sint Janskerkhof met de
doodwegen

Geen enkele locatie in de regio heeft een doorlopende geschiedenis van
meer dan 1400 jaar. Het Sint Janskerkhof in Laren heeft die historie wel.
Ook de oudste legendes gaan over deze plaats, die volgens een aantal
deskundigen nog steeds een grote kracht bezit. Het is een bijzondere en
mystieke plek. Over het ontstaan en de vroegste geschiedenis kunnen we
alleen maar veronderstellingen formuleren, omdat betrouwbare bronnen
doorgaans ontbreken. Zeker is dat er vanaf de oudste bronnen sprake is
van een verering van de locatie van het kerkhof. Die verering duurt tot op
heden voort

Het kerkhof met kapel

De kerstening van ons gebied met de stich
ting van de eerste kerken in Nederhorst den
Berg, Naarden en Muiden vindt plaats rond
900. Gezien de geringe bevolkingsdichtheid is
het niet aannemelijk dat er in het Gooi in die
tijd naast Naarden een tweede kerk met paro
chie heeft bestaan. Mogelijk is er snel na de
kerstening op de heuvel van het latere Sint
Janskerkhof een houten kapel gebouwd.
Vaak werden heidense plekken, bijvoorbeeld
een Wodanseik of een heidense Germaanse
offerberg, tot christelijke heilige plekken ver
klaard.

Zo verhaalt een oude legende over een
verdwaalde pelgrim uit het Heilige Land die
op 22 juni 893 op de heide door rovers wordt
overvallen en vermoord. De rovers vinden
een zilveren doos met menselijke beenderen.
De doos nemen zij mee maar de beenderen
gooien ze weg. De volgende dag ziet een her
der de beenderen vastzitten in de grond en
licht uitstralen. Het bericht over dit wonder
verspreidt zich snel en al op 24 juli komen
mensen van heinde en verre. De omgebrachte
pelgrim blijkt enkele dagen daarvoor tegen
iemand uit de omgeving te hebben gezegd

dat het botten van de heilige Johannes zijn.
Na het ter plekke opdragen van een Heilige
Mis laten de beenderen los uit de grond. Op
de plek komt een kapel te staan en ieder jaar
wordt daarheen een processie gehouden. De
pelgrim is als eerste op die plek begraven.

Kerk en nederzetting bij het kerkhof

De middeleeuwse kapel is in die tijd niet het
enige gebouw op de heuvel. Uit grondonder
zoek is gebleken dat aan de zijde van het hui
dige Laren een aantal boerderijen heeft gele
gen. Door het verbouwen van gewassen
verandert de samenstelling van de grond. De
dikte van het zwarte teelaardedek, of enkaar-
delaag, geeft een indicatie van de duur van
het gebruik van de grond. Er wordt veron
dersteld dat op de heuvel vanaf circa 600 tot
het einde van de 15e eeuw een kleine neder
zetting heeft bestaan, van ongeveer acht wo
ningen met elk een huiskamp.

Rond de l l e eeuw bezit het kapittel van
Sint Jan in Utrecht gronden ten zuiden van
het Gooi (De Vuursche). Het is goed mogelijk
dat er in die tijd een relatie heeft bestaan tus
sen het kapittel en de kapel op het kerkhof in
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Schets van het voormalig kerkje op Sint Janskerkhof op
basis van De Ronde Kaart van Gooiland, ca. 1520.
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Kaart omgeving Sint Janskerkhof met de loop van de
zeven doodwegen (detail van topografische kaart van
1848, doodwegen aangedikt).

het Gooi. Dit kan de reden zijn dat de be
schermheilige van de kapel Sint Jan
(Johannes de Doper) was. Dit in tegenstelling
tot de andere kerken in het Gooi, die Sint Vi
tus als beschermheilige hebben net als het
Jufferenstift bij Elten dat in 968 de eigenaar
van een groot deel van het Gooi werd. Het
kan ook zijn dat de kapel is opgericht kort na
de machtsovername in 719 door de Franken.
Zij beleden en verspreidden het Christendom
en hebben mogelijk om die reden de doopka
pel vernoemd naar Johannes de Doper. Een
derde verklaring kan zijn, dat de heidense
feesten op 24 juni na de kerstening zijn ge
koppeld aan de naamdag van Sint Jan.

Pas in 1306 vinden we de eerste vermel
ding van een kerk met parochie in Laren, in
die tijd Sint Janskerkhof. Deze kerk dient dan
als parochiekerk voor Bussum, Hilversum,
Laren en Blaricum. In 1350 komt Bussum on
der de parochie van Naarden en in 1416
wordt de kapel te Hilversum parochiekerk.
In 1521 bouwt Laren de huidige kerk bij de
brink. Door het ontstaan van kerken in elk
dorp raakt de kerk op het Sint Janskerkhof in
verval. In 1586 wordt deze afgebroken.

De doodw egen

Doodwegen lopen van omliggende dorpen in
een rechte lijn over de heide naar het Sint
Janskerkhof. Na de kerstening moesten de
doden in gewijde grond worden begraven. In
het toenmalige, dun bevolkte Gooi zal dit in
Naarden of het Sint Janskerkhof zijn geweest.
De grote afstand naar Naarden en de bijzon
dere verering voor het kerkhof hebben onge
twijfeld bijgedragen tot de keus van de bewo
ners in het zuiden van het Gooi om zich daar
te laten begraven. In de middeleeuwen be
stond in de Lage Landen de bepaling dat een
dode over de kortste afstand, dus in een rech-
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Het Sint Janskerkhof gezien richting Laren met de om
walling en de graven die met een kei waren gemarkeerd,
aquarel Jacob Cats, ca. 1790 (particuliere collectie).
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te lijn, naar de laatste rustplaats moest wor
den gedragen. Deze motieven zullen al in de
middeleeuwen hebben geleid tot een aantal
rechte paden vanuit verschillende richtingen,
van de toenmalige nederzettingen in het zui
den van het Gooi naar het Sint Janskerkhof.
Deze doodwegen waren zeker geen brede
wegen maar, gezien de intensiteit van het ge
bruik, meer heidepaadjes.

De verering van de plek van het kerkhof
is wellicht al vanaf de kerstening gekoppeld
geweest aan de functie van bedevaartplaats.
Ook na ongeveer 1700, wanneer de doden bij
de kerk in de eigen dorpen worden begraven,
blijft de verering van deze plek in stand en
zullen de doodwegen nog zijn gebruikt, al
leen nog minder intensief. In het huidige
landschap en op kaarten vanaf het begin van
de 17e eeuw zijn doodwegen op het Sint Jans

kerkhof terug te vinden. Het is lastig aan te
tonen dat de huidige doodwegen en de dood
wegen van de kaarten allemaal zijn terug te
voeren op de middeleeuwse doodwegen.
Middeleeuwse paden die mogelijk als dood
weg dienden, hebben later wellicht een ande
re functie gekregen. Een postkoetsroute bij
voorbeeld, met een halteplaats bij het Sint
Janskerkhof. Waarschijnlijk valt een aantal
middeleeuwse doodwegen samen met de
huidige doodwegen en die op oude kaarten.

Bedevaart en processie

Motieven voor de bijzondere verering van
het kerkhof zijn te vinden in oude legendes
en geschriften. Een legende die in 1572 al oud
was verhaalt over twee rovers die de borsten
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Gezicht richting Laren met links de ingang van het Sint
Janskerkhof, tekening James de Rijk, 1840 (coll. Museum
Hilversum).
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van drie jonge maagden afsnijden en vervol
gens bij een boerderij aankloppen met de
vraag om het vlees te koken. Het water werpt
het vlees eruit. De vrouw die de rovers heeft
ontvangen blijkt de moeder van de drie
maagden te zijn en zij bemerkt de misdaad.
Men wil een kapel stichten bij een waterkom
(de Coesweerd te Laren) maar tot driemaal
toe worden de fundamenten de volgende
ochtend teruggevonden op een heuvel op de
heide. Ten slotte bouwt men daar de kapel,
brengt er offers ter ere van Johannes de
Doper en brandt er wierook om het koren.

Lambertus Hortensius (zie voor hem ven
ster 11) schrijft in 1564 over het vervallen
kerkje op het Sint Janskerkhof als een geliefd
bedevaartsoord. Er worden graangewassen
geofferd als votief of dankgeschenk aan Sint
Jan. Hij meldt dat op 24 juni, de langste dag,
een wat woest volksfeest plaatsvindt ter ere

van Sint Jan. Dit feest draagt verscheidene
voorchristelijke elementen in zich en roept zo
herinneringen op aan de Germaanse midzo-
mernachtfeesten ter ere van de zonnegod Bal
der.

Bij de reformatie worden rond 1580 de
kerken, kerk- en armengoederen van de ka
tholieken afgenomen. Kerkdiensten worden
verboden, zo ook die in de kerk op het Sint
Janskerkhof. Uit een bevelschrift van de Sta
ten van 25 juni 1586 blijkt dat de katholieken
hun toevlucht hebben genomen tot de verla
ten kerk op het Sint Janskerkhof. De kerk
wordt nog datzelfde jaar afgebroken maar
ook daarna blijven de katholieken een grote
eerbied houden voor het kerkhof. Men blijft
geloven dat daar verscheidene mirakelen zijn
gebeurd. De plek blijft in gebruik als bede
vaartplaats en begraafplaats.

In de 17e eeuw wordt verschillende malen
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geklaagd over katholieken uit Laren en om
liggende dorpen die op bedevaart gingen
naar de resten van de kapel of op het kerkhof
rond liepen. De bedevaart groeit uit tot de
Sint Jansprocessie. In de tijd van geloofsver
volging wordt die heimelijk rond midder
nacht gelopen. Omstreeks 1800 vindt de pro
cessie weer overdag plaats om in 1822 door
de regering te worden goedgekeurd. Nog
jaarlijks wordt de processie in Laren op of
rond de Sint Jansdag, 24 juni georganiseerd.
Als rustaltaar wordt in 1892 op het Sint Jans-
kerkhof de nu nog bestaande kapel gebouwd.

Zoeken en bekijken
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• De Doodweg parallel aan de Bachlaan

te Hilversum
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De erfgooiers

Bijna dertig jaar geleden, op 28 april 1979, werd de laatste algemene
ledenvergadering van de erfgooiers gehouden in de Grote Kerk te Naarden.
Daar werd besloten tot de definitieve opheffing van een organisatie die
eeuwenlang de belangen van haar leden had behartigd. Zij zag zich
genoodzaakt haar gronden te verkopen. Voor woningbouw aan gemeenten
en voor behoud van natuurschoon van bossen en heiden aan het Gooisch
Natuurreservaat (GNR). Wie waren nu eigenlijk die erfgooiers?

We komen de erfgooiers voor het eerst dui
delijk tegen in bronnen uit de Late Middel
eeuwen. Alleen heten zij dan nog niet erf
gooiers; deze benaming stamt uit de zeven
tiende eeuw. Zij noemden zich in die tijd
'waerslude', naar het Middelnederlandse
woord 'waer' of 'ware', dat betekent: 'recht op
het gebruik van de gronden die onverdeeld
zijn'. Waerslude waren dus mensen die de
onverdeelde gronden rond hun dorp moch
ten gebruiken.

De meeste gronden waren in een groot
deel van de Middeleeuwen nog onverdeeld.
Dat wil zeggen dat ze geen eigendom van
afzonderlijke boeren waren. Er was wel een
eigenaar van de gronden in Gooiland, name
lijk het klooster Elten bij Emmerik. Dit kloos
ter had Het Gooi met rechten en gronden in
de tiende eeuw gekregen. Maar de bewoners
van het gebied hadden van oudsher een ge
bruiksrecht op die gronden en Elten heeft dit
gewoonterecht altijd moeten respecteren. Zo
was dat tijdens een groot deel van de Middel
eeuwen: grondeigenaren moesten accepteren
dat derden ook rechten op hun gronden had
den. De benaming voor een dergelijk door
velen gebruikt gebied is 'gemeente' of 'meent
(e)'. De gronden werden daarom ook wel
genoemd: de 'gemene waeren' of 'het Ge-
meenlant van Goylant'.

Het ging hier om graslanden op de lager

gelegen gedeelten - meestal langs de voorma
lige Zuiderzee - akkers (engen) rond de dor
pen en woeste gronden. Die laatste gronden
waren nog niet in cultuur gebracht en beston
den uit stukken heide, grassen, riet en struik
gewas met her en der wat boompartijen, dit
alles bezaaid met keien. Toch waren deze
woeste gronden van groot belang, omdat ze
een grote bijdrage leverden aan het agrari
sche bestaan. De heideplaggen dienden om
de engen te bemesten, de schapen graasden
op de heiden, de struiken trokken de bijen
aan die de boeren hielden, het hout van de
bomen en de stenen, het grind, leem en zand
werden gebruikt voor de bouw van boerde
rijen, stallen, hekken, wagens en huisraad.

Hechte organisatie

Het ligt voor de hand dat de boeren zorgvul
dig waakten over hun gebruiksrecht. Toen in
de Late Middeleeuwen de bevolking toenam
en in het herbouwde Naarden ook nieuwko
mers zich vestigden, moest hiervoor een deel
van de woeste gronden worden opgeofferd.
Daarnaast kregen ontginners toestemming
van de landsheren om woeste gebieden in
cultuur te brengen. Hierdoor werd het onge
deelde, door de 'gewaarden' gebruikte gebied
niet alleen ingesloten, maar in feite ook klei-
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Ferdinand Hart Nibbrig (1866-1915), De Erfgooiers,
de  Kaerels, olieverf op doek (particuliere collectie).

ner, terwijl het aantal gebruikers bleef groei
en. Dit is de voornaamste reden dat zij zich
aaneensloten tot een hechte organisatie, met
de bedoeling om buitenstaanders en nieuw
komers voortaan af te houden van het ge
bruik van die 'gemene' gronden.

Hun grootste grief betrof het onbeperkt
vee inbrengen en houden op de gemeen
schappelijke weiden, het scharen. Om dat
tegen te gaan werd de landheer te hulp ge
roepen en werden er zogeheten schaarbrieven
uitgevaardigd. Die brieven gingen over het
beheer en het gebruik van het gemene land in
het algemeen. De oudste bekende schaarbrief
is van 1404. Het is dus niet voor niets dat de
erfgooiers pas in de veertiende eeuw in de
bronnen opduiken.

W ie is de baas van de gem en e gronden
-  een  eeu w ig  conflict

Steeds opnieuw deed zich de vraag voor: wie
heeft het nu eigenlijk voor het zeggen op de

gemene gronden? Was het de landsheer -  in
de Late Middeleeuwen de graaf van Holland,
in de zeventiende eeuw de Staten van Hol
land -  of waren het de erfgooiers van Stad en
Lande? In 1474 werd hier zelfs over geproce
deerd voor de Grote Raad te Mechelen. De
rechter vond een voor die tijd 'moderne’ op
lossing: de landsheer kreeg het eigendoms
recht en aan de erfgooiers werd het gebruiks
recht toegezegd. Dit bleek overigens geen
goede oplossing, de belangen van de eige
naar en de gebruikers bleven botsen.

In volgende schaarbrieven werd het ge
bruik van de gemene gronden en het erfgooi-
erschap aan sterke regels gebonden. Niet
iedere erfgooier kon evenveel gebruik maken
van de gemene gronden. Alleen de boeren
met landbezit, dus de 'gewaarde' boeren,
mochten hun vee op de weilanden brengen.
Voor de niet gewaarde erfgooiers bleef er nog
genoeg land over, bijvoorbeeld voor de turf-
winning. Er kwamen ook vaste schaar- of
meentmeesters. Zij moesten toezicht houden
op de vele bepalingen op het onderhoud van
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Portret van boer - en erf gooier - Jaap van Laar. Tekening
door G.C. Haverkamp, 1904 (coll. Museum Hilversum).
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omheiningen, op de waterhuishouding, op de
kwaliteit van de graslanden, heidevelden en
zo meer. Behalve plichten hadden ze ook
rechten. Zo mochten zij een deel van de geïn
de boeten houden.

Het probleem van het eigendomsrecht
werd pas in 1834 en volgende jaren opgelost
door een voorstel van Albertus Perk, secreta
ris van de erfgooiersvereniging Stad en Lande,
tevens agent van de Domeinen. De erfgooiers
kregen het volle eigendomsrecht over de wei
den en een deel van de heiden (bijna 3700 ha).
De rest van de heiden en de bouwlanden en
bossen (1735 ha) kwam aan de Domeinen,
dus aan de Nederlandse Staat als opvolger
van de Staten van Holland.

D e E rfgooiersw et van 1912

In de negentiende en twintigste eeuw groeide

de bevolking sterk. Dat deed gemeentebestu
ren uitzien naar mogelijkheden om hun be
bouwde grond uit te breiden. In Het Gooi
hadden in de loop van de negentiende eeuw
gemeentebestuurders in het bestuur van Stad
en Lande plaatsgenomen; zij waren meer uit
op grondaankoop dan op het verdedigen van
boerenbelangen. Protesten van boeren-
erfgooiers konden dan ook niet uitblijven. Na
een incident over het recht van een erfgooier
(Harmen Vos) om een haas te schieten -  het
jachtrecht bleek door het bestuur te zijn ver
pacht -  verenigden de ontevreden erfgooiers
zich. Zo ontstond in 1900 de 'Nieuwe Partij'.
In 1903 brachten leden van deze partij hun
vee op de Blaricumse meent zonder het te
laten brandmerken door de meentmeester
van de 'Oude Partij'. Resultaat; een gewapend
optreden van militairen en één dode.

Na veel geharrewar werd in 1912 in de
Tweede Kamer de Erfgooierswet aangeno
men. Alle gemene gronden (3260 ha) kwa
men nu in bezit van de Vereniging Stad en
Lande van Gooiland. De gewaarden van voor
heen werden ingeschreven als leden. In het
bestuur zaten vertegenwoordigers van de
gemeenten en van de gerechtigden (zowel
scharenden, dus echte gebruikers, als niet-
scharenden). Vanaf 1917 kwamen de leden
jaarlijks bijeen in de Grote Kerk van Naarden.

O p h effin g  onverm ijdelijk

Ondertussen deed de bevolkingstoename
omzien naar nieuwe bouwgronden. Het be
stuur van Stad en Lande zag zich genoodzaakt
om gronden te verkopen om de uitgaven van
de vereniging te kunnen bekostigen. De niet-
scharende leden, de opvolgers van de niet-
gewaarde boeren en hun nazaten -  die ver in
de meerderheid waren, omdat het aantal boe
ren afnam -  wensten geld te zien. Tijdens de
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Begin 20’ eeuw waren er regelmatig conflicten tussen
erfgooiers en ‘het gezag' (coll. Frans de Gooijer).

er».*

jaarvergaderingen pleegden zij obstructie. Ze
keurden ieder jaar de jaarrekeningen af. Maar
de scharenden, voorheen de gewaarde boe
ren, hadden nog genoeg macht om hun zin
door te drukken. Allengs nam echter die
macht af. Natuurbeschermers die een groot
deel van de heide en het bos wilden behou
den, richtten daartoe de Stichting Gooisch Na
tuurreservaat (GNR) op. Het bestuur van Stad
en Lande kon in 1933 1524 ha heide en bos aan
het GNR verkopen. Iedere erfgooier, zowel
de scharende als de niet-scharende kreeg een
deel van de opbrengst. Zo was men voor
even tevreden.

Na de Tweede Wereldoorlog werd de
opheffing van Stad en Lande onvermijdelijk.
Het Gooise boerenbedrijf verdween in hoog
tempo. In 1971 stemden zowel de scharenden
als de niet-scharenden voor ontbinding van
de erfgooiersorganisatie. De laatste
meentgronden werden voor woningbouw
verkocht aan de Gooise gemeenten en het
Rijk (528 ha), aan zogenaamde 'blijvers' die

hun boerenbedrijf voorzetten en opnieuw aan
het GNR. Daarmee was een einde gekomen
aan een unieke, nog uit de Middeleeuwen
stammende, vorm van belangenbehartiging.

Relatie met de Landelijke Canon
Venster 3. Willibrord 658-739
Venster 4. Karei de Grote 742-814

Relatie met de tijdvakken
Commissie De Rooy
De tijd van de Romeinen en Germanen (0-500)
De tijd van monniken en ridders (500-1000/1200)

Zoeken en bekijken

Literatuur
D.Th. Enklaar, De Middeleeuwsche rechtsbron

nen van Stad en Lande van Gooiland, Utrecht
1932, Werken Vereniging tot Uitgaaf der
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Vergadering van de Vereniging Stad en Lande van
Gooiland in de Grote Kerk te Naarden. Tekening van Jo
Spier (coll. Frans de Gooijer).

Bronnen van het Oud-vaderlandsche
Recht, derde reeks nr. 3.

J.P. H. van Erk, De erfgooierskwestie, Haarlem
1927.

A. Kos, 'De erfgooiers en hun gemene gron
den; de namenlijst en kaart(en) 1708-ca.
1740', in: Historisch Geografisch Tijdschrift
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A. Kos en K. Abrahamse, Erfgooiers. Ten eeu
wigen dage, Zwolle 2007.

J.H. Sebus, De erfgooiers en hun gemeenschappe
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Erfgooiers op de jaarlijkse vergadering (coll. Stad en
Lande Stichting, Stads- en Streekarchief, Naarden).

A.C.J. de Vrankrijker, Stad en Lande van Gooi
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gooiers 968-1968, Bussum 1968.

Artikelen in Tussen Vecht en Eem waarin op
een aantal specifieke problemen wordt
ingegaan:
• A. Kos, 'De Gooise marke -  opvolger

van de "curtis nerdinklant"?', in TVE
14 (1996).

• P. Leupen, 'De Erfgooiers, vrij of on
vrij?’, in TVE 13 (1995).

Websites
http://stad-lande-archief.blogspot.com
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Te bezoeken plekken
•  De Erfgooiersroute, uitgezet door Stad

en Lande
• Grote Kerk te Naarden
• Stadhuis van Naarden
• Erfgooiersboom in Blaricum
• Archief van Stad en Lande in het

Stadsarchief te Naarden
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Venen rondom het Gooi
Middeleeuwse veenontginningen tussen Vecht en Eem
(ca. 800-1350)

Tot in de hoge middeleeuwen werden de venen aan weerszijden van de
stuwwallen van het Gooi en het noordelijk deel van de Utrechtse
Heuvelrug door mensen gemeden. De boeren woonden op de stuwwallen
en op de hogere delen van de oeverwallen langs de Vecht. In Eemland
woonde nog niemand. Vanaf ca. 1000 na Chr. zijn de venen in deze
omgeving in relatief korte tijd ontgonnen en door boeren in gebruik
genomen. Hoewel over die oudste ontginningsperiode weinig in de
archieven bewaard is gebleven hebben de ontginners zelf in het
zogenaamde topografische archief hun sporen achtergelaten -  sloten,
dijken en wegen -  die zich laten lezen als een handleiding bij hun
ontginningsactiviteiten. Deze sporen in het landschap helpen ook om ons
een beeld te vormen van de aard en de vorm van de venen vlak voordat de
ontginning van start ging.

De M iddeleeuw se veenon tg inn ingen

Het natuurlijk landschap
Rond 800 na Chr. waren de flanken van de
stuwwalen van het Gooi en de Heuvelrug
bedekt met veen dat vanaf de oeverwallen
van de Vecht en vanaf de westoever van de
Eem metershoog tegen deze hellingen was
opgegroeid. Alleen de Muiderberg en de berg
van Nederhorst den Berg staken door dit
hoog opgegroeide veen heen. De Horster- en
Naardermeer -  de Overmeer en Uitermeer in
een tiende-eeuwse oorkonde -  zijn nooit met
veen dichtgegroeid. Het waren zogenaamde
kwelogen waar veel kwelwater uit de stuw
wallen uittrad en 'overliep' in de Vecht. De
natuurlijke afwatering van de venen liep via
de Vecht en de Eem in de richting van het
Almere. Alleen bij Loosdrecht lag in het veen
een oost-west gerichte laagte waardoor de
Drecht stroomde. Stroomafwaarts van Nigte-
vecht waren de lagere delen van de oever

wallen van de Vecht zelfs overgroeid geraakt
met bosveen.

Veenontginningen
Niet lang na 1000 na Chr. zijn de eerste ont
ginners het veen ingetrokken. Waarschijnlijk
lag de organisatie van deze veenontginnin
gen in handen van enkele ministerialen
(locatores) van de bisschop van Utrecht die als
bezitter van het wildernisregaal zeggenschap
had over deze woeste gronden. Onbekend is
of de ontginningen door de boeren zelf wer
den uitgevoerd of dat er een professioneel
legertje ontginners actief was dat van ontgin
ning naar ontginning trok. Het door een strak
systeem van sloten ontwaterde veen was
uiterst geschikt voor een 'gemengde' bedrijfs
voering. Bij ontwatering van veen komt stik
stof vrij, een goede natuurlijke meststof. Bij
de inrichting van het veen maakten de ont
ginners optimaal gebruik van het natuurlijke
reliëf en de daarmee samenhangende afwate-
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Ontginningssystematiek tussen Vecht en Gooi, noorde
lijk ‘deel, topografie TMK-1850 (De Bont, 2008).

t m Na verloop van tijd leidde de ontwatering
van het veen tot bodemdaling. Het werd er te
nat voor akkerbouw. Een nieuwe generatie
boeren verlengde de sloten met zo'n 1250 m
en legde nieuwe zij- en achterkaden aan.
Achter de achterkade van het eerste ontgin-
ningsblok bouwden zij hun nieuwe boerderij
en, nu wel op een rij: de voor de veenontgin-
ningsgebieden zo karakteristieke lintbebou
wing. Deze akkers vernatten na een tijdje ook
weer. Afhankelijk van de 'diepte' van het
veen konden nieuwe generaties ontginners
deze 'vlucht vooruit' enkele keren herhalen,
totdat het héle veengebied rond 1500 onge
schikt was geworden voor akkerbouw: het
begin van de 'eeuwige' veenweide.

Tussen Vecht en Eem

ring van de venen. De afwateringssloten wa
ren gericht op het Almere, de Vecht en de
Eem.

Een perceel van ca. 150 m breed en 1250
m -  dertig roeden bij zes voorling -  had de
maximale omvang om door een boerenfami
lie te kunnen worden onderhouden, ongeacht
of het in een van nature vlakliggend of juist
een reliëfrijk veen was. Bij hevige regenbuien
kon het water tijdelijk in de sloten aan weers
zijden van zo'n perceel worden opgevangen.
Veenontginningen werden altijd onder lei
ding van de locator in onderling overleg uit
gevoerd. Deze ontginningsblokken beston
den dus uit meerdere ontginningskavels en
waren aan de zij- en achterkant door lage
kaden afgegrensd om de akkers te vrijwaren
van overtollig water uit de hoger gelegen
venen, of vanuit de buurdorpen. In elk ont-
ginningskavel lag één boerderij, maar in de
reliëfrijke venen lagen de oudste niet op een
rij maar meer verspreid in het ontginnings-
blok, als een boerderijenzwerm.

De oudste ontginningsfasen van de venen
langs het Almere zijn in een steeds groter
wordende Zuiderzee verdwenen. De eerste
ontginningen langs het Almere dateren van
rond 1000. Het verdronken Naarden -  an
Naruthi in een tiende-eeuwse oorkonde -  lag
in dit veengebied, misschien op een uitloper
van de stuwwal van het Gooi. De overige
venen westelijk van het Gooi zijn alle vanuit
de Vecht ontgonnen.

Onduidelijk is of er een directe relatie
bestaat tussen het oudste Muiden -  in dezelf
de tiende-eeuwse oorkonde: in Amuthon -  en
de zuidoostwaarts gerichte veenontginnin
gen, laat staan dat we weten waar de ontgin
ners vandaan kwamen, vanuit een verdrin
kend Muiden, uit de verdrogende gronden
van het Gooi of ergens anders vandaan. De
ontginningen tussen Muiden en Fort Hinder
dam laten zich weliswaar goed van de wat
oudere kaarten aflezen, maar ook hier is de
oudste ontginningsperiode in nevelen ge
huld. De vondst van twaalfde-eeuwse arche-
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Een eerste analyse van het topografisch archief bij Anke-
veen naar hoofdstructuurlijnen (De Bont, 2008).

m m /

Ff
Muiderberg

. . « r

IfëSl

ologica bij Keveren is pas te begrijpen als
deze wordt ingepast in een vanaf de oostoe-
ver van de Vecht vanaf ca. 1000 begonnen,
opschuivende ontginning. Door verdere
maaivelddaling, toenemende wateroverlast
vanuit de Zuiderzee, maar ook door uittre
ding van kwelwater 'door' het zandreliëf, is
Keveren in de loop van de zestiende eeuw
verlaten. Eventuele niet weggeslagen sporen
van oudere bewoningsfasen zijn afgedekt
door dikke kleiafzettingen vanuit de Zuider
zee.

