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Nu eens geen overvloed aan religiegeschiede-
nis, maar allerlei andere aspecten van de regio
nale geschiedbeoefening.

We openen met sociale geschiedenis. Ruud
Gortzak schrijft over het Meenthuis, het vakan
tiehuis van de AJC, de sociaal-democratische Ar
beiders Jeugd Centrale, dat in 1928 tegen de zin
van de Blaricumse notabelen werd gebouwd
aan de grens van Blaricum met Huizen. In 1928
startte ook een andere instelling van de sociaal-
democratie, het sanatorium Zonnestraal van de
Diamantbewerkersbond. Joris Cammelbeeck
bericht over de geschiedenis en restauratie van
dit befaamde monument.

Tot de socio-culturele geschiedenis hoort het
verhaal van Ineke de Ronde over de Gooische
Courant, die in 1880 ruim twintig jaar vóór de
start van de Gooi en Eemlander werd uitgegeven
en in 1856 weer ophield te bestaan. Ook de soci-
aal-economische geschiedenis krijgt aandacht:
Antoinetty van den Brink bericht over het werk
van de Historische Kring Laren rond 250 jaar La-
rense textielnijverheid.

De politieke geschiedenis is vertegenwoor
digd met twee interessante artikelen. Wilfried
Uitterhoeve beschrijft het bezoek, dat Napoleon
tweehonderd jaar geleden, in 1811, bracht aan
Muiden en Naarden. Henk Schaftenaar, van het
Naardens Historisch Tijdschrift De Omroeper, be
handelt hoogoplopende conflicten tussen de
jonkheren van Reede en de stad Naarden.

Het nummer wordt afgesloten met kunstge
schiedenis. Wim de Kam en Frans Stokhof de
Jong schrijven over de schilder Abram Stokhof
de Jong, aan wie de Historische Vereniging
Soest een tentoonstelling wijdt in Museum Oud
Soest.

Henk Michielse

Illustratie omslag voor (inzet): Glas-in-loodraam van A. Stokhof de Jong voor het Gas- en elektriciteitsbedrijf
Hilversum (zie ook pag 106). Omslag achter: Kaart Hollandse Waterlinie.
© TVE 2011. 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 toestem
ming van de uitgever. De uitgever heeft ernaar gestreefd de rechten van de illustraties volgens wettelijke bepa
lingen te regelen. Degenen die desondanks menen zekere rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog
tot de uitgever wenden.
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Felle strijd om 'het mooiste plekje van
het Gooi'
De komst van het socialistische Meenthuis op de
Warandabergen

Ruud Gortzak

In 1928 ontstond in Blaricum groot tumult, toen bleek dat de socialistische Arbeiders
Jeugd Centrale (AJC) aan de Woensbergweg een kamphuis wilde bouwen. De
katholieke burgemeester J. Klaarenbeek was voor de bouw, de gemeenteraad van
Blaricum in meerderheid tegen. Die zei niet alleen een schending van het
natuurschoon en het schaden van de belangen van de landbouwers te vrezen, maar
voorzag bovendien relletjes als deAJC-ers onder kerktijd in optocht door de straten
van het dorp zouden trekken. Het Meenthuis kwam er uiteindelijk toch. Zonder slag
of stoot ging dat echter niet.

De AJC

De roerige ontstaansgeschiedenis van het
Meenthuis heeft alles te maken met de tijd
waarin de plannen ervoor werden ontwikkeld.
In de jaren tw intig van de vorige eeuw waren de
verschillen tussen confessionelen en socialisten
nogal groot. De AJC was tegen kerk, kapitaal,
koningshuis, kazerne en kroeg en vanuit die op
vatting werden kerkelijken, koningsgezinden,
kapitalisten en kroeglopers met veel, vooral ver
baal, geweld bestreden. Maar het gebeurde niet
alleen in woord en geschrift. Jongeren met uit
eenlopende overtuigingen gingen soms ook
met elkaar op de vuist. Aan relletjes waren de
AJC-ers wel gewend. Aan verbaal geweld van
hun voorzitter, Koos Vorrink, eveneens.

Waarom, vroeg deze zich in 1924 in het leden
blad Het Jonge Volk al af, brult en raast een troep
straatjongens en meiden, als ze een optocht van
de AJC zien? Omdat dit, aldus de schrijver, straat
jongens en straatmeiden zijn. Lummels die geen
ontwikkeling hebben, die niets weten, die geen
oog hebben voor wat mooi en goed is, die niet
door mooie dingen ontroerd worden, die zich op
hun slechte instincten laten afdrijven. In Blaricum
en Huizen lieten die ‘ lummels’ zich, precies als in
de rest van het land, niet onbetuigd. Er werd
met kluiten aarde en stenen gegooid, als AJC-

ers zingend en in optocht naar een paar zomer
huisjes, de voorlopers van het Meenthuis, in Bla
ricum trokken. De socialistische jongeren wer
den als vreemde indringers beschouwd. En toen
‘die rooie rakkers’ er ook nog een heus kamp
huis wilden bouwen, leek de maat vol.

Stroman
De kiem voor het Meenthuis, decennialang het
trotse bezit van de legendarische AJC, werd ge
legd in 1920. Tot dan had de AJC voor de zomer
kampen gebruik kunnen maken van tenten die
door het leger beschikbaar werden gesteld. In
dat jaar werd de AJC, nauw verbonden met de
S.D.A.P, na de eerdere revolutiepoging van
S.D.A.P.-voorman P.J. Troelstra, echter als een
gevaarlijke staatsondermijnende organisatie be
schouwd. Van de legertenten mocht geen ge
bruik meer worden gemaakt. In 1921 werd daar
om een kampfonds gesticht. De leden van de
AJC financierden dat fonds. Elke week plakten
zij als een bestemmingsheffing een Kampfonds
zegel van tweeënhalve cent. In 1922 kon men
van de eerste opbrengst, en met geldelijke
steun van N.V.V en S.D.A.P , een stuk grond op
een kale heuveltop in het christelijke Vierhouten
kopen. Dit terrein droeg volgens omwonenden
de naam ‘de Paasheuvel’, naar de gewoonte om
er met Pasen een vuur te ontsteken. Het kon,
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net als later het geval was bij de aankoop van
de grond voor het Meenthuis, gekocht worden
door bemiddeling van een stroman, want anders
kom je er nooit aan, zoals socialisten destijds zei
den. Zij wisten dat de rode jeugd in die tijd ner
gens echt welkom was. Het beheer van het ter
rein werd in handen gegeven van de Stichting
Zon en Vrijheid.

In 1923 ontstonden er plannen voor de bouw
van een eigen kamphuis van de AJC in Vierhou
ten. Met een zekere stoutmoedigheid werd te
gelijkertijd aangekondigd dat met de bouw van
dit kamphuis geenszins het doel was bereikt. In
1925 werd het terrein de Warandabergen in Bla-
ricum aangekocht. Al snel werd door het hoofd
bestuur voorgesteld om daar niet alleen een
kampeerterrein in te richten maar er ook, zoals
op de Paasheuvel, een kamphuis te bouwen dat
in hoofdzaak door de Amsterdamse AJC-ers zou
worden gebruikt. De leden bleven hun kampze-

gels plakken en er werd in ‘de rode familie’, be
staande uit S.D.A.P., het N.V.V., de V.A.R.A. en
de Nederlandse Arbeiders Sport Bond, een gro
te geldinzamelingsactie georganiseerd voor de
bouw van het Meenthuis.

Tegenwerking in Blaricum

Eerste steen
Laat het nieuwe Meenthuis door ons aller hulp
een monument worden van de warme genegen
heid die de 'oudere’ beweging koestert voor het
opgroeiend geslacht, was de leus waarmee in fe
bruari 1928 de actie binnen de sociaal
democratische familie nog eens extra werd aan
bevolen. Architect J. Mulder, die ook de Paas
heuvel had ontworpen, kwam met een voorstel
dat door de AJC-leiding werd aanvaard en door
de gemeente Blaricum in grote lijnen werd
goedgekeurd. Na besprekingen met de ge
meenteraad en het college van b. en w. werd
het ontwerp enigszins gewijzigd ten behoeve
van de harmonie met de natuurlijke omgeving.

Op 5 maart 1928 legde Jan Oudegeest, toen
voorzitter van de S.D.A.P., de eerste steen voor
het te bouwen Meenthuis. De steenlegging had
plaats zonder dat de officiële bouwvergunning
was verkregen. Burgemeester Klaarenbeek had
tegen de plechtigheid geen enkel bezwaar. De
bouwvergunning kwam wel in orde, meende hij.
Maar de burgemeester had buiten zijn gemeen
teraad gerekend.

In een raadsvergadering van 25 april 1928
stond een adres van architect J.Mulder jr. op de
agenda, waarin de architect namens de AJC ver
zocht om voor de bouw van een kamphuis gele
gen aan de Woensbergweg, dispensatie te ver
lenen van sommige bepalingen der bouwver
gunning. Het gemeenteraadslid Rueter bepleit
te inwilliging van het verzoek. Hij wees erop dat
het hier niet alleen ging om een plaats voor ont
spanning, maar bovenal van ontwikkeling op ve
lerlei gebied voor de jeugdige arbeidersbevolking,
hoofdzakelijk uit de grote steden. Rueter was van
mening dat de AJC door haar arbeid van grote
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Het Meenthuis
culturele betekenis is voor onze maatschappij en
dat haar streven dient te worden ondersteund.

Van deze argumenten waren de raadsleden
C.E. Rigter, J. Rigter en J. van Hoven niet erg on
der de indruk. Van Hoven vreesde dat de rustige
wandelaars veel hinder van de bewoners van het
kamphuis zullen ondervinden. G.E. Rigter meen
de te weten dat een zeer groot deel van de be
volking tegen het kamphuis was. De burge
meester deelde die visie niet. Van bezwaren van
de bevolking was hem niets gebleken, zei hij,
waarna het raadslid J. Rigter opmerkte dat de
hele boerenbevolking tegen de bouw van het
kamphuis was. Hij wees ook op de botsing in
1923 van een deel van de Katwijkse bevolking
met de AJC die daar een vreedzame optocht
hield. Met grint, stukken basaltslag en klinkers
werden de AJC-ers bekogeld. De politie die in
Katwijk antisocialistisch was, greep pas in toen
er enige gewonden waren gevallen. Na de uit
voerige discussie in de Blaricumse gemeente
raad werd het voorstel een bouwvergunning te
verlenen met vier tegen drie stemmen verwor
pen.

