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Roomsen & Romeinen

Dit nummer wordt vooral bezet door Romeinen
en roomsen. Anton Cruijsheer zet op een rij wel
ke Romeinse voorwerpen er hier zoal gevonden
zijn, en twee leden van de TVE-onderzoeks-
groep Katholiek & protestant ca. 1550-1750 be
schrijven elementen van de grote overgang rond
1579 van katholiek naar protestant. Ruud
Hehenkamp over de reformatie in Huizen en on
dergetekende over de opheffing van de laatmid
deleeuwse kloosters. De uitkomsten zijn opmer
kelijk. Huizen is niet, zoals wel vaak gedacht,
van de ene dag op de andere streng protestants
geworden en van de kloosterlingen zijn hier ge
lukkig geen katholieke martelaren gemaakt zoals
in Gorkum. Daarnaast vraagt Jan Vollers aan
dacht voor het rapport Te Gooi, te grabbel en ten
goede, betreurt Gerrit Jaspers de teloorgang van
landgoed De Beek en herdenkt Ruud Gortzak het
jeugdhuis De Snip.

Afscheid
We moeten hier ook afscheid nemen van een
steunpilaar van TVE. Jaap Groeneveld stopt na
zeven jaar met zijn redacteurschap en met zijn
functie als bestuurder voor de uitgave van het
blad. Voor de lezers voltrok zijn werk zich voor
al achter de schermen. Zo leidde hij de uitgave
van TVE in eigen beheer in goede banen, fun
geerde hij als (strenge) eindredacteur en telken
male wist hij ook op onnavolgbare wijze als het
nodig was weer sponsors en adverteerders te
vinden. Hij laat een grote leegte achter. En dan is
er nog een belangrijke verandering: Eva Schild
beëindigt na elf jaar haar werk als redactiesecre
taris, maar blijft trouwhartig wel redacteur van
ons blad.

Henk Michielse

Illustratie omslag voor (inzet): Geertgen tot Sint Jans, 'Christus als Man van Smarten', ca. 1490, olieverf op pa
neel 24,5 x 24 cm (coll. Museum Catharijneconvent; foto Ruben de Heer).

© TVE 2010. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen
in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij
elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de uitgever. De uitgever heeft ernaar gestreefd de rechten van de illustraties
volgens wettelijke bepalingen te regelen. Degenen die desondanks menen zekere rechten te kunnen doen
gelden, kunnen zich alsnog tot de uitgever wenden.
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Geen begeerde van keel en buik
Opkomst & ondergang van de laatmiddeleeuwse kloosters tussen Vecht
en Eem ca. 1400-1579

Henk Michielse

Als ik denk aan het einde van het middeleeuwse kloosterleven in Nederland rond
1579, komen als vanzelf twee beelden op. Aan de ene kant een beeld uit mijn jeugd
waarin de meeste katholieke jongeren tot aan de jaren zestig van de vorige eeuw zijn
opgevoed: het dramatische beeld van de brave martelaren van Gorkum die door
Lumey van der Marck en zijn watergeuzen op gruwelijke wijze werden vermoord in
Den Briel (afb.1). De 9e juli, hun kerkelijke feestdag, trokken wij misdienaars vlak na
de oorlog onder leiding van de kapelaan vanuit ons West-Brabantse dorp per fiets en
boot naar Gorkum en Den Briel. Niet alleen als een leuk uitje, maar ook bij wijze van
les in contrareformatorische mentaliteitsgeschiedenis. Wie weet hoeveel andere
kloosterlingen dit lot getroffen had? En aan de andere kant een haast even vertrouwd
beeld dat niet alleen in de protestantse kerkgeschiedenis maar ook -  zij het in wat
minder helle kleuren -  in de katholieke is geschilderd van een gedegenereerde
laatmiddeleeuwse kerk en in verval geraakt kloosterleven. Zo verluchtigde de
katholieke hoogleraar Peter Nissen nog onlangs zijn artikel over 'De Reformatie en de
kloosters' (2008) met de beruchte prent 'Vrijage van een monnik en een non, terwijl
de paus door het tentdoek gluurt' (afb. 2). Tegen de achtergrond van deze twee
beelden heb ik mij in het kader van het TVE-onderzoeksproject 'Katholiek &
protestant ca. 1550-1750' een aantal vragen gesteld. Hoe zat het eigenlijk met het
kloosterleven tussen Vecht en Eem? Welke kloosters bestonden hier in de late
Middeleeuwen? Wat was hun achtergrond en betekenis? Hoe kwamen de kloosters
ten gevolge van de Reformatie aan hun einde? Was dat einde net zo gruwelijk als in
Den Briel of liep het toch heel anders?

De kloosters tussen Vecht en Eem

De klassieke vroegmiddeleeuwse monniken
orden hadden in het gebied tussen Vecht en
Eem geen abdijen, terwijl dat elders in Neder
land wel rijkelijk het geval was. Benedictij-
nerabdijen waren er in Holland en het Sticht
ondermeer in Egmond en Utrecht. In Eg-
mond stond de beroemde Sint-Adelbertsabdij

die in de 10e eeuw door de graven van Hol
land was gesticht en in Utrecht de Sint-
Paulusabdij die rond het jaar 1000 was begon
nen op de Hohorst bij Amersfoort en vijftig
jaar later naar de bisschopsstad werd ver
plaatst. Daarnaast waren er meerdere kloos
ters van Cisterciënzers en Norbertijnen. In
Groningen en Friesland vooral kwamen deze
monnikenorden tot grote bloei.
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Afb.1: 'De martelaren van Gorkum', Cesare Trascasini,
19e eeuw (Scala Archives).

Dat er geen abdijen tussen Eem en Vecht heb
ben gestaan, wil niet zeggen dat zij ook hele
maal afwezig waren. Integendeel, in 799 had
Liudger zijn uitgestrekte gebieden in de
Vechtstreek en Naerdinclant geschonken aan
de door hem gestichte abdij van Werden, ter
wijl de vrouwenabdij van Elten rond 968 het
Gooi in handen kreeg (tot 1281) en verder ook
veel grond en rechten verwierf in Eemland.
Daarnaast schonk de Utrechtse bisschop uit
zijn kerkbezit grond en rechten aan de Sint-
Paulusabdij en Utrechtse kapittels. Voor zelf
standige abdijen was er in onze streken dus
geen plaats. Pas rond 1400 zou een heel ander
soort kloosters zijn intrede doen tussen Vecht
en Eem, geen plattelands-abdijen meer, maar
stadsconventen.

Zeven Kloosters in vier plaatsen
De kloosters nieuwe stijl verschenen in onze
streken vanaf ca. 1400. Het zouden er zeven
worden in een viertal plaatsen. Vier kloosters
hadden als regel de Derde Orde van Sint-

Franciscus, de zogeheten Tertiarissen. Daar
naast was er 'n Brigittenklooster en twee
conventen behoorden tot de Reguliere Ka
nunniken van Sint-Augustinus.

Vermoedelijk is het vrouwenklooster van
Sint-Jan de Evangelist of Oude Convent in
Weesp het oudste; het werd nog vóór 1400
gesticht. Later, vóór 1450, kwam er in Weesp
nog een vrouwenklooster bij, het Jonge of
Mariaconvent. Ook Naarden had twee kloos
ters, het Mariaconvent voor vrouwen dat in
zijn oudste vorm dateert uit ca. 1418 en het
Sint-Vitusconvent voor mannen, dat korte tijd
later werd gesticht. In Soest stond sinds ca.
1460 het bijzondere klooster Mariënburg van
de Brigitten, een zogenaamd dubbelklooster
met aparte afdelingen voor vrouwen en man
nen. En van 1419 tot 1543 was in Soest nog
het Sint-Andriesklooster gevestigd. Tenslotte
was er het Sint-Catharinaklooster in Muiden
waarvan de stichtingsdatum onbekend is.

De Oude en Jonge Hof te Vdeesp
Over de Oude Hof of Sint-Jansconvent in
Weesp is relatief veel geschreven. De negen-
tiende-eeuwse predikant dr. R.C.H. Romer in
zijn boek over de kloosters in Holland en
Zeeland en H. Brood in zijn artikel over de
Weesper kloosters putten veel gegevens uit
het Memorieboek dat van dit klooster bewaard
is gebleven, tmemoriboec des ouden convents
d'susteren te weesp, en uit rekeningen. Zoals bij
alle andere kloosters waren er ook hier altijd
veel weldoeners die wilden delen in de gena
degaven van het klooster. De zusters schre
ven in hun Memorieboek wat dat betekende: In
de eersten maken wi hem mede deelachtich al onse
goede werke der penitentiën van vasten, waken,
arbeiden en gebeden. Naast de giften leefden de
nonnen vooral van handenarbeid, met name
weven en van de landbouw, terwijl ze ook
flink wat grond en huizen bezaten waarvoor
ze pacht en huur kregen.

De stadsbesturen stonden over het alge
meen heel positief tegenover de kloosters en
schonken hun veel voorrechten, al probeer
den zij hen ook te controleren en te reguleren
in de aankoop van grond en productie voor
de markt. In 1459 sloten de zusters van het
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Sint-Jansconvent een overeenkomst met het
stadsbestuur, waarin zij beloofden een deel
van de vestingwerken te onderhouden en te
vens ghien lant meer te coepen dan si nu hebben
sonder consent ende believen des gerechts van
weesp. In 1563 waren er ongeveer tussen de
dertig en veertig nonnen.

Het Sint-Jansconvent werd waarschijnlijk
gesticht als huis voor Zusters des Gemeenen
Levens. Het was vrij groot. Blijkens de kaart
van Cornells Anthonisz besloeg het een heel
blok huizen tussen het Grote Plein en het
Kleine Plein. Tegenover de Oude Hof kwam
het veel kleinere Mariaconvent ofwel Jonge
Hof te staan, waarvan de bewoonsters even
eens leefden van landbouw en textielnijver
heid. Beide kloosters volgden de regel van de
Derde Orde van Sint-Franciscus en behoor
den tot dezelfde congregatie, het zogeheten
Kapittel van Utrecht. De kloosters stonden
onder leiding van een 'mater', terwijl de gees
telijke leiding berustte bij de pater 'confes-
soer' (biechtvader). Twee van deze biechtva
ders uit Weesp zouden tot minister-generaal
(overste) van het Kapittel van Utrecht wor
den gekozen. Andries Jansz van Hoorn was
42 jaar confessor van het Oude Convent
(1451-1493) en ten minste vijf jaar minister-
generaal (1476-1481), Melisz Jacobszoon was
enkele decennia later 21 jaar confessor (1509-
1530) en negen jaar minister-generaal (1521-
1530). Kennelijk waren zij niet onbelangrijk in
hun kapittel, evenmin als hun klooster (zie
ook kadertekst op p. 198).

Het Sint-Catharinaconvent te Muiden
Over het Sint-Catharinaconvent in Muiden
heb ik weinig kunnen vinden. Het moet voor
of in 1400 gesticht zijn; in het Stads- en
Streekarchief Naarden bevindt zich een
schuldbrief van het convent uit het genoemde
jaar. Blijkens een gravure uit Toneel ofte be-
schrijvinge der steden van Holland van Mar
cus Boxhorn (1632) besloeg het convent een
flink terrein (afb. 3). Het behoorde net als de
Weesper kloosters tot de Derde Orde en het
Kapittel van Utrecht. Alleen over de ophef
fing van het convent in 1581 -  waarover later
-  is meer bekend.

In dat jaar waren er in totaal nog 17 nonnen.
Ook van dit klooster werd een biechtvader
minister-generaal van het Utrechts Kapittel,
Jacob van de Grave (1546-1547).

Het Naardense Mariaconvent
Het Mariaconvent in Naarden was kort voor
1418 begonnen als leefgemeenschap van vro
me vrouwen in de geest van de Moderne
Devotie, de laatmiddeleeuwse hervormings
beweging die streefde naar een eenvoudig,
bijbels geïnspireerd leven. In 1418 gaf de
Vroedschap van Naarden deze Zusters van
het Gemene Leven die in de Bussumerstraat
woonden, toestemming om een eigen biecht
vader te kiezen, wat ik zie als een zekere
mate van zelfstandigheid tegenover de paro-
chiegeestelijkheid. Zij werden door het stads
bestuur begunstigd omme haer armode wille en
kregen het gratis poorterschap, schaarrecht
op de meent en vrijstelling van bepaalde be
lastingen. Later heeft de leefgemeenschap zo
als zoveel andere uit de Moderne Devotie de
regel van de Derde Orde van Sint-Franciscus
aangenomen. Wanneer precies is onbekend.
Anne Margreet As-Vijvers, die een mooi arti
kel over het Mariaconvent schreef, veronder
stelt dat dat gebeurde in 1438.

In 1440 staat het stadsbestuur de susteren
van sinte marien convent toe om te verhuizen
naar dat oosteijnde van onsen stede, op die erven,
hoffsteden ende woeningen, die sij daer gecoft heb
ben (het latere terrein van de Weeshuiskazer
ne). Nog later spreekt het stadsbestuur over
onsen gemynden susteren van Sinte marien con
vent ende Sinte Franciscus oerde staende bynnen
onsen voirsz. Stede. Het klooster lag aan de
rand van Naarden en bezat ook grond aan de
overzijde van de gracht. De nonnen kregen
toestemming om een poortje in de stadsmuur
te laten maken met een valbruggetje over de
gracht. Ze mochten er ook een heymelyck ge-
mack bij zetten, mits ze maar niemand aan
stoot gaven. Toen in 1481 een bende Stichte
naren Naarden kwam uitmoorden, konden
veel burgers via dat bruggetje en poortje hun
vege lijf redden (afb. 5).

Net als in Weesp hielden de zusters zich,
naast hun geestelijke oefeningen, bezig met
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De laatmiddeleeuwse boekencollectie Weesp

Het zogeheten Kapittel van Utrecht waar ook de Tertiarissenkloosters in ons gebied bij aange
sloten waren, had veel belangstelling voor boeken. Van elk klooster werd verwacht, dat het een
libraria (boekerij) zou bezitten. Het boekenbezit van Weesp is befaamd geworden, sinds het in
de i9e eeuw werd herontdekt. De zogeheten ‘collectie-Weesp’ was vooral afkomstig uit het Ou
de Convent, voor een deel uit het Jonge Convent, terwijl ook enkele boeken uit de parochiekerk
kwamen. De collectie omvat zo’n 110 banden, deels bestaande uit oude handschriften waarvan
een aantal in het klooster zelf is afgeschreven, en deels uit incunabelen en post-incunabelen.

Het gaat om religieuze werken: gebedenboeken, sermoenen, heiligenlevens en andere devo
te teksten. Inhoudelijk passen de boeken in de sfeer van de Moderne Devotie. Een aantal hand
schriften betreft mystieke werken zoals Vanden geesteliken Tabernakel van de veertiende-
eeuwse mysticus Jan van Ruusbroec. De belangstelling voor middelnederlandse literatuur schijnt
bij de tertiarissen niet zo groot te zijn geweest. Maar van de circa 32 handschriften uit het Oude
Convent waren er toch zo’n zeventien in het middelnederlands, terwijl het Jonge Convent een
drietal middelnederlandse teksten bezat. De Latijnse werken zullen wel ad usum confessoris be
stemd zijn geweest, ten behoeve van de biechtvaders van de twee kloosters, terwijl de nonnen
de middelnederlandse teksten konden lezen.

Tot de 'collectie-Weesp' behoort ook Jhezus Collacien, een laatmiddeleeuwse prekenbundel
uit de kring van de Tertiarissen, die met twee andere boeken in één band is samengevoegd en ei
gendom was van het Jonge Convent: Item dit boeck hoert den susteren van s maren te weesp. In
eenvoudige taal worden de ‘grote waarheden’ van Christus menswording uiteengezet en aan de
zusters ter meditatie voorgehouden. De bundel bevat visioenen, is vol symboliek van bloemen
en vogels en heeft mystieke trekken. Het gaat om een handschrift dat elke opsmuk mist.

Dat laatste was niet helemaal vanzelfsprekend. Veel handschriften uit de Noord-Hollandse
Tertiarissenkloosters worden gekenmerkt door een eigen versierstijl met onder meer tronies,
baardmannen en hondenkoppen. Een van de bekende afschrijvers en illustrators van handschrif
ten was de biechtvaders ghesel (assistent-biechtvader) van het Oude Convent, Petrus Zwanicsz.
Veel is er over hem niet bekend; hij was in elk geval wel de schrijver van het memorieboek. Een
zestal handschriften uit het bezit van het Oude Convent is zeker van zijn hand, waarvan er twee
met penwerk zijn versierd. De decoratie is eenvoudig van aard, maar heeft wel duidelijke ken
merken van de troniestijl. Margriet Hülsmann concludeert in haar proefschrift over deze decora-
tiewijze, dat het werk van Zwanicsz het beeld versterkt, dat het penwerk in troniestijl zich in de
loop van de 15* eeuw via de mannenconventen van de Tertiarissen en via de biechtvaders van de
vrouwenkloosters heeft verspreid (afb. 4).

Zie voor de 'collectie-Weesp':
A.M. Baaij, Jhesus Collacien. Een laat-middeleeuwse prekenbundel uit de kring der tertiarissen

(proefschrift Nijmegen), Zwolle 1962.
C.J. Blanken-Aarsen, Het mystieke gehalte van de boekencollectie Wees per kloosters in de late mid

deleeuwen (onderzoeksverslag), Weesp 2000.
Lydeke van Beek, Ten love Codes ende tot salicheit der susteren. De boekencultuur bij de tertiaris

sen van Weesp in de tweede helft van de vijftiende eeuw (doctoraalscriptie), Leiden 2004.
Margriet Hülsmann, Tronies, baardmannen en hondenkoppen. Noord-Hollandse boekdecoratie uit

de derde-orde-conventen aangesloten bij het Kapittel van Utrecht (ca. 1430-1480), proefschrift
Vrije Universiteit, Amsterdam 2009.

O. Vlessing, ‘De collectie-Weesp -  oorsprong en geschiedenis van een middeleeuws
boekenbezit', in: Tussen Vecht en Eem 1982-2.
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Afb. 2: 'Vrijage van een monnik en een non', Nederland of Duitsland, ca. 1600-1650, olieverf op paneel, 29,7 x 41,5
cm (coll. Museum Catharijneconvent; foto Ruben de Heer).

textielarbeid en bezaten zij landerijen en ook
hier probeerde het stadsbestuur de economi
sche activiteiten van het klooster in de hand
te houden. Ongetwijfeld had het Mariacon-
vent ook een boekerij. Er zijn twee hand
schriften bewaard gebleven, die toebehoor
den aan Naardense nonnen. Het ene is een
middelnederlands psalmboek, dat bezorgd
was door Suster mouwersdochter woenende te
naerden tot sancta marien int doester en een ge
tijdenboek dat hoert toe Nyses petersdochter van
keveren wonende ten susteren bynnen naerden in
sinte marien convent. Beide zijn verfraaid met
penwerk: mooie initialen en randversierin
gen.

Het Naardense Sint-Vitusconvent
Over het Sint-Vitusconvent is veel te vinden
in het boek De origine et interitu Oppidi Nerdae

Liber (De opkomst en ondergang van de stad
Naarden) van de Naardense humanist Lam-
bertus Hortensius en in de bijvoegsels die Al-
bertus Perk maakte bij de in 1866 in vertaling
uitgebrachte uitgave van dit boek.

Het klooster werd rond 1420 vanuit het
Amsterdamse Tertiarissenklooster Sint-
Paulus gesticht tussen de puinhopen van het
driekwart eeuw eerder verwoeste Oud-Naar-
den. Zij bouwden er enkele hutten en een
kleine kapel. Later sloot het convent zich aan
bij de strengere Reguliere Kanunniken van Sint-
Augustinus (afb. 6). De gebouwen kregen 'een
grootscher aanzien en om trek'. Dr. Romer
vermoedde dat het klooster minder bloeide
dan zusterinstellingen die bij grotere of meer
welvarende steden lagen. Door de mindere
rijkdom werd volgens hem de kloostertucht
wellicht beter bewaard. Als bewijs voor de
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goede naam van het Sint-Vitusconvent noemt
hij het verzoek van het Amsterdamse stads
bestuur in 1457 om het bijna uitgestorven
Sint-Paulusconvent te komen versterken.

Heel arm was het Naardense klooster nu
ook weer niet. Uit een door Albertus Perk op
gediepte bezittingenlijst van 1453 blijkt dat de
kanunniken zich bezighielden met visserij, la
kenweverij en leerbewerking en dat zij in het
bezit waren van dertien paarden, dertig stuks
hoornvee en vijfenvijftig morgen land van
uitstekende kwaliteit, terwijl ze ook nog een
rosmolen hadden. Evenmin was het convent
geheel onbetekenend.

Rond 1520 was Cornells van Hoorn er pri
or, een van de vroegste Nederlandse ge
schiedschrijvers. Alleen de titel van zijn werk
is bekend: Dese corte cornikel in dese rolle ghe-
screven ofte ghefigureert zijn begrepen seer scer-
pelycken alle cronikelen van diverse meesteren,
Utrecht 1537. Een oud-leerling van het con

vent was de latere hoogleraar in Franeker,
Henricus Antonides van der Linden, die zich
zelf Nerdenus noemde.

De Brigitten in Soest
In de jaren 1419-1543 bevond zich te Soest het
klooster Marienhove. Het kwam eveneens
voort uit de Moderne Devotie en was in 1399
in de buurt van Amersfoort gestart als Tertia
rissenklooster. In 1416 of 1417 namen zij de
strengere regel aan van de Reguliere Kanun
niken van Sint-Augustinus en in 1419 ver
trokken zij uit veiligheidsoverwegingen naar
De Birkt in Soest. Maar veilig bleek het daar
ook niet te zijn. In 1543 plunderde Maarten
van Rossum het klooster. De kanunniken ver
trokken naar Amersfoort, waar hun convent
Sint-Andries tenslotte op dezelfde wijze zou
eindigen als de andere kloosters in onze re
gio.

Ook het klooster Marienburg van de Bri-
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Afb.3: Catharijneconvent Muiden in 1621, waar toen een school gevestigd was. Kleurentekening van Andries Schoe-
maker (coll. Koninklijk Oudheidkundig Genootschap).
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gitten werd in 1543 door Van Rossum ge
plunderd. Het was door Jacob van Gaasbeek
rond 1458 kort voor zijn overlijden mogelijk
gemaakt ad castrum de villa de Zoest, dus bij
zijn kasteel. De vrij kleine orde van de Brigit-
ten, officieel de orde van Sint Salvator, was
gesticht door de heilige Birgitta van Zweden
en baseerde zich eveneens op de regel van
Augustinus, zij het met enige opmerkelijke
aanvullingen. De kloosters van de orde wa
ren dubbelkloosters, die een zusterhuis en
een broederhuis omvatten en een gemeen
schappelijke kerk volgens een speciale inrich
ting. De samenstelling van de kloosterbevol-
king was precies voorgeschreven: elk klooster
zou moeten bestaan uit zestig nonnen, der
tien priesters, vier diakens en acht lekenbroe
ders. De leiding berustte bij een door zusters
en broeders samen gekozen abdis, terwijl het
hoofd van het mannenklooster tevens optrad
als geestelijk leidsman voor het geheel.

Marienburg in Soest was ook zo'n dubbel
klooster. Veel is er over de geschiedenis niet
bekend. Het was voor een Brigittenconvent
niet erg omvangrijk. In 1546 bij een groot con
flict met Karel V over de keuze van de abdis
bleken er twintig zusters te zijn in de leeftijd
van 28 tot 83 jaar, vijf mannelijke kanunniken
in de leeftijd van 23 tot 70 jaar en twee leken
broeders. Door de plundering in 1543 was de
welstand van het klooster fors achteruit ge
gaan. In 1551 verkochten de Brigitten in
Gouda hun klooster Mariënsterre aan de Re
gulieren van het afgebrande convent Steijn en
trokken met de opbrengst in bij Marienburg
in Soest. Onbekend is hoe omvangrijk deze
versterking was.

In de geest van de M oderne Devotie

Het Mariaconvent in Naarden en het klooster
in De Birkt en waarschijnlijk ook wel andere
kloosters in de regio zoals het Sint-
Jansconvent in Weesp zijn begonnen als le
kengemeenschappen in de geest van de Mo
derne Devotie. Deze hervormingsbeweging,
waarvan Geert Grote (1340-1384) de grond
legger was, wilde leven naar de norm van de

vroege kerk en streefde naar een eenvoudig,
sober christelijk leven, gericht op een per
soonlijke band met God. Armoede, nederig
heid en broeder- en zusterliefde waren de
kernwoorden. Het beroemdste geschrift uit
deze beweging is De navolging van Christus
(1427) van Thomas a Kempis. In heel korte
tijd kreeg de Moderne Devotie grote invloed,
zowel in het toenmalige bisdom Utrecht als
daarbuiten. Zij sprak zo aan, omdat zij het
mogelijk maakte in de wereld te blijven en
toch te streven naar gelijkvormigheid aan
Christus.

Zelfs in de schilder- en beeldhouwkunst
werkte deze mentaliteit door. De vele nieuwe
kloosters gaven opdrachten aan 'vroege Hol
landse meesters'. Men wilde vooral afbeel
dingen die individuele identificatie met
Christus mogelijk maakten, zoals Christus als
Man van Smarten van Geertgen tot Sint Jans
(zie omslag). Institutioneel gezien is er een
drietal takken te onderscheiden. Allereerst
zijn er de Broeders en Zusters van het Geme
ne Leven, gemeenschappen van leken die
zonder officiële regel samenleefden om de
navolging van Christus te verwerkelijken.
Maar ook in kloostervorm werd de geest van
de Moderne Devotie gevolgd: de Reguliere
Kanunniken en kanunnikessen die leefden
volgens de regel van Sint-Augustinus. In 1387
werd het befaamde klooster Windesheim ge
sticht, het moederconvent van het Kapittel
van Windesheim, waarbij zich ook gemeen
schappen van Broeders en Zusters van het
Gemene Leven zouden aansluiten. De derde
tak was die van de Tertiarissen, lekenge
meenschappen die de regel van de derde or
de van Sint-Franciscus hadden aangenomen.