Vanaf Nigtevecht stroomopwaarts lagen
langs de Vecht de oeverwallen aan het maai
veld. Deze zeer vruchtbare gronden waren in
de Vroege Middeleeuwen intensief bewoond.
De heilige Liudger komt hier vandaan. Hier
lagen ook de oudste parochiekerken. De kerk
op de berg van Nederhorst den Berg -  een
lage stuwwal bedekt met dekzand -  lag na
tuurlijk óp die berg.

De veenontginningen zijn haaks op de
Vecht uitgezet, waarbij het kweloog de
Horstermeer en de berg van Nederhorst den

Berg zo goed mogelijk zijn omzeild. De naam
Ankeveen wordt wel herleidt tot Tankenveen -
oudste vermelding pas in 1344 -  met als bete
kenis: 'het veen van Anke', een voornamelijk
in Friestalig gebied voorkomende persoons
naam. Maar mogelijk heeft de specifieke
vorm van het ontgonnen gebied de naam
gegeven. Eén blik op de kaart maakt duidelijk
dat het Ankeveense grondgebied lijkt op een
schenkel, het onderbeen tussen voet en knie,
een hance in de middeleeuwen: het (h)
Ankeveen. Door afbraak van het veen door
uitwaaiing en latere turfwinning langs de
oevers van de Horstermeer zijn de oudste
fasen van de veenontginning Kortenhoef -
gewoon een 'korte' ontginning ten opzichte
van de veel 'langere' of 'diepere' in de naaste
omgeving -  verdwenen.

Ontginning van Loosdrecht
De ontginning van Loosdrecht neemt een
aparte plaats in omdat alleen de oudste fasen
haaks op de Vecht zijn ontgonnen. De wat
jongere waterden af op en hadden dus hun
slotenpatroon gericht op de Drecht. Oud-
Loosdrecht en de nu praktisch verdwenen
Ouden Dijk ten zuiden van de Drecht was hier
de oudste ontginningsas. De bewoning heeft
zich daar later verplaatst naar de Nieuwen
Dijk. De waaiervormige ontginning tegen het
Gooi is jonger. De doorgaande weg die ont
stond na de ontginning van het oosteinde van
Loosdrecht 'rondom' de Ster en die aansloot
op de zuidelijke Nieuwen Dijk heeft ook de
noordelijke Nieuwen Dijk zijn naam gegeven.

Ontginning van Eemnes
Over de ontginning van Eemnes is de laatste
tijd veel te doen geweest. De idee dat in de
Middeleeuwen Amersfoort 'aan zee' lag
houdt geen rekening met de oorspronkelijke
landschappelijke opbouw van een tegen het
Gooi uitwiggende, hoog opgegroeide veen-
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Ontginningssystematiek van Loosdrecht, topografie
TMK-1850 (De Bont, 2008).
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rug, die pas later door de ontginning (ont
watering) is veraard (oxydatie) en 'ingezakt'.
De oudste ontginning is vanuit de Eem aan
gevat. De boerderijen lagen als hoevenzwerm
verspreid in hun eigen kavels. Daarna is in
enkele stappen de ontginning in westelijke
richting verlengd, tegen de nog opbollende
veenrug. De verschillende ontginningsblok-
ken waren van elkaar gescheiden door zoge
naamde brede zijdwenden, stroken veen die
pas later zijn ontwaterd en daardoor aanvan
kelijk als een soort pseudo-dijk functioneer
den. Nadat het maaiveld door ontginning
was gedaald kon de Zuiderzee eenvoudig
binnendringen en klei afzetten. Het noorde
lijk deel van de inmiddels bedijkte Eem is

daarbij 'teruggelegd', waardoor de bedijkte
trechtermond is ontstaan. Nadat de 'opge
schoven' boerderijen langs de Wakkerenweg
waren herbouwd is deze weg opgehoogd tot
waterkerende dijk. De parochiekerk van
Eemland stond bij Eembrugge op een rivier-
duin. De verplaatste boerderijen kwamen zó
ver van deze kerk te liggen dat er een nieuwe
is gebouwd, op de brede zijdwende, achter
de Wakkerendijk. Pas later is de kerk van
Eembrugge westwaarts verplaatst. De 'vei
lige' kant achter de Wakkerendijk was al vol
gebouwd. De kerk is buitendijks, aan de Eem-
zijde, op een dekzandrug gebouwd. Over de
zeggenschap over de meest westelijke, laatste
veenontginningsfase -  Oost-Holland -  heb-
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Historisch-geografische structuurlijnen in Eemnes in het
midden-negentiende-eeuwse topografisch archief, topogra
fie TMK 1850 (De Bont, 2008).

ben de graaf van Holland en de bisschop van
Utrecht nog behoorlijk geruzied (zie ook de
vensters 9 en 10).
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H. Schaftenaar, 'Keveren, een voormalig mid
deleeuws gehucht bij de Naardermeer', in:
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J.A.J. Vervloet, 'Nederzettings- en ontgin-
ningsgeschiedenis', in: J.A.J. Vervloet en
S. van den Bergh (red.), Eem land in veran
dering; o n tg in n in g  en ruilverkaveling in het
gebied van de Eem, Utrecht 2007, p. 15-36.

Relatie met de tijdvakken
Commissie De Rooy
• De tijd  van m onniken en ridders (500-1000)

Zoeken en bekijken

L itera tuur
Chr. de Bont, H et historisch-geografische gezich t

van het N edersticht; een cultuurhistorische
landschapsverkenning van de provincie
Utrecht, DLO Staring Centrum, rapport
nr. 133, Wageningen 1991.

Chr. de Bont, 'Modderen aan de voet van het
Gooi; de betekenis van het topografisch

Te bezoeken plekken
• Zomerdijk in Eemnes, met de ontgin

ningen meekijkend in westelijke rich
ting

• Keverdijk (Keveren!) ten westen van
Naardermeer

• Restanten van Bergse Pad bij Anke-
veen

• Het Trekpad tussen Oud-Loosdrecht
en Loenen aan de Vecht, met de zicht
bare laatste resten van de uitgeveende
verkaveling langs de resten van De
Drecht
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De opkomst van de steden
en de ongelijke verhouding tussen stad en platteland

Onze streken waren sinds de vroege Middeleeuwen agrarische gebieden.
Vanaf de 12e eeuw ontstonden daarin langzaamaan wat stadjes. Die steden
-  Muiden, Weesp, Naarden -  bestaan nog steeds, naast het sinds de
20c eeuw uit de kluiten gewassen dorp Hilversum, dat nu het grootste
stedelijke gebied in de regio is. Behalve deze nog altijd als stad herkenbare
plaatsen kregen in de loop van de tijd ook andere nederzettingen enige
vorm van stadsrecht. In Eemland waren dat Eembrugge (ca. 1338),
Eemnes-Buiten (1352), Eemnes-Binnen (1439) en Baarn (1346) en in de
Vechtstreek Vreeland (1265) zonder dat zij ook daadwerkelijk tot echte
steden uitgroeiden. Het waren vooral de politieke verhoudingen die tot de
stadsvorming leidden en dan in het bijzonder de in andere vensters
besproken rivaliteit tussen Utrecht en Holland.

S tadsw ording in  de N ederlanden

De oudste Nederlandse steden dateren van
voor 1100 en lagen allemaal aan bevaarbaar
water zoals Utrecht en Maastricht. Dat laatste
gold ook voor de enkele steden die er in de
12e eeuw bij kwamen, zoals Muiden. Vanaf
de 13e en vooral de 14e eeuw nam het aantal
erkende steden enorm toe, in onze regio met
name Weesp en Naarden.

Wat was een stad eigenlijk? Vaak wordt
gedacht, dat de belangrijkste of zelfs enige
voorwaarde het bezit van stadsrecht was.
Maar dat is zeker niet het geval. Als criteria
hanteren we naast het stadsrecht dat de ste
delijke ruimte afzonderde van het algemene
landrecht: een zekere omvang (voor een Mid
deleeuwse stad toch minimaal 1000 inwo
ners), een voornamelijk niet-agrarische be
staanswijze, een versterking door wallen en
muren en een dichte bebouwing.

Bij stadswording speelde een aantal facto
ren een rol. Allereerst de economische bloei,
die mede afhankelijk was van de geografische
gesteldheid, zoals de ligging aan een belang

rijke verkeersroute. Zo lag Muiden aan de
monding van de Vecht. Vervolgens de aan
wezigheid van ondernemende lieden, zoals
dat het geval was in Weesp en Naarden. En
tenslotte de bewuste politiek van een lands
heer. In ons gebied speelde daarbij de rivali
teit tussen de bisschop van Utrecht en de
graaf van Holland een hele grote rol. Zo liet
de Utrechtse bisschop Hendrik van Vianden
tussen 1256 en 1260 aan de Vecht het kasteel
Vreeland bouwen, tezamen met een woon
plaats die allerlei stedelijke voorrechten kreeg
om zijn machtspositie in de Vecht- en Am-
steldelta te kunnen verstevigen. De graaf van
Holland voerde een bewust beleid bij de
stadsrechtverlening en de bevestiging van
Weesp en Naarden, zowel om economische
als om militair-politieke redenen.

De steden M uiden, W eesp en N aarden

De machtsverhoudingen in onze streken heb
ben dus een grote rol gespeeld. Aanvankelijk
waren de bisschoppen van Utrecht de mach-
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De stad Muiden en haar slot (coll. Historische Kring
Muiden).
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tigste wereldlijke heersers in de Noordelijke
Nederlanden, maar vanaf de 13e eeuw ver
schuift het machtsoverwicht geleidelijk naar
de graven van Holland. In 1280 komt Het
Gooi in handen van de Hollandse graaf en na
het echec van Gijsbrecht van Aemstel krijgt
hij ook de Vechtstreek stap voor stap in zijn
macht. Alleen aan de oostgrens blijft Utrecht
de baas, al hoorde een stukje Eemnes even bij
Holland (1339-1346).

Muiden
De machtsverschuiving is mooi te zien bij
Muiden. De plaats wordt als Amuthon voor
het eerst vermeld in een negende-eeuwse

bezittingenlijst van de door Liudger (venster
4) gestichte abdij van Werden. In 953 schenkt
keizer Otto I zijn goederen in Muiden aan de
Utrechtse Sint Maartenskerk, de Dom. Rond
die tijd had de kleine agrarische gemeen
schap al een eigen kerkgebouw. In de daarop
volgende eeuwen krijgt de Utrechtse kerk alle
andere rechten en goederen in handen, waar
onder de haven. Intussen was de agrarische
nederzetting uitgegroeid tot een vissers- en
havenplaatsje. In 1122 schonk bisschop Gode-
bald aan de inwoners van Muiden bepaalde
stedelijke voorrechten, die door keizer Hen
drik V werden bevestigd. Geleidelijk aan
worden de stedelijke privileges uitgebreid,
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Gezicht op de stadsommuring van Weesp aan de Vecht-
zijde, ca. 1645, toegeschreven aan Isaac van Ruisdael
(Max Michaelis Collection, Kaapstad).

zodat er zonder formele stadsrechtverlening
toch sprake is van een stad. Na de val van
Gijsbrecht II van Aemstel wordt Muiden in
1281 door de bisschop verpand aan de Hol
landse graaf Floris V, die er het Muiderslot
bouwt. De stad gaat zo feitelijk van Utrecht
over naar Holland. De start is veelbelovend
maar daarna stagneert de stadsontwikkeling.
Totdat ook Muiden in de Gouden Eeuw
wordt meegezogen in de economische op
bloei van Holland.

Weesp
Weesp, het agrarische dorp aan de Vecht,
was eveneens eerst Utrechts. Het had in de
12e eeuw al een kerk en was -  net als Muiden
-  door de bisschoppen in handen gegeven

van lokale heren, de Van Aemstels. Na de val
van Gijsbrecht van Aemstel raakt ook deze
plaats in Hollandse handen. In 1349 wordt
Weesp voor het eerst aangeduid als 'poerte',
als stad. In 1355 krijgt het stadsrechten van
Graaf Willem V van Holland, die op dat mo
ment met zijn moeder verwikkeld is in de
Hoekse en Kabeljouwse twisten. Weesp lag
strategisch aan de Vecht en er was inmiddels
een bevolking gegroeid met handelaren en
ambachtslieden; gunstige voorwaarden voor
stadsvorming. Maar het was toch vooral de
politiek van Willem V die de doorslag gaf.
Daarna wordt Weesp steeds meer een echte
stad. Er komen in de loop van de tijd een
gasthuis (waarschijnlijk al voor 1355), twee
nonnenkloosters, een nieuwe parochiekerk en
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muren met rondelen (ca. 1400). Weesp krijgt
een vroedschap en burgemeesters zodat de
stedelijke gemeenschap zichzelf besturen
kan.

Naarden
Ook Naarden dankte zijn stadswording voor
al aan de politiek van graaf Willem V van
Holland. Net als Muiden wordt Naarden
voor het eerst genoemd rond 900. De plaats
was evenals het omringende gebied, het
Gooi, afhankelijk van de abdij van Werden en
later tot 1280 van het stift Elten. Oud Naar

den, de plaats voor ze rond 1350 verwoest
werd tengevolge van de Hoekse en Kabel-
jouwse twisten en bedreigd werd door de
golven, was gunstig gelegen aan de Zuider
zee en had zich al in de eerste decennia van
de 14e eeuw tot een nijver havenstadje ont
wikkeld met bepaalde rechten, zoals het vis-
stapelprivilege van 1342.

Op 6 juni 1351 geeft graaf Willem V aan
de gemeenschap van gedupeerde inwoners
op hun verzoek toestemming om een nieuwe
stad te bouwen. Het nieuwe Naarden wordt
niet alleen weer een havenstad met speciale
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De stad Weesp ca. 1650 (coll. Gemeentearchief Weesp).
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rechten, het ligt ook op een gunstige plaats
aan de belangrijkste handelsroute van Hol
land naar het Oosten. Dat is voor de graaf
van groot strategisch belang. Niet voor niets
wordt in de oorkonde van 1351 uitdrukkelijk
gesproken over het bevesten, betimmeren en
graven van verdedigingswerken. De geschie
denis van Naarden als strategische vesting
stad kan beginnen. Naarden wordt de hoofd
stad van het Gooi en oefent nog veel sterker
dan bijvoorbeeld Weesp gezag uit over het
omringende platteland.

D e on gelijk e  verhoud ing  tussen  stad
en platteland

In het agrarische gebied tussen Vecht en Eem
ontstonden dus steden met bepaalde rechten,
zoals tollen, rechtspraak, visprivileges en
jaarmarkten. Voor het omringende platteland

waren die privileges vaak allesbehalve pret
tig. Dit begon al in de late Middeleeuwen en
verergerde in de tijd van de Republiek der
Verenigde Nederlanden. De stadsregeringen
konden ook zelf keuren (eigen wetten en re
gels) uitvaardigen. Er kwamen tientallen pri
vileges en keuren, variërend van tolheffingen
tot belastingen, die er voor zorgden dat de
stad inkomen kon verwerven en kon uitgroei
en tot centrum van economische bedrijvig
heid. Zo vaardigde de regering van Muiden
in 1595 een keur uit waarin het verboden
werd koren buiten de stad te laten malen. Er
bestond ook een keur die verbood om brood
te verkopen dat buiten Muiden gebakken
was.

Voorbeeld Bussum
Het omringende platteland was dus niet al
tijd even blij met deze situatie. Vooral niet als
de stedelijke regering overging tot dwang bij
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de handhaving van de keuren. Dit gebeurde
bijvoorbeeld in 1644 in het gehucht Bussum,
dat onder de regering van de stad Naarden
viel. Het stadsbestuur besloot dat ambachten
alleen binnen de stad mochten worden uitge
oefend (keur uit 1636). Indien men zich daar
niet aan hield, konden de gereedschappen in
beslag worden genomen en kon men daar
bovenop nog een forse geldboete krijgen.

Voor de arme dorpelingen waren dit zeer
zware straffen, die duidelijk lieten zien dat
het stadsbestuur alleen geïnteresseerd was in
de eigen economie. Toen vervolgens in 1644
bleek dat Bussum toch een bakkerij en rad-
makerij alsmede een cramerij (winkel) en
tapperij (café) herbergde, greep het bestuur
in. De gereedschappen werden in beslag ge
nomen en de broodbakoven moest worden
afgebroken. Vanaf 1647 mocht het dorp wat
neringen hebben, zoals de verkoop van brood
en andere waren, tapperijen en herbergen.
Maar alleen onder voorwaarde dat de onder
nemers hun spullen in Naarden zouden inko
pen.

Langzaamaan ontworstelde het platteland
zich in de 18e eeuw aan het gezag van de
stad, simpelweg door zich steeds minder van
de keuren aan te trekken. Dit tot verdriet van
vooral de vestingsteden waar de economi
sche activiteit toch al hard achteruitholde.

Relatie met de tijdvakken
Commissie De Rooy
• De tijd van steden en staten

(1000/1200-1500)
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Kastelen
en de rivaliteit tussen Utrecht en Holland

'Gooi' is een verbogen vorm van het woord go of gouw, dat streek of
graafschap kan betekenen. Tot aan de stichting van de Republiek
der Zeven Verenigde Nederlanden in 1588 was Het Gooi een grensstreek
tussen Holland en het Sticht Utrecht. Daarna was het in de zeventien
de eeuw een onderdeel van de Hollandse waterlinie. Deze linie vormde een
verdedigingsstelsel ter bescherming van Holland, het belangrijkste gewest
van de Republiek en later van het Koninkrijk der Nederlanden
(zie hiervoor venster 9). De bouw van kastelen en forten houdt verband met
de grensfunctie van dit gebied.

De kastelenbouw in de regio kan vanuit twee
gezichthoeken bekeken worden, vanuit de
Utrechtse en vanuit de Hollandse kant.

De Utrechtse kant

De bisschop van Utrecht was niet alleen gees
telijk heer over een groot deel van wat later
Nederland zou worden (zijn bisdom of dio
cees), maar ook wereldlijk heer (vorst over
een vorstendom). Die laatste waardigheid -
en de daarbij behorende rechten en bezittin
gen -  had hij te danken aan de Duitse keizers,
die in de Middeleeuwen bijna heel Nederland
tot hun territorium mochten rekenen. De kei
zers hadden bij het besturen van hun uitge
strekte rijk de hulp ingeroepen van de bis
schoppen. Ze beloonden hen hiervoor met de
uitgifte van rechten en landen. Vandaar hun
benaming rijksbisschoppen: zij traden in de
regio als een soort ambtenaren van de keizer
en het rijksgezag op.

De Utrechtse bisschoppen kregen in de
tiende en elfde eeuw het Sticht (Utrecht), de
Veluwe (later in leen uitgegeven aan de graaf
van Gelre), de Betuwe (idem), het Oversticht

(Overijssel), Drenthe en de stad Groningen in
bezit. Zolang de keizer op zijn rijksbisschop
pen kon rekenen, bleven hun vorstendom
men zich ontwikkelen. In de twaalfde eeuw
kon de keizer echter niet meer alléén het be
noemingsrecht over de bisschoppen uitoefe
nen. Daardoor werd de relatie tussen keizer
en bisschoppen zwakker, met het gevolg dat
er minder tot geen keizerlijke schenkingen
meer gedaan werden. Zo kwam aan de vor
ming van deze vorstendommen een einde.

In de twaalfde eeuw moesten de bis
schoppen zich dus steeds meer zien te redden
zonder steun van de keizer. In hun vorsten
dom was de stad Utrecht in opkomst. De
bisschoppen moesten als stadsheren rekening
houden met het nieuwe verschijnsel van bur
gers (kooplieden en handelaars). Zij hadden
eigen dienstlieden (ministerialen) die namens
hen de huishouding, het bestuur en de verde
diging van de stad, het Sticht en de andere
wereldlijke gebieden waarnamen. In de stad
probeerden de ministerialen de macht van de
bisschop te beknotten; toen dit lukte maakten
de kooplieden en handelaars op hun beurt
een einde aan het machtsmonopolie van de
ministerialen.
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Kasteel Vreeland, gebouwd door de Utrechtse bisschop
Hendrik van Vianen (1249-1267). Kleurenprent van
C.W. Mieling naar onbekend voorbeeld uit ca. 1500
(coll. Het Utrechts Archief).
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D e H ollandse kant

Aan de grenzen van het wereldlijk gebied
van de bisschoppen in het westen (het Sticht
Utrecht) zaten dus de begerige graven van
Holland. Zij grepen iedere verzwakking van
het bisschoppelijke gezag aan om hun eigen
macht uit te breiden. Als hen dat goed uit
kwam, sloten zij bondgenootschappen met de
Utrechtse ministerialen en gaven hen vaak
ook landen in leen. Zo kon het gebeuren dat
de vazallen behalve bisschoppelijke (Utrecht
se) ook grafelijke (Hollandse) bondgenoten
waren.

We zagen hiervoor dat de graven van

Gelre erin slaagden om de Veluwe aan de
bisschoppen te ontfutselen. Hetzelfde gebeur
de met grote delen van de Betuwe. Aan de
westkant van het Sticht wisten de graven van
Holland Waterland, Amstelland, Muiden en
Woerden binnen hun invloedssfeer te trek
ken. Graaf Floris V liet daarop het kasteel van
Muiden bouwen, het Muiderslot. Daarmee
wilde hij de Utrechtse (oost)flank van zijn
graafschap beschermen. Bij de uitbouw van
zijn territorium kreeg hij echter moeilijkhe
den met zijn Utrechts-Hollandse vazallen. Zij
zagen in de groei van de grafelijke macht een
aantasting van hun eigen machtsterritoria in
opbouw. Dit leidde tot de moord op Floris V
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A. Rademaker, 'Het huis te Kronenburg in Welstant', in
zijn glorieuze toestand vóór 1672 (coll. W. Mooij).
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'Afbeeldinge van het Sloth tot Muijden, Tekeningh van
R. Rochman, A 1646', anonieme kopie uit ca. 1675
(coll. Noord-Hollands Archief).

in 1296. Uiteindelijk moesten die vazallen de
hoogheid van de Hollandse graaf erkennen
en accepteren dat hun landen onderdeel wer
den van het graafschap Holland. Hun kaste
len konden zij meestal alleen nog maar be
houden als zij de graaf als hun leenheer hul
digden. Daarmee werd het de vazallen onmo
gelijk gemaakt om een eigen machtspositie
op de grens van Holland en Utrecht op te
bouwen.

De invloed van Holland in het Sticht bleef
lange tijd groot. Toch leidde dit niet tot inlij
ving van het gebied in het graafschap Hol
land. Waarschijnlijk was de stad Utrecht -
een van de grootste, zo niet de grootste noor
delijke stad in de Middeleeuwen, bovendien
zetel van het enige bisdom in het noorden -
hierbij een onneembare hindernis.
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Daniël Stoopendaal, 1719, 'Het huis Nederhorst' (coil.
Noord-Hollands Archief).

«/ /  Js W/iiss Ccdiul  V A t u s  \K D F .H IiO R S T  t u t t  « v v  ./< r V*t4*< irc •. / i  X F .D K M tO R S T
/  '« v .v .Ê itr/v w(/< </</s t ’•.<« . .V.

--------- —

u  " ' a

Masqat

mms

K astelen tussen  H olland  en  Utrecht

In het noemen van kastelen beperken we ons
tot Het Gooi en de noordelijke Vechtstreek.
Hieronder volgen enkele voorbeelden:
- Ter Horst/Nederhorst te Nederhorst den

Berg, in bezit van de Wulvens,
- Kronenburg te Loenen, in bezit van de

Amstels,
- Loenersloot te Loenersloot, in het bezit

van de Loenersloots,
- Montfoort te Montfoort, in het bezit van

de bisschop, later de De Rovers,

- Nijenrode te Breukelen, in het bezit van
de Ruwiels/Nijenrodes,

- Vreeland te Vreeland, in het bezit van de
bisschop, daarna de Amstels,

- Woerden I te Woerden, in het bezit van de
Woerdens.

In al deze kastelen zetelden ministerialen
namens de bisschop als kasteleins. Zij maakten
gebruik van hun positie, zeker als er een
zwakke bisschop aan het hoofd stond. Dit
kwam vaak voor omdat de bisschopsverkie
zing in feite gecontroleerd werd door de
machtige naburen (de graven van Holland en
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Fragment van de kaart van Hornhovius (1599) met
kastelen van de bisschop in de Vechtstreek.
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Gelre). De keizer kon zijn gezag alleen nog
laten gelden als hij ter plekke aanwezig was
en dat kwam niet zo vaak voor.

De ministerialen wisten zich op te werken
tot machtige ridders, die profiteerden van de
schermutselingen aan de grenzen van Hol
land en het Sticht. Ze wisselden regelmatig
van partij (de Amstels, de Nijenrodes, de
Woerdens). Vandaar dat een aantal van deze
kastelen soms ook Hollands kon zijn.

Relatie met de tijdvakken
Commissie De Rooy
• De tijd van steden en staten

(1000/1200-1500)
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Niet altijd even goede buren
Grensconflicten langs de randen van het Gooi

Er wordt momenteel veel gediscussieerd over de gemeentegrenzen tussen
Vecht en Eem. In de afgelopen twee eeuwen zijn grensconflicten tussen
buurgemeenten altijd geweldloos opgelost. Dat was 500 tot 800 jaar geleden
wel anders. Nederland bestond in die tijd uit autonome staatjes met eigen
rechten en wetten. Hun onderlinge geschillen werden nogal eens met de
wapens beslecht. Met name die tussen Utrecht en Holland in het gebied
tussen Eem en Vecht.

Conflicten aan de westzijde

Naerdinkland, het oude Gooise gebied dat
werd bestuurd door de vrouwen van Elten,
omvatte in elk geval de hoge gronden van het
huidige Gooi. Het was omringd door onbe
gaanbare venen. Tot op de dag van vandaag
is onduidelijk waar de grenzen van Naer
dinkland lagen, want de wildernis zelf vorm
de de natuurlijke grens. De eerste ongestoor
de ontginningen begonnen vanuit de hoge
gronden, zoals die van het Gooi, maar ook
vanaf zandopduikingen langs de Vecht en de
Eem, zoals Lona (Loenen), Werinon
(Nederhorst den Berg) en Nigtevecht, respec
tievelijk Ter Eem (Eembrugge).

Voordat de grensperikelen aan de oostzij
de van het Gooi opspeelden (na 1330), was er
veel te doen aan de westzijde. De macht van
de heren van Amstel was rond 1275 op zijn
hoogtepunt ten tijde van Gijsbrecht IV van
Amstel. Deze was als ministeriaal in dienst
van de bisschoppen -  maar niettemin honge
rend naar eigen macht -  spil geworden in de
ingewikkelde machtstrijd tussen elect-
bisschop Jan van Nassau en graaf Floris V
van Holland. Floris V zocht gebieds- en
machtsuitbreiding naar het oosten ten koste
van de bisschop. Van Amstel kwam in lang

durig conflict met graaf Floris V en maakte
het de vrouwen van Elten ook lastig door
zich gebieden in Naerdinkland toe te eigenen.
De adellijke kloosterjuffers vroegen graaf
Floris om hulp. Floris verkreeg in 1280 het
recht om Naerdinkland te besturen en recht
te spreken. Hij dwong daarop Gijsbrecht af
stand te doen van de onrechtmatig toegeëi
gende gebieden.

Volgens de overeenkomst van 1297 tussen
graaf Jan van Holland en de bisschop van
Utrecht ging het bezit van de Van Amstel's
over naar de graaf. Met inbegrip van Muiden,
Loosdrecht, Mijnden en Loenen-Kronenburg
(Hollands Loenen), maar met uitzondering
van een strook langs de Vecht bij Loenen. Zo
ontstond in de Vechtstreek het merkwaardige
grensverloop tussen Utrecht en Holland dat
tot 1812 de gewestgrenzen aan de westzijde
heeft bepaald (zie afb. 1).

Deze gebiedsoverdracht was niet het ge
volg van een grensconflict sec, maar de in
vloedssferen van Holland en Utrecht veran
derden er wel door. Met het sterker worden
van de graven van Holland namen de conflic
ten met de opeenvolgende bisschoppen toe.
Conflicten over de macht, rechten en grond
gebied. Tolheffing op de handelsroutes -
bruggen over de Vecht en de Eem -  en belas-
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Afb. 1: 'Nieuwe kaart van het Baljuwschap Cooyland,
de Loosdrecten, Mijnden, Hollands Loenen en Weesper-
karspel' door Isaak Tirion (1750), die aan de westzijde de
grenzen tussen Holland en Utrecht -weergeeft zoals die
golden tot 1812 (coll. Noord-Hollands Archief).
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ting over de opbrengsten van het land (tijns)
waren de belangrijkste onderliggende facto
ren bij de strijd om bepaalde gebieden.