Katholieke raad
De in meerderheid katholieke raad wenste,
schreef Koos Vorrink in Het Jonge Volk, het le
denblad van de AJC, de socialistische jeugd niet
een kamphuis te zien bouwen op een van de
mooiste plekjes van het Cooi en weigerde de voor
de bouwvergunning noodzakelijke ontheffing van
het verbod om aan een onverharde weg te bou
wen. Hierdoor kon geen bouwvergunning verkre
gen worden. Bij die eerste steen zou het dus
voorlopig blijven.

De journalist A.B.K. Kleerekoper, die als een
soort Carmiggelt avant la lettre zijn dagelijkse
column Oproerige Krabbels in het socialistische
dagblad Het Volk had, dichtte na de beslissing
van de gemeenteraad van Blaricum:

O schone zege van de geest
Het goddeloze mensenbeest
Bouwt in de schaduw van het Kruis
In Blaricum geen zomerhuis
Heer Beëlzebub ligt op de meent
Verslagen klagend neer en weent

m  in In

Ü E li

Daar hij op Blaricums grondgebied
Zijn lage listen falen ziet

(-)
Het g if van Wibaut’s mensenvee
Het sluipend g if der AJC
Drong toch in Blaricum niet door
Heil, heil zij u, mijnheer Pastoor.

Op 6 november 1928 boog de gemeenteraad
zich opnieuw over de zaak, nu naar aanleiding
van een aantal binnengekomen adressen waarin
de raad verzocht werd vergunning to t de bouw
van een clubhuis op de Warandabergen te verle
nen. De burgemeester deelde tijdens die verga
dering mee dat het college van b. en w. oor
spronkelijk eenstemmig voor was, maar dat wet
houder J. Rigter later van zienswijze was veran
derd en nu tegen was. Het raadslid J. van Hoven
was niet van mening veranderd. Hij bleef tegen
wijl het hier betreft een der schoonste plekjes van
de gemeente, waar rustige wandelaars nog kun
nen vertoeven. Raadslid G.E. Rigter noemde het
stichten van het gebouw, hetwelk een zo talrijke
en beweeglijke bevolking zal moeten herbergen,
niet in het belang van de gemeente.

Verder merkte hij op dat reeds bij de zoge
naamde eerste steenlegging van het gebouw is
gebleken dat bij de leiders van het kamphuis
heersende opvattingen lijnrecht in strijd zijn
met die, welke in het algemeen bij de bevolking
van Blaricum gelden. Hij achtte dit een niet te
onderschatten bezwaar en zei nadrukkelijk dat
vele villabewoners, die zich speciaal in Blaricum
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Niks lollig, d ’r  wordt geeneens bier gedronken en
gerookt. Veronderstelde commentaar van een stoet
rooms-katholieke jongeren die onder leiding van een
pastoor een AJC-kamp passeren (uit: De Notenkraker).

ss&s.

hebben gevestigd met het oog op de alom heer
sende rust, zich tegen de bouw verzetten. Ook
hij wees er nogmaals op dat de bouw kan wor
den tegengehouden vanwege heersende opvat
tingen omtrent opvoeding van de jeugd welke
in bedoeld clubhuis zal worden gehuisvest. Wa
re zulks niet het geval dan zou de gemeente
ook verplicht zijn de deuren open te stellen
voor personen, die algemeen als gevaarlijk wor
den beschouwd.

Idealen
Het raadslid Th. Rueter meende dat de vrees
voor de idealen van het socialisme de voor
naamste reden van de tegenstand tegen de
bouw was. Juridisch bekeken bestaat er geen en
kele reden waarom dit gebouw niet reeds lang
to t stand kwam. Verschil van godsdienstige of
politieke inzichten komt niet in aanmerking daar
de Nederlandse wet de burgers hierin volkomen
vrijlaat. De omstandigheid dat dit hier niet ge
beurt is een bewijs van de onverdraagzame haat
tegenover andersdenkenden. Rueter noemde de
beoordeling van hetgeen in het gebouw zal
worden gedaan, absoluut buiten de bevoegd
heid van de raad, evenmin als de AJC zich be
moeit met het opvoedingssysteem der oude Blari-
cummers, evenmin behoeven zij zich met de AJC
te bemoeien.

Hij zei to t de overige raadsleden: Vooreen ide
aal hoeven jullie niet bevreesd te zijn. Het wezen
van het socialisme is precies hetzelfde als het we
zen van het Christendom. Is men ook hier be

vreesd voor? Christendom beoogt broederschap
aller mensen, socialisme kameraadschap en le
venswijze welke maatschappelijke gelijkheid aller
mensen waarborgt, een band die allen te samen
bindt. Socialisme steunt op een christelijk begin
sel, omdat het een zedelijk ideaal wil verwezenlij
ken. De burgemeester vertelde nogmaals aan
de raadsleden dat uit niets gebleken is dat er eni
ge vrees behoeft te bestaan voor het rijzen van
conflicten na het verrijzen van het gebouw. De
Blaricumse jeugd achtte hij hiervoor te goed en
evenzeer was hij overtuigd van de discipline en
de tucht onder de AJC en haar leiding. Ook uit
ter plaatse ingewonnen inlichtingen omtrent de
ondervindingen ten aanzien van eenzelfde ge
bouw in Vierhouten, genaamd de Paasheuvel, is
gebleken dat de in de onmiddellijke nabijheid van
bedoeld gebouw wonende personen niets op het
gedrag van het kamphuis hadden aan te merken.
De burgemeester merkte aan het slot van zijn
betoog nog op dat zijn informanten niet de be
ginselen der S.D.A.P. waren toegedaan en uit dien
hoofde dus niet bevooroordeeld waren. Zijn
woorden mochten niet baten. Het voorstel om
het Meenthuis te laten bouwen werd nu met
vijf tegen twee stemmen verworpen.

Resultaat in Huizen

Nieuw conflict
Begin 1931 was er een nieuw conflict in de Blari
cumse gemeenteraad. Deze keer ging het over
een voorstel van b. en w. om het de AJC toe te
staan om op het terrein dat als kampeerterrein
in gebruik was een bestaande bergplaats te ver
groten. Raadslid B. ter Brugge zei dat het hier
weliswaar geen kamphuis betrof, zoals in 1928,
maar dat het toch een aanzienlijke vergroting
was van een bestaand gebouwtje. Zijn collega
J.J. van Hoven voegde daaraan toe dat het hier
helemaal geen bergplaats maar wel degelijk een
woning betrof. Hij begreep niet dat de AJC dit
een bergplaats durfde te noemen. De burge
meester liet weten dat de weigering van 1928
niet to t gevolg heeft gehad dat de AJC uit de
gemeente is verdwenen:
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Men is de bestaande gebouwtjes op een intussen
aangekocht naastliggend terrein blijven gebrui
ken en behielp zich zo nodig ook met tenten.
Thans, na ongeveer drie jaar is men bij b. en w.
gekomen met het verzoek om een bestaande
bergplaats, welke bouwvallig is, te mogen ver
nieuwen en vergroten. B. en w. waren unaniem
van mening dat er geen bedenkingen hoefden te
bestaan, aldus de burgemeester.

Die bedenkingen waren er wel degelijk.
Raadslid Van Hoven zei: Het gebouw w ordt twee
maal zo groot. Men kan over een jaar wel weer
zeggen dat het te klein is en opnieuw gaan ver
bouwen. De burgemeester antwoordde dat als
zou blijken dat zij langs een omweg willen berei
ken wat in 1928 geweigerd werd, b. en w. een
ander standpunt in zouden nemen. Voor het
raadslid Rueter was het allemaal duidelijk: Uit de
hele discussie b lijk t dat het niet om het gebouw
tje gaat maar tegen de AJC. Hij noemde dit
'verregaand haatdragend’. Het verzet tegen het
gebouwtje bleef. B. en w. waren niet bereid het
voorstel in te trekken, maar een motie tegen
het verbouwen werd vervolgens met vier tegen
drie stemmen aangenomen.

De AJC liet zich desondanks niet meer uit het
Gooi verdrijven. We gingen verder met het over
wegen van mogelijkheden om op deze gunstige
plaats to t een goed ingericht kamphuis te ko
men. Dat heeft ertoe geleid dat op ons in itia tie f
een aantal personen bereid is gevonden tot het
in leven roepen van een stichting die door m id
del van een bij de AJC aangegane lening een
prachtig gelegen bouwterrein in de gemeente
Huizen, op de Warandabergen in de onm iddellij
ke nabijheid van het Blaricumse AJC terrein,
heeft aangekocht. Onder het mom van de
bouw van een kindertehuis werd door de stro
mannen een ontwerp van de architecten Jan
Jans en Henneke aan de gemeenteraad van
Huizen voorgelegd en die verleende de bouw-
toestemming. Direct daarna werd, mede dank
zij een gift van 8000 gulden van het jubileren
de N.V.V, met de bouw begonnen. Wat nie
mand kan, kan de AJC. De eerste steen w o rd t ge
legd in Blaricum, maar het gebouw verrijst in
Huizen, stelden de jonge socialisten met enig

Twee stoeten: bourgeoisstudenten en jonge arbeiders,
leden van de AJC (uit: De Notenkraker).
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leedvermaak vast. Zij beschouwden het
Meenthuis triomfantelijk als duidelijk ant
woord op de in hun ogen burgerlijke bekrom
penheid van de massa en de socialistenvrees
van de Blaricumse en Huizer geestelijken.