Verkloosterlijking
De Broeders en Zusters van het Gemene Le
ven leefden dus zonder vaste kerkelijk goed
gekeurde regel en raakten daardoor net als de
Begijnen en Begarden in een reuk van ketterij.
De kerk hield niet van gemeenschappen zon
der regel, omdat zij zich zo aan het kerkelijk
toezicht zouden kunnen onttrekken. Om aan
het odium van ketterij te ontsnappen namen
veel lekengemeenschappen van de Moderne
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Devotie de in 1289 door paus Nicolaas IV
goedgekeurde regel van de derde orde van
Sint-Franciscus aan. In 1399 verenigden deze
zich in het Kapittel van Utrecht. De derde or
de was er niet voor kloosterlingen, maar voor
mensen die in kuisheid en eenvoudige
vroomheid samen wilden leven met behoud
van hun eigen bezit en zeggenschap. Anders
dan de naam doet vermoeden hadden de Ter
tiarissenkloosters van het Kapittel van
Utrecht niets van doen met Sint-Franciscus,
maar alles met de geest van de Moderne De
votie. Zij stonden ook niet onder leiding van
de Franciscanen, die zich in deze periode nog
niet hielden aan de strikte observantie van
hun kloosterregels en daarom door de stren
ge Tertiarissen van het Utrechts Kapittel wer
den afgewezen.

Het Kapittel van Utrecht maakte een grote
bloei door. In het toenmalige bisdom Utrecht
waren er zo'n 130 conventen bij aangesloten,
vrouwen- en mannenkloosters. Binnen deze
groepering deed zich een langzaam proces
voor van wat Hildo van Engen verkloosterlij-
king heeft genoemd. Steeds meer Tertiarissen
gingen binnen hun eigen conventen de kloos
tergeloften van kuisheid, gehoorzaamheid en
persoonlijke armoede afleggen, terwijl een
aantal conventen zich zelfs aansloot bij een
strengere orde, met name de Reguliere Ka
nunniken. In de vijftiende eeuw waren dat er
meer dan veertig, waaronder het Sint-
Vitusconvent in Naarden. Een tweetal Tertia
rissengemeenschappen ging over naar de or
de van de heilige Birgitta, die eveneens de
strenge regel van Augustinus volgde, aange
vuld met speciale eigen constituties.

Verval van de kloosters?

In de geschiedschrijving over de tijd van de
Reformatie komen het laatmiddeleeuwse
godsdienstig leven en de laatmiddeleeuwse
kloosters er niet zo best af. Peter Nissen
schrijft in 2008, dat er in Nederland van een
bloeiend kloosterleven bij het begin van de
opstand tegen Philips II geen sprake meer
was. Als een van de bewijzen daarvoor geldt

het geringere aantal kloosterlingen en het uit
treden van veel broeders en zusters. Nissen
spreekt over 'zieltogende conventen'. In
soortgelijke bewoordingen schrijft Van En
gen; volgens hem was er in de 16e eeuw wel
degelijk sprake van 'moreel verval', al ziet hij
ook wel de verzachtende omstandigheden
die door mijn leermeester middeleeuwse ge
schiedenis prof. R.R. Post waren aangevoerd.
In de tijd zelf werden de kloosters van drie
kanten onder vuur genomen: door de hervor-
mingsgezinden, door de humanisten én door
de katholieken van de Contrareformatie. Het
oordeel van deze drie groepen heeft ook de
latere geschiedschrijving sterk gekleurd.

Een gewaardeerde levensvorm
Tegen het negatieve beeld van het zestiende-
eeuwse katholieke leven in de geschiedschrij
ving is de uit Laren geboortige Llewellyn
Bogaers in het geweer gekomen in haar in
drukwekkende proefschrift over de verwe
venheid van cultuur en religie in katholiek
Utrecht aan de vooravond van de Reformatie.
Zij vindt terecht, dat het godsdienstig leven
en de kloosters van de 16e eeuw niet beoor
deeld moeten worden vanuit de contempo
raine kritiek van humanisten, protestanten en
contrareformatoren, maar vanuit de beleving
van de grootst mogelijke meerderheid van de
toenmalige gelovigen zelf.

Zo vond het contrareformatorische Conci
lie van Trente (1545-1552) priesters die er een
vrouw op na hielden volstrekt abject, maar de
Utrechtse parochianen zagen er geen kwaad
in, mits de parochiepriesters hun werk maar
goed deden: de liturgie, het toedienen van de
sacramenten, het troosten van zieken en ster
venden. Humanisten vonden dat de meeste
priesters 'illiterati' waren, ongeletterden. En
dat is ook weer in de geschiedschrijving te
recht gekomen. Maar 'illiterati' waren in de
ogen van de humanisten mensen die geen
klassiek Latijn beheersten; de priesters in het
bisdom Utrecht kenden wel degelijk goed La
tijn, al was het dan het oude vertrouwde
kerklatijn en daar is natuurlijk niets mis mee.
Het grote keerpunt voor het godsdienstig le
ven en dus ook de kloosters lag volgens Bo-
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gaers niet in 1520 zoals in de geschiedschrij
ving doorgaans wordt aangenomen, maar in
1580.

Natuurlijk is het zo, dat de aanvankelijke
vurigheid van de Moderne Devotie en haar
vele aanhangers na 150 jaar flink verminderd
kan zijn. Zo gaat het doorgaans met hervor
mingsbewegingen: aanvankelijk groot en
thousiasme, dan afzwakking daarvan en
meer dagelijkse routine tot er weer een nieu
we hervormingsbeweging opduikt. En na
tuurlijk is het ook zo, dat de maatschap
pelijke omstandigheden in de 16e eeuw -  de
kritiek van humanisten en protestanten, de
bezwaren tegen de kerk als geheel, de poli
tiek van de landsoverheid, het verzet tegen
Philips II -  voor kloosters niet zo gunstig wa
ren. Maar desondanks wijst Bogaers er te
recht op, dat heel veel kloosterlingen tot aan
de doorvoering van de Reformatie niet tot
hun verdriet de geestelijke staat hadden aan
genomen; dat het kloosterleven voor hen een
'gewaardeerde levensvorm' was.

Geen begeerde van keel en buik
Het positieve oordeel over het laatmiddel
eeuwse kloosterleven gaat naar mijn idee ze
ker ook op voor de kloosters tussen Vecht en
Eem. Als een van de bewijzen voor de stel
ling, dat de maatschappelijke waardering
voor de kloosters in de 16e eeuw fors was ge
daald, wordt verwezen naar de maatregelen
die stadsbesturen namen tegen de economi
sche activiteiten en belastingvrijdom van
kloostergemeenschappen. Zo voert Peter Nis
sen het Naardense stadsbestuur ten tonele
dat in 1514 bij landvoogdes Margaretha
klaagde over de accumulatie van grond en
goederen in 'de dode hand' door het Maria-
convent: en 't geen in hun handen komt, blijft er
in. Maar in 1513 had datzelfde klooster van
datzelfde stadsbestuur toestemming gekre
gen om binnen haeren convente tot haers selfs
ende al ons poerteren behoef een goede, stercke en-
de ganckachige rosmoelen te bouwen, een door
paarden getrokken korenmolen.

Bezwaar tegen bepaalde economische ac
tiviteiten van de kloosters wil nog niet zeg
gen bezwaar tegen het kloosterleven zelf. Al
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Afb.4: De typische boekversiering van de Tertiarissen
kloosters, met de zogenaamde troniestijl (coll. Gemeente
archief Wees p).

in 1443 had Philips de Goede, die de Tertia
rissen welgezind was, in Holland, Zeeland en
Friesland geprobeerd het toenemende grond
bezit van de kloosters in te perken. Deson
danks keurde het Weesper stadsbestuur kort
daarna de stichting van het Jonge Convent
met zijn vele bezittingen goed. In 1455 werd
door toedoen van de wollen- en linnenwe-
versgilden in Holland aan kloosters verboden
textielwerk ten behoeve van de markt te
doen, ver voor de tijd dat er van een mogelij
ke neergang in de publieke waardering spra
ke zou zijn. Dit speelde toen ook in Naarden
en kort daarna eveneens in Weesp, zoals
blijkt uit de overeenkomst die de zusters van
het Sint-Jansconvent in Weesp in 1459 sloten
met het stadsbestuur.

In het door mij bestudeerde materiaal heb
ik alleen voor het Mariaconvent in Weesp ge
gevens gevonden, die wijzen op geestelijke
neergang. In 1550 wilde een aantal zusters
zonder verlof van de overste het klooster en
alle goederen verkopen aan de stad tegen een
levenslange lijfrente. De nonnen wilden on
danks hun professie het habijt verruilen voor
een werelds kleed. Vier zusters waren al uit
getreden. De opheffing lukte trouwens niet.
Kort voor de Reformatie werd bij een kloos-
tervisitatie de toestand opnieuw als weinig
rooskleurig betiteld. In 1568 wilden de minis-
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ter-generaal van het Utrechts kapittel en de
aartsbisschop van Utrecht het Mariaconvent
opheffen en de zusters overplaatsen naar het
Sint-Barbaraconvent te Leiden. Maar de over
ste en de zusters, gesteund door hun biecht
vader, verzetten zich hier heftig tegen, uitein
delijk met succes. Ook voor hen bleef het
kloosterleven een gewaardeerde levensvorm.

Over de andere kloosters heb ik geen ne
gatieve berichten gezien. Integendeel. De her
vormde predikant dr. Romer concludeerde
op grond van de rekeningen van het Sint-
Jansconvent in Weesp dat de zusters van wege
hare weelderige levenswijze niet behooren beschul
digd te worden. Nog opmerkelijker is het oor
deel van de humanist Lambertus Hortensius
over het Naardense Regulierenklooster van
zijn tijd. Humanisten hadden het in het alge
meen niet zo met kloosterlingen; Erasmus
dreef in de Lof der zotheid (1509) de spot met
hen. Maar Hortensius, priester en rector van

de Latijnse School in Naarden die om zijn kri
tische houding jegens de roomse kerk wel de
'luyterse paep' werd genoemd, schrijft over
zijn kloosterlijke stadgenoten: Geen luiheid
verleidde hen tot een ongeregeld leven, noch gaven
zij toe aan de begeerde van keel en buik en andere
lusten. Ook de manier waarop er door de pro
testants geworden stadsbesturen een eind
werd gemaakt aan de kloosters wijst niet op
bezwaren tegen de leefwijze van de klooster
lingen als zodanig.

De ondergang van de kloosters ca. 1580

Ook al leefden kloosterlingen wellicht nog zo
braaf volgens hun strenge regels, in de ogen
van de grote reformatoren had het klooster
wezen afgedaan. Maarten Luther was zelf
eerst ingetreden bij de strenge Augustijner-
eremieten te Erfurt, waar hij evenals later in
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Afb.5: 'Out Poortie tot Naerden' door A. Rademaker, 1670 (coll. Stads- en Streekarchief te Naarden).
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Wittenberg het kloosterleven op het scrupu
leuze af beleefde. Dat hij uiteindelijk het
kloosterwezen afwees, had volgens Peter
Nissen 'niets te maken met kritiek op de ver
slapte tucht of de rijkdom van de kloosters,
maar met een afwijzing van het beginsel van
de kloostergeloften'. Niet de inspanningen
volgens de kloostergelofte, maar alleen Gods
genade zou zalig maken. Calvijn, die het
Nederlandse protestantisme wezenlijk heeft
beïnvloed, had anders dan Luther geen
kloosterlijke achtergrond meer. Volgens hem
waren de kloostergeloften 'onwettig, overbo
dig en zelfs gruwelijk', aldus Nissen, 'omdat
de aflegger van de geloften zich er verdien
stelijk mee wilde maken bij God.'

Toen de steden en gewesten van de Zui
delijke en de Noordelijke Nederlanden in
verzet kwamen tegen de absolutistische poli
tiek van hun vorst Philips II, handelden zij
'haec libertatis ergo', dit omwille van de vrij
heid, al was er wel een kleine groep die in op
stand kwam vanwege de godsdienst, 'haec
religionis ergo'. Toen deze laatste groepering,
een vastbesloten calvinistische Gideonsben
de, tijdens de Opstand de overhand kreeg,
was het gedaan met de vrijheid voor de ka
tholieken om hun religie openlijk te belijden.
Wel bleef in de Republiek der Zeven Provin
ciën de gewetensvrijheid gehandhaafd, waar
mee ons land zich werkelijk onderscheidde
van alle andere landen, protestant of katho
liek. In het licht van de opvattingen van
Luther en Calvijn is het niet verwonderlijk,
dat het verbod op de openbare uitoefening
van de katholieke religie ook de kloosters
trof. Maar ook hier was Nederland weer uit
zonderlijk. Ik zou de wijze waarop de kloos
ters aan hun einde kwamen als fatsoenlijk en
zelfs wel 'chic' willen betitelen.

Groet verdriet van die religiosen
De eerste kloosters in onze regio die werden
opgeheven, waren de Naardense. De stad
Naarden was zwaar getroffen door wat dr.
Paul Knevel in TVE betitelde als 'een vuile
burgeroorlog'. In 1572 werden de meeste be
woners van de stad door de regeringstroepen
uitgemoord, of zij nu protestantsgezind of

katholiek waren. Veel mensen zochten een
veilige schuilplaats in het Mariaconvent. Te
vergeefs. Een deel kon zich vrijkopen voor
honderd daalders per persoon, maar de
meesten werden vermoord. Lambertus Hor-
tensius, aan wie we het relaas over de ramp
te danken hebben, zag met eigen ogen hoe in
zijn huis en op zijn erf vijf mensen werden
omgebracht, onder wie zijn eigen zoon. De
nonnen werden door de soldaten van 'Zijne
Katholieke Majesteit' verkracht. Ook de geu
zen hielden trouwens huis in en om Naarden.
In 1572 bezochten zij het klooster van de Re
guliere Kanunniken, die zelf hun heil hadden
gezocht in het huis van Lambertus Hortensi-
us in de stad. Het jaar daarop kwamen de
geuzen weer. Wouter Jacobsz, prior van het
klooster Steijn bij Gouda die tussen 1572 en
1579 een dagboek bijhield, schreef hierover,
dat de geuzen in Naarden waren geweest tof
groet verdriet van die religiosen aldaer, gevangen
nemende een broeder van Oude Naerden, als sij
denselfden tevoerens seer gepinicht hadden, ende
oeck met haer vervoerende drie gheestelicke gesus-
teren (...).

In mei 1577 vaardigden de Staten van
Holland in Haarlem een ordonnantie uit die
het einde van de kloosters zou inluiden: De
Staten van Hollandt hebben eijndelick ende ge-
meenerhant verstaen ende geresoiveert, dat alle
conventen ende cloosters binnen de steden, mits
gaders d'edificien, grondplaatsen, erven, ende
d'eigendommen vandijen zullen blijven tot behoeff
gebruick ende prouffijte van elcken stede, omme de
selve bij hen in eijgendomme aengevaert ende be
houden te mogen en worden ende geemploieert tot
heuren best.

Amsterdam had na de Alteratie van mei
1578 alle kloosters opgeheven. In 1579 volgde
Naarden. De prior van het Sint-Vitusconvent,
pater Adrianus Wijnter (afb. 7), droeg na
mens zijn medebroeders de kloostergoederen
over aan de stad tot behouf en onderhout van ar
me derzelver Stede en Stichtinge van een wees-
huys.

De overdracht gebeurde onder voorwaar
de van een levenslange alimentatie uit de
kloosterbezittingen voor Adrianus Wijnter en
zijn negen medebroeders. Pater Wijnter zou
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Afb.6: "Vier reguliere kanunniken', Meester van de Spes Nostra (coll. Rijksmuseum Amsterdam).

zijn leven lang de administratie van de kloos
tergoederen blijven voeren. Hij overleed in
1587 en werd begraven in het koor van de
Grote Kerk. Zijn fonds is tot het einde van de
jaren tachtig van de 20e eeuw blijven bestaan
en werd na de opheffing van het instituut
weeshuis uiteindelijk grotendeels gebruikt
voor de restauratie van het weeshuisgebouw
ten behoeve van het Stadsarchief, tot het door
een gemeenteraad zonder enig historisch be
sef en respect voor de liefdadige bedoelingen
van de stichter werd opgeheven.

Over het Mariaconvent is in de overeen
komst van pater Wijnter en de stad niets te
vinden, maar uit het feit dat het weeshuis in
dit klooster werd gevestigd en dat er nog in

1640 een zuster door de stad werd gealimen-
teerd, mag geconcludeerd worden, dat het op
dezelfde wijze als het Sint-Vitusconvent aan
zijn einde is gekomen. In 1809 werd het voor
malige klooster veranderd in een kazerne en
verhuisden de wezen naar een ander huis in
de stad, het huidige Stadsarchief. Van het
Mariaconvent is nog een vleugel bewaard ge
bleven, evenals het koor van de kloosterkerk,
waar nu het Comeniusmausoleum is geves
tigd. De ruines van het Sint-Vitusconvent zijn
net als die van Oud Naarden in de golven
van de Zuiderzee verdwenen.

Voor arme schamele weeskens
De stad Weesp had in 1577 de kant van Wil-
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lem van Oranje en de opstand gekozen, maar
het zou nog tot 1580 duren voor hier het be
sluit van de Staten van Holland tot sluiting
van de kloosters zou worden uitgevoerd. In
dat laatste jaar sloten de vijftien overgebleven
zusters van het Oude Convent een overeen
komst met het stadsbestuur, waarbij zij al
hun bezittingen afstonden aan de stad ten be
hoeve van de 'arme schamele wezen ende
weeskens' en zij zelf een jaargeld zouden krij
gen. Hoewel zo'n overeenkomst met de zes
zusters van het Jonge Convent niet meer te
vinden is, kan uit het feit dat ook zij werden
gealimenteerd, worden opgemaakt dat voor
hen eenzelfde regeling is getroffen. De goede
ren van het Oude Convent werden overge
dragen aan het al sinds ca. 1355 bestaande
Sint-Bartholomeusgasthuis dat belast was
met de zorg voor wezen en armen. In een
deel van het klooster werd in 1611 het Bur
gerweeshuis gevestigd. Later kwamen er
bedrijven in, tot na de afbraak van de gebou
wen in 1850 op de vrijgekomen grond de ca
cao- en chocoladefabriek van Van Houten
verrees. Het Jonge Convent, waarin geduren
de de 18e eeuw de stadsschool was gevestigd,
werd in 1826 gedeeltelijk afgebroken, terwijl
er in de overgebleven gebouwen (nu verdwe
nen) woningen kwamen.

Een soortgelijk lot trof het Sint-Catharina-
convent van Muiden. De stad had al in 1576
de kant van Oranje gekozen, maar pas bij de
overeenkomst van april 1581 droegen de ze
ventien overgebleven zusters hun bezittingen
over aan de stad ten behoeve van de zorg
voor thuiszittende armen en voor hun eigen
alimentatie. De zusters mochten in hun
klooster blijven wonen; in 1610 overleed de
laatste. Volgens het blad Villa Amuda werd
het weeshuis ondergebracht in het voormali
ge zusterhuis, terwijl de rest van het klooster
werd verhuurd. Later zijn de kloostergebou
wen gesloopt; als laatste de kloosterkerk in
1700.

Kloosterstenen voor stadsmuren
In 1581 namen de Staten van Utrecht een
soortgelijk besluit als de Staten van Holland
in 1578. De kloosters in Amersfoort zoals het

Sint-Andriesconvent en ook het Brigitten-
klooster in Soest kwamen onder de magi
straat van Amersfoort. In juli 1581 stuurde de
stad een commissie van vijf personen om met
de abdis en de pater van Marienburg te rege
len, dat de kloosterlingen zich zo spoedig
mogelijk in Amersfoort zouden vestigen. De
bedoeling was niet zozeer om de Brigitten de
Amersfoortse gastvrijheid aan te bieden,
maar om de stenen van het klooster te kun
nen gebruiken voor de versterking van de
vrij zwakke Amersfoortse stadsmuren. Erg
vlot liep het niet. In 1583 gaven de Staten van
Utrecht de stad Amersfoort uitdrukkelijk het
recht om het klooster in Soest over te nemen
en de religieuzen in Amersfoort onder te
brengen. Twee jaar later bemoeide de toen
malige militaire aanvoerder tegen Philips II,
de Engelse graaf van Leicester, zich met de
zaak; ook hij wilde een sterk bevestigde stad.
Pas in 1586 werd eindelijk uitvoering aan de
besluiten gegeven. De kloosterlingen woon
den tot 1589 in Amersfoort en daarna in
Utrecht. Pas in 1599 moesten de overgebleven
dertien zusters en de twee priesters het be
heer van hun goederen afstaan aan de Staten
van Utrecht en kregen zij tot hun dood een
jaarlijkse uitkering. Van het Brigittenklooster
zelf rest niets meer dan de monumentale
boerderij Het Klooster aan de Eemstraat.

K loosterslot

Het kloosterleven maakte in Nederland sinds
het laatste kwart van de 14e eeuw een grote
bloei door. Ook onze streken deelden in die
bloei; in vier plaatsen werden zes conventen
gesticht, terwijl er nog ruim een eeuw een
Amersfoorts convent gevestigd was. Al deze
kloosters kwamen voort uit de strenge her
vormingsbeweging van de Moderne Devotie
en er zijn geen aanwijzingen dat zij in de 16e
eeuw aan moreel verval onderhevig waren,
uitgezonderd het Weesper Mariaconvent. De
plaatsen waar zij gevestigd waren, begunstig
den de kloosters binnen hun grenzen en on
danks bezwaren tegen de economische activi
teiten van de kloosters bleef de waardering.
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De overhand die de protestantse beweging
kreeg in de opstand tegen Philips II, beteken
de het einde van de kloosters, maar de wijze
waarop deze werden opgeheven kan niet an
ders dan als humaan, zelfs chic worden beti
teld: de kloostergoederen werden gebruikt
voor liefdadige doeleinden en de kloosterlin
gen kregen tot hun dood een ruime
'welvaartsvaste' alimentatie.

Pas vanaf de 19e eeuw bij de katholieke
herleving raakten veel plaatsen in Eemland,
de Vechtstreek en 't Gooi weer met klooster
lingen bevolkt en bloeide het kloosterleven
opnieuw, vol nonnen en broeders die zich be
zig hielden met onderwijs of ziekenzorg. In
middels zijn ook die kloosters weer ter ziele,
maar dan wel door geheel andere socio-
culturele omstandigheden dan in de 16e
eeuw.

Afb.7: 'Pater Wijnter' (colt. Stads- en Streekarchief te
Naarden).

Met dank aan de leden van de onderzoeks
groep 'Katholiek & protestant ca. 1550-1750',
met name Jan Out, Jan Toebes en prof. Gerrit
Schutte en aan Ida Kemperman, stadsarchi
varis van Weesp.

Henk Michielse studeerde geschiedenis in Nij
megen en promoveerde in de sociale wetenschap
pen aan de Universiteit van Amsterdam, waar hij
werkte als universitair hoofddocent in de Faculteit
Sociale Wetenschappen. Momenteel is hij hoofdre
dacteur van TVE en een van de begeleiders van
het TVE- onderzoeksproject 'Katholiek & protes
tant ca. 1550-1750'.
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Lieu de Memoire

De Snip
Ruud Gortzak

Nog steeds komen er mensen de Sniplaan op
rijden om daar herinneringen op te halen aan
hun jeugd. Ja, de Sniplaan in Nederhorst den
Berg. Eigenlijk verdient dat weggetje aan de
rand van de Horstermeerpolder de naam laan
niet. Want hier bevindt zich allerminst een
statige, onder indrukwekkende bomen
schuilgaande allee, maar slechts een zandpad
vol kuilen waar een fietser snel onderuit kan
gaan. Dergelijk soort valpartijen zijn kenne
lijk uit het geheugen verdwenen. Wel staat
nog helder voor de geest Kamphuis de Snip
dat aan dit laantje gevestigd was. De Snip
was eigendom van Chris de Meijer (1895-
1978), een van oorsprong communistische ar
beider die zijn dagelijks brood verdiende als
machinaal houtbewerker in een zagerij in
Amsterdam.

In 1936 hoorde hij van een echte natuur
liefhebber dat er in Nederhorst den Berg een
mooi stukje grond te koop was. Hij kwam kij
ken en wist meteen dat daar niet alleen een
leuke plek was om de stad te ontvluchten,
maar dat er eveneens iets moois tot stand zou
kunnen worden gebracht. Als volbloed idea
list dacht hij vrijwel onmiddellijk aan het op
richten van een soort jeugdherberg waar
stadse bleekneusjes en hun in bedompte hui
zen wonende ouders wat frisse buitenlucht
zouden mogen komen opsnuiven. Zo ont
stond betrekkelijk snel Kamphuis de Snip,
een huis dat tijdens de tweede wereldoorlog
ook nog eens een onderduikadres werd voor
verzetstrijders en joodse landgenoten. De
Amsterdamse roeivereniging Poseidon heeft
hem na de oorlog voor dit moedige werk ge
ëerd.