Conflicten aan de oostzijde

In de 14e eeuw begonnen de ontginningen
vanuit de hoge gronden van het Gooi en van
uit de ontginningskernen langs de Vecht en
de Eem elkaar te naderen. Daar ontstonden

conflicten. In 1331 bracht de graaf van Hol
land een scheiding aan in het veen langs de
huidige Wakkerendijk/Meentweg in Eemnes.
Hij deed dat door middel van palen en een
sloot die ook dwars door gebied zou lopen
dat de bisschop had geclaimd. Omdat de
graaf belang had bij ontginning van het veen
aan de westzijde ervan, bood hij de Eemnes-
sers in 1339 aan om daar in Oost Holland te
komen wonen. Dat deden ze pas na het over
lijden van bisschop Jan van Diest, die ze
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Afb. 2: Fragment van de kaart van Lucas ]ansz Sinck uit
1619, zuiden boven, met een zeer nauwkeurige weergave
van de grens tussen het Sticht Utrecht (geel) en Holland
volgens het besluit van 1535 (coll. Nationaal Archief).
De Roeterswal is ingetekend als 'Scheijt tusschen Baern
op Goijlant'. De betwiste scheiding tussen Oostveen en
Gooiland langs de 'Goijse schans' ontbreekt.

komt men in 1356 tot een vergelijk: Oost Hol
land komt bij het Sticht. De grens wordt van
af de Leeuwenpaal recht op de Domtoren te
Utrecht getrokken. Sindsdien valt die lijn
praktisch samen met de huidige provincie
grens langs Eemnes.

V rien delike sceyd inge

In 1343 komt de eerste ra-scheiding aan de
westzijde van het Gooi heel wat gemoedelij
ker tot stand. In 1360 hechtte graaf Albrecht
van Holland zijn goedkeuring aan de voorge
stelde 'vriendelike sceydinge' tussen Loos-
drecht en Gooiland, die de noordgrens en de
oostgrens (de rade) van Loosdrecht tot in
onze dagen bepaalde. De Dirk A. Lambertsz-
kade vormt daar een onderdeel van.

In 1380-’81 gaf dezelfde graaf aan baljuw
Willem van Brederode opdracht om de voort
durende geschillen tussen de Naarders -  i.c.
de Gooiers -  en de Loosdrechters, uit te zoe
ken. Hij was het niet eens met de schenking
van zes morgen veen door Naarden aan
Wouter van Mijnden. In beide gevallen ging
het om intern-Hollandse geschillen waarbij
de graaf beslissingen kon nemen.

Pijnlijker wordt het toen Wouter van
Mijnden's onderdanen in Zijpe (Nieuw-
Loosdrecht) aan de zuidkant gingen graven
in het veen van het Sticht. Bisschop Frederik
van Blankenham laat de Zijpers opbrengen
en vastzetten op kasteel Vreeland. Hij 'dede
ze pinen inden stoc doe zij thuijs quamen zij
storven'. Wouter van Mijnden zat in een las
tig parket, want hij hield twee van zijn beste
goederen in leen van de bisschop. De bis
schop wilde een duidelijke scheiding. Vier
wijze mannen, van elke partij twee, werden
naar het betreffende veen gestuurd om die
'Zijp uten Wiltvanc' af te scheiden. De Weer
sloot werd de zuidelijke grens van Loos-

trouw waren gebleven. De daadkrachtige
bisschop Jan van Arkel (1342-1364) accepteer
de de afvalligheid van de Eemnessers niet en
liet in 1346 de bezittingen van deze Oosthol-
landers afbranden. In 1348 komt het met
steun van de graaf van Holland nog eens tot
een gewapend treffen tussen de Eemnessers
en de troepen van de bisschop. Uiteindelijk
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Afb. 3: Paal 9, een oorspronkelijke paal van na de grens
bepaling van 1719 (foto J. Groeneveld).
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drecht. Deze vormt sindsdien ook de grens
tussen Utrecht en Holland, met uitzondering
van de periode dat Loosdrecht bij Utrecht
was ingedeeld van 1812 tot 2002 (zie afb 1).

Slepende grenskw estie

Het gebied ten zuiden van Eemnes heeft een
andere geschiedenis dan die langs de grens
van Eemnes, die sinds 1356 stabiel is geble
ven. De bisschop van Utrecht deed wel alsof
het Baarnse Veen en De Vuursche bij het
Sticht hoorden, maar de Gooiers beschouw
den het als hun grond. Over dit gebied in het
bijzonder gingen de eeuwenlang slepende
grenskwesties tussen het Sticht en het Gooi.
De eerste zaak hierover duurde van 1471 tot

1535, toen uiteindelijk de knoop werd door
gehakt: de Vuursche en het Baarnse Veen
hoorden bij Holland, maar de Gooiers had
den er geen recht op. Baarnse en Maartens-
dijkse gebruikers mochten de grond tegen
betaling blijven gebruiken.

De gewestgrens rond het Baarnse Veen en
de Vuursche liep globaal in het verlengde
van de Wakkerendijk naar de slotgracht van
kasteel Drakenstein, toen Warnaers Hofstede
(zie afb. 2). Om de Gooiers buiten te houden
moest een intern-Hollandse scheiding gemar
keerd worden. Dit werd langs het Baarnse
Veen de (later zo genoemde) Roeterswal.
Deze ligt circa 100 m ten oosten van de huidi
ge provinciegrens, waar het verder rustig is
gebleven.

Ten zuiden van de Hilversumseweg/
Soestdijkerstraatweg bleef het een slepende
kwestie. Daar lagen de beste venen, het Oost-
veen van Maartensdijk en het Ridderveen
van De Bilt. De Maartensdijkers probeerden
ten koste van de Gooiers door misleiding van
de landmeter zich omstreeks 1539 nog even
een stuk veen toe te eigenen. Dit mislukte; de
grens moest de Hollandse Sloot zijn, die nu
de provinciegrens is. De Gooiers, maar ook
de Maartensdijkers, hebben zich van die
scheiding nauwelijks wat aangetrokken. In
weerwil van alsmaar hogere straffen gingen
ze door met spitten, hakken en schapen wei
den. Daarnaast was de heer van de Vuursche,
Jan van Culemborg, er hoogst ongelukkig
mee dat zijn heerlijkheid grotendeels in Hol
land terecht was gekomen. Zijn vrouw heeft
na zijn dood nog tot na 1570 tevergeefs ge
procedeerd om de vermeende oude rechten
te herstellen. Voor schadeloosstelling door de
Gooiers is ze echter bij herhaling in het gelijk
gesteld.

In 1619 is er nog eens een actie geweest
om de zaken te regelen, maar deze is niet
uitgeprocedeerd (zie afb. 2). Daarna zouden
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de erfgooiers nog in aanvaring komen met de
Staten van Holland, die aan Amsterdamse
heren Gooise heidegrond hadden verkocht
om af te graven en buitenplaatsen te vestigen
in 's-Graveland. Uiteindelijk is in 1719 de
grenskwestie aan de oostkant opgelost. Toen
is de provinciegrens bepaald zoals die er nu
ligt. Een aantal jaren later is hij gemarkeerd
met de bekende monumentale stenen palen
(afb. 3).

Relatie met de Landelijke Canon
• Venster 6. Floris V

Relatie met de tijdvakken
Commissie De Rooy
• de tijd van monniken en ridders

(500-1000/1200)
• de tijd van steden en staten

(1000/1200-1500)
• de tijd van regenten en vorsten

(1600-1700)

Zoeken en bekijken
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Te bezoeken plekken
•  Fietstocht langs de zogenaamde Leeu

wenpalen langs de provinciegrens
tussen de gemeenten Blaricum, Laren,
Hilversum aan de ene kant en de ge
meenten Eemnes, Baarn en De Bilt
aan de andere kant.
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Humanisten en reformatoren tussen
Vecht en Eem

De zestiende eeuw is er een van omwentelingen. Humanisme, Reformatie
en de grote Ontdekkingen brachten een ommekeer in het denken. Mensen
wilden niet meer geloven op gezag, zij stelden vragen bij de gevestigde
opvattingen en gingen op zoek naar een nieuwe wereld. Christelijke
humanisten als Erasmus wilden een morele, intellectuele en religieuze
hervorming van de samenleving, geleid door de schone letteren en de geest
van het evangelie en de kerkvaders. Luther predikte een grondige
hervorming van het geloof: geen heil door goede werken, maar alleen door
goddelijke genade. Ook tussen Vecht en Eem waren ze te vinden,
humanisten als Lambertus Hortensius en reformatoren van verschillend
slag. Een late reformator en humanistisch geleerde, Jan Amos Comenius uit
de Tsjechische landen, heeft in ons gebied door de omwegen van de
geschiedenis zelfs een bijzondere plaats gekregen.

O m w enteling

De zestiende eeuw in West-Europa werd
gekenmerkt door Renaissance en Humanis
me, door de Reformatie en door de grote Ont
dekkingen. Zij brachten een omwenteling in
het denken. Mensen wilden niet alleen den
ken over het hiernamaals, zij wilden ook de
kennis en schoonheid van het hier en nu ver
kennen. Zij zochten naar een waarheid, waar
voor zij persoonlijk verantwoordelijkheid
konden dragen. Zo nodig tegen iedereen in.
Columbus trotseerde muiterij, Galilei de
brandstapel, maar zij bleven geloven in een
ronde wereld. Maarten Luther weigerde zijn
geloof op te geven, al eisten Paus en Keizer
dat van hem: 'Hier sta ik, ik kan niet anders'.
Want Luther had de overtuiging, dat een
mens zich geen heil, vergeving van zonde en
hemelse genade kan verwerven door goede
werken, maar alleen uit goddelijke genade,
geschonken op een persoonlijk geloof.

Lam bertus H ortensius

Hortensius en Comenius waren Renaissancis
tische Humanisten, geleerde kenners en be
wonderaars van de wetenschap van de oude
Grieken en Romeinen. Die wetenschap wil
den zij -  net als hun beroemdste voorbeeld,
Desiderius Erasmus -  navolgen en laten her
leven. Daarom latiniseerden zij hun naam en
schreven ze in het Latijn. Dat was toen de
'franca lingua' van de wetenschap, zoals nu
het Engels.

Lambertus Hortensius, een tuinderszoon
uit Montfoort, heette voordat hij ging stude
ren Lammert van den Hove/ten Hove. Hij
wordt echter geëerd in zijn geleerden-naam,
die hij droeg toen hij als priester en rector van
de Latijnse school te Naarden de eerste ge
schiedschrijver van het Gooi werd. Hortensi
us, omstreeks 1500 geboren, studeerde lette
ren en theologie in Leuven. In 1544 werd hij
rector te Naarden, nadat hij eerder in Utrecht
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Spanjaarden vermoordden in 1572 Lambertus Horten-
sius' zoon onder zijn ogen (coll. Stadsarchief Naarden).
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en Deventer had gedoceerd. Hij was priester
en docent, dichter en vooral geschiedschrij
ver. Als historicus concentreerde hij zich naar
klassiek voorbeeld op zijn eigen regio en tijd.
Hij schreef in 1546 in het latijn over het bis
dom Utrecht tussen 1524 en 1529
(Nederlandse vertaling in 1625), over de We
derdopers en over zijn woonplaats Naarden -
de eerste beschrijving van de geschiedenis
van het Gooi (in 1866 met Nederlandse verta
ling verschenen).

Hortensius nam afstand van het denken

en optreden van de radicale Wederdopers,
maar ook van de gruwelen van de onder
drukking. Hij schreef over de uitmoording
van Naarden (1572), waarbij hij ternauwer
nood het vege lijf redde en actief was als on
derhandelaar met de Spanjaarden. Hortensi
us zelf werd een 'lutherende paap' genoemd,
zijn zoon was later gereformeerd predikant in
Naarden. In zijn geschiedkundig werk maar
ook in zijn eigen ontwikkeling weerspiegelde
hij de ontwikkelingen van zijn tijd.

Lambertus Hortensius overleed in 1574 en
werd begraven in de Grote Kerk te Naarden.
Later is daar een grafsteen geplaatst om hem
te gedenken.

D e Reform atie

Maarten Luther wilde een hervorming van de
kerk (1517), maar zijn optreden liep uit op
een breuk. Naar middeleeuwse visie moesten
kerk en keizer samen de christelijke samenle
ving op het goede pad houden. Beiden ver
oordeelden de reformatorische gedachten,
vervolgden de ketters en bestraften die. Kei
zer Karel V liet overal in 1525 een streng
plakkaat tegen 'Lutherie' aanbrengen, ook in
steden tussen Vecht en Eem zoals Weesp,
Muiden en Naarden. Maar ondanks de ver
volging weigerden veel mensen hun nieuwe
geloof en inzicht op te geven. Zo was er An-
thonis Freeksz uit Naarden, oud-student te
Leuven, die in 1529 (24 jaren oud) ter dood
werd gebracht als 'hardnekkige ketter'. Maar
'het bloed van de martelaren was het zaad
van de kerk’.

Wederdopers
Veel mensen wilden niets meer weten van de
gevestigde kerk, haar rituelen en sacramen
ten. Zij droomden van een nieuwe samenle
ving. Bekend is de poging van de anabaptis-
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ten (of wederdopers), die in 1534-35 de bis
schopsstad Munster beheersten. Zij stichtten
er onder leiding van de profeet Henoch (de
bakker Jan Matthijsz uit Haarlem) een Nieuw
Jeruzalem, geregeerd door koning Jan Beu-
kelsz. van Leiden en zijn twaalf oudsten. Zij
experimenteerden met de afschaffing van het
privébezit en het huwelijk -  voor de reinen is
immers alles rein. Maar ze oefenden ook een
geestelijke dictatuur uit en voerden een heili
ge oorlog tegen hun tegenstanders.

Een van de predikers die de mensen voor
bereidde op dit Nieuwe Jeruzalem was Hen-
ric van Hilversum (beter bekend als Hendrik
Rol). Hij begon zijn loopbaan in het Karmelie
tenklooster te Haarlem en was vervolgens
huiskapelaan van de drost van IJsselstein
(1529). Vanaf 1530 verbleef hij in Duitsland
en omhelsde hij de opvattingen van de ana
baptisten. Hij verspreidde dit gedachtegoed
in 1533 in Holland en Friesland. In 1534 was
hij predikant in Munster, maar verliet de
stad, ging aanhang zoeken en werd in Maas
tricht gevangen genomen en op de brandsta
pel gezet (september 1534).

Ook in Amsterdam kregen de dopers voet
aan de grond. De stad werd in februari 1535
verrast door een demonstratie van twaalf
naakte mannen en vrouwen, die opriepen tot
bekering en een nieuwe bedeling aankondig-
den. Op 10 mei volgde een aanslag op het
stadhuis, waarbij niet minder dan 36 burgers
de dood vonden. De coupplegers en vele an
dere dopers werden opgehangen of onthoofd,
de naaktlopers van februari stierven de ver
drinkingsdood. Even genadeloos werd Mun
ster gestraft, toen de bisschop zijn stad in juni
1535 heroverde.

Geschiedschrijving
Onder invloed van Menno Simonsz leerden
de dopers na 1535 het geweld afwijzen en
kozen ze voor een vredelievend geloof. Maar

Katholieke altaarsteen gebruikt als dorpel in de protes
tantse Willibrordskerk van Nederhorst den Berg (coll.
HK Nederhorst den Berg).
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voorlopig werden nog herhaaldelijk protes
tanten als wederdopers veroordeeld en be
straft. Ook mensen uit onze streken, zoals de
vier Bunschoters die in 1569 in Utrecht ont
hoofd werden. Een jaar eerder trof datzelfde
lot in Muiden de gereformeerde schoolmees
ter van Monnickendam, Claes van Naerden.
Het oproerig optreden van de wederdopers
schokte de tijdgenoot. Via prenten en pam
fletten werd hun onbegrijpelijk en verderfe
lijk geacht gedrag verbreid. Al in 1548 gaf
Hortensius er een eerste geleerde beschrijving
van, in het Latijn (Nederlandse editie Oproe-
ren der Wederdoperen, geschiet tot Amsterdam,
Ministèren Groeningerlandt, 1660).
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Protestantisering
Opmerkelijke gebeurtenissen zijn nog bekend
uit 1572 (de uitmoording van Naarden) en
1578 toen Amsterdam de katholieke zijde
verliet. De classis Amsterdam kon daarna
ook de kerken hier gaan protestantiseren.
Van de periode die volgde weten we niet zo
heel veel (een groot onderzoeksproject van
TVE wil daar verandering in brengen). Wa
ren er veel pastoors als J.J. Moy uit Bunscho
ten die op een gegeven moment gerefor
meerd ging prediken? Of waren er meer gees
telijken als Dirck Rijcxz die van 1567 tot 1607
pastoor was van beide Eemnessen, wel
trouwde, maar toch veel katholieke opvattin
gen trouw bleef? Of als ds. Martens die in
1590 predikant van Kortenhoef werd maar
drie jaar later vanwege roomse sympathieën
werd ontslagen?

De benoemingsjaartallen van de eerste
gereformeerde predikanten in de regio lopen
ver uiteen: Naarden 1574, Hilversum 1590,
Baarn 1592, Nederhorst den Berg 1593, Hui
zen 1595, Oud- en Nieuw-Loosdrecht 1579-
1603, 's-Graveland 1660 en Muiderberg 1678.
Ook na de ontkerkelijking van de afgelopen
halve eeuw zijn er in het gebied tussen Vecht
en Eem nog steeds grote kerkelijke verschil
len. In sommige gemeenten overheersen tra
ditioneel de overwegend katholieke gemeen
schappen, terwijl elders de protestanten do
mineren; er zijn ook plaatsen waar de ene of
andere confessie een aanzienlijke minderheid
vormt.

Comenius

Naarden moest in 1572 zwaar boeten voor de
opstand in Holland, maar bij Alkmaar begon
de victorie. De Unie van Utrecht (1579), die
de grondwet werd van de onafhankelijke
gewesten, garandeerde dat niemand om zijn

Gotisch koor van de romaanse Sint Willibrordskerk in
Nederhorst den Berg (coll. HK Nederhorst den Berg).
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geloof vervolgd zou worden. De Republiek
werd daardoor een toevluchtsoord voor men
sen uit allerlei oorden, want na 1517 teister
den godsdienstoorlogen minstens anderhalve
eeuw lang Europa. Een duidelijk voorbeeld
was Jan Amos Komensky (1592-1670), predi
kant bij de Moravische Broeders. Tijdens de
Dertigjarige Oorlog werd hij verdreven uit
zijn land en na allerlei omzwervingen beland
de hij in 1654 in Amsterdam. Comenius
schreef tal van publicaties op theologisch,
filosofisch en pedagogisch terrein. Eigenlijk
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Comenius op het pleintje achter de Grote Kerk te Naar
den (foto Gijs Went).
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paste hij als profeet en chiliast (aanhanger
van het geloof aan een duizendjarig vrederijk
op aarde), als ondogmatisch en oecumenisch
theoloog in geen van de toen gevestigde reli
gies helemaal goed. Zijn faam groeide dan
ook pas later. Thans worden zijn verdiensten

als internationaal geleerde, denker over vrede
en tolerantie en met name als pedagoog alom
erkend.

Om niet helemaal opgehelderde redenen
werd Comenius, na zijn overlijden op 15 no
vember 1670 in Amsterdam, een week later
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begraven in de Waalse kerk te Naarden.
Ruim twee eeuwen later werd zijn graf her
ontdekt en in 1937 werd hij plechtig herbe
graven. Men eerde hem met een Mausoleum,
in nauwe samenwerking met de Tsjechische
regering.

Relatie met de Landelijke Canon
• Venster 9. Erasmus
• Venster 10. Karel V
• Venster 11. De Beeldenstorm
• Venster 22. Spinoza

Relatie met de tijdvakken
Commissie De Rooy
• De tijd van ontdekkers en hervormers

(1500-1600)
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De grote stad in de buurt
Landhuizen en forensen

Stadslucht maakt vrij. In de feodale maatschappij van de Middeleeuwen
was de stad de plaats van de vrijheid. Daar woonden geen horigen, zoals op
het platteland, maar vrije burgers. De stad was de plaats waar tradities
vervangen werden door nieuwe waarden en normen. De plaats ook waar in
de gezamenlijkheid een nieuwe handelsgeest ontstond. Voor onze regio
waren het vooral de steden Amsterdam en in mindere mate Utrecht die
bepalend waren voor veranderingen. De uitstralende werking werd
vergroot, toen de stedeling oog kreeg voor de rust en de schoonheid van het
omringende platteland.

Buiten wonen in het gebied van
Vecht en Eem

Toen de bisschoppen door toedoen van Kei
zer Karel V (1500-1555) hun wereldlijke
macht verloren, nam ook de betekenis af van
Utrecht als politiek en cultureel middelpunt
van de Noordelijke Nederlanden. De kastelen
langs de Vecht raakten in verval. Uitgere
kend Hollanders brachten het gebied in de
1 7l' en 18° eeuw tot nieuwe bloei. Rijke Am
sterdammers kochten de ridderhofsteden en
kastelen en toverden ze om tot luxueuze bui
tenverblijven met fraaie tuinen. Daarnaast
werden -  vooral bij Breukelen en Loenen -
nieuwe buitenplaatsen gebouwd, waarvan de
verdwenen buitenplaats Petersburg in Ne-
derhorst den Berg wel het meest tot de ver
beelding spreekt. Aan de turfhandel in het
Utrechtse veenland werd veel geld verdiend.
In de Franse tijd werd de geldadel beroofd
van haar privileges. Nieuwe rijken prefereer
den de gezonde boslucht en de goedkope
bouwgrond van het Gooi.

In 's-Graveland ontstonden na conflicten
met de Gooise Erfgooiers na 1635 verschillen

de buitenplaatsen, die door Amsterdammers
werden ontwikkeld. Hilversum kreeg als
compensatie voor het grondverlies een water
verbinding, die de grote stad dichterbij
bracht. Het werd de aanleiding voor de groei
van het nijverheidsdorp, dat rond 1800 de
enige échte Gooise vestingstad Naarden had
overvleugeld.

Ook in het Eemgebied werden in de 17°
en 18l' eeuw buitenhuizen gebouwd. De Eult
in Baarn, werd gebouwd door Jan Bicker
(1591-1653), vooraanstaand lid van een Am
sterdamse dynastie van kooplieden en burge
meesters. In 1710 werd in dezelfde plaats
Kasteel Groeneveld gebouwd. Het kwam in
het bezit van de Hasselaers-clan, die rijk ge
worden was dankzij de VOC. De Eult was
gelegen tegenover het Jachtslot Soestdijk,
hofstede van de Oranjes sinds 1674 en oor
spronkelijk gebouwd in 1650 door de Am
sterdamse patriciër Cornelis de Graeff (1599-
1664).

Eemnes had in de 18een 19e eeuw vier
buitenhuizen, bewoond door notabelen die
van elders kwamen. Er is vrijwel niets meer
van over.
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De buitenplaats Petersburg te Nederhorst den Berg, die
in 1717 door Czaar Peter de Grote werd bezocht (uit: De
Zegepralende Vecht, 1719, coll. Het Noord-Hollands
Archief).
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19e eeuw: opkomst van het forensisme

De bewoners van de buitenplaatsen verruil
den veelal tijdelijk Amsterdam voor de regio
tussen Vecht en Eem. Voor de verplaatsing
bedienden zij zich van eigen calèches. Open
baar vervoer was vanaf de 17e tot begin 19e
eeuw beperkt tot de veerschuiten en de dili
gence. Ongetwijfeld was de veerschuit het
meest comfortabel. Getrokken door een paard
kon een snelheid van 6 km per uur worden
bereikt, zoals die van de Perk-Haanse veer
dienst van Hilversum op Amsterdam en

Utrecht. Het snelveer tussen Utrecht en Am
sterdam via de Vecht bereikte met twee paar
den zelfs 11 km per uur. Toch bleef woon
werkverkeer met deze snelheden een uitzon
dering. Het geïdealiseerde platteland van de
romantiek was voor de stedeling nog veraf,
ook al werd verbetering bereikt met de aan
leg van de straatweg Amsterdam-Amersfoort
in 1817. Deze weg kreeg ook zijn aftakkingen
in het Gooi, zoals de tolweg vanaf Soestdijk
via Hilversum op 's-Graveland (1825).

Pas met de komst van de trein veranderde
de situatie drastisch. De spoorlijn Amster-

72 TVE 2009



DE GROTE STAD IN DE BUURT -12

Trompenburg, 's-Graveland, door Hermanus Numan,
ingekleurde ets, 1794 (coll. Noord-Hollands A rchief).
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dam-Utrecht (1843) bood de regio al enig
soulaas met de diligenceverbinding tussen
Station Vreeland en Hilversum.

De bewoners van de eerste villa's die rond
die tijd gebouwd werden in Bussum, Hilver
sum en Baarn bewoonden hun buitenhuis
veelal alleen in de zomer. De halfjaarlijkse
verhuizing was een hele onderneming. Pas
met de komst van de Oosterspoorlijn in 1874
-  langs Naarden-Bussum, Hilversum en
Baarn -  ontstond in die gemeenten het woon-
forensisme. Door de aanvankelijk hoge kos
ten was dit nieuwe verschijnsel tot het eind
van de 19e eeuw alleen voorbehouden aan
een vrij kleine groep gefortuneerden. Pas
rond de eeuwwisseling nam het forensisme
sterk toe in enkele Gooise gemeenten. Het

werkforensisme overtrof in piekjaren van
bouwactiviteiten zelfs het woonforensisme.
Ook de komst van de Gooise Stoomtram
speelde hierbij een rol. Vanaf 1882 werd het
traject Amsterdam-Naarden-Laren-Hilver-
sum geopend. De stoomtram deed ook Hui
zen en Blaricum aan en stimuleerde de dage
lijkse trek van woon- naar werkgemeente.

De forensenkwestie

De behoefte aan natuurschoon en gezonde
lucht vormde een aanleiding om de grote
stad te verlaten. De medisch-hygiënisten dr.
A. Coronel in Amsterdam en dr. J.F. van Hen
gel te Hilversum hamerden in het midden

TVE 2009 73



HISTORISCHE CANON TUSSEN VECHT & EEM

Kasteel Groeneveld te Baarn (coll. Kasteel Groeneveld).
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van de 19e eeuw op de relatie tussen leefom
geving en gezondheid. Coronels oordeel over
het wonen in de Amsterdamse grachtengor
del was vernietigend. 'Vegeteren', daar kwam
het kortweg op neer.

Toch lijkt het fiscale klimaat in eerste in
stantie een belangrijker factor geweest in de
beslissing om de stad -  al dan niet tijdelijk -
te verlaten. Sinds de gemeentewet van 1851
hadden gemeenten de bevoegdheid om in
komstenbelasting te heffen. De tarieven wer
den bepaald door de gemeentelijke behoef
ten. Amsterdam had grote uitgaven en zag
met lede ogen aan dat rijke inwoners in het
Gooi of Kennemerland een woning betrokken
in gemeenten waar de belastingdruk lager
was. Mensen hielden vaak hun hoofdverblijf
in de stad, waar ze ook bleven werken. De
tweede woning gebruikte men als alibi om
minder belasting te betalen. Maar ook de
ontvangende gemeenten klaagden. Het Bus-
sumse gemeentebestuur meldde al in 1839
dat de zomergasten belasting probeerden te
ontduiken. De kwestie hield de gemoederen

bezig. Zelfs de Forensenwet van 1897 leverde
geen sluitende regeling op die ieder tevreden
stelde. Pas toen het Rijk in 1929 inkomstenbe
lasting ging heffen en de gemeenten uitkerin
gen kregen vanuit het gemeentefonds, kwam
aan de forensenkwestie een eind.

Trek naar de dorpen -  suburbanisatie

Hoewel de gemeenten in het gebied tussen
Vecht en Eem hier en daar nog 'dorpse' ken
merken vertonen, is er geen sprake meer van
het geïdealiseerde platteland van de 19e
eeuw. De suburbanisatie heeft zijn tol geëist.
Woonverdichting, eigen werkgelegenheid, de
behoefte aan voorzieningen en een uitgebreid
wegennet tastten de natuurlijke waarden van
het gebied aan. Grotere gemeenten als Bus-
sum en Hilversum zijn zowel fysiek als men
taal verstedelijkt. Maar ook de laatste restjes
van het karakter van de kleinere dorpen
staan onder druk door de komst van de
'urbane vluchteling', de forens.