Burgerlijke bekrompenheid
De strijd die de sociaal-democraten van de
S.D.A.P. voerden tegen kroeg, kerk en kapitaal,
was ook de strijd van de AJC, al richtte deze jon
gerenorganisatie zich vooral tegen wat zij de
burgerlijke bekrompenheid van de massa noem
de. De grote massa is stuurloos overgegeven aan
haar blinde, rovende en vernielende genotzucht.
Sensatie en bedwelming zijn de ellendige surroga
ten voor levensvreugde en verheffing boven het
alledaagse, schreef Vorrink, om daar later nog
aan toe te voegen: Hoe leeg en arm is het leven
van de jonge arbeiders, wier geestelijk voedsel
bestaat uit filmmoorden, detektieveromans,
voetbalopwinding en dergelijke, w ier ontspan-
ningsbehoeften niet verder reiken dan een pot
bier, een doos sigaretten en een stuk kwatta,
w ier levensverlangens niet hoger stijgen dan een
gepommadeerde haardos, een chique bloese, een
wandelstok en een hoge boord.

Het mag uit deze teksten duidelijk zijn dat de
leiding van de AJC zich ver boven die grauwe
massa verheven voelde. Zij wilde dat de leden
zich ‘in vol bewustzijn’ afwendden van ‘de bur
gerlijke schijnbeschaving’. Op de socialistische
jongeren mochten een kermis, een kroeg, een
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bioscoop en een danszaal geen aantrekkings
kracht meer hebben. De AJC had zich to t taak
gesteld de jonge arbeiders en arbeidsters te
brengen to t een nieuwe levensstijl, hen op te
wekken to t een edel gemeenschapsleven, waar
in geen plaats zou zijn voor de lafheden en ba
naliteiten van de burgerlijke beschaving. Zij
heeft, schreef Vorrink in zijn brochure Doel en
wezen van de arbeidersjeugdbeweging, niet tot
opgave sociaaldemokraatjes te fokken, maar zij
wil doelbewust kweken die algemene geestesge
steldheid onder het arbeidersgeslacht van de
naaste toekomst, nodig voor het welslagen van
de grote mensheid-bevrijdende taak waarvoor de
moderne arbeidersbeweging zich geplaatst ziet.

Nieuwe cultuur
Kameraadschap en gemeenschapszin dienden
in de socialistische jeugdorganisatie centraal te
staan. Zo zou een nieuwe cultuur, een cultuur
voor allen, kunnen groeien. Dat dit niet altijd
makkelijk was, blijkt uit een verhaal van een
deelnemer aan een fakkeloptocht door Huizen,
waarbij jeugd- en strijdliederen klonken. Een
kennelijk niet socialistisch gezinde man probeer
de op een kruispunt van straten tot driemaal toe
met zijn fiets door de rijen der fakkeldragers te
dringen. Een aantal AJC-ers verhinderde dat. Zij
vergaten even dat we de wereld wilden omspan
nen met vriendschap. Dat de verhouding met de
bewoners van het Gooi verder ook niet altijd
soepel was, blijkt onder meer uit vragen in de
gemeenteraadsvergadering van 2 juli 1935. Het
raadslid J. Vos diende toen een klacht in over
het zeer luidruchtig zingen van leden van de
AJC tijdens een kerkdienst. De burgemeester
beloofde er aandacht aan te schenken, maar
wat zijn optreden heeft opgeleverd, bleef on
vermeld.

Ondanks deze incidenten gingen de leiders
van de AJC vanaf de opening van het Meenthuis
door met het verheffen van de jeugd. De AJC
bood een breed pakket aan van culturele activi
teiten: zang, volksdans, lekenspel, natuurstudie,
spel en sport. Ook werd vrij snel begonnen met
het organiseren van werkkampen voor jonge
werkelozen. Een gedeelte van de dag besteed

de men aan ontwikkeling en ontspanning, daar
na werd er gesjouwd, getimmerd en gegraven
om de gebouwen op te knappen en de kam
peerterreinen te verbeteren. De AJC deed dit
werk niet alleen voor de aardigheid maar om te
voorkomen dat de werkloze jeugd met onweer
staanbare kracht het besef van zijn eigen overbo
digheid, het besef van de nutteloosheid van het
bestaan zou opdringen. Het paste, volgens de
leiding van de AJC, helemaal in de vrijheidsstrijd
van de arbeidersjeugd. Een socialistische sa
menleving kon, volgens die leiding, slechts ont
staan uit een gemeenschap van vrije en strijdba
re mensen, die boodschap hebben aan elkaar,
ook al had socialisme voor de meeste AJC-leden
meer een mentale dan een economische bete
kenis. Revolutionairen waren het niet, een niet-
kapitalistische maatschappij zou, meenden de
sociaal-democratische jongeren, alleen te berei
ken zijn door betrokkenheid en verantwoorde
lijkheid van de arbeidersklasse.

Niettemin verdrong de werkelijkheid van de
jaren dertig meer en meer de hooggestemde
idealen. De S.D.A.P.-er SuurhofF constateerde
tijdens de economische crisis: Langzaam maar
zeker maakt zich de wanhoop van de jeugd mees
ter, zij ziet geen uitkomst meer, zij heeft nog
slechts deze ene gedachte: elke verandering, die
er komt, hoe dan ook, zal voor ons althans wel
iets goeds opleveren. In deze stemming wordt de
jeugd gemakkelijk het slachtoffer van linkse en
rechtse extremisten, die door hun krachtpatserij
en door hun vage beloften op de in verwarring
gebrachte jonge mensen grote aantrekkings
kracht gaan uitoefenen. En inderdaad. Er trok
een aantal AJC-ers in 1936 naar Spanje om in in
ternationale brigades tegen Franco te vechten
en er waren er die zich bij de N.S.B. van Mussert
aansloten. Het verlies aan leden begon gevoelig
te worden, maar het merendeel bleef ondanks
alles gewoon lid.

Tegenslagen en ondergang

Duitse inval
De inval van de Duitsers in mei 1940 betekende
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dat het Meenthuis, waar tijdens de mobilisatie
al Nederlandse troepen waren gehuisvest, nu
door Duitse soldaten werd bewoond. De bezet
ting van het land bracht de AJC-leiding in eerste
instantie in grote verwarring. Zou er een moge
lijkheid zijn om gedoogd door te gaan? vroeg
men zich af. Er werd besloten niet te stoppen
met het culturele werk. Op 20 juli hield de rege
ringscommissaris, de NSB-er Rost van Tonnin-
gen, voor de radio een rede waarin hij zich spe
ciaal to t de AJC richtte. Hij bewonderde het
werk: de arbeidersjeugd verheffen en voeren in
de volksgemeenschap, en wilde wel door met
de AJC. Rost meldde zich aansluitend ook op
het hoofdkantoor en legde het hoofdbestuur
een aantal mogelijkheden voor. Het bestuur
vroeg veertien dagen bedenktijd.

Op 13 augustus verstuurde het hoofdbestuur
een brief waarin de definitieve afwijzing van de
voorstellen stond. De AJC had zich officieel op
geheven. Hiermee kwam een einde aan de voor
de AJC-ers onduidelijke en verwarrende perio
de. De beslissing had verstrekkende consequen
ties. Een ervan was dat ook het Meenthuis,
waarvan de in 1939 aangestelde beheerder tot
maart 1941 werkzaam bleef, een huis voor de
Jeugdstorm, het Duitse leger en de Arbeids
dienst werd.

Dat er niet dagelijks mensen aanwezig waren,
blijkt uit een herinnering van een Hilversumse
oud-AJC-er. Bij het Meenthuis kwamen we in de
oorlog liever niet. Het was een rot idee en je
wist nooit wie je er zou kunnen ontmoeten. Het
was tenslotte vijandig terrein geworden. Maar
op een keer toen we door de ramen van de
slaapzalen gelijkvloers keken stond midden in
de verlaten ruimtes een keukenkruk in ons wel
bekend blauw geschilderd, zoals alles in de keu
ken. We vonden een ingang via een raam en de
kruk hebben we meegenomen. Het is en was al
tijd een mooi aandenken.

In oktober 1944 kwam het geëvacueerde Me
disch Padagogisch Institut Heimerstein naar het
Meenthuis en bleef daar to t het einde van de
oorlog. Vervolgens namen Canadese soldaten
bezit van het huis. Toen de AJC weer erover kon
beschikken, zag alles er, volgens ooggetuigen,

Een brand in 1957 vernietigde het Meenthuis.

___ u

troosteloos uit: Het fornuis stond te roesten in
het water, veel ruiten waren stuk en alles was
verveloos.

Geen hotel of pension
Direct na de bevrijding kwam er een toevloed
aan nieuwe leden. Het duurde nog even voor de
AJC-ers, vakbondsjongeren en leden van min of
meer verwante groepen in het Meenthuis te
recht konden. De enorme schade werd maar
langzaam hersteld en het huis werd pas op 1 ju
ni 1946 officieel heropend. En na de tegenwer
king door de overheid in de jaren dertig waren
er nu sympathieke en welgemeende woorden
van de burgemeesters van Huizen en Blaricum
te beluisteren. In het Meenthuis en op het kam
peerterrein werden hierna de van voor de oor
log vertrouwde activiteiten hervat. Volksdan
sen, zingen, lekenspelen, het opvoeren van ken
nis van de natuur, de politiek en van de Neder
landse maatschappelijke verhoudingen: het pro
gramma was als vanouds en in eerste instantie
groeide de AJC nog flink.

In 1948 werd het terrein rond het Meenthuis
uitgebreid met het Caliskamp, een terrein met
een oppervlakte van circa 1 ha 40 a. In datzelfde
jaar werden er op het terrein en in het huis
12.000 overnachtingen geboekt. Een topjaar.
Hierna slonk het aantal leden van de AJC snel en
namen de jongeren steeds minder genoegen
met de eenvoudige inrichting van het gebouw.
Beheerder Jan de Nies schreef in 1953 een brief
aan het hoofdbestuur en drong aan op verbete-

TVE 29e jrg. 2011 65



ringen: Het is niet onze gedachte om van het
Meenthuis een hotel o f pension te maken, maar
wel om er een kamphuis van te maken dat na zijn 20
-jarig bestaan niet achterblijft bij al die andere hui
zen die later zijn gebouwd.