Doordat Chris de Meijer, door iedereen
'Ome Chris' genoemd, actief was in de Com
munistische Partij, werd het kamphuis na
1948, tijdens de Koude Oorlog, meer en meer
een jeugdherberg waar het vooral voor zoge

heten communistische mantelorganisaties als
het Algemeen Nederlands Jeugd Verbond, de
Organisatie van Progressief Studerende
Jeugd en Studentenverenging Pericles goed
toeven was. Immers, enerzijds was een jeugd
herberg onder leiding van een communist
geen aanbeveling voor andersdenkenden en
anderzijds hadden communistische jongeren
het steeds moeilijker om in jeugdherbergen,
kampeerboerderijen en kampeerterreinen
toegelaten te worden.

Vooral vanuit Amsterdam, maar ook uit
andere plaatsen, kwamen de jongeren op de
fiets naar de Snip. Zij verzamelden meestal
op zaterdagmiddag 13.00 uur bij de Berlage-
brug in Amsterdam en probeerden dan bin
nen een uur via Ankeveen de Sniplaan te
bereiken. Dat lukte meestal alleen als er toe
vallig iemand op een bromfiets langs kwam
en de hele sliert jongeren als een uitgerekt
peloton achter de gangmaker ging rijden. De
zaterdagmiddagen werden meestal met bal
spelen gevuld en na het avondeten kwam er
dikwijls een inleider een lezing houden. Op
die manier viel er altijd iets te beleven op
sportief en cultureel gebied.

De onderwerpen van de lezingen waren
zeer divers. De ene keer kwam er een eco
noom, die uiteenzette hoe de wereld econo
misch in elkaar stak en een volgend weekein
de liet een musicus de pianoconcerten van
Beethoven horen en vertelde daarbij iets over
het leven van deze componist. Ook waren er
regelmatig discussieavonden waarbij bij
voorbeeld aan de orde kwam of basketbal een
betere sport was dan volleybal -  geef een kind
een bal en het gaat stuiteren met die bal maar
nooit proberen die over een net te slaan -  of waar
getwist werd over het 'gezonde nudisme' en
de 'zinnenprikkelende badkleding'. Gezon
gen werd er ook. Revoluties of communisti
sche machtsgrepen waren er nooit onderwerp
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van gesprek al ging er tijdens een weekeinde
wel groot gejuich op toen bekend werd dat
de Russen als eersten een kunstmaan in een
baan om de aarde hadden gebracht.

De avondwandelingen richting Spanders-
woud waren populair en er was altijd wel ie
mand die kon vertellen waar sterrenbeelden
als de Poolster, de Grote en Kleine Beer, Cas
siopeia of de Melkweg aan de hemel stonden.
Zondagmorgen werd de tijd nuttig besteed
aan het leren onderscheiden van vogels, plan
ten en bloemen en zo zijn voor menigeen tal
van onderwerpen de revue gepasseerd die la
ter van invloed zijn geweest op het verdere
leven van vele jongeren. Veel minder vrucht
baar waren de gissingen over het nabij gele
gen Neragebouw en de opvallende ruitanten-
nes rond dit opmerkelijke gebouw. De hoge
zendmasten en de grote radiotelescopen kon
den volgens sommigen alleen maar voor spi-
onagedoeleinden in de polder zijn geplaatst.
Paranoia en naïviteit streden in dit geval met
elkaar en een oplossing van het probleem

werd toen niet gevonden. Het Nera-gebouw
heeft net als De Snip overigens wel een grote
rol gespeeld in de geschiedenis van de
Horstermeerpolder.

Het Neragebouw staat er nog altijd, de
Snip is afgebroken. Toen de jongeren niet
meer op de fiets naar de Snip kwamen maar
steeds vaker gemotoriseerd de Sniplaan op
draaiden, toen de jeugd steeds vaker naar het
buitenland trok en een kamphuis beneden
hun stand begonnen te vinden, vond Chris de
Meijer er niet zoveel meer aan om zijn Snip in
leven te houden en in 1965 hield het kamp
huis op te bestaan. Wel werden er in die tijd
nog houten huisjes aan gezinnen verhuurd
maar ook daar kwam al snel een eind aan.
'Ome Chris' overleed in 1978. De jongeren die
hem en zijn kamphuis hebben gekend zijn
grijs en vaak ook stram geworden. Maar zo
nu en dan riskeren ze nog een glibberpartij
op een modderige Sniplaan om te kijken naar
de plaats waaraan ze zoveel onvergetelijke
herinneringen hebben.
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Het einde van de Sniplaan anno 2010 (foto Jaap Groeneveld). Op de achtergrond het voormalige woonhuis van de
familie Meijer, op de voorgrond een nieuw huis dat vóór het afgebroken houten Kamphuis de Snip werd gebouwd en
nu het oude naambordje daarvan draagt, zie inzet.
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Hoe Huizen van katholiek protestant werd
Een verkenning

Ruud Hehenkamp

'... de massa (heeft) geen geschiedenis, daar het leven der eenvoudigen "stilzwijgend door
glipt, zonder stoot en zonder steur". De geschiedenis van hun geloven en bidden, hun val
len en opstaan gaat met henzelf ten grave; op aarde blijft van hen geen spoor. Alleen langs
indirecte weg kunnen wij behoedzaam tot enige conclusies omtrent hun godsdienstig leven
komen.'

L./. Rogier 1

In het kader van het TVE-project 'Katholiek & protestant ca. 1550-1750' heeft Ruud
Hehenkamp onderzoek gedaan naar de Reformatie in Huizen en naar de verhouding
protestanten en katholieken daarna. In de reeks artikelen die tot nu toe vanuit de
projectgroep is verschenen, ging het altijd over plaatsen die ofwel praktisch helemaal
katholiek zijn gebleven, zoals Bussum ofwel sterk gemengd waren waarbij de
katholieken een grote minderheid vormden dan wel een meerderheid zoals in Weesp.
Huizen is een geval apart. Het is de enige plaats in de regio die helemaal protestants
is geworden. Hoe is dat zo gekomen? Waarom werd Huizen volledig hervormd? Waar
zijn de katholieken gebleven? In een artikel in twee delen zoekt Ruud Hehenkamp het
antwoord op deze vragen. Hieronder deel I, dat de Huizer godsdienstgeschiedenis
behandeld van de 16e tot het laatste kwart van de 17e eeuw (red.).2

Het mysterie van de piëta

In de St.-Vituskerk te Blaricum staat een
beeld dat de Piëta van Blaricum wordt ge
noemd. Het toont een treurende Maria met
het dode lichaam van Jezus op haar schoot en
is een van de vier Noord-Nederlandse piëta's
uit de 15e eeuw.3 Een van de andere drie staat
in de naburige katholieke St.-Nicolaaskerk te
Eemnes. De Blaricumse piëta werd in havelo
ze toestand opgegraven door boer Hendrik
Puyk bij zijn werk aan de koedijk op de grens
van Blaricum en Huizen. Dit gebeurde om
streeks het midden van de 19e eeuw. Nako
melingen van Puyk vertellen nu nog op ge

zag van hun familietraditie, dat het beeld uit
de oude kerk van ... Huizen komt. Eerst stel
de Puyk het voor vrome doeleinden op in
zijn boerderij. Door toedoen van de toenmali
ge pastoor kwam het in de kerk van Blaricum
terecht en kreeg het een provisorische oplap-
beurt. In 1936 werd het beeld naar het Aarts
bisschoppelijk Museum te Utrecht gebracht
voor een deskundige restauratie. Jan Eloy
Brom, de conservator, stond voor een ruïne:
Op vele plaatsen vertoonden zich groote barsten,
zoo zelfs dat het geheel in meerdere deelen uiteen
viel. Bij een vroegere restauratie bleken reeds ver
schillende stukken hout nieuw ingezet te zijn; al
deze ongerechtigheden waren door de 19e eeuw-
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sche plamuur en verf bedekt. In blank eikenhout
staat het nu glanzend in de St.-Vitus te Blari-
cum. Mooi. Mysterieus.

Kwam het beeld inderdaad uit de oude
kerk van Huizen? En stel dat het uit Huizen
kwam, waarom begroeven Huizers het beeld
dan op de grens met Blaricum en niet ergens
anders? Wanneer is het begraven? Waar pre
cies is het gevonden? Was het 'daar' verstopt
uit zorg voor een 'beeldenstorm'? Hoe kwam
het beeld zo kapot? De raadsels rond de piëta
zijn een echo van de vragen rond de reforma
tie in Huizen. Hoe is het gekomen dat Huizen
helemaal protestants is geworden, volledig
hervormd? Waar zijn de katholieken geble
ven? Indien zij allemaal zijn overgestapt naar
de 'gereformeerde waerheijt', welke omstan
digheden droegen dan aan die ontwikkeling
bij en welke gevoelens vergezelden die keu
ze?

Over dit proces zijn ons uit de 16e en 17e
eeuw maar bar weinig documenten overgele
verd. En die liggen als incomplete puzzel-
stukken verspreid in diverse archieven. Veel
vragen, weinig antwoorden. De vragen over
de herkomst van het beeld zijn op zich al een
teken aan de wand: uit Huizen of uit Blari
cum? Maria buigt het hoofd en houdt de lip
pen op elkaar. Voor de Oude Kerk van Hui
zen waarin de piëta misschien heeft gestaan,
geldt hetzelfde: zij zwijgt, want dit enige ou
de Huizer monument uit de 15e eeuw is he
laas nooit grondig archeologisch onderzocht
en beschreven. Haar oergeschiedenis is ver
borgen, zoals de vele graven nu verborgen
zijn onder de houten vlonders op de kerk
vloer4 en onder de grond rondom de kerk.
Spaarzame documenten moeten hen dus tot
enig spreken brengen.

Het dorp Huizen -  de zee maakte verschil5

Huizen was in de 16e en 17e eeuw een kleine
nederzetting, zoals 'het oude dorp' van nu
dat eigenlijk nog steeds is. Van bovenaf ge
zien lijkt het op een forse voetafdruk in het
noordelijkste deel van de heuvelrug -  de
stuwwal uit de ijstijd die daar vlakbij de Zui-
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De piëta, Moeder der Smarten, in de St.-Vituskerk te
Blaricum (foto Ad Klaassen).

derzee inloopt. Huizen ligt tegen die zee aan,
op de grens van de zandige, hoge gronden
van de heuvelrug ten westen van het dorp en
van het drassige, lagere veenweidegebied
naar de oostelijk gelegen Eemdelta toe. Het
stratenpatroon wordt nu nog steeds bepaald
door deze ligging. De huizen liggen als een
losse worp kiezels kriskras door elkaar in gee-
ne bepaalde rooijing, elk heeft er zijn bebouwde
grond en akker bij (...).b In elke 'haardstede',
120 in 1514 en slechts zestien haardsteden
méér in 1632, konden een of twee gezinnen
wonen. Groot was het dorp in de tijd van de
Reformatie dus niet. Wat betreft de bereke
ning van het aantal bewoners van een haard
stede in Huizen houd ik het, gelet op recente
informatie, op ongeveer vijf personen per
huis. We kunnen voor Huizen uitgaan van
zo'n 600 inwoners. Ter vergelijking: Naarden
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had zo'n 2500 inwoners en Blaricum onge
veer 320. Huizen was in het Gooi in de 16e,
17e eeuw na Naarden de grootste plaats.7

Stad, land en zee
Drie invloedsferen bepaalden het bestaan van
de dorpelingen in Huizen van meet af aan: de
stad, het land en de zee. De zee was er, altijd
al, zij het op een half uurtje lopen ten noor
den van het dorp. Niet te ver weg om de mo
gelijkheden ervan niet te kunnen benutten,
maar ook weer niet echt dichtbij. Doordat
Huizen relatief hoog lag, had het gelukkig,
behalve soms aan de kant van de Eemdelta,
weinig last van de zee. De zee bood vooral
kansen aan visserij en venterij, waarmee de
Huizers al heel vroeg begonnen moeten zijn,
al ver vóór de haven van Naarden in 1682
werd gedempt. Hierna bloeiden deze activi
teiten pas echt op. De ligging dichtbij zee
maakte het grote verschil met de andere dor
pen in Gooiland. Net zoals deze moest Hui
zen voornamelijk zien te leven van bouwen
(...) up santlant, zoals de Enqueste van 1494
(de enquête van de landsheer ten behoeve
van de belastingheffing) zegt. Het land bond
de Huizers aan hun plaats; het begon al direct
rond hun huis en het werk daarop bood door
de seizoenen structuur aan hun leven. Even
verderop was het grazige land waar zij vol
gens de Enqueste koeiyen houden, die te weyen
up een gemeen weye (...) toebehoorende aan de
marke, de oeroude organisatie van de Gooise
boeren die zelfstandig en gemeenschappelijk
afspraken maakten over het gebruik, behoud
en beheer en wie er toegang had tot die gron
den. Met dit gemengd bedrijf verschaften de
Huizers zich een bestaan, zij het altijd nog
een karig bestaan. Ze moeten altijd al uitgeke
ken hebben of de zee hun niet iets extra's te
bieden had.

De stad was Naarden, de enige stad in
Gooiland, dat verder alleen maar dorpen ken
de. Vanuit Naarden was het gehucht Huizen
na de verwoesting van Oud-Naarden in de
14e eeuw tot enige groei gekomen. Met die
stad hadden de dorpen een dubbele, soms
conflictueuze verhouding. Enerzijds was
Naarden de baas: het had niet alleen het sta

pelrecht van de vis, maar ook het tolrecht en
was de verplichte marktplaats. Anderzijds
bood Naarden werk aan de dorpen. Dat be
stond vooral uit spinnen, een noodzakelijke
bijverdienste voor het karige boerenbestaan.
In de dorpen werden de eerste bewerkingen
van de ruwe wol en veel later ook van koe-
haar verricht tot ca. 1860 nog thuis achter de la
ge, in lood gevatte ruitjes, waarbij het draaien aan
de snormolen één van de ongezondste deelbewer
kingen was.8 Het hele Gooi leek soms wel een
soort Twente, meer industriegebied dan land
bouwgebied, oordeelt Sebus.

Huizen werd bestuurd zoals elk dorp in
Gooiland. De schout moest zorgen voor de
veiligheid en de lagere rechtspraak in overleg
met vijf schepenen en nog eens vier zoge
naamde raden, terwijl twee buurmeesters
voor inspraak vanuit de buurschap zorgden.
De schout was tevens de contactpersoon met
de baljuw van Muiden door wie hij werd be
noemd en die zelf recht sprak in hogere aan
gelegenheden. Deze was op zijn beurt weer
onderhorig aan de graaf van Holland, later
de Staten van Holland en West-Friesland. De
schepenen en raden in een dorp als Huizen
werden gekozen uit een beperkte groep be
langrijke mensen die regelmatig in functies
stuivertje wisselden. Uit de notulen van de
Huizer kerkeraad in de 17e eeuw kun je aflei
den dat er niettemin tussen de kerkeraad en
de schepenen onder leiding van de schout
voortdurend spanning heerste. De schout
deed lang niet altijd wat de dominee wenste,
bijvoorbeeld als het om de benoeming van de
koster-schoolmeester ging.

De opstand tegen Spanje
De politieke en maatschappelijke sfeer werd
in de 16e en 17e eeuw getekend door de op
stand tegen Spanje. Er heerste oorlog. En dat
was merkbaar tot in Huizen aan toe. De be
langrijkste ontwikkelingen deden zich na
tuurlijk voor in de steden van Holland en het
duurde even, voordat ze echt het platteland
bereikten. Maar dit betekent niet dat schok
golven daar minder heftig waren. De Spaanse
uitmoording van Naarden in 1572 is hiervan
een gruwelijk voorbeeld dat grote schrik
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moet hebben veroorzaakt in de omgeving.
Maar ook andere gebeurtenissen zullen de
Huizers direct of indirect hebben gevoeld, zo
als die met de wederdopers rond 1530, de
ontwikkelingen van de visserij op de Zuider
zee, de vele grote overstromingen (onder
meer 1570, 1588, 1651 en 1675), de bestands-
twisten tussen remonstranten en contrare
monstranten (1609-1621), de pestepidemie
(1663) en het rampjaar van 1672.

De kerkelijke ontwikkelingen gingen
hand in hand met de opstand. De voornaam
ste was natuurlijk die waardoor de mensen,
ook die in het Gooi, voor de vraag kwamen te
staan of ze bleven hangen aan het traditione
le, katholieke volksgeloof dan wel mee zou
den gaan met de nieuwe gereformeerde reli
gie. Het maken van die keuze gebeurde na
tuurlijk niet van de ene op de andere dag.
Want dat volksgeloof was verworteld met de
kalender, volgde rituelen die op hun beurt

sterk samenhingen met de loop de seizoenen
en het werk op het land. En bovendien regel
de en begeleidde de kerk belangrijke momen
ten in het mensenleven: dopen, trouwen en
begraven. Hoe zou dat allemaal gaan in een
nieuwe religie? Huizen was als parochie in
1409 afgesplitst van Naarden en haar kerk,
gebouwd in de 15e eeuw9, was vóór de refor
matie een gewone katholieke dorpskerk, met
een priesterkoor dat op het oosten was ge
richt ('georiënteerd') en waarvan het plafond
beschilderd was. Het interieur was voorzien
van altaren en heiligenbeelden, wie weet ook
van de piëta die nu in Blaricum staat. Die
kerk stond en staat aan het Huizereind, vrij
hoog op een soort terp, decentraal, maar
zichtbaar; ze bepaalde en bepaalt de onzicht
bare grens tussen de woningen ten noorden
('het huijser eijnde') en ten zuiden ervan ('het
ondereijnde'). De toren lijkt veel op die van
Naarden, maar is -  natuurlijk -  kleiner. Na-
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'Het dorp Huizen in Gooiland van den Tafelberg te zien 1739' (coll. Nederlands Vestingmuseum).

TVE 28e jrg. 2010 215



\t  ■:' 1
B :  ■■■ '

« r n

v u
A *« * * < f* % <

De ZcerJ: ran Huizen, getekend door H. Tavenier in 1782 (coll. Noord-Hollands Archief).

dat de reformatie in Huizen haar intrede had
gedaan, bleef de kerk aan de buitenzijde een
typisch katholiek gebouw, maar werd zij aan
de binnenzijde gaandeweg onttakeld en her
ingericht volgens de nieuwe overtuiging.

Kortom: in het begin van de bewogen tijd
van de Tachtigjarige Oorlog en de reformatie
was Huizen een niet-onbelangrijk, klein, tra
ditioneel, uiteraard katholiek boerendorp in
het Gooi, dat zich vrijwel alleen in zijn land
schappelijke ligging bij de zee onderscheidde
van de andere dorpen.

De kerkvisitatie van 1569: wederdopers en
taveernen10

Kerkelijk viel Huizen vóór de reformatie on
der het bisdom Utrecht. Dankzij het verslag
van de Kerkvisitatie d.d. dinsdag 27 septem
ber 1569 weten we iets over het wie, wat,
waar van de parochie van Huizen vlak vóór
het verbod van de baljuw op de uitoefening

van de katholieke eredienst in 1581. Het ver
slag levert dus een soort 'nul-situatie'. De vi
sitator was heer Jacob Cunretorff, kanunnik
van de kerk van Sint Salvator te Utrecht, na
mens de aartsdiaken van het kapittel Oud
Munster, 's Maandags visiteerde hij de stad
Naarden, dinsdags Huizen, Blaricum en La
ren. Dit wil niet zeggen dat hij ook werkelijk
in die dorpen geweest is: de betrokkenen uit
Huizen werden blijkens het verslag in het
Mariaconvent, te Naarden ondervraagd.11
Daardoor horen we weinig tot niets over het
Huizer kerkgebouw. Nadrukkelijk merk ik
op, dat deze visitatie plaatsvond na de slui
ting van het concilie van Trente (van 1545-
1563, inclusief de nodige onderbrekingen) én
na de moeizame, door Alva afgedwongen,
onderwerping van de Utrechtse kapittels aan
de decreten van het concilie, op 22 juni 1568.
Pas toen kon volgens Rogier 'een bescheiden
begin' gemaakt worden met de noodzakelij
ke, maar (te) late hervorming van de katho
lieke kerk in de Nederlanden.
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De visitatie van 1569 moet in dit licht worden
gezien en maakte hiermee een inderdaad be
scheiden start. Het is dus niet vreemd te le
zen, dat visitator Cunretorff voor elke plaats
nagaat hoe het staat met het gedrag van de
priesters, naast vragen omtrent ketterijen en
de financiële staat. We vatten het verslag van
de visitatie van Huizen hieronder via een ei
gen vertaling uit het Latijn samen:

De Huizer parochie heeft een koster en twee
kerkmeesters. De inkomsten voor de kerk bedragen
40 gulden; het overige komt uit collectes. Er be
staat een soort kasboek. De pastoor heeft een sala
ris van 90 Karolingische guldens. De koster weet
niet hoeveel parochianen er zijn; hij meldt, dat de
pastoor katholiek is en de liturgie goed verricht; 'of
de pastoor een concubine heeft' antwoordt de kos
ter: ‘een oude dienstmeid ('ancilla vetula’Y. Ver
der meldt hij op de vragen of iedereen met Pasen
ter communie gaat en of er 'ketterse Anabaptisten'
zijn, dat er mensen zijn die niet hun Pasen hou
den, van wie hij misschien maar een bij naam
kent. -  De pastoor heet Klaas Jansz ('Nicolaus
Johannis'). Deze preciseert dat er 4 of 5 parochia
nen zijn die hun Pasen niet houden en zelfs niet
's zondags naar de kerk gaan. Hij noemt Henk
Schroyer en ene Bovyntgen; van de andere twee of
drie kent hij geen naam. De koster moet van de vi
sitator de namen van de 'ketters en zij die hun Pa
sen niet houden’ doorgeven aan de notulant -  op
straffe van 20 gulden - ,  en deze geeft ze per geze
gelde brief door aan de schout en aan de baljuw
van Gooiland. -  De schout krijgt nog uitdrukke
lijk de opdracht ervoor te zorgen dat de kroegen
tijdens de kerkdienst niet open mogen zijn noch
bezocht mogen worden.

Het verslag van de visitatie van Naarden
is het breedvoerigst. Daaruit blijkt onder
meer, dat Huizen aan de kerk van Naarden
per jaar twee mud koren moet betalen, omdat
zij daarvan afgesplitst was. Desgevraagd
meldt geen van de ondervraagden dat er ket
ters zijn in Naarden; iedereen houdt daar zijn
Pasen. Ook is niet onbelangrijk -  voor het on
derscheid met Klaas Jansz van Huizen -  de
naam te noemen van 'Claes Toll, pastoor in
Oud-Loosdrecht'12 die in Naarden drie vica-
rieën bezit, maar deze diensten, tegen beta
ling uiteraard, delegeert, o.a. aan de bekende

Lambertus Hortensius. Diverse priesters in
Naarden hebben concubines én kinderen, ook
de pastoor. De kerk is rijk, en bezit diverse
stukken land, met name in Loosdrecht. Later
in dit artikel komt deze connectie Loosdrecht-
Naarden-Huizen nog terug in de reizen van
de dominees. Iedereen is katholiek en houdt
zijn Pasen; van overspel en concubinaat on
der de parochianen is geen sprake. In Blari-
cum staat een oude pastoor, een 'senex', die
over het jaar daarvoor (1568) van zijn kerk
meesters en van een broederschap nog salaris
moet ontvangen. De parochie is een geheel, er
zijn geen ketters.

Samenvattend weten we nu dat Klaas
Jansz (met Claes Jansz Toll) in 1569 pastoor
was in Huizen. De pastoor deed zijn werk en
kreeg keurig betaald, in tegenstelling tot Bla-
ricum. Alleen in Huizen, niet in de andere
plaatsen, meldden koster en pastoor dat er
Wederdopers zijn; uitsluitend in Huizen valt
dat woord. Een opvallend inkijkje in het
dorpsleven levert de opmerking over de
'tabernae' in Huizen, de kroegen -  een onder
werp dat later nog vaak terugkomt in de zor
gen van de dominees.

Zonder pastoor en ook nog dakloos van
circa 1572-1595 13

Vanaf de kerkvisitatie in 1569 tot de benoe
ming van de eerste dominee in Huizen in
1595 verstrijken ongeveer 25 lange jaren. Uit
deze jaren zijn slechts enkele brokjes informa
tie bekend.

( 1 )

Op de gereformeerde synode van Noord-
Holland, gehouden op 31 maart 1573 in Alk
maar verschijnt Klaas Jansz, 'eertijts pastoor tot
Huysum in Goylant'l Uit de Acta van de Syno
den in Noord-Holland blijkt dat hij predikant
wil worden, na het voor ex-priesters vastge
steld examen. Hij wil graag steun om uit mili
taire dienst te treden 'van de capiteyn Willen
Lieuesz'. Kennelijk heeft Klaas Jansz ergens in
1572 Huizen verlaten, is in dienst gegaan 'bij
een legerafdeling', strandde ergens in West
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Friesland en klopte aan bij de synode te Alk
maar. Waarom is Klaas Jansz uit Huizen ver
trokken en in dienst getreden van de anti-
Spaanse troepen? Hij kan onder de indruk
zijn geweest van de gewelddadige gebeurte
nissen in Naarden van 1572, toen de Span
jaarden de halve stad uitmoordden. Via een
passerende legerafdeling zal Klaas Jansz dan
gevlucht zijn. Was deze 'vlucht' misschien
een impulsbesluit, zijn aanvraag om dominee
te worden kan dat niet geweest zijn. In de vi
sitatie van 1569 liet hij echter niets merken
van een dergelijk voornemen. Hij verzweeg
de aanwezigheid van wederdopers niet, -  hij
nam zijn werk serieus. Dus zal hij ook de ont
wikkelingen in godsdienstig en politiek op
zicht hebben meegewogen. Zijn tocht naar
Alkmaar en zijn overgang naar het protestan
tisme waren in elk geval gedurfd. Zoveel
priesters waren het ook weer niet die zich 'in
Noord-Holland, de oudste dochter van de
Nederlands Hervormde Kerk', tot de synode
wendden om dominee te worden: Rogier telt
er slechts veertien.