Relatie met de Landelijke Canon
• Venster 16. De grachtengordel 1613-1662
• Venster 24. Buitenhuizen 17e en 18e eeuw
• Venster 29. De eerste spoorlijn

Relatie met de tijdvakken
Commissie De Rooy
• De tijd van regenten en vorsten (1600-1700)
• De tijd van burgers en stoommachines

(1800-1900)

Zoeken en bekijken

Literatuur
Jan Baar e.a., Petersburg, een verdwenen buiten-

74 TVE 2009



DE GROTE STAD IN DE BUURT -12

Station Naarden-Bussum met wachtende forensen om
streeks 1902 (colt. Stads- en Streekarchief, Naarden).
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Eric Blok e.av Het Baarnse Bos, een vorstelijk
wandelpark -  Herstelplan voor een koninklijk
bos, Amsterdam /  Utrecht 2007.
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Suburbaan wonen in Eemnes (foto Jaap Groeneveld).

wikkeling, doet. scriptie soc. geografie
UvA, Amsterdam 1979

Prof. J.A. de Rijk e.a., Wandelingen door Gooi
en Eemland en Omstreken, Hilversum 1905.

Dick Schaap, Teun van de Berg m.m.v. Carla
Oldenburg, Parken, tuinen en landschappen
van Nederland, Baarn 1979.

Heimerick Tromp en Jacob Six, De buitenplaat
sen van 's-Graveland, Zeist 1975.

Dr. A.C.J. de Vrankrijker en F. Renou (red.),
Het Gooi bekeken en besproken, Bussum 1982.

Websites
www .gooienvechthistorisch.nl
www.kasteelgroeneveld.nl
www.buitenplaatseninnederland.nl

Te bezoeken plekken
• Baarn: Baarnse Bos (v.h. De Eult),

Kasteel Groeneveld, Paleis Soestdijk
• 's-Graveland: o.a. Boekestein, Gooi-

lust, Hilverbeek en Schaep en Burg
• De oevers van de Vecht: per boot of

langs het jaagpad tussen Nieuwersluis
en Vreeland

• Villawijken van Bussum (het Spie
gel), Hilversum (Trompenberg), Baarn

• Dorpskernen met oude herbestemde
boerderijen: Blaricum, Eemnes, Laren
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Water als verdedigingsmiddel

Nederland staat wereldwijd bekend om de strijd tegen het water. Minder
bekend is dat we ook al eeuwen strijd leveren met behulp van het water.
Dat we water gebruiken als verdedigingsmiddel tegen binnentrekkende
vijanden, ligt eigenlijk voor de hand.

In de Middeleeuwen werden kastelen en steden vaak voorzien van (slot)
grachten, zoals bij het Muiderslot, en van stadsmuren zoals bij Weesp,
Muiden en Naarden.

Toen zich een meer centrale overheid ontwikkelde, kon water over een
veel groter gebied dan bij een enkel kasteel of stad als verdedigingsmiddel
worden ingezet. Dat begon in de Tachtigjarige oorlog en werd op steeds
grotere schaal toegepast in de Oude en nog later de Nieuwe Hollandse
Waterlinie.

De Opstand en het Water

In december 1572 kon Naarden gemakkelijk
worden ingenomen door Spaanse troepen,
omdat de grachten rondom de stad dichtge
vroren waren. De Spaanse bevelhebber Julian
Romero beweerde dat de Spanjaarden vanuit
de stad beschoten waren. Als vergelding
bracht hij na de overgave van de stad alle
inwoners om het leven. Landvoogd Alva
meldde Filips II dat hij tevreden was over
deze aanpak van de ketters in Holland. Bij de
belegeringen van Alkmaar en Leiden wisten
de Hollandse opstandelingen de Spaanse
troepen te verslaan door het land rond de
stad onder water te zetten en de belegeraars
tot de aftocht te dwingen.

Na dit incidentele gebruik van water
dachten de gewesten Holland en Utrecht wel
aan een meer georganiseerde linie 'tot de de
tentie van het Neder-Sticht en de Hollandt',
maar deze plannen werden niet uitgevoerd.

Het Rampjaar

Het duurde tot 1672 voor er op meer syste
matische wijze gebruik van een 'waterlinie'
werd gemaakt. Aanleiding was de veldtocht
van Koning Lodewijk XIV van Frankrijk, die
in het zogenoemde 'Rampjaar' 1672 de Repu
bliek der Verenigde Nederlanden binnenviel.
Komend vanuit het Oosten langs de Rijn wist
hij Utrecht en Naarden te veroveren. Daar
achter richtten de Staten van Holland snel de
Hollandse Waterlinie in. Een linie van inunda
ties die van Muiden aan de Zuiderzee via
Weesp en Woerden naar de Merwede in het
zuiden liep, hield de Fransen tegen. In 1673
ging stadhouder Willem III over tot de aan
val. Hij wist in september 1673 na een kort
stondig beleg Naarden te heroveren. Het in
1665 opgerichte Korps Mariniers onder bevel
van Kolonel Palm speelde hierin een belang
rijke rol.

Na het ontzet van Naarden gaf Willem III

TVE 2009 77



HISTORISCHE CANON TUSSEN VECHT & EEM

Artillerie in inundatieveld (coll. Nederlands Vestingmu-
s eum).
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opdracht Naarden van nieuwe vestingwer
ken te voorzien. Nicolaas Witsen en Adriaan
Dortsman begonnen aan het werk, Jean Bap
tiste Bombelle rondde het in 1685 af. Ook
Weesp kreeg nieuwe vestingwerken. Voor
rekening van Amsterdam werden aan de
oost- en zuid-oostzijde vier bolwerken aange
legd, het 's-Gravelandse en het Utrechtse
Front. Muiden, Weesp en Naarden vormden
de verdediging van de rijke koopmansstad
Amsterdam, die ook de vestingwerken rond
de drie steden bekostigde.

De Hollandse Waterlinie, die nu perma
nent was ingesteld, werd tussen 1687 en 1787
een aantal malen in paraatheid gebracht. Een
maal werden proefinundaties uitgevoerd.
Inunderen is het bewust onder water zetten

van land om een vijandelijke belegering of
opmars te bemoeilijken.

H et e inde van de R epubliek

In 1787 en 1794 bleek de zwakte van de Linie.
Eerst kwamen de Pruisen stadhouder Willem
V en zijn vrouw (Wilhelmina van Pruisen) te
hulp tegen de Patriotten. In 1794 volgde de
opmars van Franse revolutionaire troepen
onder Generaal Pichegru, die de Republiek
der Verenigde Nederlanden aan haar einde
bracht. De Pruisen waren zo snel in hun op
mars, dat zij al door de Linie heen waren
voor deze in staat van verdediging kon wor
den gebracht, behalve bij Weesp waar de
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Naarden geïnundeerd (coll. Nederlands Vestingmuseum).

Pruisische aanvallen dank zij de inundaties
konden worden afgeslagen. Bij de Franse
opmars maakte de strenge vorst de Waterli
nie geheel nutteloos. De Fransen passeerden
de Zuiderwaterlinie en konden moeiteloos
over de bevroren rivieren trekken.

Na de val van de Republiek werd onder
het Bataafse -  en later ook het Franse -  be
wind gewerkt aan plannen om de Waterlinie
te moderniseren. Daarbij moest de linie zoda
nig opschuiven naar het oosten, dat ook de
stad Utrecht er binnen zou vallen. De eerste
plannenmaker was Cornells Kraijenhoff, die
in 1796 tot 'directeur der Fortificatiën' werd
benoemd. Tussen 1805 en 1810 legde hij een
serie verdedigingswerken aan rond Amster
dam, de zogenaamde Posten van Kraijenhoff.

Deze serie was een voorloper van de Stelling
van Amsterdam, die in de periode 1880-1920 is
aangelegd en tegenwoordig op de Unescolijst
van Werelderfgoed staat.

De Nieuwe Hollandse Waterlinie

Pas in 1815 gaf Koning Willem I opdracht om
met de uitvoering van de plannen voor een
verbeterde versie van de Oude Hollandse
Waterlinie te beginnen. Zo werd in Weesp
het 's-Gravelandse Front met een ronde ver
dedigbare toren versterkt. Tot 1870 werd in
drie fasen de Nieuwe Hollandse Waterlinie
(NHWL) aangelegd. De NHWL was een veel
systematischer linie dan de Oude Hollandse
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Restant van het Fort Uitermeer bij Weesp (foto Anton
Cruijsheer).
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Waterlinie. Een uitgebreid netwerk van in-
laatsluizen -  zoals die in de buurt van Fort
Uitermeer en Fort Hinderdam -  stuwen en
dijken moest ervoor zorgen dat overal 30 tot
50 centimeter water kwam te staan; te diep
om doorheen te marcheren en te ondiep om
te bevaren. Forten en batterijen, zoals Fort
Spion in Loosdrecht, Fort Hinderdam en
Kijkuit bij Kortenhoef, moesten de zwakke
plekken in de Linie beveiligen. In het inunda-
tiegebied werd met zogenaamde uitleggers
(platboomde schuiten, bewapend met licht
geschut) gepatrouilleerd. De oude vestingste
den Muiden, Weesp en Naarden werden in
de Linie opgenomen. In de loop van de

bouwperiode zijn zij menigmaal aangepast
aan de ontwikkelingen in de militaire tech
niek zoals (explosieve) brisantgranaten en
vérdragend getrokken geschut.

O orlogen

Driemaal is de Nieuwe Hollandse Waterlinie
in staat van verdediging gebracht: tijdens de
Frans-Duitse Oorlog van 1870-1871, de Eerste
Wereldoorlog (1914-1918) en aan de voor
avond van de Tweede Wereldoorlog (1939-
1945). De Nederlandse legerleiding wilde de
landsverdediging verder naar het oosten
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schuiven om de kwetsbare stad Utrecht beter
te kunnen beschermen. Daarom had men in
de Gelderse Vallei de Grebbelinie ingericht. De
Waterlinie is daardoor nooit in oorlogstijd
beproefd en de werkelijke waarde voor ons
land is daarom moeilijk te bepalen.

De kosten van de aanleg van de Linie
lagen op het niveau van de aanleg van de
Deltawerken in de twintigste eeuw of van de
HSL vandaag de dag. Maar als de Linie Ne
derland alleen al buiten de Eerste Wereldoor
log heeft kunnen houden, is zij de kosten
dubbel en dwars waard geweest.

Einde van een systeem

In 1926 werd Naarden, dat als zeventiende-
eeuwse vestingstad vóór de Waterlinie lag,
als militaire versterking opgeheven. In geval
van oorlog zou de vesting niet meer in staat
van verdediging worden gebracht. Wel bleef
Naarden nog tot 1985 een garnizoensstad. De
steden Muiden en Weesp, die aan de veilige
kant van de Linie lagen, bleven tot de capitu
latie van 1940 onderdeel van de Waterlinie.

De meidagen van 1940 lieten zien dat een
stelsel van vaste verdedigingselementen een
groot deel van haar waarde had verloren. De
vijand vloog er overheen en wierp rond Den
Haag en Rotterdam parachutisten af. Door de
Moerdijkbruggen en de bruggen bij Dor
drecht te bezetten, maakten zij een opmars
van een legermacht over het zuidelijk front
van de Waterlinie mogelijk.

De huidige situatie

Op dit moment wordt er hard aan gewerkt
om het historische linielandschap te bescher
men en te ontwikkelen. Richtinggevend daar
bij is het Linieperspectief, dat niet ten onrechte

de naam Panorama Krayenhoff draagt. Men
streeft er naar om de militaire hoofdverdedi
gingslijn te accentueren en de nog bestaande
voormalige inundatievlakten open te houden.
De uitvoering van Panorama Krayenhoff is in
de Vechtstreek Noord in handen van de pro
vincie Noord-Holland in samenwerking met
de gemeenten Wijdemeren, Weesp, Muiden
en Naarden, het Hoogheemraadschap Am-
stel, Gooi en Vecht en Natuurmonumenten.
Voor de hele Nieuwe Hollandse Waterlinie
zijn er drie concentratiepunten van informa
tie en activiteiten: Slot Loevestein in het zui
den, Fort Vechten in het midden en de Ves
ting Naarden (Vestingmuseum) in het Noor
den.

Twee uitgezette fietstochten voeren langs
de linie in het Gooi en de Vechtstreek.

Relatie met de Landelijke Canon
• Venster 15. De Beemster 1612
• Venster 28. Koning Willem 1 1772-1843
• Venster 35. De Eerste Wereldoorlog
• Venster 38. De Tweede Wereldoorlog
• Venster 42. De watersnood 1953

Relatie met de tijdvakken
Commissie De Rooy
• De tijd van wereldoorlogen en crisis

(1900-1950)

Zoeken en bekijken

Literatuur
Karl Blokland & Rienke Groot, 'De Nieuwe

Hollandse Waterlinie. Het geheime wa
pen van Nederland -  Erfgoed in toe
komstperspectief' in: Tussen Vecht en Eem
25 (2007) nr. 1.

Geschiedenis en toekomst van de Vesting Naar-
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Voormalige sluis en batterijen in en bij de Karnemelk-
sloot (coll. Nederlands Vestingmuseum).
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Vestingstad M uiden, Zwolle 2004.
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Weesp van prehistorie tot de moderne tijd,
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Websites
www.doekonline.nl voor de geschiedenis van

Weesp
www.hksm.nl voor de geschiedenis van Mui

den

http://dutchrevolt.leidenuniv.nl voor De
Tachtigjarige Oorlog

www.coehoorn.nl voor vesting- en verdedi
gingswerken

www.hollandsewaterlinie.nl
www.stellingvanamsterdam.nl

Te bezoeken plekken
• Pampus
• Vestingstad Muiden
. Vestingstad Naarden
• Vestingstad Weesp
• Forten, houten huizen, sluizen in de

regio.
• Zie voor de fietstochten:

www.hollandsewaterlinie.nl
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'Het Witte Goud'
de Porseleinindustrie in Gooi- en Vechtstreek

In 1708 werd in het Duitse Meissen eindelijk het eeuwenoude Chinese
fabricagegeheim van porselein ontdekt. Daarop volgde een explosie aan
porseleinproducties in Europa. In Nederland werd in 1759 te Weesp de
eerste fabriek opgericht, gevolgd door die van Loosdrecht (1774). Vandaag
de dag is zowel het prachtige Weesper als het Loosdrechtse porselein
wereldberoemd. De fabrikanten graaf van Gronsveld Diepenbroick Impel
en dominee Johannes de Mol én de Fransman Louis Victor Gerverot
(verfbereider, schilder en modelleur) brachten de Nederlandse
porseleinindustrie tot grote hoogten. Hun werk leeft voort in musea over
de hele wereld -  in het bijzonder in die van Weesp en Loosdrecht.

Met zeer fraaie voorstellingen op kostbare
porseleinen thee- en koffieserviezen kon de
achttiende-eeuwse, gegoede burgerij haar
weelde en goede smaak tonen aan haar gas
ten. Het porselein, bekend onder de naam
'Hollands Porselein', werd ook wel 'het witte
goud' genoemd omdat het net zo hoog ge
waardeerd werd als zilver, goud en edelste
nen.

In Nederland werd tussen 1759 en 1814 in
drie centra porselein geproduceerd: Weesp,
Loosdrecht, en Ouder- en Nieuwer-Amstel.
In Den Haag werden de eindproducten alleen
beschilderd. Belangrijk kenmerk van dit por
selein was dat het product zelfs in ongegla
zuurde staat niet poreus was. Dit in tegenstel
ling tot het gangbare aardewerk dat altijd
geglazuurd moest worden om het ondoor
dringbaar te maken voor vloeistoffen. Met
veel creativiteit en grote precisie werden op
het porselein bloemen, vogels en insecten
aangebracht. Met name de schilderingen van
landschappen, vee, fruit en groenten zijn van
een virtuositeit die nauwelijks elders op de
wereld wordt aangetroffen.

Weesper Porselein 1759-1770

De bakermat van de Hollandse porseleinin
dustrie ligt in de Weesper porseleinfabriek.
De graaf van Gronsfeld Diepenbroick Impel,
die tevens hoofdschout was van Weesp, richt
te deze eerste porseleinfabriek van Neder
land in 1759 op.

De kern van de Weesper fabriek werd
gevormd door ervaren porseleinwerkers die
waren weggekocht bij Duitse en Franse werk
plaatsen. Onder hen was de Fransman Louis
Victor Gerverot. Hij zou als schilder en
(mogelijk) modelleur in de eindfase van de
productie korte tijd (1769/1770) in de Wees
per fabriek werken. De producten van de
Weesper fabriek zijn een tijdlang uitgevoerd
in de toen heersende rococostijl, met veel
reliëfwerk en zeer elegante decoraties. De
legendarische graaf de Saint-Germain advi
seerde bij de productie van de verfmengsels.

Na een maximale bloeitijd van zes jaar
moest de fabriek uiteindelijk in 1770 het on
derspit delven wegens de hoge productiekos
ten en buitenlandse concurrentie. Het porse-
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Twee borden met rose randversiering en centraal divers
vistuig (coll. Gemeente Wijdemeren).

i

lein uit de Weesper fabriek is zonder twijfel
het meest zeldzame op het gebied van het
Hollands porselein.

Loosdrechts Porselein 1774-1784

De Weesper porseleinfabriek werd opge
volgd door die van Loosdrecht. Dit initiatief
was afkomstig van de doortastende dominee
Johannes de Mol. Hij nam de Weesper fa-
briekinventaris over en hoopte in Loosdrecht
zowel fraai porselein te kunnen maken als de
plaatselijke werkeloosheid en armoede te
kunnen bestrijden. Dit lukte door een kleine
groep (ervaren) buitenlandse werknemers in
te zetten naast zo veel mogelijk lokale arbei
ders die werden opgeleid voor de porselein-
productie.

In 1774 kocht De Mol een partij klei op uit
de kelders van het Muiderslot. Dit materiaal
was achtergelaten door de Weesper porse
leinfabriek. Toen zijn eerste proefnemingen -
met hulp van de eerder genoemde Franse
vakman Gerverot -  succesvol bleken, besloot
hij een eigen fabriek te beginnen in Oud-

Terrine met onderschotel gedecoreerd met blauwe bloem
slinger (particuliere collectie).

Loosdrecht. Daar waren 60 mannen (waar
onder 20 als schilder) en 25 kinderen aan het
werk. De porseleinfabriek leverde een zeer
grote productie en een enorme variatie aan
voorwerpen. Toch liep ook dominee De Mol
al snel tegen dezelfde problemen op als zijn
voorganger in Weesp, namelijk hoge produc
tiekosten, sterke buitenlandse concurrentie en
een te klein afzetgebied.

Kort voor zijn dood in 1782 deed De Mol
de fabriek over aan een aantal Amsterdamse
geldschieters, die het bedrijf in 1784 naar Ou
der- en Nieuwer-Amstel verplaatsten.

In Loosdrecht zijn in 2002-2003 opgravin
gen verricht naar de juiste plaats van domi
nee De Mol's fabriek. Daarbij zijn, naast de
resten van de fabriek, ook complete produc
ten, productfragmenten en misbaksels aange
troffen. Loosdrechts porselein werd gemerkt
met de letters MOL met verschillende inter
puncties. Dit teken stond zowel voor zijn
eigen naam als voor de afkorting 'Manufac-
tuur Oud Loosdrecht'. De fraaie resultaten
van circa 50 jaar porseleinproductie uit
Weesp en Loosdrecht zijn te bewonderen in
onder meer het Rijksmuseum in Amsterdam,
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Sauskom met polychrome bloemdecoratie (particuliere
collectie).
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de Hermitage in Sint Petersburg en het Me
tropolitan Museum of Art in New York.
Maar natuurlijk vooral in het Gemeentemuse
um Weesp, het Loosdrechtse Kasteel Sype-
steyn en bij de Historische Kring Loosdrecht.

Relatie met de tijdvakken
Commissie De Rooy
• De tijd van pruiken en revoluties

(1700-1800)

Zoeken en bekijken

Literatuur
H. Michielse, 'Tussen armenzorg en hoog

waardige nijverheid. De glans van het
Loosdrechts porselein', in: Tussen Vechten
Eem 25 (2007) nr. 3.

K. Nieuwenhuizen, J. van der Meulen,
E.H.L. Kasteleijn, L. Manten, en J. Mol
(red.). De Loosdrechtse Porseleinfabriek
boven water. Over gebouwen, porselein-
productie en ds De Mol, 1774-1784,
Loosdrechts Historische Reeks, Loos
drecht 2007.

W.M. Zappey, 'Porselein en Zilvergeld in

Theepot met Commedia dell'Arte figuren van Loosd
rechts porselein (colt Kasteel-Museum Sypesteyn).

Weesp', in: Hollandse Studiën 12, Dor
drecht 1982.

W.M. Zappey, 'De Loosdrechtse porseleinfa
briek 1774-1784', in: A.L. den Blaauwen
e.a., Loosdrechts porselein 1774-1784,1988.

Websites
www.slop.nl
www.hollandsporselein.nl /
h ttp ://  nl.wikipedia.org/wiki/Porselein
http: /  /nl.wikipedia.org/wiki /

Louis_Gerverot
h ttp ://n l. wikipedia.org/wiki/

J oannes_de_Mol

Te bezoeken plekken
• Gemeentemuseum Weesp,

Nieuwstraat 41,1380 GB Weesp, 0294-
491 245

• Kasteel-Museum Sypesteyn, Nieuw
Loosdrechtsedijk 150,1231 LC Loos
drecht, 035-582 3208
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Kathedralen tussen Vecht en Eem

In diverse plaatsen in onze regio vinden we majestueuze kerken met de
allure van kathedralen. Hilversum heeft zijn enorme rooms-katholieke Sint
Vituskerk, Laren de eveneens grootse Sint Jansbasiliek. Maar ook andere
katholieke kerken in Weesp (Sint Laurentius), Bussum (de voormalige Sint
Vitus en de Mariakerk) en Hilversum (Onze Lieve Vrouw, Heilig Hart) zijn
grote bouwwerken. Zij zijn de stille getuigen van de twee eeuwen
katholicisme die we in dit venster in drie periodes beschrijven. Daarin
liggen besloten de katholieke emancipatie in de negentiende en twintigste
eeuw en de ontkerkelijking en ontzuiling in de tweede helft van de
twintigste eeuw.

Jaren van strijd en opbouw, 1800-1921

In de Franse tijd, die officieel vrijheid van
godsdienst bracht, kwamen de katholieken
tot het besef dat ze zich moesten waarmaken.
Tot dan toe waren zij van burgerlijke ambten
en bedieningen uitgesloten geweest en moes
ten ze hun religie deels in het geheim uitoefe
nen. Maar nu was de tijd van tweederangs
burgerschap voorbij. Het streven werd: open
bare erkenning van de katholieke religie in al
haar uitingen en gelijkheid in het maatschap
pelijk functioneren. Dit werd pas volledig
gerealiseerd in 1921, toen alle religies ook in
het onderwijs gelijk bekostigd werden.

De vrijheid van godsdienst in de Franse
tijd maakte het besef los, dat men rechten had
op de kerkgebouwen, dorpsfinanciën en ar
mengelden die voorheen voor de katholieke
eredienst gebruikt werden. In sommige plaat
sen was dit al eerder geregeld, bijvoorbeeld
in Eemnes en Soest. Wat de kerken betreft:
teruggave van -  of minstens een financiële
regeling voor -  de kerkelijke goederen werd
in de Franse tijd en ten tijde van koning Wil
lem I gerealiseerd. Vaak leidde dit tot de

bouw van een nieuwe kerk (Kortenhoef, 1810;
Nederhorst den Berg, 1811; Naarden, 1835; de
'Waterstaatskerken' in Bussum, 1843; Laren
en Eemnes, 1845; Soest, 1853). Weesp was laat
met de bouw van een nieuwe kerk, omdat de
parochie in 1794 een nieuwe 'schuilkerk' aan
de Herengracht had betrokken, twee tot kerk
verbouwde pakhuizen. Steeds opvallender en
uitbundiger werd de kerkenbouw, ware
'kathedralen' kwamen tot stand. P. J. H. Cuy-
pers, maar ook Tepe en Bijvoetz, werden als
bouwmeesters aangetrokken. Zij bouwden in
de tweede helft van de negentiende eeuw
diverse neogotische kerken: Baarn (1861),
Blaricum (1871), Kortenhoef (1880), Bussum
(1884), Nederhorst den Berg (1890) en Hilver
sum (1892). In Weesp had de architect Th.
Asseler in 1876 de Sint Laurentius gebouwd.

Nieuwe uitingsvormen
In geloofsbeleving kon men zich in een van
origine katholieke gemeente als Laren goed
uiten. In 1806 werd daar al een Broederschap
van Sint Jan opgericht. Het Sint-Jansfeest
werd jaarlijks gevierd met een bedevaarts
tocht, die uitgroeide tot een uitbundige pro-
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De Sint Vituskerk van Hilversum als ultieme uiting van
de geëmancipeerde katholieken na een periode van twee
derangsburgerschap. Een ware 'Gooise kathedraal' (foto:
Daniël Verweij).

t, r  •

cessie; lange tijd de enige die boven de grote
rivieren gehouden mocht worden.

Ook kerkelijke kunst kreeg in die tijd
weer een kans. Het atelier Joep Nicolas ver
zorgde de transeptvensters van de Weesper
Sint Laurentius (1911). De Hilversumse schil
der Anthonie Brouwer schilderde voor diver
se kerken een kruisweg (14 staties), onder
andere voor Hilversum, Bussum, Eemnes en
Baarn. Schilderijen van zijn hand zijn nog in
diverse kerken te zien.

Typerend voor heel Nederland, dus ook
voor de regio tussen Vecht en Eem, is de
maatschappelijke rol van de vooral vrouwe
lijke religieuze congregaties. In veel gemeen

ten werd het katholiek onderwijs, van be
waarschool tot naaischool, door zusters ter
hand genomen. Dat begon in 1852 in Weesp
met een werk- en bewaarschool naast het
katholieke Gesticht van Weldadigheid (1839),
in 1854 gevolgd door een dag- en kostschool
voor meisjes. In 1853 volgde Hilversum. Ook
gaven de zusters de ziekenzorg in Hilversum
(1891), Bussum (1910) en later ook in Laren
(1923). In sommige gemeenten waren zij in de
wijkverpleging werkzaam.

De mannelijke religieuzen komen wat
later in beeld: in Bussum (1908), in Hilversum
(1909) en in Laren (1914); zij zijn allen actief
in het onderwijs.

Een aparte uiting van geloofsijver school
in de reactie op een oproep van de paus van
Rome. Hij vroeg de gelovigen om hem te
helpen het kerkelijk gebied in en rond Rome
tegen de republikeinse troepen van Garibaldi
te verdedigen. Tussen 1860 en 1870 trokken
er uit heel Nederland zo'n 3000 strijders, zou-
avert genoemd, naar Rome. Ongeveer 80 daar
van kwamen uit onze regio. Officieel traden
deze mannen in vreemde krijgsdienst, waar
door ze bij terugkeer het Nederlands staats
burgerschap kwijt waren. Zo kwam iemand
uit Blaricum er bij verkiezingen achter, dat hij
niet gekozen kon worden.

D e g lorievo lle  kerk, 1921-1965

Nadat een begin was gemaakt met de bouw
van de neogotische kerken, volgen enkele
decennia van triomf en glorie. Het is de tijd
van het 'rijke roomse leven'. De katholieken
zijn op alle fronten actief. Een politieke partij,
de RKSP (Roomsch-Katholieke Staatspartij)
wordt opgericht en er verschijnen tijdschrif
ten, verenigingen, een omroep en sociale in
stellingen op katholieke grondslag. Van ka
tholiek voetballen tot katholiek postzegels
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De Sacramentsprocessie in Laren rond het feest van Sint
Jan op de zondag het dichtst bij 24 juni (uit: de Katholie
ke Illustratie, naar een aquarel van Frans Lamers, 1938).

verzamelen, van katholieke kruisvereniging
tot katholieke bejaardenhuizen; de verzuiling
slaat toe.

In 1921 wordt het bijzonder (katholiek en
christelijk) onderwijs volkomen gelijkgesteld
met het openbaar onderwijs. De bekostiging
van gebouwen, leraren en leermiddelen ge
schiedt op gelijke wijze. Nieuwe katholieke
scholen worden gebouwd, onder andere in
Eemnes en Nederhorst den Berg.

De Gooische Post, verschijnend vanaf 1918, is
het kerkblad voor Het Gooi en omgeving. De
bekende schrijver Antoon Coolen is er enige
tijd als journalist aan verbonden.

Vele meisjes en jongens voelen zich geroe
pen om zich als religieuze of priester voor de
kerk in te zetten, in Nederland of in de mis
siegebieden. Sommigen worden tot hogere
bedieningen uitverkoren, bijvoorbeeld mgr.
Vrakking uit Naarden, werkzaam in de Filip-
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pijnen en mgr. P. A. Nierman uit Hilversum,
eerste bisschop van Groningen. Opzienba
rend is de toetreding tot de katholieke kerk
van de bekende dichter/schrijver en sociale
hervormer, Frederik van Eeden (1922).