De verbeteringen kwamen mondjesmaat. Er
was geldgebrek. De toenmalige minister van So
ciale Zaken, J. Suurhoff, wierp zich in de strijd en
schreef in september 1955 in Het Vrije Volk: De
zer dagen wordt aan tienduizenden adressen een
enveloppe aangeboden met het verzoek daarin
een bijdrage voor de AJC kamphuizen. Zullen we
met z'n allen die AJC-ers nu niet eens even uit de
zorg helpen opdat het zegenrijke werk dat voor
de arbeidersjeugd gedaan wordt ongestoord kan
worden voortgezet en uitgebreid? Wat de brief
van De Nies en de oproep van Suurhoff voor het
Meenthuis betekenden, is niet meer na te gaan.
Op 7 april 1957 kwam er door een allesvernieti
gende brand abrupt een einde aan het Meent
huis. De Gooi en Eemlander schreef op 8 april
1957: Het Meenthuis is gistermiddag geheel uitge
brand. Er viel bijna niets te redden. Geen der 80
kinderen die er logeerden liep letsel op. Het huis
had 280 bedden en was volgeboekt to t in sep
tember. De brandweer stond machteloos met
drie stralen, omdat er geen voldoende waterdruk
was. De schade zou bijna twee ton bedragen. Ein
de Meenthuis.

Veranderingen
Er werd wel weer een actie ‘Help ze uit de
brand’ op poten gezet en na drie jaar stond er
een nieuw gebouw, kamphuis De Woensberg.
Maar er was het een en ander veranderd. Een
AJC-huis werd dat niet meer. De AJC was im
mers op 28 februari 1959 ter ziele gegaan en op
gevolgd door het Jeugd- en jongerencentrum
Ruimte. De Stichting voor Zon en Vrijheid kreeg
de opdracht voorwaarden te scheppen waaron
der het de bezoekers van de terreinen en hui
zen mogelijk werd gemaakt om deel te nemen
aan en kennis te nemen van een andere, en ho
pelijk betere, wereld dan de wereld van alledag.
Ruimte, een organisatie die nauwelijks aantrek
kingskracht had en een marginale rol bleef spe
len in de zich snel veranderende jongerenbewe

ging, werd in 1972 opgeheven. Zon en Vrijheid
kwam op eigen benen te staan.

De stichting verloor haar achterban en moest
voortaan zichzelf bedruipen. Het maakte van de
terreinen en huizen commerciële instellingen. Er
veranderde meer. In 1992 verdween de histori
sche naam Zon en Vrijheid. De stichting ging
verder als Paasheuvelgroep. Deze groep be
heert nu de terreinen aan de Warandabergen en
het daar verrezen Arie Groenevelthuis, dat in
2002 geopend werd door de oud-voorzitter van
de Industriebond NW, Arie Groenevelt, en voor
malig minister-president Wim Kok. De kampter
reinen en de vijf huizen bestaan nog, maar met
vuurrode vanen en socialistische liederen trekt
men daar niet meer heen, want: het gelukkige ei
land dat de AJC voor duizenden is geweest in een
boze wereld, is, schreef oud-AJC-voorzitter, An-
dré van der Louw, van de landkaart verdwenen.
Precies zoals het Meenthuis.

Ruud Gortzak was redacteur van De Volkskrant.
Hij was ook redacteur van TVE.
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De Gooische Courant en zijn uitgever
P.M. van Cleef Jz.

Ineke de Ronde

Ruim voordat de Gooi en Eemlander in 1871 het levenslicht zag, heeft er in het Gooi,
zij het slechts kort, een andere krant bestaan. Van deze krant zijn alleen het
proefexemplaar en een deel van het laatste jaar (1856) bewaard gebleven. Ineke de
Ronde, redacteur van het Hilversums Historisch Tijdschrift Eigen Perk, verdiepte zich
in de geschiedenis van deze krant en zijn uitgever en schreef hierover enkele
artikelen in Eigen Perk. Ook TVE leek het interessant aandacht aan De Gooische
Courant te besteden om te laten zien, wat er zoal in stond en wie de initiatiefnemer
van het blad was.'(Redactie)

Proefblad 10 Augustus 1850

Het gemeentebestuur van Hilversum was een
van de ontvangers van dit exemplaar, genaamd
Nieuwsblad voor het Cooiland en Omstreken. 10
augustus was een zaterdag, wat in die tijd ge
schreven werd als ‘zaturdag’. In de begeleiden
de brief legt uitgever Piet Marius van Cleef Jz.
uit waarom hij de krant naar de gemeente stuur
de: Tot de zamenstelling van zulk een courant zijn
gedeeltelijk berigten noodig welke alleen door de
Gemeente Besturen geleverd kunnen worden,
willen zij juist zijn. Het betrof in de eerste plaats
een maandelijkse opgave uit het bevolkingsre
gister, maar ook andere informatie waarvan het
gemeentebestuur de bevolking kond wilde
doen. In ieder geval is er in het laatste jaar van
het plaatsen van bestuursberichten zoals plaat
selijke verordeningen ruim gebruik gemaakt.

Het proefblad bevatte een bericht van de uit
gever, waarin hij meedeelde op woensdag 4
september te willen beginnen met het Nieuws
blad. Hij hoopte met belangrijke en wetenschap
pelijke bijdragen, zoo van de bewoners van het
Gooi en Omstreken, als andere plaatsen vereerd
te zullen worden. Vervolgens vermeldde de re
dactie het doel van het uitgeven van onze Gooi
sche Courant, namelijk onze lezers op eene een
voudige en duidelijke wijze bekend te maken met
de belangrijkste gebeurtenissen in en buiten ons
vaderland: te vermelden wat men elders uitvindt
en in de praktijk brengt ter verbetering van Fa
brieken en Landbouw, en eindelijk op te nemen
wat in andere opzigten eene aangename en nutti
ge lektuur kan verschaffen.

Verspreidingsgebied en kosten

Het blad, dat op woensdag en zaterdag ver
scheen, was alleen via een driemaandelijks
abonnement te koop en werd vermoedelijk
vooral in het bestemmingsgebied Gooiland en
omstreken verspreid. In het proefblad waren de
plaatsnamen die hieronder vielen, bij de plaatse
lijke berichten opgenomen: Ankeveen, Blari-
cum, Bussum, Eemnes (beide), Hilversum, Hui
zen, Kortenhoef, Laren, Loosdrecht, Maartens
dijk, Naarden, Soestdijk, Soest, Vreeland en
Vuursche.

Naar de soort en het aantal abonnees kunnen
we slechts gissen. Volgens een door Van Cleef
geplaatste advertentie in het Nieuwsblad voor
den Boekhandel (NvdB) van 23 januari 1851 vond
het blad om de bijzondere strekking een druk
debiet onder de Landbouwers, Fabriekanten en
Grondbezitters in het Gooiland en Omstreken. De
krant zal ook zijn weg gevonden hebben naar
de notabelen en de gegoede burgerij, onder wie
ook de middenstanders. Een zekere abonnee
was het Hilversumse gemeentebestuur.

De abonnementsprijs voor drie maanden be
droeg in 1850 één gulden, in 1856 was deze prijs
met 50% gestegen. De krant werd door het ge
hele koninkrijk, dus ook de koloniën, verstuurd
voor dertig cent extra. Deze verzendkosten ble
ven al die jaren hetzelfde.

Het plaatsen van een advertentie kostte voor
de eerste vier regels 60 cent en voor elke vol
gende regel 10 cent extra. Deze bedragen, die
nog steeds golden in 1856, waren buiten het ze
gelrecht. Voor een advertentie voor geboorte,
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ZEVENDE JAARGANG.

OUDE E \  VOORUITGANG.

NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD.
7. A T U R D A G ,  den 7 J u  n ij 1 SI 5 «.

Abonnementsprijs per ilrie  maanden f  1.50 voor HILVERSUM , I Advertentien vju  4 Regels GO cents , elke regel m»er 10 cents , I.uilen het
en 1.00 voor het gelieele Rijk. i  Zegelregt. Ailvertenlien va., geboorte, huwelijk ot' sterfgeval f  1.00 met

VERSCHIJNT DES WOENSDAGS EN ZATURDACS, |  inbegrip V3« het zegel, tiroo te letters naar <le plaatsruimte die aij innemen.

Oiiigefrankoerde toezendingen aan den llitgeYCi* worden geweigerd.

U it g e v e r  P . M . V A N  C L E E F . U .  to H IL V E R S U M .
Wijders kan men zicli abonneren te H il v e r s u m , bij tien Postdirecteur I I .  L .  J .  T i u e f b y , to W e e s p  b ij den Boekhandelaar ( } .  G . B r u g m a n  , to
N a a r d e n  bij T e n  D a m  H a m , te M u id k n  en M u id e r b e r g  bij v . d . T o o r n , te U l a r ic u j i  bij C . d e  B o e r , en te L ü ü s d r e c iit  bij A . M a n t e n .

B Ï R I C T .
De U itgever van d it  Blad maakt bij deze

bekend , dal a lle n , die zich met liet derde
kwartaal, dat met prim o J t i l i j  een’ aanvang
neemt, op de Gooische Courant abonneren ,
van af beden alle couranten van de maand Jun i]
G R A T IS  zullen ontvaneen.

zonden kunnen doen vloeijen , indien de kiezers
niet w ijzer waren. K ieze rs ! nog eens, w ik t
en w e e g t, wat g ij d o e t, en kiest nimmermeer

anti-revolutionairen ; zij w illen  den doodsteek

g.even aan onze burgerlijke vrijheid , bet geluk

van enkelen voorslaan op de puinhoopen der

middel , om waardige afgevaardigden naar de
K am er te zenden , zal niet beproefd worden ,
indien de kiezers den man kiezen , welken da
natie w a c h t, indien zij hunne wel overwogeno
keuze vestigen op

Mr- A. M. M GEIEH.

huwelijk of sterfgeval rekende Van Cleef één
gulden. Voor de vakbroeders van Van Cleef gol
den andere prijzen. In eerder gemelde adver
tentie uit 1851 valt te lezen dat de eerste zes re
gels 50 cent kostten en elke volgende regel 7K
cent. Voor boekaankondigingen bracht de uit
gever 5 cent per regel in rekening. De gemeen
te, vermoedelijk was dit in die tijd alleen Hilver
sum, betaalde de helft van het standaardtarief
voor haar publicaties.