Een jaar later, op 19 april 1574, staat Klaas
Jansz op de presentielijst van de synode van
'Grooten Brueck' als predikant te Wester-
Blokker. Maar in dat zelfde jaar overlijdt in
Wester-Blokker 'Klaas Jansz' -  zo blijkt uit
een document in het Westfries Archief te
Hoorn, dat een lijst biedt van predikanten
van Ooster- en Westerblokker 1573-1815.14
Op het predikantenbord in de kerk te Blokker
staat hetzelfde: Klaas Jansz is de eerste predi
kant, 'Beroepen in 1573. Overleden 1574'. Zijn
naam wordt hier gespeld met 'Klaas'; die
spelling heb ik in dit artikel om praktische re
denen overgenomen voor de 'Nicolaus Johan-
nis' uit Huizen. Nu zijn dood zo duidelijk
vaststaat, kan hij dus niet de Claes Jansz zijn
in latere belangrijke synodestukken van de
synodes bij Reitsma noch de predikant in
(Nieuw-) Loosdrecht en is hij zeker niet de
bovengemelde Claes Jansz Toll.

(2 )

Er is mij tot dusver geen opvolger15 bekend
van Klaas Jansz als pastoor in Huizen. Tot an-
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De schildering op het tongewelf van de Grote Kerk te Naarden (coll. Stichting Grote Kerk Naarden). Aan het einde is
Het Laatste Oordeel afgebeeld. Een soortgelijke schildering zou zich in de kerk te Huizen hebben bevonden.
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ders blijkt, ga ik ervan uit dat het dorp lange
tijd, zo'n 25 jaar, zonder geregelde zorg is ge
weest voor dopen, trouwen en begraven en
zonder voorganger bij de zondagse vieringen
en met Pasen.

(3 )
We weten uit het visitatieverslag van 1569
dat er Wederdopers in Huizen waren. Ook la
ter blijken die in Huizen actief te zijn. Het is
de enige 'reformatorische' groep die in Hui
zen in deze periode bestaat en van haar niet-
katholieke levensovertuiging blijk geeft. Uit
het naburige Bunschoten zijn op 5 juli 1569
twee personen wegens het bijwonen van con
ventikels van wederdopers veroordeeld en
onthoofd; op 20 april 1570 nog eens twee. Het
was dus een levensgevaarlijke ketterij. Niette
min waren ze er toen, in Huizen: zij stelden
een vorm van reformatie present in het dorp,
en wel de vroegste vorm ervan vóór de intre
de van het calvinisme in Holland. Welke
invloed kan deze moedige houding hebben
gehad op de Huizer bevolking ... en op de
pastoor?

(4)
Naast een melding5 * * * * 10 dat de Spanjaarden in
1575 de grote klok van de Huizer kerk heb
ben weggehaald en naar Haarlem gebracht, is
een ander bericht van belang: de windhoos of
een hevige storm die het dorp in 1577 teistert.
Het dak of een gedeelte van het dak van de
kerk stort in. De schade wordt pas 60 jaar la
ter in 1637 hersteld, hetgeen ook veel zegt
over de armoede in het dorp. De kosten druk
ken nog tot in de 19e eeuw op de kerk. Hoe
groot die schade nu precies is geweest, valt
niet vast te stellen; het blijft onduidelijk of er
in het gebouw nog gekerkt kon worden, al
was het alleen maar -  en hier ga ik van uit -
in het koor.

(5)
Enkele ontwikkelingen in de omgeving. In
1574 wordt de eerste dominee in Naarden be
roepen: C. (Cornelis!) Jansz. In 1576 gaat Mui-
den en in 1577 Weesp over naar Oranje. In
1578 vindt de alteratie in Amsterdam plaats,

- -  ‘:n
7  "

De Oude Kerk te Huizen anno nu, van voor naar achter:
de sacristie, het hogere koor, het net iets hogere schip en
de toren, gekroond met een trans (foto auteur).

wordt de classis van Amsterdam opgericht
waarin Huizen wordt ondergebracht; vanaf
dat jaar moeten de dominees regelmatig van
uit hun dorpen naar Amsterdam reizen voor
hun classicale vergaderingen. Ook wordt de
stadssecretaris van Naarden benoemd door
de Staten van Holland, en niet meer door het
Spaanse gezag; 1581 is het jaar van het Plak
kaat van Verlatinghe en ook het jaar waarin de
baljuw van Gooiland de katholieke gods
dienstuitoefening in Gooiland verbiedt.

( 6)

Op 10 januari 1577 besluiten de Staten dat al
le inkomsten van de pastorijen ten platten lande
onder eenen ontfangh sullen werden gebragt, ende
daeruyt alle predikanten betalinge sal werden ge-
daen. Het zogenaamde 'Geestelijk kantoor van
Delft' ging dat allemaal administreren. In de
bewaard gebleven rekening van 1579 staat bij
de 'Ontfanck': Tot de pastorije van Huyssem
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's jaers slechts 30 stuivers.-.17 Het zijn merk
waardige mededelingen, nog vier jaar vóór
het verbod van de baljuw. Nog in 1569 bij de
visitatie van Cunretorff zat er méér inkomen
aan de kerk van Huizen vast, gelet op het sa
laris van 90 gulden van pastoor Klaas Jansz.

(7)

Hoe onveilig en levensgevaarlijk het bestaan
van de dorpelingen in het Gooi, ook in Hui
zen, kon zijn in die oorlogstijd, toont het vol
gende bericht. Een wilde troep Spanjaarden
trok in april 1585 onder leiding van luitenant
Jan Baptista Taris plunderend door het Gooi
en arriveerde op 10 april 's avonds om elf
uur: van de Veluwe door Emmenes in het dorp
Huijssen, alwaar dit volk veel huijsluijden dood-
sloege, oude en jonge gevange naamen, vrouwen
en dogters onteerden, roofden en branden en ver
der buitenspoorige onmenselijkheden bedreeven,18
Hierna trok de bende nog door Laren, Blari-
cum, Ankeveen en andere dorpen, vandaar
naar Naarden en weer richting Amersfoort,
waar zij hun plundering lieten afkopen en op
14 april met een grote buit naar Zutphen te
rugkeerden.

( 8)

In de acta van de classis Amsterdam wordt
op 6 september 1593 gemeld dat dominee
Claes Jansz (dit moet de dominee van Loos-
drecht zijn) erop wijst dat 'Huysen en Blaercom
noch sonder dienst des Godlycken Woorts sijnde,
scheijnen geneijght sulx te begeren'.19 Een syno
delid wordt verzocht contact op te nemen
met Lambrecht Gooswijnszoon buermeester van
Huyssen. Hieruit blijkt dat een lid van de clas
sis, en wel uit Loosdrecht, -  onderweg naar
Naarden of Amsterdam of op de terugweg -
lette op Huizen en Blaricum en dat deze met
de buurmeesters en de schepenen contact
hield om van hen te weten te komen of ze 'de
dienst des Godlycken Woorts' waren toege
daan. Aldus blijkt dat er pas twaalf jaar na
het verbod van de baljuw voldoende her
vormden waren om een predikantsplaats te
rechtvaardigen. Hoe veel dat er waren of
moesten zijn, is mij niet bekend, maar erg
veel kunnen dat er niet geweest zijn. Want in

1621 wordt Huizen nog met terugwerkende
kracht het tractement kwijtgescholden dat het
dorp eigenlijk aan de eerste dominees tot en
met het jaar 1617 had moeten betalen.20 Een
schaarste aan dominees in het begin van de
reformatie droeg er bovendien toe bij dorpen
in een soort gelegenheidscoalitie te combine
ren: in 1605 wordt die van Blaricum en Hui
zen al weer opgeheven. De benoeming van
een dominee in Huizen én Blaricum samen
wordt anderhalf jaar na de interventie van
Claes Jansz, dus pas op 1 mei 1595 afgehan
deld met de beroeping door de classis van de
eerste predikant. Maar deze en de volgende
dominee hoeven niet door de gemeente te
worden betaald: daar was het dorp te arm
voor.

Hoe hebben de Huizer dorpelingen zich
kerkelijk door deze periode tot 1595 heenge
slagen? Ze zullen hebben gebogen voor de
rukwinden uit de omgeving, zich staande
houdend door zich voor dopen en trouwen
nu eens tot deze (Naarden? Loosdrecht?) te
wenden, dan weer tot gene (Blaricum?). Voor
de begrafenissen in en rond de kerk zal de
koster hebben gezorgd. Gaandeweg voldeed
Huizen in elk geval steeds meer aan het der
de criterium van Rogier voor het welslagen
van de protestantisering: er moest een lang
durig hiaat in de katholieke zielzorg zijn.21 In
Huizen was dit het geval, in tegenstelling tot
de naburige dorpen als Eemnes, Blaricum en
Laren.22

K erkopbouw  -  de eerste dom inees van
1595-1675

De laatste pastoor van Huizen is dus wel
protestants geworden, maar niet in Huizen.
Huizen is protestants geworden, maar niet
doordat de laatste pastoor zijn hele parochie
daarin meenam. De eerste dominee van Hui
zen was ook niet de laatste pastoor. Kortom,
Huizen is zeker niet in één keer van kleur
verschoten; dit is een langduriger proces ge
weest van minimaal een kwart eeuw.

De eerste dominee was herder van een
kleine gemeente; misschien waren er al lede-
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maten, maar groot kan dat aantal in het begin
niet geweest zijn. Het dorp keek de kat uit de
boom. Hoe kwam de eerste dominee binnen?
Hoe bouwde hij zijn kwart eeuw pastorloos
gebleven gemeente op en zijn kerkeraad? Hij
zal hulp gehad hebben van de collega's van
de classis -  ik denk op basis van de synodale
acta steun van de dominee van Loosdrecht en
op basis van positie steun van die van Naar
den. De schout, een buurmeester of een sche
pen zal hem de sleutels van de kerk ter hand
hebben gesteld. En de koster-schoolmeester
zal gewoon op de eerste zondag bij de intrede
de klokken hebben geluid. Er was wel geen
dak, maar wel een klokkentoren en een over
dekt, afgeschot priesterkoor.

De eerste Predicant der Gereformeerde waerheijt
Hillebrandus Cunaeus werd door de classis
aangesteld als, zo zegt het Kerkeraadsboek,
'eerste Predicant der Gereformeerde waer-
heijt' van Huizen en Blaricum. Het was een
man met een gewichtig kerkelijk verleden.
Hij was al dominee geweest in Middelie,
Hoogkarspel, Amsterdam, Warmenhuizen en
Oude Niedorp en werd vaak afgevaardigd
naar synoden, die op hun beurt hem soms
vroegen netelige kwesties op te lossen. Een
ervaren dominee dus. Toch heeft hij in 1583
in het openbaar schuld moeten bekennen aan
het meermalen tonen van sijnen onkuischen
vleeslycke will'23 en deze bekentenis schriftelijk
moeten ondertekenen. Daarna kon hij weer
tot het avondmaal worden toegelaten, maar
moest hij wel uit Amsterdam weg naar een
andere gemeente. Tenslotte komt hij in 1595
naar Huizen.

Niet de beste dominee misschien, maar
zeker niet de slechtste en in elk geval: de eer
ste. Tijdens zijn dienstperiode in Huizen
gebeurt het volgende. Op 19 april 1599 rap
porteert Pieter Edissen, dominee te Oud-
Loosdrecht, aan de classis te Amsterdam dat
hij heeft de gestaltenisse des kerckes tot huysen
en(de) Blarkom seer onbequaem tot den dienst be
vonden en(de) zommige van den magistraet aan-
gesproecken de welcke schoone beloften hebben ge
daan. De dienaer des plaetse gevraegt zijnde na
vervolgh van dien, heeft geandwoort dat die van

Blarkom vast wechnemen de altaeren, maar die
van huysen en doender niet.2* De dienaer des
plaetse moet Hillebrandus Cunaeus zijn. De
classis besluit dat Pieter Edissen en Claes
Jansz, beiden predikanten te Loosdrecht, zich
tot de baljuw wenden, maar zij kunnen, zo
blijkt op 17 mei 1599, niets uitrichten. Dat de
kerk van Huizen seer onbequaem tot den dienst
bevonden is, wordt hier niet in verband ge
bracht met de toestand van het dakloze ge
bouw, maar met de eredienst: er staan nog
(paapse) altaren in. Die moeten weg, maar de
Huizers en doender niet. Dit klinkt onvervalst
Huizers en als een vierkante weigering: wij
Huizers willen geen definitieve keuzes ma
ken. Als de piëta toen nog in Huizen stond,
zal ze niet lang hierna door nog katholieke
Huizers zijn meegenomen en in de buurt van
Blaricum begraven.

In 1605 wordt Cunaeus 'gedimitteert'. In
de Acta van de kerkeraad van Huizen, die
overigens pas beginnen in 1675, wordt dit
woord gebruikt als ontslagen van sijn dienst Ao
1605 om wat reden onbekent. Omdat in 1607
zijn uitkering wordt verhoogd naar 350 gul-
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‘De nieuwgebouwde Mennonietenkerk te Huijsen Anno
1726' ofwel de Vermaning van de Doopsgezinden, vol
gelingen van Menno Simonsz en verwant aan de Ana
baptisten (Koninklijke Bibliotheek, coll. Handschriften).
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De eerste pagina van het Kerkeraadsboek deel 1 van
1675 (foto auteur).

den per jaar ten aansien van sijnen hoogen ou
derdom ende blintheyd25, houd ik het erop dat
hij dus volledig arbeidsongeschikt was ge
worden en niet is 'afgezet'. Hij sterft in 1613
in Huizen en wordt daar begraven.

Geen beeldenstorm
Blaricum wordt in 1605 onder de opvolger
van Cunaeus, H. Ribbius (1605-1616), losge
maakt van Huizen en gaat weer samen met
Laren. Beide dorpen waren vroeger al, sinds
1494, één schoutambt en één parochie. Blari
cum zal net als Laren in sterke mate katholiek
blijven; in Huizen gaat dat anders. Aan het
eind van het Twaalfjarig Bestand vertrekt G.
Theodori (1616-1620) wegens een groot con
flict met de secretarius indertijdt (Kerkeraads
boek 1). Wat we over Theodori weten, staat in
een brief van P.C. Hooft die deze waarschijn
lijk contra-remonstrantse dominee heeft wil
len aanstellen om te voorkomen dat een
ander type dominee d'eenvoudige hujslujden

ontrusten mocht met hoogh hopende questien.26
Maar de secretaris, die tevens schoolmeester
en koster was, bleek meer remonstrants, wei
gerde de Dordtse Leerregels te ondertekenen
en werd als schoolmeester en als koster ont
slagen. Als secretaris moest hij echter wel de
zelfde inkomsten houden en dus meer salaris
krijgen. Dat kon het dorp niet betalen en hier
tegen verzette zich niet alleen het papistische
element, maar ook het mennonistische.27 De be-
standstwisten daveren dus door tot in Hui
zen, en als het over geld gaat, mogen de pa
pisten en de mennonieten ook meedoen. Na
L. Hondius (1621-1625) komt Ph. Bevers (1625
-1630) die in 1627 tenminste één koperen
kroon aan de kerk heeft geschonken. Tijdens
J. Peet (1630-1638) werd het dak van de oude
kerk hersteld. Over de kerk volgt nu een kor
te uitweiding.

Lambert Rijcksz Lustigh meldt dat er in
1636 een vertimmering is gedaan aan de kerk die
wel 12.000 gulden kostte.28 De gaten zullen toen
gedicht zijn. Nog in 1704 moest een loterij,
waarvoor de Staten van Holland en West-
Friesland toestemming gaven, de lasten op de
kerk helpen voldoen en zo de armen ten goe
de komen.29 Lustigh herinnert zich uit zijn
jonge jaren -  hij werd geboren in 1656 -  dat
dat Choorverwulfiel geheel beschilderd was, in 't
oosten met het Laatste Oordeel: zittende Jezus op
een regenboog, hebbende links de satan met lelijke
grote klauwen, slaande en houdende vele mensen
onder hem, regts de apostelen waaronder Petrus
met een haan en een bos sleutels, en gevleugelde
engelen met bazuinen aan haar mond80 Deze
inconografisch opmerkelijke herinnering da
teert dus van ruim 30 jaar na het herstel van
het dak. In januari 1683 -  we kijken een paar
jaar vooruit -  wordt in het Kerkeraadsboek
van Huizen genotuleerd: Raeckende het concept
van de kerk te overwelven is geresolveert het be
gonnen werck met ijver voort te zetten, in april
van dat jaar wordt geresolveert op het spoedigh-
ste het werck van 't verwulfen der kerkcke te vol-
trecken en in september wordt de collecte
voor het nieuw gemaeckt gewulft onser kerkcke
verantwoord. De schade aan het dak door een
schriklijke stormwind van 1577 trof vooral het
schip tuschen den toorn en het choor dat hier-
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door ingestort was en 60 jaar lange vervallen
gelegen hadde.31 De schilderingen aan het
koorgewelf (in 't oosten) kunnen hierdoor niet
zijn vernield. Als in 1599 nog altaren in de
kerk staan en rond 1670 Lustigh als kleine
jongen de schilderingen kon zien, maar ken
nelijk niet meer toen hij ouder was geworden,
dan zou het kunnen zijn, dat in 1683 de over-
welving, dus het lagere plafond van de kerk,
is vernieuwd en wie weet het oude aan het
oog is onttrokken of overgeschilderd. Toen
pas! Ook tussen 1725-1731 vindt nog een ver
bouwing plaats waarbij de preekstoel wordt
verplaatst naar het koor. Dan pas lijkt de ont
takeling, géén 'beeldenstorm', van het katho
lieke interieur in de kerk van Huizen vol
tooid. In elk geval kun je uit deze gegevens
een grotere welstand aflezen van de gemeen
teleden en het grotere belang dat de gerefor
meerde kerk zich had verworven. We zijn
dan wel ruim 100 jaar na de aanstelling van
de eerste dominee. Overigens wordt nog in
1732 een donatie van 150 gulden door ouder
ling Jacob Killewigh, bestemd voor de diaco
nie (!), besteed aan de vernieuwing van de
consistoriekamer 'na langdurig verval'.

In 1644, tijdens dominee J. van Zaanen
(1638-1662), meldt de broer van L. Hondius,
H. Hondius, in een brief32 aan C. Huygens,
dat er in Huijsen in Goijlant over 400 communi
canten (Hondius noemt ze in 1644 nog steeds
geen 'ledematen'!) sijn en maer 2 papisten. L.
Westland betwijfelt deze getallen op goede
gronden: ze wijken teveel af van andere.33De
brief gaat overigens ook over het wangedrag
van de schout: een vuylen dronckaert, (...) mis-
gaet hem vechten, smijten, schelden, vrouwen
slaen, hoererije niet vergeten, iedereen te lasteren
en te schelden, ja selfs de gerechten aldaer, die ge-
welt aendoende, met de religie spottende en met
Godts woordt, geen kerkcke frequenterende, kort
om: een dul mensche. Tenslotte als laatste in
deze rij van eerste dominees treedt L. Visvliet
(1663-1674) op.

Het beeld van Huizen dat uit deze frag
menten opdoemt, is dat van een aanvankelijk
zeer arm dorp, dat noch zijn dominees kon
betalen noch het herstel van de kerk. Het is
een dorp waarin papisten en mennisten aan

wezig zijn en meetellen in zaken van alge
meen belang. In die eerste 80 jaar is een kerk
organisatie opgebouwd volgens de kerkorde
van Dordt van 1618. Het dorp kende een har
de volkscultuur, waaraan sommige schouten
deelnamen in plaats van haar tegenspel te
bieden.

Drs. Ruud Hehenkamp was rector van het St.~
Vituscollege in Bussum. Hij is onder meer lid van
de TVE-projedgroep 'Katholiek & protestant ca.
1550-1750' en publiceerde al eerder in TVE.
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De Historische Canon tussen Vecht & Eem als
'werk in uitvoering'

In 2009 verscheen in boekvorm de Historische Canon tussen Vecht & Eem. Maar er is ook een
digitale versie (www.tussenvechteneem.nl/canon) en die is dankzij het medium een 'werk
in uitvoering'. Telkens kunnen er nieuwe gegevens aan worden toegevoegd en kan er
gediscussieerd worden over de verschillende onderwerpen.

naar TVEcolofonaanvullingente r inleiding vensters

............... tussen Vecht & EemHistoris*

Onderwijsprojecten van Omgevingseducatie
Sinds het verschijnen van de Canon zijn bij een aantal canonvensters onderwijsprojecten
van Omgevingseducatie vermeld, te bereiken via de knop 'onderwijs' onderaan de
vensterteksten:

• Venster 2 De eerste mensen in de regio
. Venster 3 Van prehistorie tot moderne tijden
• Venster 6 De erfgooiers
• Venster 8 De opkomst van de steden
• Venster 11 Humanisten & reformatoren
• Venster 12 Landhuizen & forenzen
• Venster 18 Schildersdorpen tussen Vecht en Eem
. Venster 20 Van turfwinning naar recreatie

Verdiepingsbijdragen
. Venster 4 Kerstening & Frankisering een artikel over de missionaris St. Liudger (742-

809), afkomstig uit onze streken
. Venster 5 Het Sint-Janskerkhof een kort artikel over de Sint-Vituskerk op het latere

Sint-Janskerkhof
. Venster 13 Water als verdedigingsmiddel een lijst publicaties over de Nieuwe

Hollandse Waterlinie

Discussiebijdragen
• Venster 5 Sint-janskerkhof een kort discussiestuk over de doodwegen
• Venster 13 Water als verdedigingsmiddel een kritisch stuk 'Schootsveld van Naarden

nooit geïnundeerd' bij een misplaatste foto.

Iedereen die een verdiepings- of discussiebijdrage wil aanleveren, kan deze mailen aan:
canon@tussenvechteneem.nl.
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Column

Jammer!!
Gerrit Jaspers

Onder het kopje lammer maar zonder uitroeptekens schreef ik een tijdje terug een column over
het landgoed De Beek. Jammer slaat op het teloorgaan van wat eens een prachtig landgoedje
was met een schitterende en gezonde waterpartij. En nu niet meer is dan een rommelig bos met
slechte, totaal niet onderhouden paden en stinkend modderig water.

Uit de reacties bleek dat ik niet de enige was die er zo over dacht. Zo ook uw redactie die
eraan toevoegde, dat een wat uitgebreider stukje een goed onderwerp voor TVE zou zijn. Hier
komt het!

Onder de naam 'Oud Bussem' dateert het gebied als eenheid uit de zestiende eeuw met als
eerste eigenaar de Gooise baljuw Paulus Potter. Het was een geschenk van Naarden en omlig
gende dorpen wegens 'verleende diensten'.

Het gebied was 280 ha groot en wisselde nogal eens van eigenaar. Tijmen Hinlopen was er
een van. Deze in de walvisvaart rijk geworden Amsterdammer werd in 1629 eigenaar. In 1825
kwam het gebied in bezit van Bredius, welke naam nog steeds bekend is. Deze laatste familie
breidde het gebied behoorlijk ver uit maar verkocht er later weer een flink deel van. Waar de
naam Bos van Bredius vandaan komt, moge nu wel duidelijk zijn. Beide landgoederen, Oud
Bussem en De Beek maakten deel uit van dit 'Bos van Bredius'. Ook het aan de overzijde van
de Oud Blaricummerweg gelegen Reigerseiland behoorde ertoe. Een prachtig gebied dus, waar
in 1929 het huidige landhuis op werd gebouwd.

Het hele gebied stond door de jaren heen bekend onder de naam 'Landgoed Oud-Bussem'.
Later heette het dus 'Bos van Bredius', toen het in bezit kwam van die familie. Het gebied dat
wij tegenwoordig onder de naam 'Oud Bussem' kennen, is daar maar een fractie van. Het be
drijf SAS is gevestigd in het landhuis en het oorspronkelijke bosgebied beslaat nog circa 5 ha.
Niet groot, wel mooi maar eveneens verwaarloosd als landgoed.

Nog geen eeuw geleden was daarnaast een melkerij gevestigd. Deze hofstede werd in 1902
gekocht door Van Woensel Kooy, samen met de zeer bekende Floris Vos. Al in datzelfde jaar
overleed Van Woensel Kooy en werd Vos de bedrijfsleider.

Ik ga hier niet verder in op de erfgooierskwesties die in die periode speelden, maar Floris
Vos had er een behoorlijk aandeel in. Hij presteerde het zelfs om op de Meent, waar politie-
troepen naartoe waren gestuurd om het niet gerechtigd inscharen van vee te beletten, 1000
koeien op die troepen af te sturen. Pas in 1912, toen de Erfgooierswet werd aangenomen, werd
het weer rustig.

De melkerij dateert van 1902 en was een behoorlijk complex: het zuivelhuis met spoelderij
en kantoor (alle nu woningen), twee dienstwoningen aan de Flevolaan en twee aan de Oud Bla
ricummerweg met boogbrug, waar personeel woonde en tol werd geheven. Pas in 1950 werd
de exploitatie beëindigd.

Wat een prut
Terug naar landgoed De Beek. De, wat oneerbiedig genoemde, sloot is een voortzetting van de
afgravingen rond de vesting Naarden. Het gebied is 16 ha groot. Prachtige beuken en indruk
wekkende rodo's zijn, samen met het water, beeldbepalend. Het hele gebied werd, samen met
Oud Bussem, na de Tweede Wereldoorlog door het rijk geconfisqueerd wegens een foute hou-
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ding van de toenmalige eigenaren, de familie van Leeuwen Boomkamp. De landhuizen bleven
buiten de in gebruikgeving aan het Goois Natuurreservaat.