In 1937 wordt de twaalf jaar eerder ge
bouwde Sint Janskerk te Laren (architect:
Wolter te Riele) tot basilica minor (kleine basi
liek, een kerkelijke eretitel) verheven. De ka
tholieken in Het Gooi ervaren deze 'promotie'
als een grote eer en erkenning.

Maatschappelijke ontwikkelingen
Op politiek gebied vormen zich in deze
periode rooms-katholieke kiesverenigingen.
Veelal onder leiding van een geestelijk advi
seur beraden zij zich op de plaatselijke en
landelijke politiek. Sprekers geven voorlich
ting en de leden bepalen welke vertegen
woordigers gekozen moeten worden.

Vele katholieke verenigingen zien het
daglicht, veelal strikt gescheiden wat sekse
betreft: patronaten, jongens- en meisjesgilden,
verkenners en gidsen, toneelverenigingen,
voetbalclubs, turnverenigingen, fanfarecorp
sen enzovoort. Er ontstaan kerkelijke groepen
als het Mariaverbond, de Ariënsvereniging,
R.K. Drankbestrijding en het Kruisverbond.
Stands- en vakverenigingen als Kajotters, De
Jonge Werkman, Aartsdiocesane Boeren- en
Tuindersbond, R.K. Werkliedenvereniging,
Katholieke Arbeiders Beweging, R.K. Mid-
denstandsvereniging. Katholieke timmerlie
den, smeden, metaalbewerkers, ja zelfs post
bodes groeperen zich.

In de jaren voor de Tweede Wereldoorlog
en direct daarna worden er in alle gemeenten
veel woningen én kerken gebouwd. 'Elke
wijk, een kerk rijk' is het streven.

Er vinden grote katholieke manifestaties
plaats. De 'Overbrenging van de relieken van
St. Vitus' (Bussum, 1952) is van plaatselijke
betekenis, de viering TOO Jaar Krom

staf' (Sportpark Hilversum, 1953) trekt regio
nale belangstelling.

Ontkerkelijking en ontzuiling, na 1965

In de jaren zestig komt bij groepen katholie
ken het geweten in morele kwesties in op
stand tegen de stringente visie van Rome.
Velen, zowel leken als ambtsdragers, haken
af. Zij hadden hun hoop gevestigd op ver
nieuwingen binnen de kerk, vooral tijdens
het pontificaat van paus Johannes XXIII
(1881-1963) en na het door hem begonnen
Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965). De
uitkomst hiervan hebben velen als teleurstel
lend ervaren. Vernieuwing en modernisering
van de kerk bleven uit.

De vele groepen, die zich bezig hielden
met interne bezinning en vernieuwing,
bijvoorbeeld Renovare en Pax Christi (voet
tochten voor jongeren), hebben vooruitstre
vende voorgangers binnen het Gooi. Agape-
vieringen en oecumenische contacten met
christenen van andere kerken smaken naar
meer. De blik gaat naar buiten: de wereld
buiten de kerk, de maatschappelijke proble
men in de regio en in de wereld. Niet altijd
worden de deelnemers door de 'officiële' kerk
begrepen en soms worden zij ook teruggeflo
ten. Groepen enthousiastelingen blijven des
ondanks tegen de stroom op roeien.

Binnen de behoudende kerkstructuur is er
voor kritische voorgangers weinig plaats; bij
de benoeming van nieuwe Nederlandse bis
schoppen wordt de strakke hand vanuit Ro
me gevoeld. Teleurgesteld verlaten velen de
kerk. Behalve ontkerkelijking vindt er ook
een grote ontzuiling plaats. Landelijk zien we
het CDA ontstaan en gaan NVV en NKV sa
men in het FNV. Het Wit-Gele Kruis gaat
over in de Thuiszorg, ouderenbonden en
vrouwenorganisaties fuseren, ziekenzorg en
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100 jaar Kromstaf, de herdenking van het herstel van de
bisschoppelijke hiërarchie in Nederland, werd op 10 mei
1953 in het sportpark van Hilversum groots gevierd
(foto: Stevens, coll. Gemeente Hilversum).
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verzorgingshuizen verliezen hun identiteit.
Na de kloosters komen nu ook de kerkge

bouwen leeg te staan; ze worden onttrokken
aan de eredienst. Deze gebouwen worden
voor andere doeleinden ingericht of afgebro
ken. In Hilversum wordt de Jozefkerk ver
bouwd tot appartementencomplex. Hetzelfde
gebeurt later in Bussum met onder andere de
Sint Vituskerk. Toch is niet alles in mineur. In
sommige plaatsen leiden initiatieven tot een
nieuwe, bloeiende kerkgemeenschap. Maar
de glorieuze tijden van de grootse Gooise
kathedralen zijn voorgoed voorbij.

Relatie met de Landelijke Canon
• Venster 30. De grondwet 1848

Relatie met de tijdvakken
Commissie De Rooy
• De tijd van burgers en stoommachines

(1800-1900)
• De tijd van wereldoorlogen en crisis

(1900-1950)

Zoeken en bekijken

Literatuur algemeen
Michiel van der Plas en Jan Roes, De kerk gaat

uit, Bilthoven 1973.
58 Miljoen Nederlanders en hun kerken, Utrecht

1979.
L.J. Rogier, Katholieke herleving. Geschiedenis

van Katholiek Nederland sinds 1853, 's-
Gravenhage, Antwerpen 1956.
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Literatuur regio
Duizend jaar Het Gooi, de Gooiers en hun geloof,

afl. 6 in de serie Ach Lieve Tijd, Zwolle
1992/1993.

Jan Baar, Nu gij bouwt niet uit weelde. Rond de
homo van de R.K. Kerk te Nederhorst den
Berg, Nederhorst den Berg 1990.

Bep de Boer en Henk Michielse, 'Zouaven
tussen Vecht & Eem. Nederlandse jonge
mannen in dienst van de paus 1858-1870',
in: Tussen Vecht en Eem 26 (2008) nr. 2.

Leo Fijen, Het wonder van Maartensdijk, Baarn
2001.

100 jaar geloof en idealen, afl.17 in de serie Hil
versum, zoals het was, Zwolle 1999/2000.

Leo Janssen, Karel Loeff (red.), Getuigenis op
straat, de Larense Sint lanstraditie, Laren
2005.

M.J. Loggen-Vink, Geschiedenis van de H. Lau-
rentiusparochie Weesp, Weesp 2005.

Evert Mathies, Kerkenpad door Bussum, Bus-
sum 2001 (de parallelle ontwikkeling in de
protestantse kerk).

Martien Parmentier, Vitale Kerk, deel 1. Ge
schiedenis van (oud-) katholiek Hilversum
15S9-1SS9, Hilversum 1989.

Ruud Pater (red.), Het Gooi leeft, vroeger nu en
straks, Naarden 1999; hfdst. 13: 'Het geloof
liet zijn sporen na'.

A.C.J. de Vrankrijker, Sint Vitus, Bussum
1955.

A.J. Zondergeld-Hamer, 'De ontwikkelingen
in het onderwijs in Weesp van de Franse
Tijd tot aan de Tweede Wereldoorlog', in:
Tussen Vecht en Eem 17 (1999) nr. 3.

Eigen Perk, periodiek van de Hilversumse
Historische Kring 'Albertus Perk', waarin
diverse artikelen over dit onderwerp, in
Streekarchief Gooi en Vechtstreek te Hil
versum.

Websites
www.katholieknederland.nl (katholieke en

cyclopedie)
www.belkerken.nl/sintjan/

dekenaathilversum_geschiedenis.html
via zoeksites (o.a. Google) leveren met tref

woorden als 'RKSP', 'ontkerkelijking',
'ontzuiling' en dergelijke veel hits op.

Te bezoeken plekken
• Diverse katholieke kerken, waar soms

een 'historische hoek' is (Blaricum,
St.Vitus te Hilversum).
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De opkomst van de industrie

In het venster over de erfgooiers staat te lezen dat de werkgelegenheid in
de regio voornamelijk geënt was op landbouw en veeteelt. Dat is nog heel
lang zo gebleven. Maar op deze agrarische basis ontstond ook de enige
nijverheid in de vorm van weverijen. Eerst in Naarden en later in
Hilversum kwam textielindustrie tot ontwikkeling. Na de ontsluiting door
de oosterspoorlijn in 1874 drongen de industriële revolutie en de moderne
handel ook in onze regio door. De stichting van de Nederlandsche
Seintoestellen Fabriek (NSF) in 1918 was het begin van een sterke
telecommunicatiesector in Hilversum. In Weesp vestigde zich de cacao-
gigant Van Houten.

Begin van de nijverheid

Eeuwenlang leefden de mensen in onze regio
van landbouw en veeteelt. In het Gooi stimu
leerde de schapenteelt het ontstaan van we
verijen. Reeds voor 1400 ontwikkelde zich in
Naarden een zo belangrijke lakenindustrie,
dat het Naardens laken overal in Europa ver
handeld werd. De daarvoor benodigde wol
moest toen wel worden ingevoerd. Ook in de
rest van de regio tussen Vecht en Eem han
delde men in laken, bijvoorbeeld in Weesp.
Tevens werden er landbouwproducten uit de
eigen regio op de markt gebracht. Het graan
deed korenmolens verrijzen. In Weesp voer
de men na de inklinking van de grond begin
15e eeuw -  die een einde maakte aan de
graanteelt -  vooral zuivelproducten uit. In de
16e eeuw was Weesp bekend om bier van
uitstekende kwaliteit en in de 17e en 18e eeuw
produceerde men vooral jenever (export o.m.
naar Zuid-Afrika, Indië en Noord- en Zuid-
Amerika). Een porseleinfabriek was slechts
een kort leven beschoren, maar de katoenver-
verij (eind 18e eeuw) bleef iets langer over
eind. Muiden had zijn kruitfabriek, de
scheepsbouw en de zoutindustrie.

De blokkade door de Engelsen en het

Continentale Stelsel maakten in de Franse
Tijd een einde aan alle handel met het buiten
land. De werkloosheid en de armoede waren
groot. Wat Weesp betreft zou het economisch
herstel tot in de tweede helft van de 19e eeuw
uitblijven. Het succes van de cacao-gigant
Van Houten zette de stad weer op de kaart.

Hilversumse textielindustrie
In Hilversum was intussen de textielindustrie
tot bloei gekomen. Deze bedrijfstak was geba
seerd op de ontwikkeling in de voorafgaande
eeuwen. In de Gooise dorpen werden koe-
dekken, dweilen en andere grove artikelen
geweven. Reeds in het midden van de 18e
eeuw was er in Hilversum een procédé ont
dekt om van koehaar tapijt te weven. In 1808
waren er in Hilversum maar liefst 26 tapijtfa-
brieken. Door de afscheiding van België vie
len in deze industrie harde klappen en liep
het aantal fabrieken terug tot 15.

Overigens moet men zich van de omvang
van deze bedrijven geen overdreven voorstel
ling maken. Er werkten alles bij elkaar 171
arbeiders. Veel arbeid werd nog in de vorm
van huisindustrie gedaan. Vooral in de win
termaanden, wanneer de boerderij minder
aandacht vroeg, kaarden de boerengezinnen
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M ax Liebermann, De Vlasschuur, 1887, olieverf op
doek. 135 x 32 cm (coll. Nationalgalerie, Staatliche
Museen zu Berlin, Berlijn).
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wol en sponnen zij garen. Kinderarbeid
kwam daarbij veel voor. Vanaf omstreeks
1870 werden machinaal gesponnen garens uit
Engeland geïmporteerd. Toch maakten pas
rond 1900 de handweverijen plaats voor
weefgetouwen die door stoom werden aange
dreven.

De lakenweverij verloor in het begin van
de 19e eeuw haar positie aan Tilburg en ook
de katoenindustrie kwam de klap van de
Franse bezetting niet te boven. Als gevolg
van een zekere specialisatie waren er nog
maar weinig mensen in de katoenindustrie
werkzaam. Rond 1900 was deze industrie
volkomen verdwenen.

Het lot van de textielarbeider in de negen
tiende eeuw kan als erbarmelijk omschreven
worden. Er was enorm veel kindersterfte,
waardoor de gemiddelde leeftijd in de arbei
dersklasse niet verder reikte dan 15 jaar. In de
boerenstand was dat toen al 50 jaar.

Visserij en handel in Huizen
In Huizen was, naast de landbouw, de visse
rij altijd al van belang. De aanleg van een
haven in 1853 bracht een sterke uitbreiding
met zich mee. Dit leidde tot verwerkingsbe
drijven als rokerijen, maar ook tot handel. De
Huizers ventten de vis tot in Amsterdam uit.
De visserij kon de groeiende bevolking niet
voeden. Rond 1900 naderde Huizen de 5000
inwoners. Naast vis ging men kaas uitventen,
tot diep in Duitsland. Tot op de dag van van
daag speelt de kaashandel in Huizen, waar
geen ons kaas wordt gefabriceerd, een be
langrijke rol.

Keerpunt 1874

In 1870 woonden er in de zes Gooise gemeen
ten (Hilversum, Naarden, Bussum, Huizen,
Laren en Blaricum) slechts 18.000 mensen. De
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Lopers rollen van een zveefmachine (coll. Museum Hil
versum).
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aanleg van de spoorlijn Amsterdam-
Amersfoort in 1874 kan als een keerpunt be
schouwd worden. Dit gold ook voor Weesp.
De firma Van Houten, die zich in 1850 in
Weesp had gevestigd, breidde in de jaren
zeventig dankzij wereldwijde reclamecam
pagnes sterk uit. De bevolking van Weesp
begon te groeien. De betere verbinding met
Amsterdam stimuleerde het forensenverkeer
ten behoeve van de industrie. Pas begin 20
eeuw zouden woningbouwverenigingen aan
de groeiende behoefte aan arbeiderswonin
gen proberen te voldoen. De wijziging van de
Kringenwet in 1947 gaf Weesp de vrijheid
buiten de vesting woonwijken aan te leggen.

In het Gooi beperkten de gevolgen van de
aanleg van de spoorlijn zich aanvankelijk tot
de bouw van huizen voor welgestelde Am
sterdammers. Dit betekende een impuls voor
de mensen en beroepen die deze welgestelde
lieden het leven konden veraangenamen.
Vervolgens vestigden zich hier bedrijven. In
1884 kwam Bensdorp van Amsterdam naar
Bussum. In 1918 werd de NSF gesticht in een
leegstaande tapijtfabriek aan de Groest, voor
uitlopend op de nieuwbouw aan de Jan van
der Heijdenstraat. Dit leidde later weer tot de
PTI (Philips Telecommunicatie Industrie) in
Hilversum en Huizen. In 1923 begon de NSF
met een proefzender uitzendingen te verzor-
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Hef fabriekscomplex van de Chemische Fabriek 'Naar
den' sinds 1905 aan de Huizerstraatweg te Naarden
(coll. Givaudan, Naarden).

gen om zo ook de verkoop van haar befaam
de radiotoestellen te stimuleren. Na verloop
van tijd maakten verschillende omroepvere
nigingen (AVRO, VARA, VPRO, KRO en
NCRV) gebruik van deze zender. Dat was het
begin van wat we tegenwoordig de multime
dia noemen.

Er ontstond in de regio een sterker indu
strieel cluster. De telecommunicatie-industrie
kende vele toeleveringsbedrijven op het ge
bied van de metaal en elektrotechniek. Ande
re metaalbedrijven waren Ensink en VSH. De
haardenindustrie was van groot belang
evenals de tapijtweverijen. Verder kende de
regio grote producenten in de fijnchemie,
zoals Polak & Schwarz (nu IFF) en de Chemi
sche Fabriek Naarden (nu Givaudan), en de
inkt- en verfindustrie te Hilversum, zoals de
technologisch vernieuwende Ripolin. Tot na

de tweede wereldoorlog heeft de gemeente
Hilversum bedrijven uitgenodigd om zich
binnen haar grenzen te vestigen.

In Weesp was er aan het eind van de 19e
eeuw naast Van Houten -  en ervan afhanke
lijk -  de meubelfabriek Van Wijngaarden. In
1928 startte de medisch-pharmaceutische
industrie door samenwerking tussen Philips
en Van Houten (vitamine D). Deze leeft nog
steeds voort in de grootste werkgever van
Weesp, Solvay Pharmaceuticals. Belangrijk
voor het Weesperkarspel was de firma Sluis
(veevoeder).

Zw akke econom ische structuur

In de laatste veertig jaar hebben zich enorme
verschuivingen voorgedaan in het bedrijfsle-
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Van Houten cacaobus (coll. Gemeentemuseum Weesp).
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ven en het is niet aannemelijk dat die dyna
miek zal verminderen. De tapijtindustrie kon
de slag naar het kamerbrede tapijt niet ma
ken, omdat de bedrijfsgebouwen daar niet
geschikt voor waren. De fabricage van mo
dern getuft tapijt vraagt brede en zeer lange
hallen, die onmogelijk in het Gooi waren on
der te brengen.

Ruimte-extensieve bedrijven worden
overwegend vervangen door bedrijven die de
hoge regionale grondprijzen kunnen betalen.
Veelal betekent dit dat dienstverlening in de
plaats komt van industrie. Dit leidt wel tot
een grotere kwetsbaarheid van de werkgele-
genheidsstructuur. Dit soort bedrijven kan
net zo goed vijftig kilometer verder zitten.
Men spreekt dan ook wel van foot loose bedrij
ven.

Gezien bovenstaande ontwikkeling is het

niet verwonderlijk dat de regio zich gaat rich
ten op de sectoren waarvoor men denkt een
vestigingsplaatsvoordeel te hebben. De keuze
is gevallen op de zorgsector, de media en het
toerisme. De keuze voor de zorgsector sluit
aan bij vroegere voorbeelden. Zonnestraal,
Julianaoord en De Trappenberg hebben in het
verleden bewezen dat deze streek kennelijk
gunstige omstandigheden biedt om te her
stellen. Het verschil tussen 1870 en 2008 is
wel dat er toen 10.000 mensen woonden en
thans ruim 230.000. Die kunnen niet allemaal
in de zorgsector aan de slag en ook de media
bieden geen onbeperkte werkgelegenheid. En
daarmee komen we aan een gevoelig punt.
Als een regio zich tot enkele speerpunten
beperkt, kan er een monocultuur ontstaan. Er
zijn genoeg regio's in Nederland waar zicht
baar wordt wat daar de risico's van zijn. He
laas zal ook het derde speerpunt, het toeris
me, weinig soelaas kunnen bieden. De regio
is zeker niet geschikt voor massatoerisme en
zal het moeten hebben van de fijnproevers
die het kleine weten te waarderen.

R elatie m et de L andelijke Canon
• Venster 32. Verzet tegen kinderarbeid 19e

eeuw

R elatie m et de tijdvakken
C om m issie D e R ooy
• De tijd van burgers en stoommachines

(1800-1900)
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Voormalig geheimzinnig radio- en radarlaboratorium
van de NSF in '1952, toen Philips Telecommuncatie
Industrie (PTI) aan de jan van der Heijdenstraat (coll.
Stevens, Streekarchief Gooi en Vechtstreek).

Inzet: Laboratoria van PTI in 1979 op dezelfde plek,
sinds 2003 verlaten door Lucent Technologies, na de
telecom-crisis (foto Philips Fotodienst).
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Sociale bewogenheid

In de negentiende eeuw was de zorg voor minderbedeelden vooral een
zaak van de kerken. Kerkelijke armbesturen verstrekten zorg aan mensen
die door werkloosheid, ziekte of een te groot gezin niet volledig in eigen
onderhoud konden voorzien. Doorgaans was dit zorg 'in natura':
kleding, voedsel of vergoeding van artsenbezoek. In alle plaatsen tussen
Vecht en Eem bestonden dergelijke instellingen van verschillende
gezindten naast elkaar. De overheid stelde zich in die tijd terughoudend op
als het ging om sociale voorzieningen. Het waren sociaal voelende burgers,
waaronder ook veel artsen, die het eerst maatschappelijk ingrijpen
bepleitten zoals de doktoren Van Hengel in Hilversum en Wartena in
Nederhorst den Berg.

Deze liberale opvatting -  de overheid op af
stand -  werd in het laatste kwart van de ne
gentiende eeuw steeds minder populair. On
der invloed daarvan ging de overheid haar
taak als sociale wetgever nadrukkelijker op
zich nemen. Achtereenvolgens ontstonden
onder meer de wet tot beperking van de kin
derarbeid (1874), de arbeidswet (1889), de
ongevallenwet en de woningwet (1901). In
1912 volgden de invaliditeitswet en een aan
passing van de armenwet uit 1854 (1912).

De armbesturen uit de negentiende eeuw
bestreden -  letterlijk mondjesmaat -  alleen de
hoogste nood van hen die in armoede leef
den. Aan de belangrijkste oorzaak, gebrek
aan werkgelegenheid, deden ze in wezen
niets. Wel kwamen er her en der werkver
schaffingsprojecten van de grond, maar deze
boden geen structurele oplossing. In onze
streken was Albertus Perk (1795-1880) een
voortrekker op dit gebied. Met zijn
'Maatschappij ter bevordering van de cultuur
in Gooyland' creëerde hij al rond 1840 werk
verschaffingsprojecten voor werkloze daglo
ners en boerenarbeiders. Hoewel zijn maat

schappij weinig succesvol was, liet Perk wel
zien dat armoede geen onvermijdelijk lot
was.

Ziekte en epidemieën
Ook een andere grote oorzaak van armoede
moest worden aangepakt: ziekte.

De Nederlandse bevolking groeide in de
periode 1800-1889 van twee naar bijna 4,5
miljoen. Een kwart van de mannelijke be
roepsbevolking was in 1889 werkzaam in de
industrie. De opeenhoping van mensen rond
fabrieken veroorzaakte allerlei problemen:
drankmisbruik, kinderarbeid, krotbewoning
en eenzijdige, vitamine-arme voeding.

Over het algemeen was de gezondheids
toestand van de 'minvermogende' bevolking
in de negentiende eeuw weinig florissant.
Kindersterfte was een dagelijks verschijnsel
en besmettelijke ziekten als cholera, pokken
en tyfus kwamen in regelmatig terugkerende
epidemieën voor. De armen hadden daar het
meest onder te lijden. In deze laag van de
bevolking moest vaak het hele gezin meewer
ken om aan de kost te komen. Een besmette-
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].G. Schwartze, De regenten van het w eeshuis te
N aarden, 1851, olieverf op doek (coll. Stads- en Streek
archief, Naarden).

lijke ziekte kon dan hele gezinnen aan de
bedelstaf brengen. Bovendien waren in de
Gooise textielnijverheid de arbeidsomstan
digheden ook nog eens zo deplorabel, dat
menig kostwinner vroegtijdig overleed.

Sociaal voelende dokters

Twee artsen uit onze regio zijn bekend ge
worden door hun ijveren voor sociale maat

regelen op het gebied van gezondheid en
hygiëne, Jan van Hengel uit Hilversum en
Sjoerd Wartena uit Nederhorst den Berg.
jan van Hengel
De eerste die aandacht vroeg voor de ge
zondheidsproblematiek was Johannes Frede-
ricus (Jan) Hengel (1811-1892). Deze arts,
afgestudeerd aan de medische faculteit van
de Leidse universiteit, vestigde zich in 1838
als geneesheer in Hilversum. Wat hij daar
aantrof schrok hem in eerste instantie zozeer
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Titelblad van het boek van dokter Jan van Hengel.
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af, dat hij direct rechtsomkeert wilde maken.
Zijn professor moedigde hem echter aan:
'Gebreken en kwalen te genezen is prijselijk;
maar schooner en edeler is het ziekten te
voorkomen en den levensduur te verlengen.
Kom jonge vriend! keer naar Hilversum terug
en wees gij daar de pionnier in de practische
gezondheidsleer.'

Het voorkomen van ziekten was inder
daad een van de hartstochten van Van Hen
gel. In 1875 publiceerde hij de Geneeskundige
plaatsbeschrijving van Gooiland. In dit belang
rijke werk beschreef hij alle misstanden die
hij in zijn praktijk had gezien op systemati
sche wijze. De belangrijkste oorzaken van die
misstanden lagen volgens hem in de achterlij
ke gebruiken onder de bevolking, in het tota
le gebrek aan hygiëne en in de onwil van

Albertus Perk (coll. Museum Hilversum).

gemeentebestuurders om iets te veranderen.
In Hilversum bijvoorbeeld verbood het ge
meentebestuur de mesthopen pas toen er een
cholera-epidemie dreigde.

De bewogenheid van deze bijzondere
geneesheer met de allerarmsten blijkt uit een
aantal initiatieven die hij nam. Zo regelde hij
gratis inenting tegen pokken, ijverde hij voor
de bouw van goede arbeiderswoningen,
pleitte hij voor ontsmetting van ziektehaar-
den en organiseerde hij gratis voedseluitde-
ling. Van Hengel was niet geliefd bij de lokale
bestuurders; zijn opvliegende karakter en
weinig diplomatiek optreden zullen daar
voor een deel debet aan zijn geweest.

Herstellingsoorden
Toch had Van Hengel geen gebrek aan mede-
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Patiënten in de frisse boslucht van juliana-oord te Laren
(call. Bep De Boer).

standers. Een van hen was Jacobus Penn
(1821-1890), die nog had meegewerkt aan de
geneeskundige wetten van Thorbecke. Hij
had ook een bijdrage geleverd aan de Genees
kundige plaatsbeschrijving. Penn was inspec
teur bij het geneeskundig staatstoezicht in
Noord-Holland en voorzitter van de provin
ciale Geneeskundige Raad. Met steun van
Van Hengel richtte hij het herstellingsoord
Trompenberg op. Deze instelling was be
doeld om lijders aan slopende ziekten lang
durig bloot te stellen aan de gezonde Gooise
lucht.

Een ander belangrijk initiatief van Penn
was de oprichting van het Witte Kruis in
1875. Deze organisatie richtte zich op het
voorkomen en bestrijden van besmettelijke
ziekten, door voorlichting via consultatiebu

reaus en door de zorg voor patiënten. Na de
oprichting van de eerste -  Hilversumse -
afdeling van het Witte Kruis volgden al snel
plaatselijke afdelingen in Alkmaar en Haar
lem. Pas in 1900 kwam er een afdeling in
Naarden. In 1890 richtte de afdeling Hilver
sum het herstellingsoord Heideheuvel op,
bestemd voor vrouwen en meisjes. Het Witte
Kruis stuurde ook patiënten naar herstel
lingsoorden in andere plaatsen. In het Gooi
verrezen vanaf het einde van de negentiende
eeuw veel van dergelijke instellingen, waar
van nog een aantal in een of andere vorm
bestaat (o.a. Heideheuvel, Trappenberg, Zon
nestraal).

Sjoerd Wartena
In de Vechtstreek zette dokter Sjoerd Wartena
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In 1931 werd onder het motto 'Sterken voor zwakken' de
benefitwedstrijd tussen Hilversum en ZFC voor Zonne
straal gespeeld. Geheel rechts op de foto Ome jan van
Zutphen (coll. J. van Gelder).
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(gemeentearts van Nederhorst den Berg 1906-
1917) zich in voor verbetering van de sociale
en hygiënische omstandigheden. Vanuit de
'rode' Noordwesthoek van Friesland kwam
hij naar zoals hij zelf zei 'het treurigst, achter
lijkst, meest onhygiënische deel van de
Vechtstreek.' Hij wees op de wantoestanden,
die veroorzaakt werden door de regelmatig
voorkomende overstromingen van de Vecht
en de invloed van de plassen op de slechte
woon-, leef- en werkomstandigheden: isola
tie, achterlijkheid, onbegaanbare wegen,
slecht drinkwater, besmettelijke ziekten als
tuberculose, tyfus en malaria, grote kinder
sterfte, het ongezonde blekersbedrijf, enz..
De oplossing zag hij in verbetering van de
hygiëne, de demping van de plassen, regule
ring van de Vechtwaterstand en opheffing
van het isolement. Het was zijn overtuiging
'dat zoo het mogelijk is de plassen droog te
leggen en de Vecht te regelen, de Vechtstreek
een mooie streek zal blijven en een druk be
zochte, welvarende en last not least een ge
zonde streek zal worden.'

Jan van Zutphen

In 1882 had de Duitse bacterioloog Robert
Koch de tuberculosebacil ontdekt. Daarna

groeide het besef dat de woonomstandighe
den van vooral fabrieksarbeiders en sloppen
bewoners de belangrijkste oorzaak waren
voor de verspreiding van tuberculose. Deze
volksziekte nummer 1, ook wel de tering ge
noemd, werd verspreid via de lucht door het
uithoesten van besmettelijke bacillen. Tot de
uitvinding van antibiotica in 1928 bestonden
er geen medicijnen tegen deze ziekte. De eni
ge behandeling bestond uit langdurige rust,
goede voeding en blootstelling aan buiten
lucht. Voor veel lijders was dat onhaalbaar.
Ze konden hun gezinnen niet zo lang in de
steek laten. Bovendien beperkten de verple
gende instellingen vaak de herstelperiode
wegens gebrek aan middelen. Veel patiënten
gingen daardoor te snel weer aan het werk en
bezweken dan alsnog.