De naam van de krant

Het proefblad had de naam Nieuwsblad voor het
Gooiland en Omstreken, al had de redactie het in
ditzelfde nummer over Gooische Courant. Begin
1851 heette het blad kortweg Het Gooiland met
als subtitel Vrede en Vooruitgang. In het NvdB
van 12 juli 1855 kondigde Van Cleef aan dat hij op
1 juli voor de uitgifte van de krant een samen
werkingsverband was aangegaan met boekhan
delaar Gerardus Gualthereus Brugman in

Weesp. Samenstelling en verzending bleven bij
Van Cleef. Brugman nam de administratie en de
financiën op zich. Tevens stond in de adverten
tie over de krant: Volgens convenience veran
derd van formaat, nu grooter en benaamd Gooi
sche Courant

Het samenwerkingsverband hield niet lang
stand. Al op 22 november meldden de heren in
het vakblad dat zij hunne aangegane overeen
komst om voor gezamenlijke rekening uit te ge
ven de GOOISCHE COURANT, Orde en Vooruit
gang; Nieuws- en Advertentieblad, ten onderlinge
genoegen hebben geresilieerd. De uitgifte van de
krant zou voortaan weer geheel bij Van Cleef lig
gen. Vermoedelijk was Vrede in de subtitel al in
juli gewijzigd in Orde, onduidelijk is waarom.

De rubrieken

Zoals de redactie in het proefblad al aangaf, be
vatte de krant enerzijds informatieve gegevens
en poogde zij anderzijds ook onderhoudend te

68 TVE 29e jrg. 2011



zijn. Het serieuze gedeelte bestond uit berich
ten van de lokale overheid, plaatselijk, binnen-
en buitenlands nieuws, marktberichten en ad
vertenties. De meer onderhoudende rubrieken
hadden namen als Mengelingen, Kijkjes in 't
rond, Snipperbakje en Krakepit. Dat was althans
het geval bij de laatste exemplaren. Het proef
exemplaar bevatte alleen de rubrieken plaatse
lijke, binnen-, buitenlandse en gemengde be
richten, landbouw, wetenschappen, mengel
werk en advertenties.

Berichten van de gemeente en plaatselijk nieuws
Het is verrassend te zien hoe weinig informatie
bij het plaatselijk nieuws van die dagen valt te le
zen. Er was veel ruimte voor berichten van de
gemeente. Hilversum liet regelmatig een veror
dening plaatsen. De politieverordening, die in
november 1856 van kracht werd, kwam als ver
volgverhaal in vier edities op de voorpagina. De
verordening op de nachtwacht, een maand, la
ter werd over twee edities uitgesmeerd. Ook an
dere gemeentes plaatsten officiële berichten. In
de editie van 11 juni verscheen een verordening
voor de kermis en paardenmarkt in ’s-Graveland.
Het was onder andere verboden om bedorven
vleesch, spek of visch ter markt te brengen.

Hilversum bood in die tijd het nodige vertier.
Begin augustus werd op het Laapersveld een
ezelwedren gehouden. Later die maand vierde
het echtpaar Kranenborg van Heuvelhoeve zijn
vijftigjarig huwelijksfeest, dat besloten werd met
een groot vuurwerk waarnaar vele dorpsbewo
ners kwamen kijken. In september werd in Het
Hof van Holland een driedaagse tentoonstelling
over landbouw, nijverheid en kunst gehouden.

Levendige handel was er op de jaarmarkten.
Op de ’s-Gravelandse paardenmarkt waren 667
paarden ingebracht, die grotendeels tegen ho
ge prijzen van eigenaar wisselden. Ook de 320
stuks vee op de Hilversumse jaarmarkt eind ok
tober werden bijna allemaal verkocht. De koei-
enmarkt een week later, ook op woensdag, was
minder succesvol. De meeste boeren moesten
met hun levende have weer huiswaarts keren,
want er werden niet veel van de aangevoerde
52 koeien verkocht.

H IL V E R S U M , 5 A u g u s t u s . d
O p  6 A u g u s tu s  zal des n am id d ag s  ten  6 u re  op U

h e t L a p e rsc h  veld  aan  den  S o es td ijk e r-s traa tw e g d
d e  eze lw ed ren  p laa ts  hebben  , in g e s te ld  door T l

d e  V e re e n ig in g  te r  v e rb e te r in g  van h e t eze lras . d
O n g e tw ijfe ld  zu llen  H ilv e rsu in s  in g e ze te n en  en
d e  vele  v reem delingen  d ie  th an s  h ie r h e t lan -
d elijk  zom ergeno t sm aken  , bij g u n s tig  w eder Ci

v e e l g enoegen  v inden  in  de/,e a l le ra a rd ig s te k
h a rd d ra v e r ij , d ie  d o o rg aan s m eerm alen  d e  lach-
sp ie re n  d e r  to e sch o u w ers  in  b ew eg in g  b r e n g t ,
w a n n e e r  d e  re sp e c tiv e  langoo ren  n ie t w illen is
als h u n  b e r ijd e r  en b lijken  g even  van  h u n n e ° l
o n v e ran d e rlijk e  k a ra k te r tre k k e n  , s tu g h e id  en h
o n w il. D e  u itg e lo o fd e  p rijzen  zijn  : 1 z a d e l , st
1 re izw eep  , 1 z ilv e r  luc ifersdoosje  en  een  a s c h - h

ng b ak je  m e t z i lv e re n  voet. (Z ie  A dvertentie) .
el- T-v , • .. F

Nieuwswaardig was het vertrek op 7 mei (na een
jaar) van een compagnie infanterie uit Naarden.
De krant was vol lof over de discipline en hunne
voorkomendheid en minzaamheid jegens de bur
gerij. Naarden kwam in die tijd ook op een ande
re wijze in het nieuws: er heerste tyfus. De ziek
te eiste negen mensenlevens. Een collecte in
mei ten behoeve van de zieken en hun families
bracht 213 gulden op. Ook het weer was een
vast onderdeel van de krant. Het ging toen niet
over voorspellingen, maar over waarnemingen
achteraf. Tijdens de mooie pinksterdagen trok
ken veel Amsterdammers naar het Gooi. De zo
mer was mooi, al veroorzaakte een zwaar on
weer eind mei veel gebroken ruiten en een be
schadigde haan van de Blaricummer toren.

Binnen-, buitenlands en gemengd nieuws
In deze rubrieken stonden vaak korte berichten.
Veel schokkends gebeurde er in Nederland niet
in die tijd. Er waren verkiezingen in 1856. In mei
moesten twee nieuwe leden voor de Provinciale
Staten gekozen worden en in juni een lid voor
de Tweede Kamer. Vooral aan dat laatste be
steedde de krant veel aandacht en daarbij was
geen sprake van objectieve berichtgeving. We
ken achtereen opende de krant met verhalen
waarom de liberale kandidaat Engelen gekozen
moest worden. Na de tweede stemronde (98
van 147 kiesgerechtigde Hilversummers stem
den) werd niet Engelen, maar de andere kandi
daat, baron Reede van Oudtshoorn gekozen. Hij
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In 1856 was de spoorweg voor vrijwel iedereen een
onbekend fenomeen. 6 augustus Nr 617.

)or raadsheer aan het hof van H olland. Beide postjes
as. dus n ie t meer vakant. da
en uit
in- In  de Plantage te Amsterdam is een spoor- ha
Ier carousel opgerigt met tw aalf waggons; na kerktijd zijl
ste kan men voor v ijftien  cents meêrijden. er
:h-

was van antirevolutionaire signatuur en werd in
de krant aangeduid als Groeniaan (naar Groen
van Prinsterer, de grondlegger van de protes-
tants-christelijke politiek in Nederland). De ont
hulling in Haarlem van het standbeeld van Lau
rens Jansz. Coster, die gold als uitvinder van de
boekdrukkunst, kreeg veel aandacht, vermoe
delijk dankzij persoonlijke interesse van de uit
gever.

Merkwaardig zijn de vele berichten, vaak ge
plaatst bij binnenlands nieuws, over Revalenta.
Dat was een wondermiddel, waardoor veel
mensen die jarenlang aan de ernstigste kwalen
hadden geleden, op miraculeuze wijze genazen.
Het hielp ook tegen tbc.

De buitenlandse berichten zijn zonder achter
grondinformatie vaak moeilijk te plaatsen, hoe
wel het bericht van 10 april niets aan duidelijk
heid te wensen overlaat: in Koblenz was een
verbod op roken voor jongeren onder de 16 jaar
uitgevaardigd.

Begin juni werd Frankrijk getroffen door een
enorme overstroming. Lyon telde 20.000 daklo
zen, Tours en de Camargue stonden onder wa
ter en de schade in Arles werd op 18 miljoen
francs geschat. Sommige berichten hielden het
midden tussen berichtgeving en achtergrondin
formatie. Op 10 april verscheen een artikel over
landbouwers. Door de aardappelziekte van 1845
waren de prijzen gestegen en in de jaren daarna
waren de oogsten slecht. Tot overmaat van
ramp was door de Krimoorlog onze grote voor
raadschuur van granen (Rusland) gesloten. De
ze was in 1856 gelukkig weer geopend.