Het water op De Beek is kwel en dat is de reden, dat zo diep gegraven moest worden. Vroe
ger dus schoon en visrijk. Zodanig zelfs dat de vroegere rentmeester, Frans jacobus Boelen, er
graag een hengeltje uitgooide. Datzelfde deed een vroegere boswachter die vooral op paling uit
was. Ik kwam een keer langs en zag rook opstijgen vanaf het eiland midden in de waterpartij.
Op mijn roepen kwam hij me met het bootje halen en kon ik de rokerston bekijken. En paling
proeven! Mijn vraag of hij dit wel kon maken in diensttijd, werd schitterend beantwoord: Ga ji j
maar eens in mijn gebied kijken of er foute zaken gebeuren. Als je er ééntje tegenkomt, ga ik
een maand niet vissen. Ik heb de weddenschap maar niet aangenomen, want er gebeurde in
derdaad heel weinig wat het daglicht niet kon velen. En ik kon me levendig voorstellen dat een
rentmeester liever een vissende boswachter zag die alles in orde had, dan iemand die zijn zaak
jes niet in de hand heeft.

Het heden is niet fraai. Onder het mom van 'terug naar de natuur' wordt er aan beide land
goederen weinig tot niets meer aan onderhoud gedaan. Vissen en van water afhankelijke vogels
zijn verdwenen, het eendenkroos is voor 99% meester van het oppervlak, takken en blad wor
den niet meer uit het water gehaald en aan de oevers ontstaan modderpakketten die stinken.
De wandelpaden zijn modderig en hobbelig en over luttele jaren dichtgegroeid. Mijn vrouw
zei de laatste keer dat we er waren: Ik ga er niet meer naar toe, wat een prut en wat jammer. En
je hoeft er met de kleinkinderen ook geen tamme kastanjes meer te gaan zoeken.
Waarvan acte!

Gerrit Jaspers is columnist van de Gooi- en Eemlander.
gerritjas@gmail.com

Stinkend modderpakket aan de oever (foto Gerdis M ichielse-Oud).
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Romeinse vondsten in het Gooi
Anton T.E. Cruysheer

Dit artikel is geen verslag van een zoektocht naar overblijfselen van Romeinen die
vanuit Italië naar Het Gooi gekomen zijn en zich daar gevestigd hebben, maar betreft
vooral een samenhangend overzicht van de vondst- en vindplaatsgegevens uit de
Romeinse tijd die tot nu toe bekend zijn. Een veel voorkomend misverstand is
namelijk de opvatting dat Nederland vroeger bezet werd door Romeinen uit Italië.
Het overgrote deel van de soldaten kwam echter uit andere delen van het Romeinse
keizerrijk en in de eerste eeuw van de jaartelling bestond het overgrote deel van de
manschappen zelfs uit Bataven en Cananefaten -  afkomstig dus van het eigen
grondgebied. Vondsten uit de Romeinse tijd gedaan buiten de rijksgrens van de Limes
(het gebied van de Rijn) zoals hier in het Gooi zullen ook afkomstig zijn van inheemse
bevolkingsgroepen die direct of indirect in contact stonden met de Romeinse
legerkampen en de aanliggende burgerlijke nederzettingen. Dit artikel bouwt deels
verder op de bevindingen van Wimmers en Van Zweden, die beginjaren 1990 diverse
onderzoeken verrichtten op met name de Westerheide van het Goois Natuurreservaat.
De Romeinse tijd duurde in Nederland van 12 v. Chr. tot en met 450 n. Chr. en kan,
samen met de ijzertijd, gezien worden als een overgangsperiode naar meer moderne
samenlevingen waarbij onder meer landbouw, visvangst en veeteelt steeds
belangrijker worden. In dit artikel wordt een actueel overzicht gegeven van alle
bekende vondstgegevens uit de Romeinse tijd in het Gooi2 Naast een beschouwende
conclusie worden enkele onderzoeksvragen voor de toekomst geformuleerd met tot slot
een literatuuroverzicht. De vondstgegevens zijn ontleend aan het onderzoek van
Wimmers en Van Zweden, het archeologisch archief van Museum Hilversum,
vondstmeldingen in de literatuur en komen vooral van enkele
metaaldetector specialisten.

De Romeinse vondstinventarisatie

Het is goed te beseffen dat de Romeinse tijd
qua aardewerkvondsten moeilijk is af te
bakenen. Vondsten uit de late ijzertijd zijn -
buiten Romeinse importvondsten -  nauwe
lijks te onderscheiden van die uit de (begin
periode van de) Romeinse tijd. Voor het

handgemaakt aardewerk uit deze perioden is
namelijk vooralsnog op regionale schaal geen
onderscheid te maken. Het kan dus voorko
men dat enkele vindplaatsen die te boek
staan als (late) ijzertijd, toch uit het begin van
de jaartelling stammen en daarmee eigenlijk
'Romeins' zijn. Het aantal Romeinse vond
sten dat tot dusver bekend was, blijkt op één
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Afb. 1: Kaart met daarop aangegeven de vondstlocaties van het aardewerk en de munten.
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A/fc. 2: fef scherfje van de Aardjesberg met daarop de
oudst geschreven tekst uit het Gooi (coll. Museum Hil
versum).

hand te kunnen worden geteld. Wimmers en
Van Zweden noemden in hun onderzoek ook
het kleine aantal Romeinse importen, name
lijk pleknummers 69, 174 en 268 (zie afb. I).2
Hieraan mogen eigenlijk ook nummers 44,
167, 295 en 296 worden toegevoegd, alhoewel
deze vindplaatsen niet eenduidig vallen te
dateren. Daarnaast blijken in het onderzoek
van Wimmers en Van Zweden niet alle Ro
meinse vondsten uit het archeologisch archief
van Museum Hilversum (het voormalig
Goois Museum) te zijn meegenomen. Hoewel
niet alle vondsten uit de ijzertijd/Romeinse
tijd die bekend zijn, uit dit archief konden
worden bekeken, zijn er wel enkele aanvul
lingen gevonden ten behoeve van dit onder
zoek. Ook konden enkele vondsten die te
boek stonden als ijzertijd of Romeins anders
worden gedetermineerd -  bijvoorbeeld mid
deleeuws. Het moge duidelijk zijn dat in dit
belangrijke archief nog de nodige ontdekkin
gen kunnen worden gedaan. Op de kaartaf-
beelding staan enkele vondstgegevens die de

zelfde globale X-Y coördinaten hebben gekre
gen. Dit betreft echter geen concentratie van
vondsten maar een centraal punt waarom
heen de vondsten zijn gedaan. Sommige Ro
meinse vondsten zijn namelijk meer dan
twintig jaar geleden gedaan, vandaar dat niet
alle vondsten exacte coördinaten hebben.

De kennis over de Romeinse periode ten
tijde van het onderzoek door Wimmers en
Van Zweden is in sterke mate uitgebreid
dankzij vondstgegevens uit tijdrovende, maar
belangrijke inventarisaties van vooral detec-
torzoekers, die actief zijn in de regio Gooi- en
Vechtstreek. Aan hen is dank verschuldigd
voor de, veelal enthousiaste, medewerking.
Enkele van de hieronder beschreven Romein
se munten zijn met hulp van diverse specia
listen van het muntenbodemvondsten-forum
gedetermineerd.

De bovengenoemde vondstplekken zijn
opgenomen in het onderstaande overzicht
met Romeinse vondsten uit de diverse plaat
sen in het Gooi, aangevuld met een relatief
groot aantal nieuwe vondstgegevens. Uit An-
keveen, Baarn, Blaricum, Bussum, Eembrug-
ge, Eemnes, 's-Graveland, Lage Vuursche,
Kortenhoef en Maartensdijk zijn vooralsnog
geen vondsten uit de Romeinse tijd bekend.

Eemnes
Gijs Vlamings maakte ten behoeve van dit
overzichtsartikel melding van een oud be
richt over een vermeende Romeinse weg te
Eemnes, waarvan hij wist dat dit niet op fei
ten was gebaseerd. Navraag bij Jan Out van
de Historische Kring Eemnes leverde op 18
december 2008 de volgende informatie op: De
vermeende Romeinse weg door de Eemnesser pol
der was een schuin weglopende zandader in de
klei/veengrond, die de hoeren wisten te gebruiken
bij de oversteek met hun koeien van een wetering.
Deze ader wordt op de geologische kaart aangege
ven; de kerk van Eemnes-Binnen staat er ook op.
Van daar loopt deze zandader in noordoostelijke
richting. Het verhaal dat dit een oude Romeinse
weg zou kunnen zijn geweest, werd door een voor
malige pastoor in een parochieblad opgeschreven.
Hij trachtte een verklaring te geven voor deze
zandstrook, maar er zijn nooit vondsten gedaan,
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die zijn theorie bevestigden. Kortom: een verzin
sel. Vooralsnog zijn er dus geen Romeinse
vondsten uit Eemnes die dit verhaal kunnen
onderbouwen. Het riviertje de Eem nabij
Eemnes kan echter in de ijzertijd en Romeinse
tijd zeker bewoning en (vis)activiteiten heb
ben aangetrokken, waarbij de hoger gelegen
zandrug mogelijk een functie kan hebben ge
had, echter eerder voor bewoning dan als
(verkeers)weg, daarvoor zal de waterweg de
Eem zijn gebruikt.

Hilversum
Een belangwekkende vondst die niet in de in
ventarisatie van Wimmers en Van Zweden is
opgenomen, betreft invnr. 330405 (R1 op afb.
1) uit het archeologisch archief van Museum
Hilversum. De vondst, een wandscherfje van
een pot, is in 1963 gedaan door H. Schone in
de akker op de Aardjesberg van het Goois
Natuurreservaat en is gedateerd als derde- of
vierde-eeuws. Op de scherf (afb. 2) zijn
'runentekens' ingekrast die destijds binnen
de universiteiten van Amsterdam en Gronin
gen de nodige aandacht kregen. In een brief
van 14 december 1964 schrijft prof. dr. W.J.
Buma van het Fries Instituut der Rijksuniver
siteit te Groningen: (...) Ik geloof daarom niet
meer, dat de lijnen toevallig zijn, vooral het groot
ste teken maakt direct de indruk van een rune, al
sluit de vorm zich niet bij de ons bekende e of m
van het runenalfabet aan. Maar nemen we, zoals
gezegd, hier een ligatuur M = ek [twee aan elkaar
geschreven letters] aan, dan krijgen we een alles
zins bevredigende oplossing. (...). Hierna bleef
het lange tijd stil, totdat er in 1980 een Duits
talig artikel verscheen met de titel 'Eine neue
Runeninschrift in den Niederlanden?' van A.
Quak en K. Samplonius (niet te verwarren
met de vroegere gemeentearcheoloog me
vrouw Addink-Samplonius). De terughou
dende slotconclusie uit dit artikel luidde: De
slotconclusie moet daarom zijn, dat niet volledig
uitgesloten kan worden, dat op de scherf een frag
ment in runenschrift staat, maar dat hierover zo‘n
grote mate van onzekerheid bestaat, dat het beter
is om van runenachtige inkrassingen te spreken.

Om ten behoeve van dit onderzoek een
duidelijker oordeel te krijgen dan het onbe

vredigende 'runenachtige inkrassingen' is
contact opgenomen met de runenspecialist
van Nederland, mevrouw Tineke Looijenga
van de Rijksuniversiteit Groningen. Na enige
correspondentie heeft zij de moeite genomen
om op 25 september 2008 naar het Hilver-
sumse archeologisch archief te komen. Zij
concludeerde wat reeds werd vermoed: De
scherf is volgens mij voorzien van twee Romeinse
letters, de A en de L. Voorts is er nog een klein
kruisje achter de L. Deze letters komen volledig
overeen met de gebruikte vorm van letters voor A
en L uit de 3e/4e eeuw. Het zijn zeker geen runen,
want de vorm van de letters komt niet overeen met
welke rune dan ook. Alles wat hoekig is, doet den
ken aan runen, maar Romeinse lettertekens heb
ben dezelfde achtergrond (voortgekomen uit een
mediterraan alfabet), en als je die inkrast op een
hard oppervlak, krijg je natuurlijk ook hoekige te
kens. Het feit dat de letters na het bakken zijn in
gekrast, is niet vreemd; je ziet dat veel vaker op
Romeins aardewerk.3 De letters op de Romeinse
pot zijn daarmee de oudste aanwijzing voor
geletterdheid en romanisering van de in en/
of rondom het Gooi wonende mensen uit die
tijd.

Op 16 oktober 2008 werd verslag gedaan
van de ontdekking op de voorpagina van de
Gooi- en Eemlander met als koptekst 'Oudste
schrift van Gooi ontdekt op scherf uit derde
eeuw'. Een soortgelijke scherf (zonder inkras-
sing, invnr. 330366, R2 op afb. 1; afb. 3) is ook
in het genoemde archief aangetroffen. De
vondst, die evenmin is meegenomen in het
onderzoek door Wimmers en Van Zweden, is
op 21 augustus 1974 gedaan door mevrouw
J. Offerman uit Kortenhoef en staat bekend
als een ijzertijdvondst, maar kan dus worden
geïnterpreteerd als Romeins, gelijk aan de
hierboven beschreven vondst. Of de vond
sten nu direct gerelateerd zijn aan bewoning
ter plaatse, valt zonder een opgraving niet te
bewijzen, maar er zijn geen redenen aan te
wijzen dat dit niet zo zou zijn. De Aardjes
berg en omgeving staan immers bekend als
een zeer rijke vindplaats met vondsten uit al
le perioden, beginnend met het paleolithi-
cum.

Op de grens met Hollandsche Rading zijn
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van de Bosberg de pleknummers 295 en 296
bekend. Deze vondsten schijnen door J.F. van
Regteren Altena te zijn gedateerd als 'mid-
den-late ijzertijd', inheems Romeins. Ze zijn
opgenomen in de Hilversumse collectie, maar
konden niet nader worden bekeken.

Op 26 juli 2008 bracht de auteur een be
zoek aan een detectorzoeker uit Bussum die
in de Gooi- en Eemlander had gelezen over de
Romeinse muntvondst uit Huizen.4 Hij bleek
in het jaar 2000 op de Hoorneboegse heide op
een afgeplagd stuk nabij de Hilversumse be
woning eveneens een Romeinse munt te heb
ben gevonden (R3; afb. 4). De munt heeft een
gewicht van 14,14 gram en een doorsnede
van 29 mm. De detectorvondst werd gedaan
op circa 30 centimeter diepte waaruit met
grote zekerheid kan worden opgemaakt dat
de munt niet van elders afkomstig is. De
munt, met op de keerzijde een zittende fi
guur, is gedetermineerd als een as van keizer
Hadrianus (117-138 n. Chr.). Door het ontbre
ken van een leesbare belettering kon de munt
niet scherper worden gedetermineerd. Op 5
augustus 2008 kwam ook deze vondst (samen
met die uit Loosdrecht, zie hieronder) in de
Gooi- en Eemlander met als koptekst 'Opnieuw
Romeinse munten opgedoken'.

Nieuw zijn twee Romeinse vondsten die
in het jaarverslag van Naerdincklant -  Archeo
logie Gooi- en Vechtstreek over 2009 (uitgave
2010) werden beschreven. De eerste betreft
een oude vondstmelding in het jaarverslag
over 1979 van een scherfje van het hoogwaar
dige Terra Sigilata (gestempeld aardewerk)
dat gevonden was op de Westerheide van het
Goois Natuurreservaat (vermoedelijk op de
Aardjesberg). De tweede vondst betreft een
munt die door een detectorzoeker werd opge
spoord toen deze een stuk terrein te Kerke-
landen, waar voorheen graafwerkzaamheden
waren uitgevoerd, naliep met behulp van een
metaaldetector. Hoewel de munt in een slech
te conditie verkeert, bleek het wel mogelijk
om deze te determineren. Het blijkt te gaan
om een bronzen munt van keizer Nero uit de
periode 54-68 n. Chr. en deze is hiermee de
oudste munt die tot nu toe is gevonden in de
gemeente Hilversum.5 Beide vondsten wor

den niet op de kaart met het vondstenover
zicht getoond.

Hollandsche Rading
In 1997 zijn op twee naast elkaar gelegen
smalle akkers halverwege de Kanaaldijk te
Hollandsche Rading door auteur zelf twee
sterk gesleten Romeinse munten gevonden
met behulp van een metaaldetector. Na mel
ding bij het Koninklijk Penningkabinet (nu
Geldmuseum) werden de munten gedetermi
neerd en opgenomen in de landelijke mun-
tendatabase 'NUMIS'. De eerste munt (R4)
blijkt een sestertius te zijn van keizer Traianus
(98-117 n. Chr.) met op de keerzijde een
staande personificatie. De munt is geslagen te
Rome en het portret doet vermoeden in de
periode 103-107 n. Chr.. De tweede munt (R5)
betreft een as van keizer Nero (54-68 n. Chr.).
De beide munten zijn nadien overhandigd
aan mevrouw Addink-Samplonius tijdens
haar afscheid als gemeentearcheoloog van
Hilversum, ten behoeve van de collectie van
het toenmalige Goois Museum.

Huizen
Of Huizen in de Romeinse tijd van betekenis
is geweest -  bijvoorbeeld een nederzetting
heeft gekend -  is vooralsnog niet duidelijk.
Wel zijn er diverse muntvondsten gedaan,
die hieronder worden beschreven. Aardig is
ook een verwijzing op een oude menukaart
van een restaurantje in Huizen waarin werd
vermeld dat 'in vroeger tijden de Romeinse
soldaten schuilden op de Aalberg als het Al-
mere onstuimig was'. Waarop deze vermel
ding is gebaseerd, is vooralsnog niet duide
lijk, maar mogelijk houdt het verband met
een beschrijving van Tacitus.

Op 15 januari 1898 werd in de Gooi- en
Eemlander een bericht geplaatst van de vondst
van een Romeinse munt. Onder het puin van
een afgebroken boerderij werd in 1897 op
Crailo aan de noordzijde van 'den straatweg
van Naarden op Laren', nu de Amersfoort-
sestraatweg, een munt (as) gevonden van kei
zer Traianus (98-117) met aan de keerzijde de
gevleugelde godheid van de overwinning
tussen de letters 'S.C.' en het opschrift Opti-
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mo-Principi S.P.Q.R.. De muntvondst staat
bekend als pleknr. 69 (toponiem Oud Crailo).
Zij bleek de eerste Romeinse vondst in Het
Gooi en baarde het nodige opzien. Zij werd
getoond aan het hoofd van de school aan de
Neuweg te Hilversum, de heer J.E. ter Gouw,
die tevens bekend stond als numismaat -  hij
publiceerde onder meer in het tijdschrift van
het Nederlandsch Genootschap voor Munt en
Penningkunde. In datzelfde tijdschrift schreef
hij in 1898: Deze munt werd gevonden tussen het
kalkpuin eener afgebroken boerderij, welke meer
dan twee eeuwen oud was. Deze munt is niet
merkwaardig om hare zeldzaamheid, noch om hare
uitmuntende conservatie, maar alleen om de vind
plaats. Crailo of Kraylo ligt op een hoogen zand
grond, een half uur van Laren. Nergens is, voor
zoover mij bekend, in het Gooi tot dusver eenig
Romeins overblijfsel gevonden; waarschijnlijk zijn
de Romeinen niet ver benoorden Utrecht geweest.6

Vreemd genoeg staat dezelfde vondst be
kend als dupondius (in plaats van as) in het ar
cheologisch archief van Museum Hilversum
(invnr. M030), ook wijken de coördinaten af
van die van Wimmers en Van Zweden. Wel
wordt ook hier verwezen naar Ter Gouw
1898, waardoor mag worden aangenomen
dat het dezelfde munt betreft. Ter Gouw sluit
zijn beschrijving af met de zin: Zoolang deze
munt de eenige is, die daar uit den grond komt,
moet men voorzichtig zijn met gevolgtrekkingen.
In een brief van 14 maart 1980 schrijft J. van
der Vin aan M. Addink-Samplonius -  destijds
de gemeentearcheoloog van Hilversum -  dat
de muntvondst nog niet bekend was bij het
Koninklijk Kabinet van Munten, Penningen
en Gesneden Stenen te Den Haag (nu Geld-
museum te Utrecht).

In de gemeente Huizen zijn nadien nog
meer Romeinse vondsten gedaan. Allereerst
pleknr. 44 die enkele losse vondsten kent, na
melijk '1 palaeolithische kling, 1 scherf (waar
schijnlijk Romeins), 1 afslag'. De vondsten
zijn gedaan door J. Buys op de Tafelberghei
de en zijn opgenomen in de Hilversumse col
lectie. Pleknr. 174 betreft een halsfragment
van Romeinse amfoor die is gevonden door
T. Vriend. Dit is vooralsnog een van de wei
nige duidelijke Romeinse aardewerkvondsten

uit het Gooi en heeft het toponiem 'Utrechtse
Waterleiding', verwijzend naar de vindplaats.
Datering is onduidelijk, mogelijk eerste- of
tweede-eeuws. Eind 2008 is de vondst beke
ken in het Hilversumse archeologisch archief
en deze staat hier te boek als GM: B408,
invnr. 330408.

Op 13 augustus 2008 werd door de heer
H. Bos via e-mail melding gedaan van een
rond 1935 gevonden Romeinse munt te Hui
zen. Dit bericht werd gestuurd naar aanlei
ding van het eerder genoemde bericht in de
Gooi- en Eemlander. De heer Bos schreef onder
meer: Mijn hoogbejaarde tante beweert dat er
door een familielid een zeventig jaar geleden een
vondst is gedaan van een soortgelijke munt als nu
geschied is. De munt werd aangetroffen onder een
heg bij een wat diepere grondlaag in de buurt van
het oude weeshuis van Huizen. (R6). Nadere ge
gevens kon de tante van (en via) de heer Bos
niet geven behalve dat zij zich de tekst
'Claudius Civilus' op de munt herinnerde,
maar van deze Bataafse opstandelingenleider
uit de eerste eeuw na Chr. zijn geen munten
bekend. Mogelijk betreft het een munt van
keizer Claudius (41-54 n. Chr.).

In 2000 werd op een akker op de Euken-
berg, op de grens van Naarden en Huizen
door detectorzoeker Gerard Buhr een kope
ren as van keizer Claudius (41-54 n. Chr.), ty
pe RIC 66 (R7) gevonden.7 Op de voorzijde
staat het portret van de keizer, op de keerzij
de een staande Minerva. Bijzonder aan de

Afb. 3: Hals van kruikamfoor (coll. Museum Hilver
sum).

TVE 28e jrg. 20W 233



é  ■' ^ • 5

,. am

ifiT X #? « ’ S r -9^

- r '

•««#" 1

Afb. 4: De munt van Hadrianus van de Hoorneboegse
heide (coll. Museum Hilversum).

munt is dat het gaat om een 'barbaarse imita-
itatie', oftewel een vervalste munt uit het be
gin van de jaartelling.

In 2007 werd door detectorzoeker Zoltan
N. uit Amsterdam op een akker aan de Oud-
Bussummerweg te Bikbergen een follis (AE 3)
van keizer Constantinus I (307-337) gevonden
(R8), die nader kon worden gedetermineerd
als geslagen in 323-324 n. Chr..8 Het munt-
fragment is vermoedelijk uit een oudere
grondlaag omhoog geploegd. Inmiddels kon
de munt reeds worden tentoongesteld tijdens
de Open Monumentendagen te Naarden in
september 2008. Ook heeft deze met bericht
geving in de Gooi- en Eemlander gestaan (zie
ook hiervoor), waarna diverse andere vondst-
meldingen van Romeinse munten werden ge
daan.

In 2008 werd op dezelfde akker een ander
(onleesbaar) Romeins muntfragment gevon
den door een detectorzoeker met de naam
Kees B.(?), uit mogelijk de 4e eeuw (R9). On
danks herhaalde verzoeken kon/wilde de
vinder helaas geen nadere gegevens/foto's
verstrekken. Voor de toekomst is het zeer in
teressant te zien of op deze akker ook bij
voorbeeld Romeins aardewerk gevonden kan
worden. Een combinatie kan namelijk wijzen
op bewoning ter plaatse.

Laren
Uit Laren is een vondst bekend (pleknr. 167,
UVT, midden /late ijzertijd, inheems-
Romeins aardewerk) die is gedetermineerd
door J.F. van Regteren Altena.

De vondst is gedaan bij de Zuiderheide/
Janskerkhof. Deze kon niet nader worden be
keken. Wel is uit het archeologisch archief
van Museum Hilversum een andere vondst
bekend onder invnr. 330504 (toponiem Steen
bergen, ook wel B504 genoemd en die gelijk
is aan pleknummer 268 uit het onderzoek van
Wimmers en Van Zweden) die te boek staat
als Romeins. De vondst is in het kader van
dit onderzoek nader bekeken en is nu gede
termineerd als een middeleeuws bodemfrag-
ment.

Loosdrecht
Op 3 september 2008 werd een bericht ont
vangen van detectorzoeker Gerard de Wit uit
Almere waarin hij schrijft dat hij in 1999 op
een akker in Oud Loosdrecht (vermoedelijk
langs de Loosdrechtsedijk) een Romeinse
munt had gevonden met een gewicht van cir
ca 4 gram en een doorsnede van circa 21 mm
(R10). Het bleek te gaan om een zeldzame AE
van keizer Magnentius (350-353).