Groot bestrijder van dit onrecht was Jan
van Zutphen (1863-1958). Hij was oprichter
van het Amsterdamse Diamantbewerkers
Koperen Stelenfonds 'Nieuwe Levenskracht’.
Dit fonds ijverde voor de verpleging van tu
berculoselijders. Aanvankelijk konden alleen
leden van de Algemeene Nederlandsche Dia
mantbewerkers Bond van deze zorg profite
ren. Later kon iedereen die bijdroeg aan het
fonds aanspraak maken op verpleging in de
Gooise kuuroorden, zolang als nodig, zonder
enige beperking. Behalve verpleging wilde
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Van Zutphen de herstellende patiënten ook
perspectief bieden op terugkeer in de maat
schappij. Dat deed hij door middel van ar-
beidstherapie. Met vereende krachten van de
diamantbewerkers, door landelijke collecten
en door medewerking van bekende weten
schappers, wist hij veel fondsen te verzame
len. Daarmee kon in 1919 het landgoed Pam-
pahoeve te Hilversum worden gekocht van
de Nederlandse Hervormde Kerk te Naarden.
Dit landgoed werd later omgedoopt in Zon
nestraal. Om op dit terrein een groot sanatori
um te kunnen realiseren, bleek het noodzake
lijk om de handen ineen te slaan met het Ro
de Kruis. Zonnestraal werd in 1928 geopend
en groeide uit tot het in die tijd modernste
centrum voor tuberculosebestrijding.

Relatie met de Landelijke Canon
• Venster 32. Verzet tegen kinderarbeid

19e eeuw
• Venster 37. De crisisjaren 1929-1940

Relatie met de tijdvakken
Commissie De Rooy
• De tijd van burgers en stoommachines

(1800-1900)
• De tijd van wereldoorlogen en crisis

(1900-1950)
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Schildersdorpen tussen Vecht en Eem

Onze streken waren rond 1880 erg in trek bij kunstenaars. De oprukkende
industrialisatie en verstedelijking maakten dat veel kunstenaars op zoek
gingen naar onbedorven plekjes. Ze hielden niet van de rokende
schoorstenen van de industrie en van de stadsuitbreidingen. De schilders
van de Haagse School waren de eersten die in deze periode op zoek gingen
naar pittoreske locaties. Ze vonden er vele in onze omgeving. Met name
Laren, Blaricum en Kortenhoef waren populair.

Romantische schilders

Het is niet zo bekend dat er voor 1880, voor
dat de schilders van de Haagse School naar
het Gooi trokken, ook al kunstenaars in onze
regio werkten. Zo woonden er tussen 1820 en
1860 in Hilversum met zijn 5000 dorpelingen
maar liefst 40 kunstschilders! Het waren de
Romantische kunstenaars die zich eveneens
aangetrokken voelden door het ongerepte
landschap van bos en hei, van akkers en wei-
demeenten. De vele textielbaronnen die in
Hilversum woonden, lieten zich graag por
tretteren door de schilder Jan van Ravens-
waaij. Barend Cornelis Koekkoek was de
bekendste kunstenaar die in Hilversum neer
streek. De Gooise bossen waren een belangrij
ke inspiratiebron. 'De natuur is het volmaaktste
schilderij en daarvan krijgt de kunstenaar een klap
mee' schreef Koekkoek. Terug naar de natuur!

De Romantische kunstenaars schilderden
pastorale taferelen: bospartijen, molens en
rivieroevers, knoestige wilgen langs beken,
brinken met dorpshuizen, bloeiende boek-
weitakkers, schaapskooien en rietgedekte
boerderijen met veestallen. Met daartussen
en ondergeschikt, bedrijvige mensen.

Laren -  'Menschen van het liefste soort'

' 't Is aandoénlijk mooi hier van een fijnheid van

lijnen, een lieflijke poëzie straalt uit alles, binnen
huizen, wegen, akkers, boschjes en de menschen is
van het liefste soort dat te bedenken is'. Zo be
schreef de schilder Anton Mauve in 1882 jui
chend het dorp Laren. Het boeren- en we-
versdorp met zijn grillige zandpaden, scheef
gezakte boerderijen met rieten daken en het
ongerepte landschap, trok veel kunstenaars
aan.

Het was Jozef Israels die als een van de
eerste kunstenaars Laren ontdekte. Op een
dag in 1872 reisde de in die tijd al befaamde
Haagse Schoolschilder per koets naar Laren.
Hij stapte uit op de Brink, wandelde wat
rond en was onmiddellijk gecharmeerd door
de boerenbevolking in haar traditionele kle
derdracht. Hij bewonderde de eenvoudige
interieurs van hun huizen en de schilderach
tige doorkijkjes tussen de boerderijen.

Israels, die een romantische voorstelling
had van het eenvoudige landleven en tegelij
kertijd op zoek was naar nieuwe onderwer
pen, raakte op slag verliefd op Laren. Thuis
gekomen vertelde hij zijn schildersvrienden
over zijn ontdekking. Dat sprak onder andere
Albert Neuhuys aan. Hij reisde naar Laren en
schilderde er vooral ’binnenhuisjes’. Boeren
binnenhuizen met een blozende moeder en
blonde kinderen.

Laren was in die tijd een arm boeren- en
weversdorp en de bewoners hadden het
zwaar. Dit is niet terug te zien in de schilde-
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Albert Neuhuys (1844-1914), Geitje voeren, 1889,
aquarel, 45 x 52,5 cm (part. coll., v.h. Simonis & Buunk,
Ede).

__________

rijen van de Larense schilders. Hun moeders
met kinderen zijn weldoorvoed, terwijl de
werkelijkheid heel anders was.

Neuhuys besloot in Laren te gaan wonen
en had erg veel succes met zijn Larense bin
nenhuizen. Zijn doeken, geschilderd in een
losse impressionistische stijl, vonden veel
aftrek in Engeland, de Verenigde Staten en

Canada. Ook Anton Mauve was een belang
rijke Larense schilder. Hij schilderde vooral
de schaapskudde van Gijs Kok op de heide of
bij het Mauvezand. Zijn 'Sheep coming' en
'Sheep going' waren erg populair. Lange tijd
stond Laren bekend als 'het Land van
Mauve'.

Tot 1882 was het lastig om Laren te berei-
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ken. Reizigers namen de trein van Amster
dam naar Hilversum en reisden dan per
koets naar Laren. De komst van de Gooise
Stoomtram in 1882 droeg er toe bij dat het
Gooi goed bereikbaar werd. De tram reed
van Amsterdam naar Hilversum en deed
onderweg Laren aan. Vele rijke Amsterdam
mers maakten uitstapjes naar Laren en verko
zen het dorp zelfs als woonplaats.

Jan Hamdorff
Jan Hamdorff, hotelier, makelaar, wethouder,
kunsthandelaar en wat al niet meer, heeft er
veel aan gedaan om de aandacht van kunste
naars te trekken. In zijn Hotel Hamdorff ont
ving hij de schilders graag. In het Kroegje, het
café van Hotel Hamdorff, stond een schil-
derstafel waar de schilders elkaar iedere dag
troffen. Ze dronken, kaartten en wisselden
ervaringen uit. Jan Hamdorff schoof regelma
tig aan, hij voelde zich thuis bij deze kunste
naars. Bovendien wist hij dat de bohémiens
gekleed in pilojak met flambard veel gasten
trokken.

Schilders van allerlei slag  en nationaliteit

Schilders als Albert Neuhuys, Hein Kever,
Anton Mauve en Evert Pieters schilderden in
een impressionistische stijl. Dat wil zeggen
dat ze een losse manier van werken hadden
en schilderden in grove penseelstreken, vaak
in bruine en grijze tinten. Dit was geheel in
de stijl van de Haagse schilders.

Er kwamen ook veel buitenlandse kunste
naars naar Laren. Bijvoorbeeld de Duitse
kunstenaar Max Liebermann, de Amerikaan
se kunstenaars William Singer, Walter Griffin
en Richard Miller. Allen waren gecharmeerd
van het lieflijke landschap en de vriendelijke
bewoners. Honderden kunstenaars kwamen
naar Laren en Blaricum om het landschap en

Wally Moes (1856-1918), Palm paschen (part. coll.,
foto Venduehuis der Notarissen, Den Haag.

de binnenhuizen te schilderen. Wandelaars
op de heide struikelden soms over de vele
schildersezels van kunstenaars die een graan
tje van het succes wilden meepikken. Ook
kunstenaars met andere kunstopvattingen
streken in de Gooise dorpen neer. Zoals de
groep Christen-anarchisten die rond 1900 in
Laren en Blaricum in hutten woonden (zie
venster 19).

Piet Mondriaan
Ook Piet Mondriaan woonde tussen 1915 en
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Jan Sluijters, Zomer te Laren (met stoomtram de
Gooische Moordenaar), 1910, olieverf op doek, 39 x 49
cm (coll. Nardinc).
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1919 in Laren. Hij ontwikkelde er zijn voor
uitstrevende ideeën over abstracte kunst en
schilderde er zijn eerste abstracte doeken.
Met Bart van der Leek en Theo van Doesburg
vormde hij De Stijl Groep. Andere kunste
naars die ook nu nog erg in de belangstelling
staan, waren de modernisten Leo Gestel en
Jan Sluijters. Zij woonden en werkten respec
tievelijk in Blaricum en Laren. In het Gooi
kwamen zij met hun expressionistische,
kleurrijke en kubistische kunst tot grote
hoogten. Of Ferdinand Hart Nibbrig en Co

Breman die met hun pointillisme (een stip-
peltjestechniek) heiden, akkers en de plaatse
lijke bevolking schilderden.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog vluchtten
de Belgen Gustave de Smet, Frits van den
Berghe en Jozef Cantré naar ons land. Zij
verbleven enige jaren in Blaricum in Huize
Henriëtte aan de Vliegweg. In deze periode
ontstonden belangrijke expressionistische
werken. Nog steeds wonen er kunstenaars in
Laren en Blaricum, maar de betiteling schil-
dersdorpen is al lang verdwenen.
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Bernard van Beek (1875-1941 Kortenhoef), Gezicht op
de Kerk van Kortenhoef, circa 1930, olie op doek, 60 x
100 cm (coll. Galerie Wijdemeren, 's-Graveland).
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K ortenhoef als schildersdorp

De Haagse Schoolschilder Jozef Israels ont
dekte Laren en Blaricum als een inspirerende
omgeving. Een andere Haagse Schoolschil
der, Paul Gabriël, deed hetzelfde met Korten
hoef. Op zijn zoektocht naar schilderachtige
locaties kwam hij in dit dorp terecht. Nergens
zijn de luchten zo wisselend en weids als in
Kortenhoef, vond Gabriël. In dit verveners-
dorp waren volop schildersmotieven te vin
den. Bijvoorbeeld de schilderachtige rietge-
dekte huisjes, waarin eenvoudige mensen
woonden. Daar omheen de legakkers be
groeid met elzen, sloten met bruggetjes en
een viskaar (kist met gaten waarin gevangen
vis levend kon worden bewaard). Molens aan
de rand van de polder en weidse plassen met

rietkragen en waterlelies. Dat alles bood vol
op inspiratie. Maar vooral spraken de luchten
aan die elk moment van de dag wisselden
van kleur en vorm.

In het kielzog van Paul Gabriël trokken
veel kunstenaars naar het polderdorp. Ze
verbleven vaak in de herberg van Beijer, Het
Rechthuis aan de Kortenhoefsedijk. We noe
men Jan Weissenbruch, Suze Robertson, Ja
cob Ritsema, Dick Smorenberg, Anton Smeer-
dijk, Dirk Filarski en J.H. Wijsmuller. Regel
matig waren zij ook te vinden in het naburige
Loosdrecht.

Ook veel buitenlandse kunstenaars hoor
den van Kortenhoef. Zij die Laren aandeden,
reisden ook hierheen om de pittoreske plek
jes te schilderen. De Belgische bohémien Vic
tor Bauffe verbleef er graag voor langere tijd.
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Kortenhoef was meer dan een eeuw lang in
trek bij kunstenaars. Na 1945 maakten de
zandpaden plaats voor asfalt, de huisjes wer
den vervangen door doorzonwoningen en in
turfsnijden en baggeren vond men niet langer
een bron van inkomsten. Tegenwoordig vin
den schilders hun inspiratie in de talloze roei
bootjes die over de plassen glijden en in het
weidse landschap. Nog steeds zijn er kunste
naars te vinden in Kortenhoef maar de hoog
tijdagen zijn reeds lang vervlogen.

Relatie met de Landelijke Canon
• Venster 33. Vincent van Gogh 1853 -  1S90
• Venster 36. De Stijl 1917 -  1931

Relatie met de tijdvakken
Commissie De Rooy
• De tijd van burgers en stoommachines

(1800- 1900) '
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Wereldverbeteraars & vrijdenkers

In de laatste decennia van de 19e eeuw zien we niet alleen een herleving
van de calvinistische orthodoxie en de opbloei van het rijke roomse leven,
maar ook de opkomst van allerlei spirituele stromingen buiten de kerken
om. Wereldverbeteraars van allerlei slag, Tolstojanen, christen-anarchisten,
utopisten, religieuze socialisten en theosofen, deden hun intrede in de
socio-culturele geschiedenis. Tussen Vecht en Eem waren zij vooral
zichtbaar aanwezig in Blaricum, Laren, Bussum en Nederhorst den Berg.
Allemaal werden ze gedreven door kritiek op de bestaande maatschappij
en cultuur, allemaal waren ze op zoek naar een andere leefwijze of een
andere geesteshouding.

Spiritueel vuurw erk

Er bestaat een opmerkelijke contrast tussen
aan de ene kant de terugkeer naar het geloof
der vaderen bij gereformeerden en de uitbun
dige geloofsbeleving bij katholieken en aan
de andere kant de zoektocht naar nieuwe
spirituele vormen en gedachten, die overi
gens, zoals bij Frederik van Eeden in Bussum,
ook weer in de schoot van de katholieke moe
derkerk kon eindigen.

De katholieken tussen Vecht en Eem gin
gen net als elders in het land overal grote
kerken bouwen (zie venster 15 Kathedralen
tussen Vecht en Eem). In de meeste plaatsen
scheidden de gereformeerden zich sinds 1886
af van de in hun ogen veel te liberale Her
vormde Kerk en bouwden hun eigen kerkjes
en kerken. Het officiële Christendom bloeide.

Maar kennelijk vonden nogal wat kunste
naars en intellectuelen niet voldoende bevre
diging in de officiële kerken. Vanaf de jaren
tachtig van de 19e eeuw barstte er een waar
vuurwerk aan spirituele bewegingen los die
ofwel de maatschappij grondig wilden veran
deren, ofwel hun eigen innerlijke zelf wilden
vernieuwen.

Landhervorming
Een aantal factoren speelde mee bij het af
gaan van het vuurwerk. Nederland verander
de eind 19e eeuw in snel tempo door de in
dustrialisatie, de verstedelijking, het opruk
kende moderne kapitalisme en de daarmee
gepaard gaande 'sociale quaestie'. Kunste
naars en intellectuelen kregen heimwee naar
het 'onbedorven' landleven en verafschuw
den verstedelijking en kapitalisme. Dat anti-
kapitalisme deelden zij met de marxisten, van
wie er enkele prominenten in onze regio
woonden, zoals Herman Gorter (Bussum),
Henriëtte Roland Holst (Laren) en hun adept
Gerard Albert Vader uit Weesp. Maar zij ver
wierpen de klassenstrijd en wilden de sociale
positie van arbeiders fundamenteel verande
ren door landbezit en landarbeid. Ook vurige
socialisten konden later trouwens in meer
spiritueel vaarwater terecht komen, zoals bij
Henriëtte Roland Holst.

Een belangrijke 'goeroe' was in die tijd de
Russische schrijver Leo Tolstoj met zijn idee-
en over mensenliefde, landhervorming en
geestelijke vernieuwing. Voor de wereldver
beteraars was landhervorming dé oplossing
voor het maatschappelijke vraagstuk. Tegen-

110 TVE 2009



WERELDVERBETERAARS EN VRIJDENKERS -19

Villa Walden achter Oud Cruysbergen (coll. M. Heyne).
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over de door industrie en krottenwijken ge
degenereerde stad werden het platteland en
de grond als regenererende krachten ge
plaatst. Frederik van Eeden noemde de ste
den 'die moderne, leelijke en afzichtelijke
menschenhoopen, die kankergezwellen op de
schoone aarde, verpest door rook en stank en
ontaarde menschen.' Arbeiders moesten niet
verlangen naar het bezit van geld, maar naar
grond. De arme Gooise dorpjes op schrale
zandgrond leken hiervoor ideaal.

In Hilversum zetelde een van de zes Ne
derlandse afdelingen van de utopische Vrij-
landbeweging (1889-1897), genoemd naar de
roman van Theodor Hertzka Freiland, ein
soziales Zukunfstbild. Deze beweging wilde
de sociale kwestie oplossen door het stichten
van landbouwkolonies. Veel belangrijker
waren de door Frederik van Eeden in Bus-
sum gestichte kolonie Walden en in Blaricum
de Kolonie van de Internationale Broeder

schap en de daaruit voortgekomen Humani
taire School.

Ook bloeiden hier de Theosofische vereni
gingen, die niet op maatschappijhervorming,
maar op spirituele groei waren gericht. In
1903 werd er een afdeling (loge) gesticht in
Hilversum. In 1907 richtten theosofen uit
Laren en Blaricum de Gooische Loge op en in
1913 kwam er een afdeling in Bussum. En
tenslotte waren er nog allerlei individuele
kunstenaars en intellectuelen, die een of an
der esoterisch geloof aanhingen en zich graag
terugtrokken in de her en der in Laren en
Blaricum verspreide 'hutten' (vaak pittoreske
kleine cottages).

Frederik van Eeden & W alden

Frederik van Eeden, arts en literator, woonde
vanaf 1886 in Bussum. Hij kocht het landgoed
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Een hut van de kolonie Walden (coll. M. Heyne).
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Cruysbergen met villa, moestuin, boom
gaard, bos en weidegrond en noemde zijn
kolonie Walden, naar Thoreau's Walden or
the Life in the Woods dat hij net had gelezen.
Het werd het eerste belangrijke Nederlandse
experiment in socialistisch produceren en
samenleven.

De kolonie kende allerlei bedrijfjes: een
bakkerij, suiker- en chocoladewerken, een
timmerwerkplaats, een smederij, bijenkasten
en een pension. De tuinderij lag in de
Horstermeer (Nederhorst den Berg) op het
bedrijf De Nieuwe Harmonie. Van Eeden
streefde naar behoorlijke kwaliteit, maar dat
lukte niet altijd. In een Liber Amicorum
(1930) citeerde Alida Zevenboom haar be

faamde conversatie met Van Eeden: 'Freerik,
mevrouw vindt je peentjes lang niet vers en
(...) dat uw Waldense peultjes, zelfs met een
flinke kluit boter, niet gaar waren te krijgen,
dat zal ik u nooit vergeven.'

Aanvankelijk ging het financieel overi
gens vrij goed, dank zij de zakelijke instelling
van Van Eeden. Maar de mens bleek niet zo
maar te vernieuwen. Er waren nogal wat ko
lonisten die weer braken met Walden. Niet
elke kolonist was ook even ijverig. Het ideaal
van Van Eeden was 'Geven naar kracht en
nemen naar behoefte'. Maar de kolonisten
zeiden al gauw: 'Waar Allen Luieren, Daar
Eet Niemand'. De afdelingen maakten ook
ruzie onder elkaar. De belangrijkste produc-
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tie-eenheid, de bakkerij, wilde niet opdraaien
voor de verliezen van andere eenheden. In
1907 vertrokken de bakkers, met alle gereed
schap. Dat betekende het einde van de kolo
nie. Van Eeden bekende in De Gids: 'de mo
gelijkheid eener anti-parasitaire bedrijfsorga
nisatie "van onderop" acht ik na mijn ervarin
gen ten eenen male buitengesloten.'

De christen-anarchisten in Blaricum

De van oudsher katholieke boerendorpen
Laren en Blaricum waren niet alleen
'schildersdorpen' (zie Venster 18), ze werden
ook bevolkt door allerlei al dan niet artistieke
wereldverbeteraars, van vurige marxisten -
zoals Henriëtte Roland Holst -  tot christen-
anarchisten. Die laatsten hadden zich gegroe
peerd in de Internationale Broederschap en
koesterden onder invloed van Tolstoj idealen
als weerloosheid, dienstweigering, vrij huwe
lijk en verwerping van alle staatsdwang. Zij
aanvaardden zelfs het gezag van Christus
niet. Ze leefden 'in de geest van Christus'
maar niet volgens zijn leer en lieten zich lei
den door hun eigen geweten.

In 1899 werd in Blaricum de Kolonie van
de Internationale Broederschap opgericht
door de Amsterdamse hoogleraar histologie
Jacob van Rees. Hij was een Tolstojaan, ge
heelonthouder, vegetariër, niet-roker en te
genstander van de dienstplicht. Van Rees
verschafte grond en geld maar bleef zelf in
zijn Larense villa wonen. De kolonie was op
'communistische' leest geschoeid. Alles was
gemeenschappelijk, ook de kas.

Hoewel kapitalistisch winst maken prin
cipieel verworpen werd, was er toch inkomen
nodig om te kunnen voortbestaan. Al snel
wierp het werken op de schrale Gooise grond
vruchten af. Er werd geld verdiend met de
verkoop van erwten, aardappelen, asperges

Prof. Van Rees, portret uit 1881 (coll. Historische Kring
Blaricum).
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en fruit. En net als in Walden was vooral de
bakkerij een succes. Maar de kolonie kon zich
nooit helemaal zelf bedruipen en bleef finan
cieel afhankelijk van Van Rees en andere ide
alistische geldschieters.

Ondergang
De dorpsbewoners keken van een afstand
naar al die vreemde vogels in manchester
pakken en op blote voeten. Maar in 1903 bij
de grote Spoorwegstakingen sloeg de vlam in
de pan. De kolonisten kozen de kant van de
stakers en dat voedde de geruchten dat zij de
tramlijn zouden saboteren. Gezagsgetrouwe
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De Koloniebakkerij te Blaricum, nu Torenlaan 21 (coll.
Historische Kring Blaricum).
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De voormalige drukkerij van het Christen-
anarchistenblad Vrede, Torenlaan 29, Blaricum (coll.
Historische Kring Blaricum).

Huizer vissers, Blaricummer landarbeiders en
Laarders vielen de kolonie aan, gooiden rui
ten in en probeerden de drukkerij van het
christen-anarchistische blad Vrede in brand
te steken. De Kolonisten raakten geheel ont
redderd en vonden dat zij niet langer in de
vijandige omgeving van Blaricum konden
blijven. De kolonie viel uiteen. In 1911 werd
ze definitief opgeheven.

H um anita ire  school
Intussen hadden christen-anarchisten in 1903
ook een ander initiatief genomen. In de La-
rense villa van Van Rees werd de Humanisti
sche School opgericht, een onderwijsexperi
ment in de geest van Tolstoj. Daarbij werd
leren afgewisseld met handenarbeid en men
bracht de kinderen liefde bij voor al het le
vende, de 'humanitaire idee'. Er waren kleine
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klassen en naast de handenarbeid was er aan
dacht voor spel, toneel, tuinieren, Franse en
Duitse les, muziek en gezondheidsleer.

Befaamd onderwijzer in de jaren 1906-
1916 was Cor Bruin, auteur van ondermeer
Sil de strandjutter. Hij omschreef het doel van
de school als 'het scheppen van gelijke ont-
wikkelingsvoorwaarden voor de individuele
aanleg van elk kind, ongeacht de maatschap
pelijke welstand zijner ouders, in een eenvou
dige schone omgeving, die sociaal voelen
zoveel mogelijk bevordert'. Een voor die tijd
buitengewoon vooruitstrevend onderwijscon
cept. Anders dan de meeste andere initiatie
ven overleefde de school de Eerste Wereld
oorlog en bleef tot 1931 bestaan, om daarna
verder te gaan als Montessorischool. De we
reldverbeteraars tussen Vecht en Eem ver
dwenen dus niet helemaal uit onze geschie
denis.

Relatie met de Landelijke Canon
• Venster 34. Aletta Jacobs 1854 -  1929

Zoeken en bekijken

Literatuur
Jan Bank en Maarten van Buuren, 1900. Hoog

tij van de burgerlijke cultuur, Den Haag
2000, p. 439-484.

Maria Boersen, De Kolonie van de Internationale
Broederschap te Blaricum, Blaricum 1987.

Lien Heijting, De wereld in een dorp. Schilders,
schrijvers en wereldverbeteraars in Laren en
Blaricum 1880-1920, Amsterdam 1994.

Marcus van der Heide, 'Terug naar Walden
1898-1907', in: Themanummer TVE Wal
den te Bussum, 16 (1998), nr. 3, p. 131-177.

A.C.J. de Vrankrijker, Onze anarchisten en
utopisten rond 1900, Bussum 1972.

Te bezoeken plekken

In Bussum:
• Koloniehuisje van Van Eedens twee

de vrouw Truida Everts, Franse
Kampweg achter Gamma

• Daarnaast ook de 'hut' van Frederik
van Eeden, Franse Kampweg achter
Gamma

• De 'hut' van Van Eedens vriendin
Carry van Hoogstraten, hoek Nieu
we 's-G ravelandsew eg/Franse
Kampweg

• Villa De Lelie, waar Van Eedens
eerste vrouw Martha van Vloten
woonde, Nieuwe 's-Gravelandseweg

• Naast villa De Lelie het huisje van
timmerman Van Riet

• Koloniehuisje van Van Edens prive-
secretaris Simons, Franse Kampweg

In Blaricum:
• Koloniebakkerij, Torenlaan 21
• Drukkerij van het Christen-anar-

chistenblad Vrede, Torenlaan 29
• De 'hut' 't Schoofje. Noolseweg 53
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Van turfwinning naar recreatie

Loosdrecht was vanaf de 14e eeuw een gebied waar op grote schaal turf
gestoken werd, dé energie van het opkomende Holland en in het bijzonder
Amsterdam. Door afgraving en afkalving ontstond een steeds grotere
watervlakte totdat omstreeks 1900 de Loosdrechtse plassen hun huidige
omvang bereikten. Omstreeks 1900 werd commercieel de laatste turf
gebaggerd. Daarna werd Loosdrecht een paradijs voor de watersport.

Turfwinning

De vervening heeft in drie fasen plaatsgevon
den. Wilde vervening voor eigen gebruik was
al bij het begin van onze jaartelling bekend.
In de beide Loosdrechten moet de turfwin
ning, getuige de vele geschillen met de Gooi-
landers, reeds in de veertiende eeuw een be
langrijke rol hebben gespeeld. In eerste in
stantie was er sprake van droge vervening,
het afsteken van het veen tot op het bodem
water.

Vanaf de zestiende eeuw komen de be
grippen turftrekken en slagturven in de bron
nen voor. Deze begrippen horen bij de zoge
naamde natte vervening, het winnen van
veen onder het bodemwaterpeil. Het systeem
van petgaten en legakkers was aan strikte
voorwaarden gebonden. Onder andere gol
den de volgende regels:
• legakkers zijn niet smaller dan 1 roede

(1 roede is 3,77 meter);
• de minimale afstand van vervening tot

openbare weg is 15 roeden;
• de minimale afstand van vervening tot

gemeentegrens is 5 roeden.
De Loosdrechtse turf werd hoofdzakelijk aan
Amsterdam geleverd. De turfschepen kwa
men terug met stadsafval dat gebruikt werd
voor bodemverbetering en ophoging. Deze
stort heeft geduurd van circa 1400 tot 1900.
Op ruime schaal is de bodem doorspekt met

huishoudscherven, glas, metalen, bouwfrag-
menten, pijpenkoppen, enz. (depot Histori
sche Kring Loosdrecht en Provinciaal Ar
cheologisch depot).

Als gevolg van ondergraving van de
veenoevers en afkalving door golfslag zijn
legakkers weggeslagen. Er ontstond een
steeds grotere watervlakte totdat omstreeks
1900 de Loosdrechtse plassen hun huidige
omvang bereikten. Voor het transport van de
turf zijn de wegen en oevers van de Drecht
op vele plaatsen doorgestoken. Grote delen
van het oude wegennet en de oevers zijn
daardoor in het water verdwenen.