Andere rubrieken
In de meeste edities zijn financiële berichten te
lezen over de katoen-, boter-, brood- en (vee)
marktprijzen. Tot eind juni waren de rubrieken
Mengelwerk en Mengelingen vast onderdeel

van de krant. Deze termen kwamen veel voor in
de 19e eeuw. Dichters, zoals Bilderdijk, brachten
hun verzameld werk uit onder Mengelpoëzy.
Het eerder genoemde NvdB had de vaste ru
briek Mengelingen. Het duidt dus op een verza
meling of op van alles wat.

De rubriek Mengelingen was dat zeker. Het
was een samenraapsel van weetjes, algemene
informatie, opinies en grapjes. De rubriek Men
gelwerk bevatte meestal een vervolgverhaal.
Verder was er een rubriek Correspondentie, die
vrijwel altijd een, meestal wiskundig, vraagstuk
bevatte. Ook was er ruimte voor ingezonden
brieven, waarvan weinig gebruik werd gemaakt.
Vanaf juli vervielen de rubrieken Mengelwerken
Mengelingen en kwamen daar drie nieuwe ru
brieken voor in de plaats. Daarop heeft mogelijk
een nieuwe werknemer invloed gehad. We we
ten dat Johannes Geradts in 1856 naar Hilver
sum is gegaan. Waar hij vóór 1862 woonde, is
onduidelijk, maar vrijwel zeker is hij bij Van Cleef
gaan werken en heeft ook daar frisse ideeën
aangedragen.

Hoe dan ook, vanaf juli verschenen wekelijks
de rubrieken Kijkjes in ’t rond, Snipperbakje en
Paai-witbol en Jurg-buur. In oktober kwam er
een nieuwe rubriek bij: Krakepit, waarin een
raadsel op rijm stond. In Kijkjes in ’t  rond waren
de wat meer serieuze berichten te vinden, ter
wijl Snipperbakje mopjes, parodieën en aller
hande vreemde berichten bevatte. De rubriek
Paai-witbol en Jurg-buur was een gesprek, dat
ongetwijfeld ging over actuele zaken, maar
waaraan nu geen touw is vast te knopen.

Advertenties
Van Cleef adverteerde natuurlijk ook zelf in zijn
krant, zoals een geboorteadvertentie van zijn
dochter en voor de werken die hij zelf uitbracht.
Diverse malen zijn veilingadvertenties opgeno
men. Verscheidene winkeliers plaatsten adver
tenties in de krant, waarvan zij waarschijnlijk
ook abonnee waren. Verder zijn er familieadver-
tenties te vinden van de fabrikeurs Perk Vlaan
deren, Tijmen de Wit en rentenier Kranenborg
van het buiten Heuvelhoeve en notaris Albertus
Perk. Boekhandelaar Brugman uit Weesp, die
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het jaar daarvoor kort compagnon was van de
uitgever, maakte zijn tweede huwelijk kenbaar.

Een vaste advertentie was die voor zalf en pil
len van Holloway. Net als Revalenta hielpen de
ze wondermiddelen tegen allerlei kwalen, maar
nergens is een bericht te vinden van een won
derbaarlijke genezing door de middelen van
Holloway.

Het einde van de krant

Op 31 december 1856 in nummer 658 plaatste
de uitgever een bericht voor de abonnees, om
dat zoals hij schreef: Het niet is mogen gelukken,
dit blad eene algemeene deelneming te doen vin
den. In eerdere nummers was van zijn intentie
om te stoppen niets gemeld. Wel was er begin
juni een poging geweest om meer abonnees te
werven. Degene die per juli intekende, kreeg al
le nummers van juni gratis.

Het zou nog vijftien jaar duren, voordat het
Gooi weer een krant zou krijgen. Johannes Ge-
radts, die de drukkerij na de dood van Van Cleef
voortzette en in 1871 de voorloper van de Gooi
en Eemlander startte, achtte er blijkbaar de tijd
niet eerder rijp voor.

De uitgever

Pieter Marius van Cleef Jz., de initiatiefnemer,
drukker en uitgever van de Cooische Courant
had de liefde voor het gedrukte woord niet van
een vreemde. Zijn overgrootvader Pieter van
Cleef opende in 1739 in ’s-Gravenhage een boek
handel. Diens zoon Isaac zette na zijn dood de
zaak voort. Hij was niet alleen boekhandelaar,
maar tevens uitgever, onder andere van de wer
ken van Betje Wolff en Aagje Deken.2

Zijn zoons Pieter en Jan Eliza zetten de boek
handel na de dood van hun vader voort, in eer
ste instantie onder De Erven Isaac van Cleef en
vanaf 1806 onder de naam De Gebroeders van
Cleef. Het bedrijf zou tot 1967 blijven bestaan, al
had er toen al lang geen Van Cleef meer be
moeienis met het bedrijf.

De locatie van dit concert was ongetwijfeld niet in de
woonkamer van Buwalda maar in Het Hof van Holland.
De uitvoerend musici waren lid van het muziekkorps der
artillerie te Utrecht.
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C O N C E I T ,
op Donderdag den 27 November 185 6 ,

des avonds te 7 ure,
GEGEVEN WORDENDE TEN HUIZE VAN DEN IIEER

A. 13UWALDA.

1.
2 .

3.

4.
3:
0.

7.

8 .

9.
10.

11 .

12.

Ouverture Poète et Paysan. — Suppe.
Liederen voor Basstem, gezongen door den
heer C.

Potpourri de Popera »Belisaire” — arran-
gée par KuDERSDOüF.
Lava tine de Popera »Atilla. Solo pour piston.
Aria Stabat Mater. —  Rossini.
Variations a quatre mains pour le piano,
sur une inarclie favorite de Guillaume Teil,
de IIenui Hertz, par monsieur C. et ma
dame T.
Lebe wolil, Polonaise mit gesang — Ru-
DERSDORF.

P A U S E .

Quadrille-marscli — Strauss.
Ouverture le camp du drap (Tor —  Buot.

door den beer C.
«Jerusalem” — Gariu

Aiia de Popera »Atilla’’, pour Trombbne-
Solo —  Verdi.
Les fleurs du printemps, Polka-Mazurka —
Kroll.

Bas-Aria, te zingen
Potpourri de 1’ open

In de tijd dat de twee broers het bedrijf leidden,
kwam het tot grote bloei. Ze kregen in septem
ber 1808 vergunning om ook in Amsterdam een
‘Huis van Boeknegotie’ op te richten. Pieter
bleef de Haagse vestiging aan het Spui leiden en
kreeg boekbediening aan Zuid-Holland, Zeeland,
Noord-Brabant en Limburg. Jan Eliza nam de lei
ding op zich in Amsterdam, van waaruit de ove
rige provincies werden bediend.3 Veel belangrij-
ker voor het bedrijf was echter de vergunning
die het in 1814 kreeg, namelijk het monopolie op
alle officiële uitgaven voor het leger van het
(Verenigd) Koninkrijk der Nederlanden, zoals re
glementen en verordeningen.

Pieter Marius van Cleef Jz. werd op 16 sep
tember 1819 in Amsterdam op Warmoesstraat
166 geboren als zoon van Jan Eliza en diens
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Het nieuwe huis van Van Cleef, het latere Vaartweg 36.
Het werd in 1977 gesloopt om plaats te maken voor de
huidige appartementen.

tweede vrouw Johanna Everdina Nagtglas Ver
steeg. Hij was acht jaar toen zijn vader overleed.
Zijn oudste broer was toen nog te jong om de
zaak over te nemen en to t die tijd nam oom Pie
ter uit ’s-Gravenhage het toezicht over de Am
sterdamse vestiging op zich. Na het overlijden
van zijn moeder in 1834 heeft oom Pieter ver
moedelijk zijn jongste neven en nichten in huis
genomen. In ieder geval woonde Pieter Marius
bij zijn oom en tante op Spui 126, toen hij in 1837
belijdenis deed. Ook bij de volkstelling van 1840
was hij nog op dit adres te vinden.4

Op eigen benen, Den Haag en Amsterdam
In 1840 werd in de Nieuwe Molstraat 142 in Den
Haag een drukkerij onder de naam P. M. van
Cleef gevestigd. Pieter Marius lijkt zelf een druk
kerij gestart te hebben, er zijn geen aanwijzin
gen dat de firma Van Cleef daarvóór zelf drukte.5
In 1842 werd aan de naam Jz. (of Jzn.) toege
voegd om zich te onderscheiden van zijn gelijk
namige neef, die de toevoeging Pz. gebruikte.

In 1842 trouwde Pieter Marius met de even
oude Maria Catharina Scheurleer. Ook zij kwam
uit een familie van boekhandelaars. Ze kregen in
mei 1843 een dochter Johanna Everdina en in
augustus 1845 een zoon Bernardus. Het jaar

daarop overleed hun dochter. Pieter Marius had
toen zijn boek- en kantoordrukkerij van Den
Haag naar Amsterdam verplaatst, aan de N.Z.
Achterburgwal (nu Spuistraat) bij de Lijnbaan-
steeg. In 1848 woonden moeder en zoon voor
langere tijd aan de Hilversumse Langestraat.
Mogelijk was ook de peuter Bernardus ziekelijk.
Hij stierf in de zomer van 1848, bijna drie jaar
oud.

Zijn vader verbleef rond het overlijden tijdelijk
in Hilversum. De gezonde Hilversumse lucht
deed het echtpaar besluiten de zaak hierheen
te verhuizen. Ze betrokken in 1849 het linker
deel van het huis aan het ’s-Gravelandsche Eind,
destijds een dubbel woonhuis op de plek waar
nu ’s-Gravelandseweg 2-4b staat.

Hilversum
Bij zijn komst naar Hilversum in 1849 verspreid
de Van Cleef een circulaire, vergezeld van een
aanbeveling van zijn oom. Ongetwijfeld werd
de komst van de eerste boekhandel in Hilver
sum door de plaatselijke notabelen met gejuich
begroet.