Muiderberg
Op 4 september 2008 mailde Gerard de Wit
dat hij in 2000 op de Brink te Muiderberg een
redelijk gaaf, klein Romeins muntje had ge
vonden (Ril). Het blijkt te gaan om een follis
(AE 3) van keizer Crispus (317-326), type RIC
133 en geslagen te Lyon.9

Muiderberg is ontstaan op de gestuwde
zandheuvel en kan gezien worden als een
uitloper van de Gooise heuvelrug. Vanwege
de relatief hoge ligging nabij het vroegere
Flevo (Ijsselmeer) en rivier de Vecht was de
locatie Muiderberg een potentieel gunstige
bewoningsplek in de ijzertijd/Romeinse tijd.
Of de munt in de laat-Romeinse tijd ook ter
plaatse zal zijn verloren is niet bekend, maar
wellicht dat Romeinse (aardewerk)vondsten
in de toekomst meer aanwijzingen kunnen
geven voor bewoningsresten ter plaatse uit
deze periode.
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Naarden
Op 6 augustus 2008 werd een e-mail ontvan
gen van Bas Leijenhorst, een detectorzoeker
uit Bussum. Hij bleek in 1999, op de Naar-
dereng nabij Huizen op een pad langs een ak
ker een Romeinse munt te hebben gevonden
in sterk gesleten staat -  met een gewicht van
22,56 gram en een doorsnede van 32 mm
(R12). Na enig onderzoek bleek het te gaan
om een sestertius van keizer Hadrianus met
op de keerzijde een zittende Roma met Victo
ria op de hand (Cornucopia) en ovaal schild
(RIC II, nr. 636, groep A, bust-type waar
schijnlijk 'b') die ondanks de slechte conditie
gelukkig toch precies gedateerd kon worden,
namelijk 125-128 n. Chr..

Eind december 2008 is meermaals een be
zoek gebracht aan detectorzoeker Olaf Lan-
gendorff uit Naarden. Gedurende een kwart
eeuw heeft hij relatief veel Romeinse munten
gevonden, alle binnen de gemeente Naarden.
Hierbij zijn zowel munten uit de eerste eeuw
als uit de vierde eeuw. Hieronder worden de
muntvondsten opgesomd (afb. 5):
• In 2007 vond Olaf Langendorff langs het

Gooimeer tussen Naarden en Huizen een
sterk gesleten Romeinse munt (R13). Het
bleek te gaan om een sestertius van keizer
Nero (54-68 n. Chr.; afb. 6). Mogelijk gaat
het hier om type RIC I 178, uit circa 64 n.
Chr., geslagen te Rome met op de keerzij
de onder meer zeven schepen afgebeeld in
de haven van Ostia. Deze haven was voor
de inwoners van Rome destijds essentieel
voor het vervoer van graan uit Egypte
naar Rome. De propaganda op de munt
was hierbij helder: 'Ik - Nero - zorg voor
jullie dagelijkse brood'.10

• Een tweede munt is van dezelfde locatie
afkomstig en betreft een flink gesleten
exemplaar van 7,51 gram met een door
snede van 24 mm (R14). Aan de stand van
de hals van het portret wordt de munt
qua datering in de Flavische periode
(69-96 n. Chr.) gedateerd, mogelijk onder
keizer Domitianus (81-96 n. Chr.).

• Een zeer bijzondere munt van dezelfde lo
catie betreft een gehalveerd Romeins
exemplaar met een vermoedelijke legering

van orichalcum (R15). Het huidige ge
wicht is 7,91 gram, doorsnede 25 mm.
Gelet op het voorkomen betreft dit ver
moedelijk een zogeheten as (AE 25) van
Nemausus met een datering tussen 29-16
v. Chr.. De munt ligt op het snijvlak van
de overgang van Republiek naar het Ro
meinse keizerrijk en zal onder keizer Oc-
tavianus of Augustus zijn geslagen. Het is
hiermee tot dusver de oudste munt die in
het Gooi is gevonden.

• In 2006 werd op een akker aan de Drift-
weg te Naarden een Romeinse munt (R16)
uit de grond gehaald. Het betreft een klein
exemplaar (doorsnede 15 mm, 1,46 gram)
met op de voorzijde een portret kijkend
naar links, omgeven door een parelrand
en op de keerzijde een voorstelling in de
vorm van een letter 'R' (wellicht betreft
dit de achterbenen van een paard), omge
ven door een (parel)rand. Hoewel de pre
cieze determinatie vooralsnog ontbreekt -
mogelijk betreft het een navolging of
'barbaarse imitatie' -  dateert de munt
waarschijnlijk uit de vierde eeuw.

• Een sterk gesleten bronzen munt (R17)

Afb. 5: Enkele van de door Olaf Langendorff gevonden
Romeinse munten met op de voorgrond rechts de munt
van keizer Nero.
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A/b. 6: Voorzijde van een sestertius van keizer Nero (54-
68 n. Chr.), gevonden door Olaf Langendorjf in het
water van het Gooimeer, gemeente Naarden. Op de sterk
gesleten munt is het profiel van keizer Nero te zien.

werd zo'n twintig jaar geleden gevonden
op de akkers van de Naardereng (ge
meente Naarden). De munt heeft een ge
wicht van 1,94 gram en een doorsnede
van 15 mm. Gelet op het voorkomen van
de munt betreft dit vermoedelijk een follis
uit de eerste helft 4e eeuw.

• Een even klein en gesleten muntje (R18)
werd op hetzelfde akkercomplex gevon
den, weegt 0,71 gram en meet eveneens 15
mm. Determinatie is vooralsnog niet ge
lukt, maar het betreft vermoedelijk een fol
lis uit de 4e eeuw.

• Idem voor de volgende munt (R19) met
een gewicht van 1,25 gram en een door
snede van 17 mm. Mogelijk betreft dit een
navolging (type 3) van Constantini uit de
2e helft 4e eeuw.

• Idem voor de volgende munt (R20) die
deels is uitgebroken. Huidig gewicht 2,70
gram, doorsnede 23 mm. Gelet op het
voorkomen betreft dit mogelijk een follis
uit de eerste helft 4e eeuw.

• Idem voor de volgende, volledig afgesle
ten munt (R21) waarvan een klein stukje is

afgebroken. Huidig gewicht 4,56 gram,
doorsnede 27 mm. Onbekende denomina
tie en datering.

• Idem voor de volgende Romeinse munt
(R22) met een huidig gewicht van 3,53
gram en een doorsnede van 25 mm. Onbe
kende denominatie en datering.

O ver de Rom einse m untvondsten  in het
Gooi

Voor de Romeinse tijd valt het aantal vondst-
meldingen van bronzen munten op. Bij de
start van het onderzoek was slechts één munt
(vondst uit 1897) bekend, nu zijn het er 22, al
le de laatste jaren ontdekt met behulp van
metaaldetectoren. Hoewel 22 stuks in absolu
te zin nog altijd niet heel veel is, vallen toch
twee dingen op. Ten eerste de dateringen: er
lijkt een concentratie van muntvondsten te
zijn uit de eerste eeuw n. Chr. en een concen
tratie uit de vierde eeuw n. Chr. Ten tweede
het materiaal: er zijn geen munten gevonden
van edelmetaal.

Ten behoeve van het onderzoek zijn de
munten voorgelegd aan de Romeinse munt-
specialist mevrouw Fleur Remmers. Zij gaf
aan dat het tot nu toe ontstane Romeinse
muntbeeld uit het Gooi zeker niet representa
tief is voor de algehele muntcirculatie ten zui
den van de Limes (de Rijnstreek). Hiervoor
zijn bepaalde periodes te nadrukkelijk aan- of
afwezig. Daarnaast is het opmerkelijk dat de
in het Gooi gevonden munten uitsluitend van
koper/brons zijn in plaats van edelmetaal,
want vooral zilveren munten worden vanwe
ge hun metaalwaarde buiten de Linies gevon
den. Ook blijken vooral de munten van Clau
dius en Nero in de inheemse nederzettingen
ten zuiden van de Limes niet vaak voor te ko
men, terwijl deze in de forten langs de Rijn
wel weer heel gewoon zijn (zo ook de imita-
tiemunt van Claudius uit Huizen-Euken-
berg). Het lijkt erop dat deze specifieke mun
ten door contacten met militairen uit de
forten in het Gooi terecht zijn gekomen. De
gevonden munten van keizer Trajanus en Ha-
drianus blijken zowel in meer Romeinse als
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in meer inheemse contexten voor te komen.
Tot slot zijn de vierde-eeuwse munten zeer
bijzonder te noemen. In het algemeen wor
den er nauwelijks munten van na 235 n. Chr.
gevonden, alleen nog wat munten uit de vier
de eeuw. Vondsten uit de vierde eeuw in
Midden-Nederland zijn meestal uit de perio
de circa 330-340 of 360-370 n. Chr., terwijl de
munten uit Huizen, Loosdrecht en Muider-
berg daar juist precies buiten vallen.11

Conclusie en onderzoeksvragen voor de toe
komst

De regio het Gooi is -  evenals de Utrechtse
Vechtstreek -  archeologisch relatief weinig
onderzocht. Overzichtsartikelen van de tijds
perioden tot en met de vroege Middeleeuwen
zijn niet of schaars voor handen, waardoor
ten onrechte de indruk wordt gewekt dat de
ze regio voor de genoemde perioden weinig
aan archeologische resten te bieden heeft. De
aantallen vondsten, het verspreidingsbeeld
en de nieuw geïnventariseerde vondsten uit
de Romeinse tijd laten nu een meer genuan
ceerd beeld zien waaruit enkele conclusies
kunnen worden getrokken.

Zoals aangegeven was de regio het Gooi
voor aanvang van het onderzoek wat betreft
de Romeinse tijd, een vrijwel Teeg' gebied.
De nu geïnventariseerde vondsten laten een
rijk en zeer interessant beeld zien (ook wan
neer rekening wordt gehouden met een enke
le met stadsafval meegelifte Romeinse munt
in latere perioden), waarbij het erop lijkt dat
de in het Gooi levende bevolkingsgroepen in
een direct contact stonden met de aan de Rijn
gelegerde militairen. Het is goed mogelijk dat
er in de eerste eeuw van de jaartelling ook ge
rekruteerde manschappen afkomstig uit het
Gooi in deze legerkampen zaten. Als dit
klopt, zal een meer intensieve cultuuruitwis-
seling hebben plaatsgevonden. De scherf met
inscriptie is hiervoor een belangrijke aanwij
zing. Ook handelsuitwisseling ligt dan voor
de hand.

Een specifiek onderwerp dat in het oog
springt, is de tot nu toe totale afwezigheid

van munten van edelmetaal. Mevrouw Rem
mers merkte hierover terecht op: Wat is de rol
van dergelijk (koper/brons) geld in het 'harbari-
cwri? Ik ben ervan overtuigd dat dergelijke
muntstukken van koper/brons vanaf de eer
ste eeuw n. Chr. zijn opgenomen in het ruil-
handelverkeer. Het komt me ongeloofwaar
dig voor dat dergelijke munten -  omdat ze
buiten de Romeinse rijksgrens zijn aangetrof
fen -  als amuletten of anderszins zullen zijn
gebruikt. Voorwaarde hiervoor is echter wel
dat dergelijke 'voorwerpen', willen ze een
functie van 'geld' kunnen krijgen, ook inwis
selbaar moeten zijn. Een (regelmatig) contact
met de 'handelscentra' in of bij de Romeinse
forten zal mijn inziens hiervoor een voor
waarde zijn (zie ook hierboven). Opvallend
voor de goed te determineren Romeinse
muntvondsten is de nadruk op de perioden
circa 0-150 n. Chr. en 300-400 n. Chr. Mogelijk
zijn dit ook de periodes dat de regio het Gooi
in de Romeinse tijd bewoond is geweest,
maar om dit aan te tonen zullen meer vondst-
gegevens nodig zijn.

Ook al doordat er niet of nauwelijks ar
cheologische opgravingen hebben plaatsge
vonden in het Gooi naar vindplaatsen uit de
Romeinse tijd, is het de vraag waar de neder
zettingen precies gelegen kunnen hebben. Op
basis van het beschikbare vondstmateriaal
blijkt dat zeer lastig. Daarbij komt dat juist de
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Afb. 7: Voorstelling van Romeinse legerplaats aan de
Rijnmond, Valkenburg, volgens Isings.
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meeste vondsten zijn gedaan in de Gooise na
tuurgebieden, die niet door bouwplannen be
dreigd zijn, waardoor opgravingen achterwe
ge blijven. Plekken waar meerdere scherven
of Romeinse munten zijn gevonden, zijn geen
hard bewijs voor een oorspronkelijke neder
zetting.

De mogelijkheid ervan mag echter niet
worden uitgesloten en het is van belang in
het oog te houden of de nu geïnventariseerde
vondsten samenhang vertonen met toekom
stige vondsten uit deze perioden. Ook de mo
gelijkheid voor het aantreffen van een diver
siteit aan vondsten per locatie is spannend,
want dit kan een sterkere aanwijzing zijn
voor de aanwezigheid van een nederzettings-
terrein. Dus naast munten ook bijvoorbeeld
aardewerk uit dezelfde periode.

Toekomstig onderzoek
Onderzoeksvragen voor de toekomst die be
hulpzaam kunnen zijn bij vervolgonderzoek,
zijn nuttig en nodig, willen we meer te weten
komen over de Romeinse tijdsperiode in het
Gooi. Hierbij een aanzet:
• Wat is de betekenis van het muntspec-

trum ten aanzien van de vermoedelijke
relatie met de aan de Rijn gelegen Ro
meinse fortificaties in de verschillende pe
rioden?

• Kan ten aanzien van de muntstukken het
vermoeden van een geldfunctie worden
bevestigd; blijven vondsten van edelme
taal ontbreken in het Gooise muntbeeld?

• Kan aan de hand van nieuwe vondsten
het vermoeden worden versterkt voor
mogelijke romaniseringsprocessen (lezen,
schrijven, handel, etc.) in het Gooi?

• Klopt het beeld van bewoningsintensiteit
in de perioden 0-150 en 300-400 aan de
hand van het vondstmateriaal uit de Ro
meinse tijd?

• Bevinden zich in het archief van Museum
Hilversum nog andere, niet in het onder
zoek van Wimmers en Van Zweden opge
nomen vondstgegevens over de Romeinse
tijd?

• Waar precies in het Gooi hebben de ne-
derzettingsterreinen gelegen?

De vondstbeschrijvingen uit de Romeinse tijd
die in dit artikel bijeen zijn gezet, laten een
interessant beeld zien van de overgangsperi
ode van de mens in dit gebied naar de hierop
volgende historische perioden waarvan meer
bekend is vanuit geschreven bronnen. Hoe
wel de vondsten een interessant beeld geven,
is het 'plaatje' nog altijd zeer incompleet. We
kunnen nog slechts een klein doorkijkje ge
ven en elke vondst levert meer vragen dan
antwoorden op. Maar hoe meer gegevens,
hoe beter de nieuwe beeldvorming van het
verleden tot stand kan komen. Voor nieuwe
vondstmeldingen houd ik me aanbevolen!

Drs. A nton T.E. Cruysheer studeerde archeolo
gie en prehistorie aan de Vrije Universiteit te A m 
sterdam. Hij is onder meer actief als bestuurslid
van de afdeling 'Naerdincklant -  Archeologie
Gooi- en Vechtstreek' van de 'Archeologische
Werkgemeenschap Nederland'.
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nummer 268 (invnr. 330504) blijkt bij nader in

zien middeleeuws in plaats van Romeins en
valt daarmee af van het toch al korte lijstje.

3. Persoonlijke mededeling via e-mail van Tineke
Looijenga op vrijdag 3 oktober 2008.
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Gooi- en Eemlander een bericht 'Oude Romeinse
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in het nieuws werd gebracht met het oog op
verkrijging van meer vondstgegevens. Deze
aanpak heeft gelukkig inderdaad enkele nieu
we vondstmeldingen uit de Romeinse tijd op
geleverd, waaronder uit Hilversum en Huizen.
Het nieuwsbericht kreeg navolging in lokale
bladen en enkele radiozenders.

5. Cruysheer (2010), p. 74 en 76.
6. Ter Gouw (1898) en De Boer (2002), p. 5-6.
7. Cruysheer (2007), p. 36-37.
8. Determinatie via het muntenbodemvondsten-

forum, 'Literatuur: bijvoorbeeld R.I.C. VII, blz.:
202, no.: 435 P., Zeldzaamheid: C3. Voorzijde:
Borstbeeld met lauwerkrans naar rechts. Om
schrift:" CONSTAN TINVS.AVG.", zonder in
terpunctie. Keerzijde: Victoria optrekkend naar
rechts met trofee in rechterhand en twijg in
linkerhand. Ze trapt met linkervoet op gevan
gene. In afsnede: "PTR wassende maan". Om
schrift: "SAMARIA DEVICTA.", zonder inter
punctie.'

9. Op het volgende forum is de determinatie ver
richt: http: /  /  www.bodemvondstenwereld.nl/
viewtopic.php?f=305&t=3796&p=27903&hi
lit=crispus#p27903 .

10. Zie hiervoor ook het artikel op: h ttp ://
www.nederlandsemunten.nl/Artikelen_over
_munten/Beelden_van_macht_op_Romeinse_
munten/Beelden_van_macht_op_Romeinse_
munten.htm.

11. De gegevens zijn gebaseerd op een persoonlijke
mail van 30 december 2008 van Fleur Rem
mers.
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Het Gooi te grabbel?
Over welvaart, welzijn en welbevinden in het Gooi

jan Vollers

De kwestie is, in hoeverre kan men pleidooien die de Vrienden van het Gooi geregeld
houden om het unieke Gooise cultuurlandschap te bewaren, afdoen als 'elitair'? Erger
nog, als Nimby-gedrag, want zelf mogen de Vrienden wellicht hun schaapjes op het
droge hebben, maar misgunnen zij niet vooral jongere, minder verdienende starters
een betaalbare woning? Neem een modaal verdienende leraar die van buiten het Gooi
solliciteert, hij kan het wel vergeten zo'n woning te vinden. Bovendien, zo hoor je
soms in één adem zeggen, het Gooi vergrijst in aanzienlijk tempo en straks zijn al die
ouderen sterk aangewezen op thuiszorg en verpleeghuizen, maar nu al zijn er hier te
weinig verzorgenden. Waar zouden zij nog betaalbare woningen moeten vinden? De
gegoede Gooise burgers willen ook veilig wonen, maar evenzo dreigt er een tekort aan
politieagenten. Waar moeten we die straks vandaan halen? Zo worden vele
bestuurders en plannenmakers al jaren gestimuleerd toch maar een volgend
bouwprogramma te ontwikkelen. En in het geven en nemen, zoals het gaat in de
gemeentelijke politiek, komen er dan weer een paar contingenten woningen voor
starters en senioren. Om het financieel haalbaar te maken zijn er uiteraard ook
woningen voor de bovenmodalen en komt het geheel vaak rond met een randje heel
dure woningen. Tot slot, als de gemeenten het niet zelf doen, zit de provincie ze wel
achter de broek om hun targets te halen, gezien de bouwtaakstelling die deze zichzelf
en de gemeenten heeft opgelegd.

Respectabele bondgenoot
De Vrienden van het Gooi (VVG) bindt al ve
le jaren met wisselend succes de strijd aan te
gen deze gang van zaken. In het bureau
Triple E van geograaf Tom Bade, dat in op
dracht van de W G  het rapport Te Gooi, te
grabbel en ten goede1 schreef, heeft zij een res
pectabele bondgenoot gevonden. Ik kom later
nog terug op de houdbaarheid van de opvat
ting van de VVG, dat het maar eens afgelo
pen moet zijn met de bouwambities van ge
meenten waarmee vooral projectontwikke
laars handig aan de haal gaan onder het mom
dat er anders te weinig wordt gedaan voor
jongeren en mensen met een smallere beurs.

Een andere vraag: mogen sommige streken
van Nederland zich dan niet gunstig onder
scheiden, omdat ze meer woonkwaliteit heb
ben dan andere? Men zou ook kunnen zeg
gen, laten die andere regio's zich dan méér in
spannen aan hun woonklimaat ook kwaliteit
toe te voegen. En prik tegelijk de waan door
waarin de representanten van het korte-
termijn-belang, die in het plaatselijk bestuur
de scepter zwaaien, leven.

Wie zijn dan die tegenstanders van de
VVG? Dat is de vraag die bij een ieder -  en
ook bij mij -  opkomt, wie probeert Bade c.s.
een lesje te geven? De lezer van zijn rapport
wordt enigszins heen en weer geslingerd tus-
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sen het gevoel dat hij een wetenschappelijk
onderbouwde verhandeling onder ogen heeft
dan wel een essay met een boodschap waar
de auteurs naartoe wilden redeneren. Dat de
ze boodschap in lijn is met die van de op
drachtgever van dit rapport, namelijk de be
langenvereniging VVG, was te verwachten en
maakt wellicht de lezer op voorhand achter
dochtig. Zulke vooringenomenheid zou mis
plaatst zijn. De lezer van zijn rapport vindt in
de analyse genoeg objectiveerbare gegevens,
voordat de conclusies aan bod komen die lei
den tot een onmiskenbare boodschap aan alle
beleidsmakers, aan de sleutelfiguren in de
ruimtelijke ordening en aan alle bestuurders.
Zijn dit dan misschien de voornaamste tegen
standers tot wie de rapportschrijvers én de
VVG zich richten?

De toets die uiteindelijk telt, is of de auteurs
ons op een overtuigende wijze met dit rap
port in de gelegenheid stellen onderscheid te
maken tussen analyse en boodschap.

Wat is de Gooise natuur ons waard?
De opdracht voor Triple E luidde om de ba
ten van de natuur als cruciale factor voor het
bovengemiddeld gunstige woon- en vesti
gingsklimaat in het Gooi te becijferen. Welke
geldstromen zijn daarmee gemoeid? Houden
besluitvormers daar voldoende rekening
mee? Een groot deel van de hoge omzet van
aanwezige bedrijven en de waarde van hui
zen blijken aan de post 'natuur en landschap'
te kunnen worden toegeschreven.

Er is kwantitatief namelijk meer natuur
(39 %) dan gemiddeld in Nederland (15 %).

IJ meer
Diemen.

Ve,
Plan Bloemendaler Polder

Weesp-
Plannen Bloemendalerpolder en KNSF (uit: Startnotitie Planstudie Schiphol-Amsterdam-Almere, Rijkswaterstaat
2004; bewerking TVE).
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Spanning tussen harde en zachte economie, A l  over de
Vecht.

En zeker meer dan elders in de Randstad
(9,4%)- Dit ondanks de paradox dat we tevens
te maken hebben met een zeer verstedelijkt
gebied (17 mensen per ha) vergeleken met het
gemiddelde aantal inwoners van 4,9 per ha in
Nederland, maar ook dichter bevolkt dan de
Randstad (9,4 per ha).

Bekend is de uitdrukking illusielandschap,
een landschap dat ervoor zorgt dat, zoals Ba
de c.s. het stelt, voor bewoners en recreanten
'de drukte van de stad ver weg lijkt en zij het
avontuur van de natuur dichtbij huis kunnen
beleven' (p. 24). Meer nog, het zijn vooral de
kwaliteit van gevarieerde natuur met landgoe
deren, bossen, heidevelden, zandverstuivin
gen en natuurlijk water, én een belangwek
kende cultuurhistorie zoals van een aantal
musea van naam en beschermde vestingste
den Naarden en Weesp, die tezamen aan de -
goed toegankelijke -  groene infrastructuur
meerwaarde verlenen.

Berekeningen leveren indrukwekkende
cijfers op van wat de natuurgerelateerde om
zet is voor bedrijven (€ 120.045.000 in 2009)
respectievelijk wat de meerwaarde (natuur-
en erfgoedgerelateerd) is van woningen in
het Gooi (€ 1.234.786.000; p. 31). In een eerde
re, uitvoerige studie uit 2006, Het groene geld
onder de Gooise matras, had Triple E de toege
voegde waarde van groen voor woningbezit
ters al eens geschat op 1,1 miljard euro op
jaarbasis.

Niet toevallig blijkt deze benadering

schatplichtig aan de nestor van de Neder
landse economie, emeritus hoogleraar Arnold
Heertje, aan wie werd gevraagd het voor
woord te schrijven bij Te Gooi, te grabbel en ten
goede. Of moeten we zeggen -  ondanks zijn
hoge leeftijd -  'enfant terrible', gezien de nog
steeds onterechte, lauwe receptie van zijn
economiebegrip? Heertje ergert zich al jaren
aan vakgenoten die 'economie' verengen tot
'financieel'. Het brede welvaartsbegrip omvat
immers alle vormen van behoeftebevrediging
die een beslag leggen op schaarse middelen.
Zie bijvoorbeeld zijn recente Echte economie,
Thijmgenootschap, Valkhof Pers, le druk
2006.

Knabbel- en kansenkaart
Zonder analyse van bestaande kwaliteiten -  de
sterke punten waardoor het Gooi nu nog
steeds een geliefd vestigingsgebied voor be
drijven en aantrekkelijk woongebied is -  kan
er geen sterk ruimtelijk en economisch inves
teringsklimaat van de grond komen. Bestuur
ders kiezen nu te vaak voor de makkelijke
weg. Ze horen inmiddels wel te weten dat de
bevolking terugloopt, maar doen alsof hun
neus bloedt. Gemeenten toucheren liever on
middellijke inkomsten uit nieuwbouw en be
drijventerreinen, spelen liever grondbedrijfje,
dan dat ze zich inspannen om de kwaliteit te
versterken van de groene trekkers en van de
erfgoed-highlights die er zijn.