Waterwegen van levensbelang

Tot ongeveer 1900 was De Nieuwen Dijk niet
meer dan een karrenspoor met lintbebou
wing. De vroegere Oude Dijk was met een
aantal andere wegen in het water verdwenen.
In de vijftiger jaren van de vorige eeuw is De
Nieuwen Dijk gesplitst in de Nieuw-Loos-
drechtsedijk en de Oud-Loosdrechtsedijk.
Praktisch al het goederenvervoer vond over
water plaats. Er was een levendig handels
verkeer met Amsterdam. Het openhouden
van de waterwegen was van levensbelang
voor Amsterdam. Tijdens een zeer strenge
winter in 1740 werd het openhakken en
-houden van een vaargeul in het ijs van Am-
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Turfwinning volgens de Nieuwe kaart van Mijnden en
de Loosdrechten van Ian Spruijtenburgh anno 1734
(coll. Historische Kring Loosdrecht).
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Veenbaggeraar (coll. Historische Kring Loosdrecht).

sterdam door de Zuiderzee en via de Vecht
tot Weesp aanbesteed aan een consortium
van vijf aannemers. De aanneemsom bedroeg
2800 florijnen. Het watertransport vanuit
Loosdrecht naar Amsterdam lag twaalf we
ken en drie dagen stil.

Tijdens een Franse veldtocht in 1672 zijn
op grote schaal kerkklokken geroofd. Het
verhaal gaat dat de klokken van Oud-
Loosdrecht tijdens het transport via de Horn-
sluis en de Loenerveensesluis richting de
Vecht in de Vuntusplas zijn gezonken. Een
duikersgroep heeft eind 2007, begin 2008 een
onderzoek ingesteld.

Van 1772 tot 1784 is in Oud-Loosdrecht
de porseleinfabriek van ds. De Mol in bedrijf
geweest om de grote werkeloosheid en ar
moede door het verminderen van het turf-
baggeren te bestrijden. Aan- en afvoer van
grondstoffen en producten vond ook hier
over water plaats. Bij een archeologisch on
derzoek in 2000 zijn de funderingen van de
fabriek en de porseleinoven compleet in kaart
gebracht.

Door de ontginningen en de turfwinning
zijn prachtige natuurgebieden ontstaan. Het
Loosdrechtse gebied is vaak beschreven en
geschilderd. Een topografische kaart uit 1900
is een mooi ijkpunt voor het einde van de
ontginningen, de stabilisering van het water
oppervlak en het begin van de verstedelij
king. Langs de binnenkant van De Nieuwen
Dijk lag vanaf ongeveer De Kreek tot de
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Wijdse plassen van Loosdrecht (coll. Historische Kring
Loosdrecht).

Boomhoek een smalle vaart die vanaf de Ster
(de oorsprong van de Drecht) toegankelijk
was. Op verschillende plaatsen lagen aan de
dijk laad- en losplaatsen.

Econom ie en  recreatie

Tot in de twintigste eeuw werkten veel
Loosdrechters in de landbouw. In Oud-
Loosdrecht was door vervening veel cultuur
grond verdwenen. Middelen van bestaan
waren onder andere visserij, rietsnijden en
kruiden zoeken. Er heerste veel armoede, die
nog verergerde door een landbouwcrisis
rond 1900. Door het oprichten van de Coöpe
ratieve Stoomzuivelfabriek in 1902 en de Co
öperatieve Boerenleenbank in 1913 probeerde
men verbetering in de situatie te brengen. De
ambachtsheer van Loosdrecht, C.J. Hacke van
Mijnden, die een agrarisch bedrijf bezat, sti

Zeilwedstrijd met (kleine) BM 's in de jaren dertig a
veertig (coll. Historische Kring Loosdrecht).

A
*

muleerde de economische structuur met fi
nanciering en organisatie.

Tussen 1860 en 1930 zijn er plannen ge
maakt voor het dempen van de plassen.
Daarmee wilde men cultuurgrond terugwin
nen voor de boeren. Door de hoge kosten, de
slechte ervaring met de Bethunepolder en de
bezwaren van Defensie (waterlinie) zijn die
plannen niet uitgevoerd. In 1929 werd het
Piassencontract getekend waardoor de ge
meente Amsterdam de drinkwatervoorzie
ning kon aanvullen met water uit de Loos-
drechtse plassen. Daarmee was demping
voorgoed van de baan.

Eveneens rond 1900 wilden enkele nota
belen het toerisme bevorderen en in 1902
werd de eerste zweminrichting geopend.
Daar kwamen veel gasten op af en het gevolg
was dat er in Oud- en Nieuw-Loosdrecht elf
zwembaden geweest zijn. In 1907 had Rutger
Vlug in Oud-Loosdrecht de eerste jachthaven.
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De populaire Zestienkwadraat, ook vaak 'Grote BM '
genoemd (colt. Historische Kring Loosdrecht).
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werd nog veel populairder. In Loosdrecht
zijn er duizenden gebouwd. Ottenhome werd
bekend tot ver over de landsgrenzen door de
bouw van grote aantallen BM's voor de ver
koop en verhuur. In de topjaren lagen er
meer dan 400 aan de steigers. Veel Loos-
drechters vonden in de dertiger jaren werk in
het toenemende aantal bootbouwerijen.

In 1912 werd de Watersport Vereniging
Loosdrecht opgericht. Later kwamen er meer
verenigingen en werden er veel zeilwedstrij
den georganiseerd. Loosdrecht werd bekend
door de Hollandweek en de Nieuw-
Loosdrechtweek, thans de Loosdrechtweek.

In de dertiger jaren bouwden welgestel-
den uit de grote steden veel karakteristieke
houten zomerhuizen aan de oevers van de
plassen. De meeste van deze huizen zijn ver
vangen door grote villa's.

In de Tweede Wereldoorlog liep de wa
tersport sterk terug, maar tussen 1946 en 1960
ontstond er een enorme opleving. Loosdrecht
werd 's zomer overspoeld door dagjesmensen
die op de zwembaden afkwamen en kano's,
roeiboten en zeilboten huurden. Loosdrecht
verloor zijn agrarische betekenis, want veel
grond werd bestemd voor woonwijken, jacht
havens, vakantiewoningen en recreatiepar
ken. Het lozen van afvalwater leidde ook tot
verontreiniging van de plassen. Door de aan
leg van een rioleringssysteem is dit probleem
opgelost, maar over de helderheid van het
water verschillen de meningen nog.

Om de waterrecreatie in goede banen te
leiden werd in 1957 het Piassenschap opge
richt. Er werden maatregelen genomen tegen
afkalving van de oevers, vaarverordeningen
uitgevaardigd, recreatie-eilanden en een
strook aan het Tienhovenskanaal aangelegd.

Sinds de zestiger jaren gaat het minder
goed met Loosdrecht. Veel bedrijven hebben
plaats gemaakt voor dure villa's, waardoor
Loosdrecht voor toeristen minder aantrekke-

Aanvankelijk was de watersport voorbehou
den aan welgestelden, want boten waren
duur. Na 1930 kwam het bezit van een boot
binnen bereik van velen. Hendrik Bulthuis in
Bergum had de lattenbouw bedacht waar
door een boot zeer goedkoop gebouwd kon
worden. Zijn Bergumermeerjacht (BM) werd
enorm populair. De daarna ontwikkelde Zes
tienkwadraat (meestal grote BM genoemd)
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lijk is geworden. Aanlegplaatsen, zitjes aan
de plas en doorkijkjes op het water zijn er
nauwelijks meer en in Nieuw-Loosdrecht en
Breukeleveen is geen horeca meer. Voor le
vensmiddelen kan men aan de oevers van de
plassen niet meer terecht. In Oud-Loosdrecht
zijn nog wel veel bedrijven voor horeca, sloe
pen, zeilschepen, afdekzeilen en watersport-
artikelen.

Van recente datum zijn de plannen voor
de bouw van een nieuw dorpscentrum in
Oud-Loosdrecht en het graven van diepe
putten in alle plassen. Daarmee hoopt men
het water helderder te krijgen. Of Loosdrecht
door deze plannen weer de 'Watertuin van
Nederland' wordt kan niemand met zeker
heid zeggen.
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Op de bres voor de natuur

Tussen Vechtstreek en Eempolders ligt het stuwwallenlandschap van het
Gooi. Na de ontginningen kwamen hier steeds meer mensen wonen. Door
de daarbij behorende infrastructuur werden landschap en natuur aangetast.
Natuurbeschermingsorganisaties sprongen in de bres voor het behoud.
Sinds enkele decennia houden zij zich behalve met het beheer ook bezig
met natuurontwikkeling. De bedoeling van die inspanning is de
oorspronkelijke natuur terug te krijgen.

Van jacht naar landbouw

Het heuvelachtige en ten opzichte van de
Vechtstreek en Eempolders hoog liggende
Gooi is een stuwwallandschap dat is ontstaan
in de Weichsel-ijstijd. Later groeide daar oer
bos op. De arme zandgronden waren weinig
vruchtbaar; regenwater verdween snel in de
bodem. Landbouwers en veetelers koloni
seerden eerst de randen dichtbij de moeras
sen, waar mogelijkheden waren voor het aan
leggen van akkers en weilanden. Later, in de
middeleeuwen, ontstonden ook op de heu
velrug kleine nederzettingen. Rond zo'n ge
hucht lagen de engen (akkers).

De onvruchtbare zandgrond maakte be
mesting noodzakelijk. Plaggen werden van
de door roofbouw ontstane heidevelden ge
haald en er werd ook bosstrooisel verzameld.
De schapen die op de heide graasden stonden
's winters op stal en hun mest werd samen
met die van runderen op de zandgrond ge
strooid. Dit potstal-landbouwsysteem leverde
een bijdrage aan de verrijking van de bodem.
Plaggen werden, evenals de uit veenmoeras
sen afkomstige turf, ook wel als brandstof
gebruikt.

Rundvee werd vooral gehouden aan de
noord- en noord westzijde van het Gooi op de
vruchtbare graslanden (meenten en maatlan-
den) langs de toen nog niet afgesloten Zui

derzee. Van de graslanden kwam ook hooi
dat in de winterperiode gevoerd kon worden
aan het vee. Het houden van niet veeleisende
schapen beperkte zich tot de inmiddels door
ontbossing ontstane heidevelden. De scha
penwol zorgde voor extra inkomsten. Bijen
schansen bij of op de heide droegen door de
productie van honing en was ook bij aan de
economie. Elders in het Gooi leverden de vele
akkers met bloeiende boekweit ook een be
langrijke bijdrage aan de honingwinning.
Houtige heidestruiken werden als bezems
gebruikt.

Houtoogst en zandwinning

Het bos was in de middeleeuwen een soort
supermarkt voor de Gooiers. Het was leve
rancier van hout voor boerderijen, stallen,
hekken, gereedschappen en andere werktui
gen, boerenkarren en huisraad. Dood en le
vend hout werd verzameld om als brandstof
te dienen. Bossen met eiken, de zogenaamde
akkermaalsbossen, zorgden voor eikenbast,
die diende voor de bereiding van looizuur
ten behoeve van de leerindustrie. Het dikke
hout werd vroeger gebruikt voor weidepalen
en andere afzettingen, de takkenbossen gin
gen naar de bakkers om als brandstof voor
hun ovens te dienen. Het hout in deze
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Cruysbergen in Bussum (coll. Dick Jonkers)
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'spaartelgenbossen' werd in een cyclus afge
zet; op de overgebleven stoven kon weer
nieuw hout gaan groeien. Een veel latere
vorm van productiebos waren de bossen met
grove dennen. Het hout daarvan werd ge
bruikt voor stutpalen in de mijnindustrie.

De druk op de Gooise natuur begon ver
der toe te nemen. Vooral aan de randen vond
steeds meer zandwinning plaats door afgra
vingen, onder andere voor bouwactiviteiten
in Amsterdam. Dit leidde tot een zanderij-
vaartenpatroon en de aanleg van andere wa
terwegen voor de afvoer van zand. De bevol
king nam toe, door de ontwikkelingen in het
Gooi, maar ook daarbuiten. Rijke Amster
damse kooplieden vestigden zich er al in de
17een 18eeeuw. De 's-Gravelandse buiten

plaatsen getuigen van hun welvaart. In de
volgende eeuwen ontdekten ook andere ste
delingen het aantrekkelijke woon- en leefkli
maat en er ontstond een forensenstroom. In
tussen waren de heidevelden ontgonnen en
bebost. Tegelijkertijd breidden de Gooise
gemeenten zich uit door het toenemend aan
tal inwoners. Hierdoor verdwenen in de loop
van de vorige eeuw de engen en meenten
voor het grootste deel.

Op de bres voor natuur

Gealarmeerd door een dreigend plan van de
gemeente Amsterdam om het Naardermeer
te gaan gebruiken als vuilstortplaats, werd in
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Gewasteelt op een restant van een eng (coll. Dick Jonkers)

1905 de Nederlandse Vereniging tot Behoud
van Natuurmonumenten opgericht. Het
Naardermeer is het oudste natuurmonument
van Nederland. De bedreigingen zijn nog
steeds niet van de baan. Er loopt op korte
afstand een autosnelweg langs en enige tijd
geleden waren er plannen om een nieuwe
snelweg langs het gebied te laten lopen. Het
merendeel van de 's-Gravelandse landgoede
ren is door aankoop van Natuurmonumenten
veiliggesteld. Aan de westzijde van het Naar
dermeer zijn agrarische gronden aangekocht
waar nu natuurontwikkeling plaatsvindt.

In het Gooi zag men in dat door de voort
schrijdende bebouwing de streek zijn aan
trekkelijkheid voor inwoners en recreanten -
waaronder veel Amsterdammers -  zou gaan

verliezen. Met de ontbinding van de boeren
belangenorganisatie Stad en Lande in zicht -
deze organisatie had veel gronden in bezit -
kwam de gedachte aan een Gooireservaat op.
In 1932 werd de Stichting Gooisch Natuurre
servaat opgericht. Het Goois Natuurreservaat
(GNR) kreeg als doelstelling de instandhou
ding van het natuurschoon door het verkrij
gen van in het Gooi liggende terreinen en
deze voor eeuwig ongeschonden als natuur
reservaat te behouden. Niet minder belang
rijk was de vrije toegang van terreinen voor
het publiek met daarbij eventueel vast te stel
len toegangsbepalingen. Zo werd tegelijker
tijd de recreatie veiliggesteld. Veel bos- en
heidecomplexen, delen van engen en de land
goederen De Beek en Oud-Bussem kwamen
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Natuurbrug Crailoo (foto jaap Groeneveld).
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in het bezit en onder beheer van het GNR.
Hilversum droeg het bezit van het Spanders-
woud over en wellicht gaat Blaricum dit ook
nog doen met de Warande.

Het GNR zag zich voor de opgave gesteld
haar terreinen in stand te houden. De heide
velden dreigden na het verdwijnen van een
begeleide schaapskudde te verbossen. Aan
vankelijk trachtte men het tij te keren door
het periodiek afbranden in het vroege voor
jaar. Later is deze methode vervangen door te
maaien, plaggen en chopperen, naast de be-
grazing door runderen en plaatselijk schapen
en geiten. Vrijwilligersgroepen assisteren
door onder andere jonge vliegdennen
(zaailingen van de grove den) en opslag van
Amerikaanse vogelkers te verwijderen. Pro-

ductiebossen zijn er niet meer. Bosomvor
ming is de nieuwe benadering. De bosgebie
den worden deels begraasd en hier en daar
worden open plekken met heide (stapstenen)
voor reptielen en andere fauna gemaakt. In
heemse bomen krijgen nieuwe kansen. Kort
om, de bossen hebben een multifunctionele
doelstelling gekregen.

H erschepping

In de voormalige Zanderij Crailo is de top
laag van het voormalige grasland verwijderd
en zijn plassen en stukken schraal open land
gecreëerd. Ook van Cruysbergen bij Bussum
werd de bouwvoor verwijderd. Bij het Bluk
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Zandverstuingen krijgt weer de ruimte (coll. Dick Jonkers)
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op de Zuiderheide is opgeschoten bos wegge
haald om stuifzand nieuwe kansen te geven.
Op restanten van oude engen worden indien
mogelijk oude gewassen zoals boekweit ge
teeld. Gunstige condities worden gecreëerd
voor typische akkerplanten. Heel belangrijk
zijn de ambities om ecologische verbindingen
voor niet vliegende dieren te herstellen. Door
de huidige infrastructuur van wegen en
spoorlijnen zijn of dreigen zij geïsoleerd te
raken en daarmee lopen ze de kans te ver
dwijnen. Faunapassages worden aangelegd,
bijv. in de vorm van onderdoorgangen en
geleidingsgoten voor amfibieën. Klapstuk is
de in 2006 gereedgekomen Natuurbrug Zan
derij Crailo, die met zijn lengte van 800 m de
langste natuurbrug ter wereld is. Plannen

voor een ecobrug over de Al bij Crailo en
noordelijk van de Zwaluwenbrug over de
A27 bij Hilversum worden uitgewerkt.

De derde natuurbeschermingsorganisatie
in het Gooi is het Staatsbosbeheer. Deze orga
nisatie bezit en beheert een deel van de Naar-
dermeent, percelen in de Polder De Kampen
bij Blaricum, onder andere de voormalige
Koninlijke Domeinen in de gemeente Baarn
en grote delen van de oeverstrook van het
Gooimeer en het Eemmeer.

Recreëren in de natuur

Met de toenemende welvaart en vrije tijd
groeiden ook de recreatieactiviteiten. In de
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Ruimte voor heide achter 't Bluk (foto Jaap Groeneveld)
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jaren zestig van de vorige eeuw bestonden
die nog voornamelijk uit bermtoerisme. Men
installeerde zich met klapstoeltjes langs de
autoweg om daar te picknicken, gezellig de
dag door te brengen en te kijken naar het
langsrazende verkeer. De Witte Bergen aan
de Al bij Eemnes was een bekende plek. De
recreatie verplaatste zich later naar dagcam-
pings. Wandel- en fietsroutes werden aange
legd, excursies georganiseerd.

Tegenwoordig is het, vooral op mooie
dagen, een drukte van belang in de Gooise
natuur. Dat is ook de reden dat er tegenwoor

dig geleide en geconcentreerde recreatie is.
De landschappen, planten en dieren hebben
er dan niet veel van te lijden. GNR beheerde
vroeger het kampeerterrein De Fransche
Kamp, waar Amsterdamse families hun zo
merhuisjes hadden en de hele zomer verble
ven. Ook op het nu opgeheven kampeerter
rein Heidebloem verbleven veel Amsterdam
mers en zo waren er nog wat kleinere terrei
nen. Een bekend concentratiepunt voor dag
recreatie is het speelpark Oud Valkeveen aan
het Gooimeer in Naarden. Het Gooi is voor
recreanten een fietsparadijs met een zeer
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dicht net van 110 kilometer aan fietspaden.
De Rijwielpadenvereniging Gooi en Eemland
verzorgt het onderhoud.

Voor publiek dat zich wat meer wil ver
diepen in inheemse planten is er de Heem-
tuin achter de begraafplaats De Woensberg in
Blaricum. De Costerustuin in Hilversum is
een botanische tuin met veel planten, strui
ken en bomen. Pinetum Blijdenstein in de
zelfde gemeente herbergt onder meer één van
de meest complete collecties coniferen van de
wereld. Het Cantonspark in Baarn bezit even
eens een zeer grote collectie naaldbomen.

Zoeken en bekijken
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De regio als communicatieknooppunt
in de Tweede Wereldoorlog

Zoals elk leger hadden de Duitse troepen tijdens de Tweede Wereldoorlog
grote behoefte aan verbindingen. Ze hadden zich over nagenoeg heel
Europa verspreid en telefoon, telex en telegraaf speelden de hoofdrol in de
contacten met Berlijn. In Nederland had het opperbevel van de Wehrmacht
zich in mei 1940 in Den Haag gevestigd. Op den duur werd het daar, met
het oog op een mogelijke geallieerde invasie, niet veilig genoeg meer
geacht. In april 1942 week de General der Flieger F.C. Christiansen met zijn
staf uit naar Hilversum. Deze strategisch gelegen stad had fraaie
villawijken en een vliegveld en bovendien was de omroep er gevestigd.
Een ideaal communicatieknooppunt.

Telefoon, telex en telegraaf waren belangrijke
communicatiemiddelen voor de bezettings
troepen. Uiteraard moest 'Berlijn' bevelen
kunnen doorgeven, maar ook moest het op
percommando nauwkeurig op de hoogte
blijven van de gang van zaken in 'das Reich'.
Telefoonnetten waren in die tijd bij lange na
niet zo uitgebreid als nu. Verbindingstroepen
met kabelleggers waren een onmisbaar on
derdeel in de Duitse oorlogvoering. Natuur
lijk konden die verbindingen ook met zen
ders onderhouden worden, maar dat had een
nadeel: Feind hort mitl. Via de ether verstuur
de berichten moesten gecodeerd worden.
Maar normaal gesproken maakten de bezet
tingstroepen in eerste instantie gebruik van
bestaande verbindingsnetten. Zo nodig vul
den ze deze aan met eigen netten, die ge
makshalve bovengronds werden aangelegd.
Dat was gemakkelijk in aanleg, onderhoud en
bewaking.

Tussen Vecht en Eem

In onze regio begonnen de Duitsers al snel na
de inval hun kabels langs wegen en spoorlij

nen te trekken. De grotere plaatsen waar troe
pen gelegerd werden kregen een Ortskom-
mandant. Daarnaast kenden de meeste plaat
sen in het Gooi ook vestigingen van allerlei
andere militaire en politie-onderdelen, zoals
de Luftwaffe, Griine Polizei, Feldgendarmerie en
de SS. Hilversum kreeg vanwege de omroep
nog een aantal extra instellingen te huisves
ten. Dit hele raderwerk moest met elkaar
verbonden worden, vandaar al die extra tele
foonkabels. Het Corversbos, dat voor een
groot deel clandestien werd gekapt en in Hil-
versumse kachels verdween, behield een aan
tal cruciale en grote bomen. Die werden goed
bewaakt, omdat ze Duitse telefoonkabels
droegen. Dat was de lokale bevolking ui
teraard ook niet ontgaan. Tot de eerste ver
zetsdaden in het Gooi behoorden de vernie
lingen van deze Duitse kabels. Ze werden
met enige regelmaat doorgeknipt. Het effect
was weliswaar beperkt, maar het moet de
Duitsers toch geïrriteerd hebben. Al snel wer
den de Gooise burgers verplicht om 's nachts
kabelwacht te lopen, om sabotage te voorko
men.

In de Vechtstreek stond een Duitse radar-
installatie. Deze maakte enige tijd deel uit
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Plattegrond van het Wisseloordcomplex van de Groep
Albrecht, maart 1945 (uit Eigen Perk 2007/1).
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General der Flieger Friedrich Christiansen, 1879-1972
(Bundesarchiv-Militararchiv, Freiburg im Breisgau).
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Crypteer-telexapparaat T52 van Siemens-Halske zoals
op Wisseloord in gebruik zijn geweest voor de legercom-
municatie met Berlijn. Deze zgn. Geheimfernschreiber
was in staat grote aantallen berichten snel te versleute
len (uit Wikipedia).

TVE 2009 129



HISTORISCHE CANON TUSSEN VECHT & EEM

Rechts de schouwburg annex platenstudio achter het
Hof van Holland (coll. Percy Poolman, Hilversum).
Hier stond, verborgen in de geluidsregelkamer van de
studio, lange tijd een illegale zender van het verzet
waarmee contact met Londen werd onderhouden.

van de radarketen, die de Duitsers hadden
aangelegd om geallieerde bommenwerpers te
kunnen opsporen. Het station Seeadler, gele
gen in de Bloemendalerpolder, was vanaf
eind augustus 1943 in bedrijf. Met twee zoge
noemde Würzburg Riese radarantennes kon
den de Duitsers geallieerde vliegtuigen op
sporen. De resultaten werden direct doorge
beld naar een grote bunker ten noorden van
Arnhem, van waaruit de nachtelijke strijd
tegen de bommenwerpers werd gecoördi
neerd. Daar combineerde men de gegevens
van vele radarinstallaties, om met nachtjagers
de Engelse bommenwerpers te kunnen on
derscheppen. Seeadler is als een van de laatste
radarposten gebouwd, waarschijnlijk om een

hiaat in de keten op te vullen. Na december
1943 was zijn rol al weer uitgespeeld.

Wehrmachtbefehlshaber in den Niederlanden
Het opperbevel van de Wehrmacht in Neder
land verliet in 1942 Den Haag. General der
Flieger F.C. Christiansen met zijn staf kozen
om strategische redenen voor Hilversum. De
aanwezigheid van de omroep met al zijn faci
liteiten heeft bij die keuze een belangrijke rol
gespeeld. De omroepen hadden al voor de
oorlog voor allerlei radio-opnames een uitge
breid net van hoogwaardige telefoonkabels
door Nederland laten aanleggen. Dat zal de
Duitsers niet ontgaan zijn. De bezetter confis
queerde de meeste villa's in het Kannesheu-
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De telefoon- en telegraafbunker op het Wisseloordter-
rein, anno 2006 (coll. HHK Albertus Perk). De hunker
zelf zit half onder de grond. Bovenop de bunker bouwden
de Duitsers ter camouflage een woonhuis.
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velpark en het Nimrodpark. Het gebied werd
afgezet met prikkeldraad en tot Sperrgebiet
verklaard: de Zitadelle Hilversum.

Daarna werd er een groot aantal bunkers
gebouwd, waaronder een grote commando-
bunker. Het Wisseloordterrein kreeg als
Nachrichtenstelle een belangrijke spilfunctie in
de Duitse communicatie; hier kwamen een
telefoon- en telegraafbunker en een radiobun-
ker met bijbehorende radiomasten. Vanuit
het Wisseloordcomplex onderhield Christian
sen verbindingen met al zijn troepen en met
Berlijn. Veelvuldig werd gebruik gemaakt
van telexverbindingen. Christiansen had ver
der de beschikking over automatische tele
foonverbindingen met Berlijn, Parijs, Brussel,
en andere grote steden. Op het terrein was
zelfs een duivenhok, een Brieftaubenstelle, om
in uiterste instantie nog militaire berichten
over te krijgen.

In november 1944 kreeg Christiansen het
commando over het gehele 25° leger. Hij be
stierde toen vanuit Hilversum de Wehrmacht
in het nog niet bevrijde deel van Nederland
en Noordwest Duitsland. Eind januari 1945

werd zijn taak overgenomen door General-
oberst J. Blaskowitz, die benoemd werd tot
commandant van de Heeresgruppe H. Vanaf
april voerde hij ook het bevel over de Festung
Holland en op 6 mei 1945 ondertekende Blas
kowitz in Wageningen de capitulatie.

Inm iddels bij he t verzet

De komst van Christiansen was voor verzets
groepen aanleiding om met militair inlichtin
genwerk te beginnen. De resultaten van deze
spionage werden aanvankelijk op microfilm
via Spanje naar Engeland gesmokkeld. Toen
er vanaf eind 1942 meer haast vereist was,
maakte het verzet gebruik van illegale zen
ders. Bij de Hilversumse zenderfabriek, de
NSF, kon men kennis en materialen vinden.
Een 'georganiseerde' Duitse marinezender
werd opgesteld in de regelkamer van de pla
tenstudio achter het Hof van Holland. Deze
zender -  nagenoeg onvindbaar tussen on
schuldiger apparatuur -  voldeed zo goed, dat
het een leading station werd dat spionage-
informatie uit een groot gebied naar Enge
land doorseinde. Pas in de tweede helft van
1944 werd de zender verraden, maar dankzij
een tip vanuit de Ortskommandantur kon het
verzet hem op tijd weghalen. De zender heeft
tot de bevrijding in de Noorderkerk aan de
Johan Geradtsweg gestaan.

Behalve contact houden met Engeland
moesten de verzetsgroepen ook elkaar kun
nen bereiken. Het openbare telefoonnet kon
echter door de Duitsers worden afgeluisterd
en werd bovendien in de loop van 1943 voor
gewone Nederlanders afgesloten. Door delen
van het openbare net af te koppelen en daar
naast allerlei bedrijfstelefoonnetwerken te
gebruiken, hield het verzet er op den duur
een eigen illegaal telefoonnet op na. Hilver
sum speelde hierin -  naast Amersfoort -  een
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centrale rol, mede dankzij de aanwezigheid
van een grote illegale zender. De telefooncen
trale was opgesteld in het hoofdkwartier van
het verzet, Utrechtseweg 61. Van daaruit on
derhield men na september 1944 zonder pro
blemen contact met het bevrijde Zuiden en
Brussel. Koeriersters bezorgden de binnenko
mende berichten per fiets door het hele Gooi
en daarbuiten.

Relatie met de Landelijke Canon
• Venster 38. De Tweede Wereldoorlog

Relatie met de tijdvakken
Commissie De Rooy
• De tijd van wereldoorlogen en crisis

(1900-1950)
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Een nieuw geluid en een nieuw beeld
Het Gooi als de bakermat van de Nederlandse omroep

Hilversum is de bakermat van de Nederlandse omroep. Hier vond in 1923
de radio-uitzending plaats, die het begin was van de publieke
omroeporganisaties. De omroep werd een belangrijke economische impuls
voor Hilversum en een aantal andere gemeenten in de regio. Met de komst
van de televisie na de oorlog, raakte de regio ook betrokken bij de
productie van beeldmateriaal voor dit nieuwe medium. De publieke
omroep kreeg geduchte concurrentie van commerciële organisaties.