Hilversum, mei 1849
Mijne heren,
Ik heb de eer U Edele bij dezen kennis te geven,
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dat ik mij hier ter plaatse als boekhandelaar en
boekdrukker heb gevestigd. Ofschoon reeds eeni-
ge jaaren als Boekdrukker werkzaam, heb ik het
in mijn belang noodig geacht, bij mijne vestiging
den boek- en papierhandel uit te oefenen, waar
toe mijne bekendheid alhier en in de omstreken
mij een gunstig vooruitzigt oplevert.
De Heeren De Gebroeders van Geef te Amster
dam hebben zich volgaarne belast als mijne
Hoofd-Correspondenten werkzaam te zijn, terwijl
mijn Geachte Oom, de Heer Pieter van Cleef te 's
Gravenhage, eenige woorden tot aanbeveling bij
dezen heeft gelieven te voegen.
Met hoogachting heb ik de eer te zijn
U Edele Dienaar P.M. van Cleef Jz.

Aanbeveling van P. van Cleef

’s Gravenhage, mei 1849

De gezondheidstoestand van zijne Echtgenote
deed mijnen neef den Heer P.M. van Geef Jz.,
vroeger boekdrukker alhier en laatstelijk te Am
sterdam, het voornemen opvatten zich te Hilver
sum als Boekhandelaar en Boekverkoper te vesti
gen.

Begin 1850 machtigde Pieter Marius zijn oom
en neef om namens hem de nalatenschappen
van zijn ouders, broer en twee tantes af te wik
kelen. Mogelijk kreeg hij hieruit kapitaal waar
mee hij kon investeren in een eigen krant. In ie
der geval begon hij in september 1850 met de
uitgifte van de Gooische Courant.

In juni het jaar daarop overleed zijn oom en
beschermheer Pieter van Cleef. De redactie van
het NvdB besteedde een paginagroot artikel
aan de merites van deze boekhandelaar, die ja
renlang bestuurslid van de ‘Vereeniging ter Be
vordering van de Belangen des Boekhandels’
was geweest. Er is slechts één titel bekend van
de drukwerken van P.M. van Cleef Jz. in zijn eer
ste Hilversumse jaren. Dat was in 1850 het boek
Inlichtingen gedurende de zwangerschap, voor
jonggehuwden van A.P. Vrijwel zeker gaat het
hier om Arundinis Piscatorii, een pseudoniem
van dr. A.F. van Hengel.

De zaken gingen blijkbaar voorspoedig, want
Van Cleef besloot zijn eigen woonhuis annex
drukkerij en winkel te bouwen. Begin december
1853 kocht hij daarvoor grond van ongeveer 6'A
roede (nu are) van molenaar Van Dompselaar
aan het Moleneind, nu Vaartweg/Boomberglaan.
Zijn vrouw heeft de bouw van het nieuwe huis
niet meer mogen meemaken. Zij overleed in ja
nuari 1854, 34 jaar oud, na een langdurig doch
geduldig gedragen lijden. In de loop van dat jaar
verhuisde Van Cleef naar zijn nieuwe woning.

Een nieuwe start
In september 1855 trouwde de dan 36-jarige
Piet Marius van Cleef met Meinouda Johanna
Sara Jacoba Hinsbeeck. Zij was 29 jaar; uit het
huwelijkscontract blijkt dat de bruid rijker was
dan de bruidegom. Zijn nieuwe huis werd ge
taxeerd op ƒ 4.500, de overige bezittingen op
bijna ƒ 7.000. Haar bezit bedroeg ongeveer
25.000 gulden. Zij woonde zeker al sinds 1850
met twee halfzusters in Hilversum aan de Oude
Torenstraat, schuin tegenover de eerdere wo
ning van Van Cleef.

Het verblijf van de Amsterdamse dames Hins
beeck in Hilversum is intrigerend. Meinouda
was een kind uit het eerste huwelijk van com
missionair Christiaan Anthonie Hinsbeeck. Ook
zijn tweede vrouw overleed in 1834 in het
kraambed. Hinsbeeck zelf overleed drie jaar la
ter. In 1850 woonden alleen de twee nog in le
ven zijnde zoons in Amsterdam. De drie meisjes
Hinsbeeck, van wie de jongste in 1850 16 jaar
was, waren in Hilversum woonachtig. Als hoofd
huurster werd de 60-jarige Johanna Margaretha
Möhlmans vermeld.

Vermoedelijk gaat het hier om de dienstbode
van een zuster van de moeder van Meinouda. In
het huwelijkscontract6 wordt gesproken over
een kapitaal, waarvan een dienstbode (de naam
wordt niet vermeld) jaarlijks een vast bedrag
kreeg uitgekeerd. Dat de meisjes naar Hilver
sum zijn verhuisd, lijkt alles te maken te hebben
met de relatie van hun oom met Hilversum. De
ze Johannes Adriaan Hinsbeeck, kassier-
generaal van de Nederlandsche Bank, was al
vanaf 1831 een van de deelgenoten in de plan-
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Folder Van Geef Verspreide dicht- en prozawerken van
Tollens. Archief KVB PPA 558:12.

Boekhandel van P. M. van Cleel Tz. te Hilversum.

VERSPREIDE
DICHT- EN PROZA WERKEN,

H . T O Ii l iE U T S , C«.
VEKZ.VUK.LI> IKinit

G. E N G E LB E R T S  G E R R IT S ,

HET 'S DICHTERS LEVENSSCHETS EX TOELICHTENDE AASTEEKKXIXÜKX.

EERSTE D E E L : —  GEDICH TEN .

Gedrukt op zwaar Hollaudscli mediaan, gr. oct. formaat, met
photograpliisclic buste cn staalvignct van J. W . Kaiskr, in  kar
tonnen band : ƒ  3.C0.

Deze uitgave licvat alleen die verspreide Wei ken des D ich te n ,
welke n iet in de reals bestaande bundels zijn opgenomen; cu zij vor
men alzoo met die verzameling een poëtisch geiieel. l ie t  tw e e d e
d e e l is ter perse en opent de serie dramatische werken met des
Dichters voortreffelijk treurspel tk  Hoehche* o , K a M ja a m tc lo i;  de
gclicclc uitgave zal u it zn o f zecen bundels bestaan en w ordt ge
regeld voortgezet; voor België belast zich met de aflevering aan par-
tikulicrcn en den Bockhandel, de lie e r W. L . van  Oostkkzek te
Antwerpen.

nen om een wandelgebied bij de Hilversumse
Boomberg aan te leggen.

Eind 1855 bezocht Van Cleef de Wereldten
toonstelling in Parijs. Hij zag daar diverse hand
persen, waarvoor hij het verkooprecht in Neder
land bemachtigde.

In de zomer van 1856 kreeg het echtpaar een
dochter: Christina Johanna Francisca en hun
tweede dochter, Helena Hendrika in februari
1858. Aan de onthulling van het standbeeld van
Laurens Jansz. Coster in Haarlem in 1856 werd
veel aandacht besteed. Van Cleef drukte een
aantal werkjes, ook in zijn krant, en leverde een
bijdrage aan de tentoonstelling bij deze gele
genheid met een draagbare boekdrukkerij, voor
kantoorgebruik en tot het trekken van drukproe
ven geschikt.

Ook in 1856, vermoedelijk door de belang
stelling voor de boekdrukkunst, besloot Van
Cleef om zijn Handboek ter bevordering der
boekdrukkunst uit 1844 opnieuw op de markt te
brengen. Vrijwel zeker betrof het niet-verkochte
exemplaren van de eerste oplage, want de
drukfouten waren niet hersteld. Het enige ver
schil met de exemplaren uit 1844 is het titelblad.
Het boek was in 1856 voor ƒ 2,50 te koop. Enke
le jaren geleden werd een exemplaar op inter
net aangeboden voor 455 euro!

Foute uitgave van Tollens

In 1857 gaf Van Cleef het door G. Engelberts
Gerrets verzameld werk van H. Tollens Cz. uit
onder de titel Verspreide dicht- en prozawerken.
Het betrof hier een herdruk van gedichten die
niet opgenomen waren in het twaalf delen tel
lende Gezamenlijke dichtwerken, maar wel eer
der verschenen waren in afzonderlijke bundels
die aan de verzamelde uitgave voorafgingen.
Een anonieme briefschrijver ageerde in de Alge-
meene kunst- en letterbode in juli 1857 fel tegen
deze uitgave. Het zou gaan om dichtwerken uit
de jonge jaren, die Tollens in 1802 had laten
plaatsen, maar niet goed genoeg vond om op te
nemen in een herdruk. De schrijver beweerde
verder dat een groot deel van de gedichten
tekstueel aangepast waren door de uitgever.

De erven van Tollens reageerden ook: Van
Cleef moest op 11 maart 1858 voor de Arrondis
sementsrechtbank verschijnen. Deze vond dat
het kopijrecht bij de auteur lag en dat Van Cleef
geen bewijs geleverd had over dit recht te be
schikken. Hij werd veroordeeld to t betaling van
een geldboete van ƒ 300 ten bate van de alge
mene armen in Hilversum en de kosten van het
proces. Verder moest hij aan de erven de tegen
waarde van 2000 nagedrukte exemplaren beta
len overeenkomstig de verkoopprijs van de le
gale exemplaren. Dat kwam volgens de recht
bank neer op ƒ 19.060.

Van Cleef ging in beroep en de zaak werd 16
april door de kamer van correctionele appellen
van het Provinciaal Geregtshof behandeld. Hoe
wel deze Van Cleef vrijsprak van nadruk voor
een gedeelte van de gedichten, bleef het vonnis
vrijwel ongewijzigd. Alleen de verkoopprijs van
de 2000 exemplaren werd realistischer: ƒ 3.120.

Het Nieuwsblad voor den Boekhandel besteed
de ruim aandacht aan de affaire. Voor Van Cleef
moet dit erg pijnlijk zijn geweest, zeker gezien
de belangrijke rol die zijn oom had gespeeld in
de belangenvereniging voor de boekhandel. Op
13 mei meldde het blad dat Van Cleef cassatie
had aangetekend. De Hoge Raad oordeelde in
augustus dat het hof onvoldoende gelegenheid
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Johan Ceradts zette de boekhandel van Van Cleef op
deze plek voort en begon hier ook een drukkerij.

gegeven had te reageren op dupliek en repliek,
vernietigde het arrest en verwees de zaak naar
het Hof van Zuid-Holland. Voordat de zaak op
nieuw voor de rechter kwam, lukte het beide
partijen een schikking te treffen.