Om dat duidelijk te maken, komt Bade
c.s. de verdienste toe dat hij op één overzich
telijke kaart inzichtelijk maakt welke verdich
tingen, transformaties, nieuwe wegen en
uitbreidingen van bestaande publieke en
commerciële voorzieningen bij plannenma
kers nu leven. Kernen worden verdicht maar
ook randen worden volgebouwd. Er wordt
tegelijk zó geknabbeld aan bestaand groen
dat grote waakzaamheid is geboden, omdat
alle ambities tezamen, zo'n 36 in totaal, tot
een onherstelbaar verlies leiden van het be
staande. Daar zitten kleine plannen tussen.
Maar ook zo'n megaproject van 2500 huizen
in de Bloemendalerpolder die Weesp aaneen
rijgt met Muiden. Onvermeld in dit rapport,
merkwaardig eigenlijk, blijft dat Muiden bo-
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vendien op het KNSF-terrein van de provin
cie krijgt opgelegd 1250 huizen bij te bouwen,
wat zal leiden tot meer dan een verdubbeling
van het huidige aantal inwoners.

Tegenover de Knabbelkaart plaatst het rap
port de Knnsenknart. Waarom niet het herge
bruik van bestaande bedrijventerreinen
voortvarend aangepakt? Wonen boven win
kels, aanpassing van grote woningen voor
meer ouderen, nieuwe functies toevoegen
aan bestaande groene voorzieningen, terug
brengen van cultuurhistorische structuren zo
als in de Vogelbuurt in Hilversum. Zo biedt
het rapport tal van wenkende alternatieven.

Het verst (?) gaat het voorstel in het Gooi
een Nationaal Park in te stellen om de aanwe
zige natuurgebieden een grotere bescher-
mingsstatus te geven, maar vooral om aan te
sluiten bij het bestaande Nationaal Park
Utrechtse Heuvelrug waarmee het geogra
fisch al één geheel vormt. Berekend wordt
dat zo'n status meteen eenmalig een toege
voegde waarde van 3% van onroerend goed
oplevert (p. 58).

Terugloop bevolking
Het is bekend en het wordt door Bade nog
eens nadrukkelijk in een apart hoofdstuk uit
de doeken gedaan, woningbouw is vooral ge
baseerd op 'oud denken'. Indicatoren als
woonwensen, woningbouwprognoses en eco
nomische productie bepalen wat en hoeveel
er wordt gebouwd.

Terwijl in de directe omgeving stevig
wordt ingezet op massabouw (Almere, Am
sterdam, Utrecht), is in absolute zin bouwen
voor uitsluitend de inwoners uit het Gooi
overbodig. Met ook nog forse woningbouw
in de Bloemendalerpolder en Muiden komt er
op het Gooi extra druk. Het hogere rende
ment van wonen in het Gooi is er nü, doordat
mensen er het wonen nu eenmaal aantrekke
lijker vinden dan in Almere of Leidse Rijn.

Het Gewest Gooi- en Vechtstreek publi
ceerde een aantal jaren geleden een studie die
moest uitwijzen dat er nog geen sprake van
kon zijn dat de behoefte aan woningen in het
Gooi terugliep, ondanks de bevolkingskrimp.
Weliswaar gaf men toe dat die bevolkingsaf

name zich ook in dit deel van de Randstad in
lichte mate zou voordoen, maar dan wel min
der dan in de verre provincies Limburg en
Zeeland waar die nu al optreedt. Vooral door
gezinsverdunning, echtscheidingen en het
groeiende aantal zelfstandig wonende alleen
staande ouderen, blijft er ook op termijn be
hoefte aan nieuwbouw (rapport Krimp? In de
Gooi en Vechtstreek? RIGO, 2008).

Kortom, het aantal huishoudens zal naar
verwachting blijven toenemen, het aantal in
woners niet. Aangezien, zo redeneert men, de
ze regio altijd (?) aantrekkelijk zal blijven,
zullen er ook geen 'afzetproblemen' zijn on
danks concurrentie uit bijvoorbeeld Almere
dat flink gaat bouwen. Als dit geen self fulfil
ling prophecy is? Immers, men kan ook rede
neren, als er minder wordt gebouwd, ver
schuift ook de woningvraag naar de buren.
Als er wordt doorgebouwd, loopt het vol met
mensen van elders. Suburbanisatie gaat door,
vooral ten koste van inspanningen van de ge
meente Amsterdam de eigen stad het stedelij
ke woonklimaat te geven dat ze verdient.
Grof gezegd, de rijken trekken weg en de ar
men blijven achter. Zie bijvoorbeeld het ge
luid van Amsterdamse planologen tegen de
doorgaande trend nieuwe uitleglocaties in
het oosten en zuiden te plannen in plaats van
in het centrum en noorden (NRC Weekblad,
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Luchtfoto van de Bloemendaler polder en het KNSF-
terrein (bron: Google-Earth).
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11 September 2010). De strekking van dit arti
kel: bouwen in het oosten en in Almere leidt
tot ongebreidelde suburbanisatie en viermaal
zoveel verkeersbewegingen als bouwen in
het stedelijke centrum met uitbreidingsmoge
lijkheden op verlaten industrieterreinen rich
ting Zaanstad.

Terug naar het Gooi. Neem Hilversum:
het inwonertal van de gemeente daalde in de
20eeeuw sterk, van honderdduizend in 1958
tot minder dan tachtigduizend in 1999 en
sindsdien nam het aantal weer toe tot 84.573
op 1 januari 2010 (bron: CBS). De Gooise ge
meenten hebben met succes eertijds gelobbyd
om in de nieuwe Flevopolder voor Gooiers
woningen te bouwen in plaats van alle aan
dacht en geld uit te laten gaan naar de inpol
dering van de Markerwaard. Het Rijk gaf
hieraan gehoor en Almere kreeg nadrukkelijk
de opdracht met name voor Gooiers te gaan
bouwen. Ook weken vele Hilversummers uit
naar de nog onbebouwde Hilversumse Meent
en de Huizer meenten.

De woningallocatie werd zo om de jaren
'70 en '80 door het Gewest voorlopig
'opgelost'. Het Gewest presenteerde in 2003
een Regiokaart 2015 met alle toen bekende
ruimtelijke plannen. De kaart toont aan dat
de regio ruimtelijk gesproken nog niet 'op
slot' zit, maar dat vanaf 2015 de uitbreidings
mogelijkheden in de regio zeer schaars zijn
geworden, aldus het Gewest.

Forenzen
Het Gooi is van oudsher een typisch foren-
zengebied. Maar in tweeerlei zin: in alle
Gooise gemeenten is het percentage van de
beroepsbevolking dat als forens kan worden
aangemerkt hoog, alleen in Hilversum is het
gelijk aan het Nederlands gemiddelde. Te
vens werken veel mensen in het Gooi die hier
niet wonen. Daardoor blijkt de productiviteit
in het Gooi desondanks aanmerkelijk hoger
dan elders. Het levert een nieuwe stedelijk
heid op -  hier verscholen in mooi natuur
schoon -  passend bij een trend die je ook
terugziet in nieuwe uitlegwijken met veel fo
renzen zoals Kattenbroek in Amersfoort en
Hoofddorp.

Buitenwijkers en nomaden zijn termen die
planologen daarvoor hebben bedacht (zie
A. Reindorp, V. Kompier, S. Metaal, I. Nio en
B. Truijens -  Buitenwijk, stedelijkheid op afstand.
NAI uitgevers, Rotterdam 1988).

Boodschap
Het rapport-Bade toont aan dat investeren in
de kwaliteiten van het Gooi de regio ten goe
de komt zonder dat het ten koste gaat van de
vitaliteit. De recreatiebehoefte van bewoners
van wie een groot deel overdag buiten deze
streek werkt, zal nog toenemen. Maar ook de
toename van niet meer werkenden kan de
groene infrastructuur nieuwe economische
mogelijkheden bieden: horeca, zorg, welzijn
en zakelijke dienstverlening profiteren daar
van. De vergrijzing die ook in onze regio
vaak als probleem wordt benoemd, is niet al
leen een kostenpost.

De boodschap: zet in op de Kansenkaart
die structureel meer te bieden heeft dan op
kortstondig gewin zoals dat lokt op de Knab-
belkaart. Dat heeft Bade c.s. overduidelijk aan
getoond.

Jan Vollers is voorzitter van de Stichting Tussen
Vecht en Eem (TVE).

Noot

Tom Bade, Reinier Enzerink, Berend van Midden
dorp en Gerben Smid, Te Gooi, te grabbel en ten goede
-  Over Welvaart, welzijn en welbevinden in het Gooi,
uitgave van Kenniscentrum Triple E, Arnhem 2010,
ISBN/EAN: 978-90-8942-006-0.

Te Gooi, te grabbel
Over welvaart, welzijn en welbevinden in het Gooi
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Boekbesprekingen

In d' Lonsvaerder
Bewoningsgeschiedenis van een
oude boerderij

In de jaren 2001-2003 waren ruim twintig le
den van historische verenigingen en andere
geïnteresseerden bezig met een uitgebreide
inventarisatie van alle boerderijen van vóór
1940 in het gebied tussen Vecht en Eem. In
het artikel Burgers, boeren en buitenlui op zoek
naar oude boerderijen -  Het boerderijenproject
van TVE in het Boerderijennummer van dit tijd
schrift (mei 2003) heb ik verslag gedaan van
het onderzoek. Het artikel eindigt met het
goede voornemen om na de inventarisatie
ook aan bewoningsgeschiedenis te gaan
doen.

Van dit goede voornemen is niets terecht
gekomen. In TVE-verband heeft geen onder
zoek naar bewoningsgeschiedenis meer
plaats gevonden. Daarom ben ik buitenge
woon blij met het onderzoek dat Ineke de
Ronde en Bert Bos hebben gedaan naar de
fraaie boerderij met de intrigerende naam In
d' Lonsvaerder aan de Beresteinseweg in Hil
versum. Drs. Bert Bos is historisch-geograaf
wiens voorouders een tijd in de boerderij
hebben gewoond; Ineke de Ronde is actief als
lokaal-historisch onderzoeker en publicist in
de historische kring Albertus Perk en in TVE-
verband. Zij troffen elkaar toevallig in het
Hilversums archief en besloten in onderlinge
taakverdeling de geschiedenis van de boerde
rij te gaan schrijven.

In veel opzichten is hun onderzoek voor
beeldig. Het verhaal waaiert breed uit. Niet
alleen de boerderij zelf en haar bewoners en
eigenaars vanaf ca. 1725 komen uitgebreid
aan bod, maar ook de geschiedenis van het
natuurlandschap waarin de boerderij zich
bevindt, de aanleg van de Gooise Vaart die
voor het huis langs loopt en de stichting van
's-Graveland die voor de geschiedenis van
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In  cl’ L onsvaerder

het betreffende gebied zo belangrijk was.
Nog altijd zijn bij het huis historische afbake-
ningstekens tussen Hilversum en 's-Grave-
landse landhuizen te vinden, zoals een grens
paal en resten van een scheidingswal.

In kort bestek krijgen wij als lezers inzicht
in de landschappelijke en historische context
van de boerderij, zoals een samenvatting van
de invloeden die het pleistoceen en het holo-
ceen op het omringende landschap hebben
gehad en de toestand van het Gooi vóór 1600.
De mogelijkheden en onmogelijkheden van
een boerenbedrijf worden immers fundamen
teel bepaald door de natuurlijke omgeving.
Ook de veranderingen die zich in de 19e
eeuw in het landschap en de agrarische sector
hebben voorgedaan worden beschreven.
Na de Tweede wereldoorlog ging het Gooi
steeds meer zijn plattelandskarakter verlie-
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zen. Agrarische gronden werden onteigend
en bestemd voor industrie- en sportterreinen.
De boeren verdwenen steeds meer uit beeld.
In d'Lonsvaerder bleef nog tot ca. 1970 een vol
waardig bedrijf, tot onteigening van de grond
daar definitief een eind aan maakte.

Naar het rijk der fabelen
In het boekje worden enkele hardnekkige
verhalen over de boerderij naar het rijk der
fabelen verwezen. In de gevel zit een steen
met het jaartal 1673, wat suggereert dat de
boerderij uit die tijd zou stammen. Maar de
onderzoekers tonen aan, dat dat onmogelijk
is en dat het huis pas tegen 1720 gebouwd
kan zijn. Ook het verhaal dat Cornelis Tromp
het huis zou hebben laten bouwen, klopt in
het geheel niet. Een mysterie blijft de naam
'In d'Lonsvaerder'. Het gebouw heette eerst
het Heydens Huysje; pas in de jaren vijftig van
de 19e eeuw duikt voor het eerst de naam In
d'Lonsvaerder op in een huurcontract. Tegen
die tijd ook is het Heydens Huysje omge
bouwd tot boerderij. De huidige eigenaar-
bewoonster heeft het huis van binnen geheel
opnieuw laten inrichten, wat prachtige ruim
tes heeft opgeleverd. Uiterlijk is het huis een
fraaie hoeve gebleven; niet alleen heel aange
naam om in te wonen, maar ook om er als
passant even met genoegen naar te kijken.

Het rijk geïllustreerde boekje (80 pagina's)
geeft een uitstekend beeld van de boerderij,
haar eigenaars en bewoners en de landschap
pelijke en historische context. Er is ook wel
wat op aan te merken. Niet altijd zijn taal en
stijl helemaal correct, ook al heeft een tekst
bureau de eindredactie gevoerd en algemeen-
historische gegevens zijn soms niet zo precies
geformuleerd. In het laatste hoofdstuk duikt
de term 'Saksische boerderij' weer op, hoewel
al lang geleden, onder andere in TVE, is aan
getoond, dat dat begrip voor het Gooi in het
geheel niet past. Maar gelukkig eindigt dit
hoofdstuk met de zakelijke constatering, dat
het om een zogenaamd 'langhuis' gaat. Ove
rigens doet deze kritiek niets af aan de bete
kenis van het onderzoek en de neerslag daar
van in de publicatie. Ik hoop, dat veel men
sen het boekje zullen lezen en dat dit voor

beeld van uitstekende bewoningsgeschiede-
nis tot veel meer van dit type onderzoek tus
sen Vecht en Eem zal stimuleren.

Henk Michielse

Bert Bos en Ineke de Ronde, In d’Lonsvaerder, Hil
versum 2010. Het boek kost € 14,95 en is verkrijg
baar bij Museum Hilversum (excl. verzendkosten
€ 1,76).
Donateurs van TVE kunnen het boek ook bestellen
bij TVE tegen een gereduceerde prijs, door overma
king van € 13,45 + € 1,76 verzendkosten op reke
ningnummer 3892084 t.n.v. Penningmeester TVE,
met vermelding 'Boerderijboek' + eigen adres.

Keizer, koning, admiraal

De ondergang van het Koninkrijk
Holland 200 jaar geleden

In TVE van december 2009 werd in het artikel
Een monument voor Kraijenhoff uitvoerig aan
dacht besteed aan het proefschrift van
Wilfried Uitterhoeve over de ook in onze re
gionale geschiedenis bekende generaal, wa
terstaatkundige en fortenbouwer Cornelis
Kraijenhoff. Deze patriot, die onder vijf rege
ringsvormen actief was, diende ook als minis
ter van oorlog onder onze eerste maar lang
niet slechtste koning, Lodewijk Napoleon.

Als een soort spin off van zijn proefschrift
heeft Uitterhoeve nu een vlot leesbare studie
geschreven over de spannende negen maan
den (november 1809 - juli 1810) die uitmond
den in de totale ondergang van het Konink
rijk Holland en de annexatie van Holland
zoals Nederland toen heette door Frankrijk,
nu ruim tweehonderd jaar geleden. De keizer
in de titel is uiteraard keizer Napoleon Bona
parte, de koning is zijn jongere broer Lode
wijk Napoleon, koning van Holland, en de
admiraal is Card H. VerHeull, Hollands am
bassadeur in Parijs. Deze VerHeull staat ook
voor enkele andere ministers van de koning,
zoals zijn minister van oorlog Kraijenhoff en
de minister van buitenlandse zaken Willem F.
Röell.

Het boek is vlot geschreven, bijna in re-
portagestijl en is, meer nog dan het proef-
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schrift over Kraijenhoff, heel goed leesbaar.
Uitterhoeve put voor zijn relaas vooral uit
brieven, zoals de briefwisseling tussen keizer
en koning en die tussen Röell en zijn collega
Paulus van der Heim, minister van marine en
bij afwezigheid van de koning voorzitter van
de ministerraad. Het boek staat vol goedge
kozen saillante citaten, die inzicht geven in de
opvattingen, de gemoedsgesteldheid en als
het de keizer betreft ook kwaadaardigheid
van de briefschrijvers. Eenmaal citeert Uitter
hoeve een brief van Napoleon aan de koning
in extenso, bijna zes pagina's lang, zonder
toelichtende opmerkingen, en dat is mij wel
net iets te veel van het goede.

Politieke thriller
Uitterhoeve noemt het negen maanden du
rende lijdensverhaal van Holland en zijn ko
ning een 'ware politieke thriller', vol ‘verraad en
trouw, hoop en wanhoop, kat en muis, affectie en
calculatie, trouwhartigheid en dubbelhartigheid,
defaitisme en vastberadenheid' en zo leest het
boek ook. Het is de deerniswekkende ge
schiedenis van onze eerste koning, die trouw
hartig het beste met ons land voor had en
daarom ook door zijn broer aan de kant werd
geschoven. Napoleon wilde de totale inscha
keling van ons land en zijn vermogens -  die
'volgevreten Hollanders' zoals hij onze voorou
ders vriendelijk noemde -  in de keizerlijke
politiek en zijn broer stond dat in de weg.

Koning Lodewijk zat in een onmogelijke
positie. Hij was oprecht begaan met zijn nieu
we land en deed alles om de Nederlandse
economie en zelfstandigheid te beschermen,
maar hij had zijn koninkrijk ook geheel en al
aan zijn broer te danken en kon uiteindelijk
dan ook niets anders doen dan toegeven.
Eerst het afstaan van Brabant en Zeeland en
tenslotte van zijn hele koninkrijk. Napoleon
liet Franse troepen Amsterdam bezetten en
eiste van zijn broer, dat hij in vol ornaat de
parade zou afnemen. Lodewijk weigerde en
onttrok zich aan het allervernederendste ritu
eel door als koning af te treden en stiekem
het land te verlaten. Hij en Napoleon zouden
elkaar nooit meer zien.

De wankelmoedige koning kon niet an-
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Uitterhoeve
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ders doen dan stap voor stap te wijken voor
de steeds wurgender eisen van zijn broer de
keizer, voor de 'pressie, intimidatie en mili
taire dreiging'. Hij formuleerde zelf uitste
kend zijn dubbelzinnige positie in een brief
van 18 januari 1810 aan Napoleon: Ik zal met
berusting afwachten al hetgeen Uwe Majesteit zal
behagen aan Holland toe te staan, en ik zal mij tot
het einde kwijten van de op mij rustende taken en
verplichtingen tegenover mijn volk en Uwe Ma
jesteit.

Enkele ministers konden de verplichtin
gen jegens het Nederlandse volk wel veel
standvastiger behartigen dan de koning. Kra
ijenhoff had de Hollandse Waterlinie in wer
king willen zetten, maar werd door de ko
ning teruggefloten en op bevel van Napoleon
ontslagen als minister van oorlog. Standvas
tig vooral was Röell, die al die maanden in
Parijs verbleef en zijn uiterste best deed om
de koning te bemoedigen en zijn collega-
ministers te informeren en op één lijn te hou-
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den, al had hij het soms zelf te kwaad. Toen
hij in mei 1810 te horen kreeg, dat de diplo
matieke betrekkingen tussen Frankrijk en
Holland zouden worden 'gedegradeerd'
kreeg hij tranen in zijn ogen, zoals de Franse
ambassadesecretaris optekende. Maar zijn
standvastigheid was tevergeefs. Holland
werd bij Frankrijk gevoegd, waarna allerlei
gehate maatregelen werden doorgevoerd, zo
als de scherpe handhaving van de blokkade-
politiek tegen Engeland, de dienstplicht en de
tiërcering van de staatsschuld, die de toch al
miserabele financiële positie van veel particu
lieren en openbare instellingen zoals de ar
menzorg totaal ruïneerde.

Over de drie jaar dat Nederland bij Frank
rijk hoorde gaat het boek van Uitterhoeve
niet. Maar we weten allemaal wel hoe het af
liep. Nadat de Fransen in 1813 waren vertrok
ken en Kraijenhoff ondermeer Naarden had
bevrijd, werd Nederland weer een zelfstan
dig koninkrijk, nu niet meer onder Lodewijk
Napoleon, maar onder de Oranjes die nog
maar pas, in 1795, zo smadelijk door de Patri
otten waren weggestuurd.

Henk Michielse

Wilfried Uitterhoeve, Koning, keizer, admiraal. 1810
De ondergang van het Koninkrijk Holland, Nijmegen
2010, Uitgeverij Vantilt, ISBN/EAN 978-94-6004-
045-0, paperback, prijs € 19,95.

De Geer & Comenius
Wapenhandelaar en pacifist

Een van de dingen rond Comenius die mij al
een tijdje intrigeren, is zijn relatie met Louis
de Geer (1587-1652). Hoe kon de vrome
vreedzame vluchteling Comenius bevriend
zijn met de grootste Europese wapenhande
laar van de Gouden Eeuw?

Deze vraag wordt niet expliciet aan de or
de gesteld in het boekje over de familie De
Geer en Comenius, dat dit jaar door het Co
menius Museum is uitgegeven Het geslacht De
Geer -  patriciërs ten tijde van Comenius en enkele
aspecten van hun wederzijdse betrekkingen van

Het geslacht De Geer

Patriciërs ten tijde van Comenius en enkele aspecten
van hun wederzijdse betrekkingen

Vladimir Hobrlant

Vladimir Hobrlant, maar er zijn wel wat aan
wijzingen in te vinden. Ik trof er een drietal.

Ten eerste waren zowel de De Geers als
Comenius vluchtelingen omwille van het ge
loof. Louis de Geer hielp graag protestantse
vervolgden. Daarnaast had hij een pragmati
sche reden om contact met Comenius te zoe
ken. De Geer maakte zijn fortuin vooral in
Zweden, waar hij grote landgoederen ver
wierf en koper- en ijzermijnen exploiteerde,
die hem in staat stelden op grote schaal ka
nonnen en ander wapentuig te fabriceren en
te verhandelen. Hij had volgens Hobrlant be
hoefte aan 'betrouwbare, godsdienstige en
deugdzame werknemers' uit heel Europa en
toen hij hoorde over de pedagoog Comenius,
hoopte hij van hem praktische didactische
werken te krijgen. Comenius werd naar Zwe
den gehaald om het onderwijs te verbeteren,
al ging De Geer zich wel een beetje ergeren,
doordat de geleerde niet praktisch genoeg
was naar zijn zin. Ten derde omringden de
De Geers zich graag, zoals zovele patriciërs
uit de zeventiende eeuw, met geleerden van
internationale faam. En voor de berooide bal-
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ling Comenius zat er niets anders op dan de
bescherming te zoeken van hoge en rijke, he
ren.

Ook de zoon van Louis de Geer, Laurens
(1614-1666), had belangstelling voor Comeni
us en ondersteunde hem, evenals zijn zoon
Gérard de Geer (1642-1687), die een landgoed
in Naarden bezat en connecties had met de
Waalse Kerk daar. Via deze lijn is het ver
klaarbaar, dat Comenius in 1670 werd begra
ven in de Naardense Waalse kerk, nu het Co
menius Mausoleum, en niet in zijn woon
plaats Amsterdam.

De auteur, Vladimir Hobrlant, vluchtte in
1967 uit Tsjechoslowakije naar Nederland en
is sinds 1976 betrokken bij het Comenius
Museum en Mausoleum. Hij heeft geen we
tenschappelijke studie geschreven, eerder een
kroniekje van circa 80 pagina's, dat in chrono
logische volgorde en soms wat fragmenta
risch een aantal achtereenvolgende leden van
de familie De Geer behandelt en in het bijzon
der ook hun relatie met Comenius. Hobrlant
beheerst begrijpelijkerwijs niet alle finesses
van de Nederlandse geschiedenis. Zo kende

de Republiek der Verenigde Nederlanden
geen 'vrijheid van godsdienst' zoals hij
schrijft, maar slechts vrijheid van geweten,
overigens ook al een grote prestatie in die tij
den van gesloten confessionele fronten. In
1602 werd niet de West-Indische Compagnie
opgericht maar de veel belangrijkere VOC; de
WIC volgde pas in 1623.

Het boekje is leesbaar geschreven, al sche
mert er zo nu en dan een andere taal door het
Nederlands heen. In een bijlage staat de gene
alogie van 19 generaties De Geers, beginnend
met sire Floris van Hamal (1130-1192) en ein
digend met de De Geers uit de achttiende
eeuw, ook al existeert de familie tot op de dag
van vandaag en poseert Hobrlant op de ach
terkaft samen met een hedendaagse nazaat,
Ursul de Geer. Een korte literatuurlijst sluit
het met mooie kleurenportretten geïllustreer
de boekje af.

Vladimir Hobrlant, Het geslacht De Geer -  Patriciërs
ten tijde van Comenius en enkele aspecten van hun we
derzijdse betrekkingen, Naarden 2010. Verkrijgbaar
bij het Comenius Museum, 110 p., prijs € 14,00.

NIEUW: Fietsen met de Canon tussen Vecht en Eem
Alle te bezoeken cultuur-historische bezienswaardigheden op één kaart

Binnenkort verschijnt een Fietskaart met alle interes
sante plaatsen, vermeld in het boek Historische Canon
tussen Vecht en Eem, dat TVE in 2009 uitbracht.
Deze kaart is een los supplement bij deze Canon.