De oerknal

In 1918 richtte een aantal Nederlandse reders
de Nederlandse Seintoestellen Fabriek (NSF)
op. Als vestigingsplaats koos men Hilversum.
Na enkele moeizame jaren nam Anton Philips
plaats in de Raad van Commissarissen van de
NSF. Met opdrachten van zijn lampenfabriek
hield de NSF het hoofd boven water.

Een nieuwe impuls kwam met de ontwik
keling van radioamateurartikelen, ten behoe
ve van uitzendingen van gesproken woord
en muziek. Daarvoor was een uitzendende
organisatie nodig, die vooralsnog werd gele
verd door de NSF. Philips zag in deze ont
wikkeling commerciële kansen en onder
steunde de organisatie financieel. Op 21 juli
1923 vond de eerste radio-uitzending plaats
vanuit de NSF. Een optreden van de Larense
Jazzband, ingeleid door Willem Vogt, werd
de oerknal van de Nederlandse Omroep.

V erzuild  bestel

Pogingen om één overkoepelende omroepor
ganisatie naar Brits model op te richten, mis
lukten. In het vacuüm dat daarmee ontstond,
dienden nieuwe omroeporganisaties zich
aan, die op basis van levensbeschouwing of
maatschappijvisie hun boodschap de ether in

wilden sturen. De NSF-radiostudio, omge
doopt tot Hilversumse Draadloze Omroep
(HDO, maart 1924, voorloper van de AVRO)
verzorgde de eerste jaren de uitzendingen
van de NCRV (1924), VARA (1925), KRO
(1926) en VPRO (1926). Later werden be
staande gebouwen in Hilversum voor hun
uitzendingen geschikt gemaakt. Dit alles in
afwachting van de komst van eigen nieuwe
studio's, die met geld van de leden werden
gebouwd.

Z enderpark  in  H uizen

De eerste radiojaren had de HDO de alleen
heerschappij. Dit monopolie kwam onder
druk te staan toen in 1926 de NCRV en de
KRO de Nederlandse Draadloze Omroep
(NDO) oprichtten. Zij startten met uitzendin
gen via nieuwe zendmasten in Huizen. Maar
bij een Europese conferentie verloor Neder
land de Huizense golflengte. De masten wer
den in 1935 opgeblazen. Ondertussen was in
1928 ook Philips vanuit Huizen begonnen
met uitzending via de korte golf. De PHOHI
(Philips’ Omroep Holland-Indië) kreeg in
1937 twee gloednieuwe draaibare zendanten
nes op de Huizer Meent. Daarmee konden de
uitzendingen elk overzees gebiedsdeel berei
ken. Na 1941 werden de Phohizenders door
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Ir. G.W. White in 1923 in zijn tovenaarshol, de zendap
paratuur van de NSF, kort na de 'oerknal'.

m m m

De NCRV-haan, geen patent voor de VARA alleen (coll.
Beeld en Geluid, Hilversum).

Goeden morgen
Dames en Heeren

de Duitse bezetter gebruikt voor propaganda-
uitzendingen gericht op Zuid-Azië. Toezicht
houder was de Rundfunk Beobachtungs-
Stelle. In oktober 1945 begon hier Radio Ne
derland Wereldomroep met haar uitzendin
gen.

G enazificeerde om roep

De illusie dat de Hilversumse omroeporgani
saties 'gewoon' door konden gaan met uitzen

den na de Duitse inval en de capitulatie in
1940, was van korte duur. De controle op de
uitzendingen werd steeds intensiever. In 1941
gingen de omroeporganisaties op in de Rijks
radio 'De Nederlandse Omroep'. Er kwam
steeds meer onversneden nazi-propaganda in
de uitzendingen. Vacatures werden vervuld
door NSB-ers en hun sympathisanten. Kriti
sche medewerkers werden ontslagen.

Na Dolle Dinsdag in september 1944 na
men de nazi-sympathisanten bij de omroep
de benen. Dat was voor de bezetter aanlei-

134 TVE 2009



EEN NIEUW GELUID EN EEN NIEUW BEELD - 23

De 'zingende torens '  waar NSF en Philips elkaar ont
moetten (uit Spanne en Spanningen). De masten van
Hilversum 1 en Hilversum 2 werden in mei 1940 opge
blazen.
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ding om de uitzendingen van 'De Nederland
se Omroep' te stoppen. Vanuit bevrijd Neder
land onder de grote rivieren verzorgde toen
al Radio Herrijzend Nederland uitzendingen.
Pas na de bevrijding herrees Hilversum als
omroepstad.

Televisie -  Bussum in beeld

De ontwikkeling van televisie, die in de jaren
dertig bij Philips in Eindhoven was begon
nen, stagneerde door de oorlog. In 1951 start
te het bedrijf met experimentele televisie in
het witte kerkje Irene in Bussum. In 1953 nam

de Nederlandse Televisiestichting (NTS) het
stokje over. Aanvankelijk had de gemeente
Hilversum de televisie geweerd ter bescher
ming van de woonfunctie; de woningnood
was nog steeds groot. Maar men draaide snel
bij toen bleek dat Bussum goede sier maakte
met het nieuwe medium. In 1952 had de Tele-
visieraad al gepleit voor vestiging in de ge
meente Hilversum, als onderdeel van het
Radio-City-Plan. De gemeente Hilversum
had meer te bieden en deed dat met verve.
Toen in 1954 Hilversum toestemming kreeg
om 150 huizen te bouwen voor televisieme-
dewerkers, was het pleit in feite beslecht.
Bussum faciliteerde de NTS nog jarenlang uit
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coulance. Diverse gebouwen werden beschik
baar gesteld, een monsterlijke PTT-toren ge
tolereerd. In 1980 was het televisietijdperk
voor Bussum voorbij. Er was duidelijk geen
plaats voor het uitdijende televisiebedrijf.
Vestiging zoals in het Hilversumse Omroep-
kwartier zou voor de Bussumse gemeenschap
onherstelbare schade hebben opgeleverd.

M ediapark H ilversum

De ontwikkeling zette door op het Media
park, de nieuwe naam voor het Omroep-
kwartier in Hilversum. Het ene na het andere
studiogebouw verrees, gericht ook op de ont
vangst van publiek. De Nederlandse Omroep
Stichting (NOS), opvolger van de NTS, kreeg
in 1974 een eigen treinstation bij het complex.
Ook de commerciële omroeporganisaties,
ooit begonnen als piratenzenders, werden
gelegaliseerd. Het Hilversumse gemeentebe
stuur ontving deze bedrijven met open ar
men. Het Mediapark wordt nu zowel door de
publieke als de commerciële omroeporgani
saties gebruikt. Het Instituut Beeld en Geluid
(2006), voortzetting van het Omroepmuseum,
herbergt 70% van het Nederlandse audiovi
suele erfgoed. Het biedt service aan de om
roepen, maar is ook gericht op de ontvangst
van grote aantallen bezoekers. Het kleurrijke
gebouw is een blikvanger.

A u d iov isu e le  b edrijv igheid  in  de regio

In Hilversum is sprake van afgeleide werkge
legenheid in de audiovisuele sector. Dat be
gon in 1958 met de komst van Cinecentrum.
Dit filmproductiebedrijf produceerde het
bioscoopjournaal en had oog voor de moge
lijkheden die de televisie bood. Met de komst
van de video in de jaren zeventig ontbrandde

Operettegezelschap in de studio (uit Spanne en Span
ningen). Rechts boven Willem Vogt drijvende kracht
achter de AVRO.

Koningin Juliana in Studio Irene te Bussum, november
1953 (coll. Historische Kring Bussum).
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Het Instituut voor Beeld en Geluid, inmiddels lokaal
bekend als de 'Glasbak' (coll. Beeld en Geluid).

? #

de strijd tussen filmband en videotape. Het
Facilitair Bedrijf van de NOS leverde steeds
meer productie zelf. Mede door de komst van
de commerciële zenders verschoof later de
productieactiviteit meer naar relatief kleine
particuliere bedrijven. In 1985 maakten niet

minder dan 170 bedrijven alleen al in Hilver
sum deel uit van de audiovisuele sector. Ook
de uitstraling naar de regio was opmerkelijk.
Enkele voorbeelden: de Toonderstudio die in
1967 Kasteel Nederhorst koos voor de pro
ductie van tekenfilms. Grammofoonplatenfir-
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ma Polygram, gelieerd aan Philips, vestigde
zich in 1972 in Baarn met zijn commerciële
activiteiten. Later kwam daar de CD bij. Par
ticuliere opnamestudio's en drukkerijen in de
regio voeren er wel bij.

Relatie met de Landelijke Canon
• Venster 43. De televisie vanaf 1948

Relatie met de tijdvakken
Commissie De Rooy
• De tijd van televisie en computer

(1950- heden)

Zoeken en bekijken

Literatuur
W. Vogt, Spanne en spanningen, de veertigjarige

geschiedenis van de Philips' Telecommunica
tie Industrie voorheen n.v. Nederlandsche
Seintoestellenfabriek, Hilversum 1958.

E.J.J. de Paepe, 'Het Gooi, de Gooiers en de
omroep', dl. 15 in serie Ach Lieve Tijd,
Zwolle, 1992/93.

Historische Kring Bussum, 'Bussum en de

televisie', special van het Bussums Histo
risch Tijdschrift, mei 2007.

Karin Abrahamse en Cees Cabout (red.), Hil
versum en de omroep, een serie artikelen
n.a.v. het vierde lustrum van de Hilver-
sumse Historische Kring 'Albertus Perk',
Hilversum, 1995.

Stefan Rutten, 'Radio en televisie', dl. 6 in
serie Hilversum zoals het was. Zwolle 1999-
2001. Arno Weltens, Rob Marx, Arie den
Dikken, Max Cramer, Kathedralen en lucht
kastelen van de omroep in Hilversum, Zwolle
2002.

Websites
www.gooienvechthistorisch.nl
www.beeldengeluid.nl

Te bezoeken plekken
• Hilversum, mediastad: zie folder

van de Gemeente Hilversum met
een overzichtskaart met de ligging
van omroepgebouwen

• Het Nederlands Instituut voor Beeld
en Geluid
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De Historische Canon tussen Vecht & Eem
-  in de scholen

De Historische Canon biedt talloze aanknopingspunten voor het
onderwijs. De 23 vensters zijn geschikt als achtergrondinformatie voor
docenten. De Stichting Omgevingsedncatie Gooi, Vecht-en Eemstreek zorgt
samen met de docenten voor de didactische vertaling. Binnenkort staat er
een aantal lespakketten op de plank.

Geschiedenistijdvakken en lesmateriaal bij
de Historische Canon tussen Vecht & Eem

De onderwerpen van de Historische Canon
tussen Vecht & Eem, gespreid over alle perio
den van de geschiedenis van ons gebied, zijn
terug te leiden naar de tien zogeheten tijd
vakken van commissie de Rooij. Deze tijd
vakken zijn in alle geschiedenismethoden
voor het onderwijs terug te vinden. Niet alle
vensters van de historische canon behoeven
een didactische vertaling. De Stichting Omge-
vingseducatie stemt met de leerkrachten in
de regio af welke onderwerpen zich goed
lenen voor een vertaling naar regionaal/
lokaal lesmateriaal.

De eigen regio -  Nederland en andersom

Vanuit de landelijke lesmethoden als aanvul
ling de eigen omgeving ingaan, het culturele
erfgoed bekijken en onderzoeken leidt bij de
kinderen tot een sterker historisch besef en
beleving. De geschiedenis wordt daarmee
levendig en aanschouwelijk gemaakt. Kennis
over het ontstaan van de eigen omgeving in
relatie tot de nationale (Europese, mondiale)
ontwikkelingen bevordert bij de leerlingen
inzicht in de samenhang tussen het ontstaan
van en de ontwikkelingen in je eigen dorp/
stad met die in Nederland (Europa en de
wereld).

DOCENTENHANDLEIDING
OmgtvingitduulltptojHi
J a g e r s  en  b o e r e n  in
h e t  Gooi

Gaat de les over de Beeldenstorm?
Dan is bijvoorbeeld een bezoek aan de
Grote Kerk Weesp, de Johanneskerk in
Laren, de Grote Kerk Naarden de moeite
waard.

Wordt de industrialisatie behandeld?
Ook daarvan zijn sporen in de omgeving
en bronnen bij de archiefdiensten terug
te vinden: een onderzoekje waard!

Komt de prehistorie aan de orde?
De jagers en boeren waren er ook in de
buurt! Men kan het hoofdstuk uit het
schoolboek overslaan en het regionale
lespakket in de les inzetten.
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De Stichting Omgevingseducatie bouwt aan
een regionaal netwerk met de scholen en alle
cultureel erfgoedinstellingen, ontwikkelt sa
men met de scholen en instellingen lesmateri
aal, ondersteunt de scholen en de instellingen
bij de uitvoering. En werkt aan de regionale
bronnenbank voor het onderwijs!

Wie op de hoogte wil blijven van onze activi
teiten, wie een idee of een vraag heeft:
Kijk op www.tussenvechteneem.nl/canon en
www.omgevingseducatie.nl

Alice Geijsel

Info: tel. 035-6857598
a.geijsel@omgevingseducatie.nl

• ■

Voorbeelden van de samenhang tussen regionaal venster, tijdvak en regionaal lesmateri
aal

Venster IJ: Humanisten en reformatoren tussen Vecht en Eem
Dit venster sluit aan bij het tijdvak Ontdekkers en Hervormers. Samen met een basisschool in Naar
den, de gemeente Naarden en het Comenius Museum wordt gewerkt aan een kant en klaar lespak
ket.

Venster 13: Water als verdedigingsmiddel
Dit venster sluit aan bij meerdere tijdvakken (Opstand tot de Tweede Wereldoorlog). Rondom dit
thema wordt een breed onderwijspakket samengesteld vanaf de basisschool tot en met bovenbouw
voortgezet onderivijs (in samenwerking met het onderwijs te Naarden, Weesp, Midden, Bussum en
met de historische kringen, archiefdiensten, de gemeenten en met alle betreffende forten).

Venster 16: De opkomst van de industrie in het Gooi
Dit venster sluit aan bij de tijd van Burgers en Stoommachines. Op www.zappeninjebuurt.nl
(regionale leeromgeving) vindt u een project over de industrialisatie Hilversum.

Venster 23: Een nieuw geluid en een nieuw beeld
Dit venster sluit aan bij de tijd van Televisie en Computer. Op de zappen-leeromgeving staat een
onderzoeksopdracht.
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Websites & Archieven

A lgem ene geschiedenis
gerelateerde w ebsites

Naast de in de vensters genoemde websites
kunnen de volgende websites geraadpleegd
worden:
www.tussenvechteneem.nl voor een verza

melde bibliografie over historische publi
caties in ons werkgebied, verwijzing
naar verschillende organisaties zoals
historische kringen, de index op het tijd
schrift Tussen Vecht en Eem

www.gooienvechthistorisch.nl, gezamenlij
ke site van Streekarchief Gooi en Vechts
treek te Hilversum, Stads- en Streekar
chief te Naarden en het Gemeentearchief
te Weesp

www.archiefeemland.nl
www.noordhollandsarchief.org
www.hetutrechtsarchief.nl
www.nationaalarchief.nl

Archieven

NB: Zie in verband met mogelijke wijzigin
gen voor bezoekadressen en openingstijden
de betreffende website.

Streekarchief Gooi en Vechtstreek (SAGV)
Archiefdienst voor Blaricum, Hilversum,
Laren, Wijdemeren
Postbus 9900,1201 GM Hilversum
Tel. 035-629 2646, fax 035-629 2505
Info: streekarchief@hilversum.nl
Web: www.gooienvechthistorisch.nl

Stads- en Streekarchief te Naarden
Archiefdienst voor Bussum, Huizen, Naarden
en Muiden
Postbus 5000,1410 AA Naarden

Tel. 035-695 7815, fax 035-694 4449
Info: stadsarchief@naarden.nl
Web: www.gooienvechthistorisch.nl

Gemeentearchief Weesp (GAW)
Postbus 5099,1380 GB Weesp
Tel. 0294-491 226 of 391, fax 0294-414 251
Info: info@weesp.nl
Web: www.gooienvechthistorisch.nl

Archief Eemland
Archiefdienst voor Amersfoort, Baarn, Eem-
nes, Leusden, Renswoude, Soest (op locatie),
Woudenberg en van het Waterschap Vallei en
Eem.
Postbus 4000, 3800EA Amersfoort
Tel. 033-469 5017, fax 033-469 5451
Info: archiefeemland@amersfoort.nl
Web: www.archiefeemland.nl

Het Utrechts Archief (HUA)
Postbus 131, 3500 AC Utrecht
Tel: 030-286 6611, fax 030-286 6600
Info: via website
Web: www.hetutrechtsarchief.nl

Noord-Hollands Archief (NHA)
Archiefdienst voor Noord-Holland, Kenne-
merland en Haarlem
Postbus 3006, 2001 DA Haarlem
Info: info@noord-hollandsarchief.org
Web: www.noord-hollandsarchief.org

Het Nationaal Archief
Archiefdienst voor de nationale overheid, de
koloniën, het voormalige gewest Holland en
Zuid-Holland
Postbus 90520, 2509 LM Den Haag
Tel. 070-331 5400, fax 070-331 5540
Info: info@nationaalarchief.nl
Web: www.nationaalarchief.nl
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Plaatsnamenregister
betreffende Eemland, het Gooi, de Vechtstreek

Abcoude -  27

Ankeveen -  46, 48,

Baarn -  49, 62 ev, 68, 71 ev, 86-87,125-127,138

De Bilt -  63-64

Breukelen -  58-59, 71

Bussum -  14,17,18, 35, 53-54, 73 ev, 86 ev,

93-94, 109, 110 ev, 135-136

Blaricum -  16,19, 35, 41, 43, 64, 73, 76, 86, 91,

93,104 ev, 110 ev, 125

Crailo -124-125

Eembrugge -  47, 49, 60

Eemland -  6, 8,16 ev, 26-27, 44, 47,

Eemnes -  46 ev, 49-50, 61 ev, 68, 71 ev, 86 ev,

126

Eemvallei -  15 ev

Egelshoek -1 0

Het Gooi (Gooijland, Naerdincklant) -  passim

's-Graveland -  17, 64, 68, 71 ev, 78-79,108-109,

122-123

Hilversum -  10,14, 16 ev, 20 ev, 24, 27-28, 35,

64, 67, 68, 71 ev, 86 ev, 92 ev, 98 ev, 106,

109, 111, 125, 127, 128 ev, 133 ev

Hilversumse Meent -1 2 7

Hinderdam -  45, 80

Hollandse Rading -  16, 19, 20

Huizen -  16, 19, 20-22, 24, 68, 73, 93-94, 133

Keveren -  46

Laren -  13,14,16,19, 23, 24 ev, 34 ev, 64, 73,

76, 86 ev, 93,101,104 ev, 110 ev

Loenen -  58 ev, 60-61, 71

Loenersloot -2 7 , 58-59

Kortenhoef -  20, 46, 69, 80, 86,104 ev

Loosdrecht -  19, 44 ev, 60 ev, 68, 80, 83 ev,

116 ev

Maartensdijk -  63

Mijnden -  60-61, 117

Muiden -  13, 19, 32, 34, 45, 48, 49 ev, 56 ev, 60,

66-67, 77 ev, 92

Muiderberg -  16,19, 27, 44, 69

Naarden -  18-19, 33, 34, 35, 39 ev, 45, 48, 49 ev,

52, 62, 65 ev, 71 ev, 77 ev, 86, 88, 92 ev, 98,

101,103, 126

Nederhorst den Berg -  12,13,16 ev, 27, 31 ev,

34, 44 ev, 58 ev, 60, 68, 71-72, 86 ev, 98 ev,

112

Nieuwersluis -  26, 76

Nigtevecht -  25 ev, 44, 46, 60

Soest -  86

Soestdijk -  71 ev

Vechtstreek -  6, 8, 12-13, 16 ev, 20, 26-27, 49-50,

59,101-102, 121

Vreeland -  27, 49, 54, 56 ev, 62, 73, 76

De Vuursche -  35, 63

Wijdemeren -8 1 , 109

Weesp -8 ,2 7  ev, 32, 48, 49 ev, 66, 77 ev, 83 ev,

86-87, 92 ev, 117,132

Weesperkarspel -  61,95
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Colofon

TVE Werkgroep Historische Canon
Drs. Anton Cruysheer, archeoloog
Alice Geijsel, projectleider Stichting Om-

gevingseducatie
Drs. Jan E. Lamme, historisch geograaf,

bestuurslid TVE
Prof. dr. Piet Leupen, emeritus-hoogleraar

Middeleeuwse geschiedenis
Dr. Henk Michielse, historicus, coördina

tor Werkgroep
Dr. Aukje Zondergeld-Hamer, oud-

conservator Weesper Museum, advi
seur

Medewerkers
Voor de ‘vensters' hebben onderstaande perso
nen teksten geleverd. Enkele vensters zijn van
de hand van meerdere medewerkers. Alle ven
sters zijn door de Werkgroep geredigeerd:

Karin Abrahamse, archivaris Hilversum
(17)

Chris de Bont, historisch geograaf (7)
Anton Cruysheer, archeoloog AWN Naer-

dincklant (2, 3,14)
Arie Gouka, wethouder van Bussum (8)
Jaap Groeneveld, bestuurslid en redacteur

van TVE (10)
Dick A. Jonkers, ecoloog (21)
Jan E. Lamme, historisch geograaf, be

stuurslid TVE (12, 23)
Jan Lambert, geoloog, voorzitter Geolo

gisch Museum Hofland (1)
Piet Leupen, emeritus hoogleraar middel

eeuwse geschiedenis (6, 9)
Bas Kreuger, historicus, directeur Neder

lands Vesting Museum (13)
Henk Kok, oud-secretaris Kamer van

Koophandel (16)
Anton Kos, historicus & tentoonstellings

maker (4)

Ed van Mensch, oud-directeur Goois Mu
seum, oud-hoofdredacteur TVE (5)

Henk Michielse, historicus, hoofdredac
teur TVE (8,19)

John Mol, actief lid Historische Kring
Loosdrecht (20)

Jan Out, medeoprichter en oud-
redactiesecretaris TVE (15)

Egbert Pelgrim, redacteur Hilversums His
torisch Tijdschrift Eigen Perk (22)

Piet Timmer, oud-voorzitter HK Albertus
Perk(18)

Gerrit Schutte, emeritus-hoogleraar ge
schiedenis van het protestantisme (11)

Margriet van Seumeren, kunsthistoricus
(18)

Eindredactie vensters
Afke Hielkema, Bureau Ethiscript, Hilver

sum

Beeldredactie
Jaap Groeneveld

Webmaster Historische Canon
Erik van Wijland

Opmaak
Hans van Gelder en Joop Smids

Druk
Graficiënt printmedia, Laren (NH)

Beeldrecht
TVE heeft er naar gestreefd de rechten
van de illustraties volgens wettelijke be
palingen te regelen. Degenen die deson
danks menen nog bepaalde rechten te
kunnen doen gelden, worden verzocht
zich te wenden tot de Stichting Tussen
Vecht en Eem (adres zie website TVE).
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Subsidiegevers

De totstandkoming van de Canon, de website en de uitgave in boekvorm is
mogelijk gemaakt door de gulle steun van de volgende fondsen:

Prins Bernhard Cultuurfonds geeft cultuur de kansƒ
ƒ

^jVSBfonds kfHein,fonds

en de gemeentebesturen van:

Baarn, Blaricum, Bussum, Eemnes, Hilversum, Huizen,
Laren, Naarden en Wijdemeren
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Stichting Tussen Vecht en Eem
De Stichting Tussen Vecht en Eem (TVE) is een samenwerkingsverband van meer dan 35 lokale en regio
nale organisaties op historisch en aanverwant gebied. De Stichting bevordert en verbreidt de kennis op
historisch gebied betreffende de streek. Voorts ijvert zij voor het behoud van cultuurhistorische en karakte
ristieke waarden. Donateurs van TVE ontvangen het tijdschrift gratis.
Website: www.tussenvechteneem.nl
Donatie / Abonnement
e-mail: administratie@tussenvechteneem.nl.
Abonneren geschiedt door zich aan te melden als donateur. De minimum-donatie bedraagt € 17,50 per jaar.
Aanmelden als donateur kan het eenvoudigst door overmaking van de eerste donatie op Postbank giro
rekening 3892084, t.n.v. Tussen Vecht en Eem, onder vermelding van Nieuwe donateur 2009 en volledige
naam en adres. Voor een snelle respons wordt ook aangeraden om zich daarnaast aan te melden bij de
penningmeester van TVE, p /a  Plantsoen 14, 3755 HJ Eemnes, telefoon 035-531 0115 of per e-mail.
Dagelijks bestuur
e-mail: secretariaat@tussenvechteneem.nl
drs. J.L. Vollers (voorzitter) -  Van der Helstlaan 2,1412 HK Naarden -  035-694 8846
drs. H.L.E. Niemeijer-Hesselink (secretaris) -  Kon. Emmalaan 10-A, 1405 CK Bussum -  035-691 4950
dhr. P. van Oven (penningmeester) -  Plantsoen 14, 3755 HJ Eemnes -  035-531 0115
ing. J.J. Groeneveld -  Zilverschoon 37, 3755 TH Eemnes -  035-538 1630
drs. J.E. Lamme -  Sterrelaan 31,1217 PR Hilversum -  035-624 4974
drs. J.M. Mous -  Stam 39,1275 CE Huizen -  035-526 7458

Aangesloten organisaties
Historische kring Baerne | Historische kring Bussum | Historische kring Blaricum | Historische kring
Eemnes | Historische kring In de Gloriosa Ankeveen, 's-Graveland, Kortenhoef | Hilversumse historische
kring Albertus Perk | Historische kring Huizen | Historische kring Laren | Historische kring Gemeente
Loenen [ Historische kring Loosdrecht j Historische kring Stad Muiden | Stichting Comité Oud Muider-
berg | Vereniging Werkgroep Vestingstad Naarden | Historische kring Nederhorst den Berg | Historische
kring Weesp | Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland, afdeling Naerdincklant | Streekarchief
voor het Gooi en de Vechtstreek, Hilversum | Stads- en Streekarchief Naarden, Muiden, Bussum en Hui
zen te Naarden | Stadsarchief Weesp | Vereniging Curtevenne, 's-Graveland | Vereniging van Vrienden
van het Gooi | Geologisch Museum Hofland, Laren | Nederlandse Genealogische vereniging, afdeling
Gooi en Eemland [ Stichting Couleur Locale, Blaricum | Museum Hilversum | Stichting Hilversum, Pas
Op! | Stichting Huizer Museum | Stichting Omgevingseducatie Gooi, Vecht- en Eemstreek | Singer Muse
um, Laren | Stad en Lande Stichting | Stichting Vrienden van het Nederlands Vestingmuseum, Naarden |
Stichting De Hof, Hilversum | Stichting Weesp Kijk Uit!, Weesp | Stichting Behoud het Oude Dorp, Huizen |
Stichting Karakteristiek Blaricum j Stichting Oude Landbouwgewassen Laren | Stichting Oude Begraaf
plaats Naarden | Gemeentemuseum Weesp

Het tijdschrift Tussen Vecht en Eem is een uitgave van TVE en verschijnt vier maal per jaar.
Redactie
dr. H.C.M. Michielse (hoofdredacteur) -  Huizerstraatweg 37 -  1411 GL Naarden -  035-694 4091
drs. E.C. Schild-Schofaerts (secretaris) -  Hamerstraat 77,1402 PS Bussum -  035-691 8978
ing. J.J. Groeneveld (eindredactie) -  Zilverschoon 37, 3755 TH Eemnes -  035-538 1630
dhr. J.J.L. Cammelbeeck -  Juliana van Stolberglaan 32-1412 BH Naarden -  035-683 9318
dhr. A. Medema -  Gele Plomp 54, 3824 WK Amersfoort -  035-695 7815 (kantoor)
mw. S.C.L. Verster -  Hollandstraat 19 -  3634 AS Loenersloot -  0294-291 743
drs. M.L.T. Witte -  Zeemanstraat 3C, 6706 KA Wageningen -  0317-752 239
Redactieadres Hamerstraat 77,1402 PS Bussum -  035-691 8978

e-mail: redactiesecretaris@tussenvechteneneem.nl
Opmaak Hans van Gelder en Joop Smids, Eemnes
Druk Graficiënt Printmedia, Laren (NH)
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