Alle in de Historische Canon genoemde ‘te bezoeken
plaatsen' zijn vaak gemakkelijk op de fiets te bereiken.
Met één oogopslag is te vinden waar deze plaatsen
liggen. Bovendien is het fietsknooppunten-netwerk
ingetekend. Formaat: 12 x 21 cm gevouwen en
84 x 95 cm uitgevouwen.

Nu al te bestellen door overmaking van € 5,95 (incl. verzendkosten) op ING rekening
3892084, t.n.v. Tussen Vecht en Eem te 1404 AD Bussum.
De kaart wordt rond 1 februari 2011 uitgebracht.

r ;, .u .
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Land, water en muziek
Een uitbundige lustrumviering van TVE

Henk Michielse

Ruim twee weken lang zijn de TVE-ers druk geweest met de viering van het veertig
jarig bestaan. Eerst werd het boek over water tussen Vecht en Eem aangeboden aan
Johan Remkes, Commissaris van de Koningin in Noord-Holland, daarna werd het
eigenlijke lustrum gevierd met een indrukwekkend concert in de Grote Kerk van
Naarden en tenslotte vond het symposium over land en water plaats in Muiden.

Boekpresentatie
De presentatie van het boek over de geschie
denis en actualiteit van het water in ons ge
bied werd op 30 september gehouden op een
wel heel bijzondere locatie: het Muiderslot.
Mooiere plaats voor zoiets is niet denkbaar,
een fraai middeleeuws kasteel binnen grach
ten, gelegen vlak naast de Vecht en de vroe
gere Zuiderzee, dat ook mooi aansloot bij een
van de thema's uit het boek 'Water als ver
dedigingsmiddel'. Prof. Jelle Vervloet uit Wa-
geningen begon met een indringend betoog

.  . .

Maud Arkesteijn, voorzitter van De Vrienden van het
Gooi, biedt het eerste exemplaar van het waterhoek aan
aan de Commisaris van de Koningin in Noord-Holland,
Johan Remkes, geassisteerd door de voorzitter van TVE
Jan Vollers en de twee hoofdredacteuren (foto Erik van
Wijland).

over de betekenis van water voor ons gebied
en in het bijzonder over zijn thema in het
boek: de middeleeuwse veenontginningen.
Daarna bood Maud Arkesteijn geassisteerd
door de voorzitter van TVE en de beide
hoofdredacteuren het boek namens TVE en
de Vrienden van 't Gooi aan aan de Commissa
ris, die op zijn beurt vrij uit het hoofd ant
woordde met een kernachtig dankwoord. De
aangename bijeenkomst, van bestuurders en
redactieleden van TVE en de Vrienden van
‘t Gooi en voor de auteurs van het boek, werd
afgesloten met een lunch en het heffen van
het glas.

Concert en lustrumreceptie
Drie dagen later vond het lustrumconcert
plaats in een volle Grote Kerk te Naarden, ge
volgd door een genoeglijke receptie. Er was
gekozen voor muziek van een wel heel bij
zondere componist, de Zwitser Frank Martin,
die lang in Naarden heeft gewoond. Ferry
Jongbloed, secretaris van de Frank Martin
Stichting leidde het concert in met een levens
beschrijving van de componist en een intro
ductie op de uit te voeren muziek: de Pas-
sacaille pour orgue, de Sonata da chiesa per flauto
e organo, Drey Minnelieder für Sopran und Kla
vier en Trois chants de Noël, uitgevoerd door
de sopraan Reina Boelens, organist Wybe
Kooimans en fluitist Dick de Reus. Heel bij-
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zonder was ook, dat het concert werd bijge
woond door de vijfennegentigjarige Maria
Martin, de weduwe en twee dochters van de
componist.

De lustrumreceptie werd geopend door
de loco-burgemeester van Naarden, Frans
van Vugt, met een leuke speech, waarin hij
Tussen Vecht en Eem vergeleek met het oude
Mesopotamië, Tweestromenland. Bij beide
lag het werkveld tussen twee rivieren en bij
beide zorgde de vruchtbare bodem voor een
rijke oogst. De voorzitter van TVE, Jan Vol
lers, dankte de wethouder en gaf een korte
uiteenzetting van de plannen van de stichting
voor de komende jaren.
Symposium
Op zaterdag 16 oktober vond in het clubge
bouw van de Koninklijke Nederlandsche Zeil- en
Roeivereeniging in Muiden, in de schaduw van
het Muiderslot, het drukbezochte symposium
Hoe bepaalt water het landschap tussen Vecht en
Eem? -  verleden, heden en toekomst plaats. Het
verleden kwam aan bod in de lezing van
prof. Gerard van de Ven, emeritus-hoogleraar
waterstaatsgeschiedenis, over de waterschap
pen die te maken hadden met de zeedijk tus
sen Amsterdam en Naarden. Eerst eeuwen
lang een ingewikkelde lappendeken van
waterschappen en verantwoordelijkheden,
dan een poging van Thorbecke om voldoende
orde te scheppen in het waterschapswezen en
tenslotte pas in 1995 de realisering van Thor-
beckes plan voor een landelijke Waterschaps
wet.

Heden en toekomst kwamen daarna aan
bod. De milieu-econoom drs. Tom Bade hield
in zijn leuke lezing Actuele uitdagingen voor
ruimte voor water, milieu en de mens in het
Vechtgebied ons en over onze hoofden heen
ook de lokale en regionale politici met cijfers
onderbouwd voor hoeveel economische
waarde (geld) er gegenereerd kan worden
door aandacht voor water, milieu en mensen.
Daarna vond er onder leiding van Hetty La-
verman een forumdebat plaats rond pittige
stellingen over de toekomst van het noorde
lijk Vechtgebied met prof. dr. Luuc Mur
(voorzitter van de Vechtplassencommissie), Ron
Gast (voorzitter van de Stichting het Groene

. ♦ • f i  '
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De musici Reina Boerlens, Wybe Kooijmans en Dick de
Reus worden na het concert gehuldigd (foto Gerdis
Michielse-Oud).

■ ' *5

Maria Martin in gesprek met de voorzitter van TVE
(foto Gerdis Michielse-Oud).

Prof. dr. Gerard van de Ven bij het begin van zijn inlei
ding (foto Gerdis Michielse-Oud).
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Excursie naar het Muiderslot en de tuin van het kasteel
onder begeleiding van een warmoezenier (foto Jaap Groe-
neveld).

Hart) en Patrick Poelmann (dijkgraaf van De
Stichtse Rijnlanden). De pittige stellingen leid
den tot een even pittig debat tussen de drie
forumleden en eveneens pittige vragenstel
lers.

Na de lunch waren er twee excursies, de
ene per bootje naar de overkant, naar het
Muiderslot, en de andere eveneens per boot
naar het eiland Pampus, waar we deskundig
werden rondgeleid in het negentiende-
eeuwse fort, dat vooral Amsterdam moest be
schermen. Ook hier weer water -  en beton &
kanonnen -  als verdedigingsmiddel. Een ge
zellige borrel in het clubhuis en een slot
woord van de voorzitter van TVE vormden
het einde van een heel geslaagde dag.

Belangstellenden die de hele fotoreporta
ge van de symposium-dag willen bekijken,
kunnen terecht op de website van TVE,
www.tussenvechteneem.nl.
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De deelnemers aan de excursie naar Pampus schepen zich in (foto Gerdis Michielse-Oud).
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Agenda uitgelicht

Amerikaanse kunstenaars in Nederland

In de tentoonstelling Dutch Utopia, Ameri
kaanse kunstenaars in Nederland 1880-1914, die
door Singer Laren is georganiseerd in samen
werking met vele sponsoren, zijn schilderijen
te zien van Amerikaanse kunstenaars uit de
negentiende eeuw die tussen 1880 en 1914
voor inspiratie naar Nederland kwamen en
zich vestigden in kunstenaarskolonies als La
ren, Katwijk en Volendam.

Amerika industrialiseerde in die tijd snel
en de honderden Amerikaanse kunstenaars
die toen naar Nederland kwamen, werden
aangetrokken door de idylle van het platte
land, de rijke traditie van de Gouden Eeuw
en de Haagse School. Eenmaal gearriveerd in
Nederland verwachtten ze het beeld van Ne
derland terug te zien dat ze kenden uit kunst
en literatuur, maar toen de realiteit anders
bleek te zijn, hielden ze vast aan hun droom
beeld en manipuleerden de werkelijkheid om
de aantrekkingskracht van hun composities
te vergroten. In het themanummer over
Singer Laren (TVE 2006-2) is een artikel opge
nomen van dr. Annette Stott, hoogleraar
kunstgeschiedenis en vrouwenstudies aan de
universiteit van Denver, over de Holland-
gekte.

Wij, Nederlanders, weten meer van de af-
gebeelde omstandigheden en zien best dat de
voorstellingen niet overal kloppen met de
realiteit, maar buitenlandse toeschouwers
wisten doorgaans niet waar het schilderij was
gemaakt en zagen het als een universeel
beeld van menselijk gedrag. Het aardige is
dat een schilderij zo gezien multi-interpreta-
bel wordt.

Men schilderde water en boten, windmo
lens, idyllische landschappen met heide- en
tulpenvelden, gelovige dorpelingen op een
bijeenkomst in de kerk, boeren of vissers aan
het werk, hechte plattelandsgezinnen. Soms
laat een schilderij een combinatie van kleder

drachten uit verschillende dorpen en streken
zien, of gebouwen die zijn veranderd voor
een speciaal effect.

De invloed van de zeventiende-eeuwse Nederland
se schilderkunst en de Haagse School
In de laatste 25 jaar van de negentiende eeuw
verzamelden Amerikaanse industriëlen op
grote schaal internationale kunst. De schilde
rijen van de oude, Hollandse meesters waren
het meest gewild. Door publicaties in kranten
over recordverkopen en door tentoonstellin
gen kwamen veel Amerikanen in contact
met het echte werk en kreeg de Nederlandse
kunst uit de Gouden Eeuw grote bekendheid
in Amerika. Als Amerikaanse kunstenaars
naar Nederland reisden, deden ze dat vooral
om meer van deze schilderkunst te zien.

Verhalen over het streven naar onafhan
kelijkheid, dat uiteindelijk resulteerde in de
Republiek der Verenigde Nederlanden, en li
teratuur waarin het dagelijkse leven in Ne
derland werd geromantiseerd en waarin vaak
oud-Hollandse illustraties waren opgeno
men, wekten bij hen bepaalde verwachtingen.
Vandaar dat de werken van deze kunstenaars
vaak doen denken aan die uit de zeventiende
eeuw.

In de laatste twee decennia van de negen
tiende eeuw ontdekte een andere groep Ame
rikaanse en Britse verzamelaars de Neder
landse schilders die in die tijd in Den Haag
werkten en bekend zijn geworden onder de
naam De Haagse School. Ze begonnen met
het verzamelen van het werk van deze kun
stenaars, meestal aquarellen of kleine olie
verfschilderijen, omdat die beter betaalbaar
waren dan het werk van de oude Hollandse
meesters. Omdat de schilders van de Haagse
School ook hun collega's uit de Gouden
Eeuw bewonderden, werd de invloed van de
oudere Nederlandse traditie op de Ameri-
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kaanse schilders extra versterkt. Amerikaanse
schilders zagen de werken van de Haagse
School in Amerika en op tentoonstellingen in
Parijs en Nederland. Ze sloten vriendschap met
Nederlandse collega's, die ze uitnodigden om
naar Amerika te komen, vaak om ze in contact
te brengen met verzamelaars en kunsthandela
ren.

Publicatie
De tentoonstelling Dutch Utopia in Singer Laren
loopt tot 17 januari 2011. Bij de tentoonstelling
is een publicatie verschenen die de aandacht
vestigt op de invloed van de Nederlandse schil
derkunst, cultuur en geschiedenis op de Ameri
kaanse kunst van rond 1900, de zogenoemde
Holland Mania, en de wijze waarop Ameri
kaanse kunstenaars Nederland hebben ver
beeld.

Stanny Verster

Dutch Utopia, Amerikaanse kunstenaars in Neder
land 1180-1914, ISBN/EAN 978-90-6868-548-0,
256 p., prijs € 29,50.
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Archiefdiensten
Tussen Vecht en Eem
Archief Eemland
Archiefdienst voor de gemeenten Amersfoort,
Baarn, Eemnes, Leusden, Renswoude en Wou
denberg, alsmede Waterschap Vallei & Eem.
Voorts is Archief Eemland documentatiecentrum
voor de Stichting Nationaal Momument Kamp
Amersfoort (www.kampamersfoort.nl).
Bezoekadres: Stadhuisplein 7, Amersfoort.
Open: ma-vr 9.00-1 7.00, do ook 18.00-20.00
uur.
Postbus 4000, 3800 AE Amersfoort
Tel. 033-469 5017, fax 033-469 5451
Internet: www.archiefeemland.nl

Gemeentearchief Soest
Archief voor Soest, Soesterberg en Soestduinen
Bezoekadres: Raadhuisplein 1, 3762 AV Soest
Open: wo 9.00-1 7.00, op afspraak
Tel. 035-609 3720
E-mail: piekj@soest.nl
Internet: www.soest.nl, volg Gemeentearchief

GooienVechtHistorisch.nl
Onderstaande drie archiefdiensten werken nauw
samen in de presentatie van een gezamenlijk
digitaal archief.

Streekarchief Gooi en Vechtstreek (SAGV) *
Archiefdienst voor Blaricum, Hilversum, Laren
en Wijdemeren
Bezoekadres: Oude Enghweg 23, 1217JB Hil
versum
Open: ma 9.00-13.00 uur, di-vr 9.00-1 7.00 uur
Postbus 9900, 1201 GM Hilversum
Tel. 035-629 2646, fax 035-629 2505

Stads- en Streekarchief Naarden, Bussum, Mui-
den en Huizen *
Bezoekadres: Cattenhagestraat 8, 1411 CT Naar
den
Open: ma-vr 13.30-16.30,
dinsdagochtend op afspraak
Postbus 5000, 1410 AA Naarden
Tel. 035-695 7811, fax 035-695 7883

Gemeentearchief Weesp *
Bezoekadres: Nieuwstraat 70A, 1381 BD Weesp
Open: ma, di, do 9.00-12.00, op afspraak
Postbus 5099, 1380 GB Weesp
Tel. 0294-491 226 of 491 391, fax 414 251

* Gezamenlijke internet-adressen:
E-mail: info@gooienvechthistorisch.nl
Internet: www.gooienvechthistorisch.nl
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Agenda
Historisch Café Naarden
Het Historisch Café Naarden vindt in principe plaats in
Wijnproeverij De Samaritaan, Marktstraat 41 Naarden.
Vanaf 20.00 uur. Toegang gratis:
18 Januari: Joost Cox over stadsrechten.
15 Maart: Lucienne Keizer over restauratie van de vesting
Naarden.
17 mei: Henk Michielse over de heilige Liudger.

HK Weesp
24 januari: Presentatie 'Van malen tot molen' door Jaap
Kamphuis, journalist en schrijver van het boek over 20.000
jaar molens. 20.00 uur Van Houtenkerk, Weesp.

HK Albertus Perk
25 januari: Presentatie 'In de voetsporen van Jhr. Mr. Joan
Huydecoper van Maarseveen' door bestuurslid Kees van
Aggelen.
22 februari: lezing over de archeologie van het Spanderswoud
en over een inventarisatie van Romeinse vondsten in het
Gooi. Anton Cruysheer (archeoloog en onder meer actief
bij de archeologische afdeling Naerdincklant - Archeologie
Gooi- en Vechtstreek) zal een toelichting geven op recente
archeologische ontdekkingen en enkele bijzondere vond
sten voor het voetlicht brengen. John van der Sar zal ons
een 'luchtig' kijkje geven in het wereldje van de
'amateurarcheoloog'.
Deze bijeenkomsten vinden plaats in 'De Akker', Melkpad
14A, naast de Oud-Katholieke Kerk St. Vitus. Begin 20 uur,
zaal open 19.30 uur. Ook niet-leden zijn welkom.

HK Baerne
Tot 1 februari: Expositie over speelgoed, getiteld Spelend
Baarn in de Oudheidkamer onder de Openbare Biblio
theek, Hoofdsraat 1, Baarn.
8 februari:. Visuele presentatie van Baarnse plekjes, aange
vuld met hedendaagse situaties. Aanvang 14.30 uur, zaal
open 14.00 uur. Het Brandpunt, Oude Utrechtseweg 4a,
Baarn. Idem op 17 en 22 februari, aanvang 20.00 uur.

HK Huizen
15 februari: Ixzing van Jan L. Peet over de Gooische Tram,
Ledenavond begint om 20.00 uur in De Boerderij Hel-
lingstraat 9. Toegang voor leden gratis, niet-leden € 2,50.

HK Eemnes, Oudheidkamer
Raadhuislaan 2-A, 3755 HC Eemnes
Info: www.historischekringeemnes.nl, 035-538 1609
Open: za. 14.00-16.00 uur.
Tentoonstelling Waterschap meer dan droge voeten over de
geschiedenis van de waterschappen in Eemnes. Eerst een
introductie van de ontginning van het veen. Dan de strijd
tegen het water vanuit de Zuiderzee en het Gooi, die leid
de tot samenwerking in waterschappen. Verder een over
zicht van de verschillende overstromingen, waarvan de
laatste van 1916 de meeste indruk maakte. Tenslotte de
verschillende waterschappen die Eemnes heeft gehad en
de huidige taken van het Waterschap Vallei & Eem. De
tentoonstelling is gratis tot april te bezoeken.

Comenius Museum
Kloosterstraat 33, Naarden.
Open: di t/m  zo 12.00-17.00 uur.
Tentoonstelling Van Mariaconvent tot Comenius Museum.
570 Jaar geschiedenis van een gebouw dat achtereenvol
gens functioneerde als klooster, weeshuis, school, Waalse
kerk, kazerne, bedevaartsoord en museum, t/m  3 april.

Huizer Museum 'het Schoutenhuis'
Achterbaan 82,1271 TZ Huizen.
Info: www.huizermuseum.nl, 035-525 0223
Open: di t/m  zo: 13.30-17.00 uur.
Expositie 'Potterie De Driehoek' t/m  maart.

Museum Hilversum
Kerkbrink 6,1211 BX Hilversum.
Tel. 035 6292826.
E-mail: museumhilversum@hilversum.nl.
Info: www.museumhilversum.nl
Open: di t/m  zo van 11.00-17.00 uur.
Tentoonstelling Doodgewoon over de dood en het alledaagse le
ven t/m  30 januari. Een tentoonstelling over de dood en
het alledaagse leven.

Singer Laren
Oude Drift 1,1251 BS Laren
Info: www.singerlaren.nl, 035-539 3939
Open: di t/m  zo: 11.00-17.00 uur.
Tentoonstelling Dutch Utopia. Zo zagen ze ons graag. Maar
zo waren we niet. t/m  16 januari (zie ook Agenda Uitgelicht
elders in dit nummer).
Tentoonstelling Singer Memorial Collection t/m  25 april.

Streekmuseum VredeGoed
Tienhoven/Oud Maarsseveen.
Open van 2 april t/m  9 oktober.
In maart 2009 is de Stichting Boerderijmuseum Vredegoed
opgericht. Het doel van de stichting is om een bijzondere
collectie plattelands- en boerenvoorwerpen onder te bren
gen en ten toon te stellen in het streekmuseum Vredegoed.
Het zijn voorwerpen van rond 1900 uit de dorpen Tienho-
ven, Oud Maarsseveen en omgeving. Ze hebben betrek
king op traditioneel wonen, ambachtelijk werken op boe
renbedrijf en veenderij en de dorpssamenleving. Boerderij
Vredegoed met enkele historische art nouveau elementen
is zelf ook van waardevolle museale betekenis.

KIJK OOK OP
www.tussenvechteneem.nl, in het menu onder 'Links', voor web
sites van diverse organisaties met hun gegevens en aankondigin
gen.

De bij TVE aangesloten organisaties worden uitgenodigd hun
activiteiten in de periode medio april tot en met juni 2011 vóór 1
maart 2011 aan te melden voor opname in deze rubriek. Toezen
den aan redactie@tussenvechteneem.nl.
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Colofon
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 € 19,50 per jaar.
Aanmelden als donateur kan het eenvoudigst door overmaking van de eerste donatie op ING giro
rekening 3892084, t.n.v. Tussen Vecht en Eem, onder vermelding van Nieuwe donateur 2011 en volledige
naam en adres. Voor een snelle respons wordt ook aangeraden om zich daarnaast aan te melden bij de ad
ministratie van TVE, p /a  Rostocklaan 7,1404 AD Bussum -  035-694 7726
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
drs. S.A.J.J. Hoogendijk-Vranken (penningmeester) -  Rostocklaan 7,1404 AD Bussum -  035-694 7726
mw. A.A.A. Becker -  Oude Haven 28,1411 WB Naarden -  035-695 0402
ing. E.E. van Mensch -  J.H.B. Koekkoekstraat 26,1214 AD Hilversum -  035-623 4913
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 | Historische kring Stad Muiden | Historische vereniging Soest/
Soesterberg | Stichting Comité Oud Muiderberg | Vereniging Werkgroep Vestingstad Naarden | Historische
kring Nederhorst den Berg | Historische kring Weesp | Naerdincklant -  Archeologie Gooi- en Vecht
streek | Streekarchief voor het Gooi en de Vechtstreek, Hilversum | Stads- en Streekarchief Naarden, Mui
den, Bussum en Huizen te Naarden | Gemeentearchief Weesp | Vereniging Curtevenne, 's-Graveland |
Vereniging van Vrienden van het Gooi | Geologisch Museum Hofland, Laren | Nederlandse Genealogi
sche 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 Museum, Laren | Stad en Lande Stichting | Stichting Vrienden van het Nederlands
Vestingmuseum, Naarden | Stichting De Hof, Hilversum | Stichting Weesp Kijk Uit!, Weesp | Stichting Be
houd het Oude Dorp, Huizen | Stichting Karakteristiek Blaricum | Stichting Oude Landbouwgewassen Laren
| Stichting Oude Begraafplaats van Naarden | Gemeentemuseum Weesp | Comenius Museum, Naarden
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 1609
dhr. F.J. Booy — Ferdinand Huycklaan 36, 3743 AN Baarn -  035-541 7336
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)
drs. J.M. Mous -  Stam 39,1275 CE Huizen -  035-526 7458
mw. S.C.L. Verster -  Hollandstraat 19 -  3634 AS Loenersloot -  0294-291 743

Redactieadres Hamerstraat 77,1402 PS Bussum 035-691 8978 -  redactiesecretaris@tussenvechteneem.nl
Opmaak Hans van Gelder en Joop Smids, Eemnes
Druk Drukkerij J. Bout & Zonen, Huizen NH
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Gewaardeerde boeken als Kerstcadeau
Tussen Vecht en Eem heeft voor de kerstdagen twee door lezers geprezen uitgaven In de
aanbieding (zolang de voorraad strekt), die u aan familie of vrienden cadeau zou kunnen doen.

Water -  geschiedenis & actualiteit
Samen met de Vrienden van het Gooi heeft TVE een boek uitge
bracht over de geschiedenis en actualiteit van het water in ons
gebied. Alle belangrijke aspecten komen aan bod: waterbeweging
als geologische basis, de relatie van natuur, landschap en milieu,
het ingrijpen van de mens in de waterhuishouding, water en econo
mie, bestuurlijke conflicten rond water, water en het dagelijkse
leven en water als verdedigingsmiddel.
Aan het boek hebben zo'n twintig auteurs meegewerkt, zowel
landelijke deskundigen, als specialisten uit onze eigen kring. Zo
schrijft prof. Vervloet over de middeleeuwse veenontginningen en
prof. Van de Ven over de aanleg van de Diemerzeedijk. De water
rijke natuur wordt geschetst door Poul Hulzink van het Goois
Natuurreservaat, terwijl Dick Luijendijk de geschiedenis beschrijft
‘van beerput tot waterzuivering’ en Aukje Zondergeld die van de
drinkwatervoorziening tot en met de aanleg van de waterleiding in
Weesp. Het boek omvat 144 pagina's en is in kleur gedrukt.
De prijs van het boek is € 9,50 (€ 12,00 incl. verzendkosten).

Vrienden van
ÏV tcht en Eem

Historische Canon tussen Vecht & Eem
In de Historische Canon van TVE worden de belangrijkste aspecten
van de regionale geschiedenis behandeld in 23 korte, mooi geïllu
streerde stukjes, de zogenaamde 'vensters’ van elk zo’n vijf pagi
na’s, geschreven door de beste deskundigen. Bij ieder onderwerp
wordt aangegeven welke plaatsen, die met het thema te maken
hebben, kunnen worden bezocht en wat de belangrijkste literatuur
is.
De Canon begint met de geologische basis van zo’n miljoen jaar
terug en eindigt met de regio als Nederlands centrum voor beeld en
geluid. Daartussen komen onderwerpen ter sprake zoals de Nean
derthalers van rond 120.000 jaar geleden, de kerstening van ons
gebied onder de Franken, de geschiedenis van de Erfgooiers
natuurlijk, de opkomst van de steden, met name Muiden, Weesp
en Naarden, grensconflicten tussen Holland en Utrecht, humanisten
& reformatoren, kunstenaarsdorpen tussen Vecht en Eem en de
regio als communicatieknooppunt in de Tweede Wereldoorlog.
Ook dit boek omvat 144 pagina’s en is in kleur gedrukt.
De speciale prijs van het boek is € 9,50, incl. verzendkosten.

Historische Canon
tussen V ech t&  Eem

Bestellen: Beide boeken kunnen worden besteld bij de penningmeester van TVE, Rostocklaan 7,
1404 AD Bussum, 035-694 7726, of per e-mail aan penningmeester@tussenvechteneem.nl
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