Er schijnt veel gespeculeerd te zijn over deze
schikking, waar Van Cleef herhaaldelijk op had
aangedrongen. Pas op 15 november meldde het
Weekblad van het Regt dat er onterecht eerder
melding was gemaakt van een schikking en dat
de rechtsgang pas recent was beëindigd. Van
Cleef betaalde de in het voorjaar opgelegde
boete en alle kosten. Ook werd de uitgave ge
staakt en het reeds verschenen eerste deel uit
de handel genomen.

Een nieuw avontuur

In de jaren vijftig was een nieuwe vinding in op
komst: verlichting door middel van gas. In fe
bruari 1857 diende een Amsterdamse neef van
mevrouw Van Cleef, Frederik Theodorus Johan
nes Adriaan Hinsbeeck, een verzoek in bij de ge
meente Hilversum voor een concessie voor de
oprichting eener Pijpgas-fabrijk.

In september kocht Hinsbeeck voorwaardelijk
grond hiervoor op de hoek van het Melkpad en
de Bussumsche weg. De concessie werd diezelf
de maand verleend op voorwaarde dat binnen
acht maanden begonnen zou worden met de
bouw van de fabriek en dat de helft van de
koopprijs van de grond betaald zou worden, zo
dra het gas algemeen verkrijgbaar was. Alles
leek rond maar Hinsbeeck trok zich terug en
Van Cleef vroeg in maart 1858 de gemeente
goedkeuring om de concessie over te mogen
nemen. Hij zou binnen zes maanden beginnen
met de bouw. Die vergunning werd verleend,
maar het lukte hem niet om tijdig het benodig
de geld bijeen te krijgen.

In september vroeg hij zes maanden uitstel
voor de bouw to t voorjaar 1859. Aan dat ver
zoek werd gehoor gegeven. In oktober was nog
slechts op de helft van het vereiste aantal aan
delen van de NV Hilversumsche Gazfabriek inge
tekend. Op 26 oktober leverde Van Cleef statu
tenwijzigingen bij de gemeente in. Hij stond de

MMÊt.

.......

concessie om niet af aan de gasfabriek. Mocht
hij binnen vijf jaar aftreden of overlijden, dan
zouden zijn erven ƒ 500 krijgen. Verder vroeg
Van Cleef het gemeentebestuur, ook in privé, in
te schrijven op aandelen. Al een dag later kwam
het antwoord: de gemeente zou afzien van de
grondopbrengst en in plaats daarvan twee aan
delen van ƒ 500 in de NV nemen.

Dat is de laatste correspondentie over dit gas-
avontuur. Het zou nog tien jaar duren voordat
Hilversum zijn gasfabriek kreeg.7 Pieter Marius
van Cleef Jz. heeft het allemaal niet meer mo
gen meemaken. Hij overleed op 22 november
1858 na een kortstondig ziekbed.

De nalatenschap

De weduwe bleef achter met twee kleine kin
deren en veel schulden. Zij nam de negotie van
haar man waar. Op 6 december werd een begin
gemaakt met de boedelbeschrijving in het huis
aan het Moleneinde. Er is sprake van de zijka
mer westzijde, kamer, zijkamer oostzijde, kan
toor, keuken, kelder, slaapkamer, achterkamer,
gang, zolder, voorkamertje met bedstede, ka
mertje, drukkerij. De drukkerij zal zich vermoe
delijk op de begane grond bevonden hebben,
evenals het kantoor. Op de zolder werden on
der andere zes tuinstoelen, een rustbank, bed
den, een wieg en een partij boter ter waarde
van ƒ 30 aangetroffen.
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Het lijkt erop dat de Van Cleefs hun huis vrij
luxueus hadden ingericht. De meubels waren
van mahonie en er waren speeltafels in de ka
mer. Een zijkamertje bevatte twee hombredo-
zen met fischges. De beschrijving werd voortge
zet op 20 december en na het pand op de Vaart-
weg toog het gezelschap naar de winkel aan de
Langestraat. Deze stond op de hoek van de Zon
- en Maanstraat.

De eerdergenoemde schuld bedroeg ruim
ƒ 8.000, waaronder ƒ 2.375 hypotheek van dr.
Van Hengel. Of de schuld te groot was om in
het huis te kunnen blijven wonen, is onduidelijk.
Meinouda liet het huis aan het Moleneinde in ie
der geval veilen op 29 maart 1859. Uiteindelijk
kochten haar twee halfzusjes het voor ƒ 3.050.
Vijf maanden later verkochten ze het met ƒ 500
winst aan postdirecteur Juta. Het is in de decen
nia daarna een huis geweest waar notabelen
woonden, zoals kantonrechter Weijland en ma-
nufacturenkoopman Strater. Meinouda trok na
de verkoop met haar dochters weer bij haar
zusters op de Oude Torenstraat in en verhuisde
later naar de Langestraat, waar ze in 1875 over
leed.

Op 14 april 1859 werd de veiling van de boek
drukkerij en andere roerende zaken gehouden.
De omschrijving luidde: Een sedert weinige jaren
nieuwe welingerigte BOEKDRUKKERIJ, bestaande
uit LETTERS, VIGNETTEN, INTERLINIEN, verschillen
den LETTERKASTEN, enz., eene goed werkende IJ
ZEREN BOEKDRUKPERS en verdere Gereedschap
pen. De lettersoorten op Hollandse he hoogte.

De gehele drukkerij ging in één koop voor
ƒ 1.862,96 naar Johan Geradts. Deze was in 1856
op 19-jarige leeftijd vanuit Zierikzee naar Hilver
sum gekomen. Hoewel zijn naam pas in 1862
voor het eerst in het Hilversumse bevolkingsre
gister voorkomt, lijkt het wel zeker dat hij in
1856 als leerling bij Van Cleef kwam werken en
vermoedelijk bij de winkel in de Langestraat
woonde. Daar zette hij de drukkerij van Van
Cleef in 1859 voort. Op 18 april ging hij een ven
nootschap8 aan met slagerszoon Jacob Peet
Jansz. Het onderwerp was uitoefening van eene
boek- en kantoorwerkdrukkerij, een boekhandel
en eenen papierwinkel.

Geradts werd hiermee verzekerd van een gega
randeerd jaarinkomen van ƒ 365 voor onbepaal
de tijd. Daarvoor deed hij alle werkzaamheden,
Peet kreeg alleen maandelijks inzage in de boe
ken en de kas. Het uitgeven van couranten,
boekwerken, brochures mocht alleen na schrifte
lijke overeenkomst. Het uitgeven van een krant
zou nog even duren. In 1871, vijftien jaar nadat
de Gooische Courant ter ziele ging, begon Joh.
Geradts en Comp, met de uitgifte van een krant,
de nog steeds bestaande Gooi en Eemlander.

Ineke de Ronde is onder meer redacteur van het
Hilversums Historisch Tijdschrift Eigen Perk. Zij is
lid van de TVE-onderzoeksgroep ‘Katholiek & Pro
testant ca. 1550-1750.
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1. Dit artikel is een bewerking van het dubbelartikel

uit Eigen Perk 2006/2, tijdschrift van de Hilversum
se Historisch Kring Albertus Perk.

2. Sloos, p. 27.
3. Sloos, p. 111.
4. Sloos, p. 169.
5. Jansen, p. 8.
6. SAGV Perk 26-9-1855.
7. Zie De ’s-Gravelandseweg en zijn bewoners, pag. 94.
8. SAGV Notarieel Alb. Perk 6-10-1959 nr 158.
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Een onschatbaar geluk
Het bezoek van keizer Napoleon aan Muiden en Naarden
tweehonderd jaar geleden

W ilfried Uitterhoeve

In 1810 had keizer Napoleon het Koninkrijk Holland van zijn broer Lodewijk Napoleon
geannexeerd, na maanden van intriges en chicanes. Tweehonderd jaar geleden, op 21
oktober 1811, werd hij door generaal Kraijenhoff rondgeleid in Muiden en Naarden.
Om aandacht te besteden aan dit gedenkwaardige bezoek, vroegen we een kenner
bij uitstek van deze periode in de vaderlandse geschiedenis, dr. Wilfried Uitterhoeve,
hierover een artikel te schrijven. Lezers van TVE kennen hem al van het artikel ‘Een
monument voor Cornells Kraijenhoff’, dat ons blad in 2009 publiceerde naar
aanleiding van zijn proefschrift over Kraijenhoff en van de bespreking van zijn boek
‘Koning, keizer, admiraal’ in TVE 2010. (Redactie)

De keizer naar Holland

In 1811 stond keizer Napoleon, in zijn eigen ogen
en in die van bijna al zijn tijdgenoten, in zijn op
permacht op een stevig voetstuk. Hij had de an
dere grootmachten, Oostenrijk, Rusland en Prui
sen, aan zich ondergeschikt gemaakt. Hij had ze
gedwongen to t medewerking aan de b locus, de
blokkade van het continent waarmee hij dan
eindelijk ook aartsvijand Engeland op de knieën
hoopte te krijgen. Hij had in 1810 het Franse Kei
zerrijk uitgebreid met het voormalige Koninkrijk
Holland en met de Duitse kusten to t Lübeck. Hij
had zijn oppermacht en zijn dynastie bezegeld
door het huwelijk met Marie-Louise, dochter
van de Oostenrijkse keizer, die hem inmiddels
ook een zoon en troonopvolger had geschon
ken. Dat dit voetstuk al in 1812 zou gaan wanke
len, vanwege het rampzalige verloop van de
veldtocht naar Moskou, voorzag vrijwel nie
mand, al was er hoop bij zijn vijanden en scepsis
bij het meest intelligente deel van zijn eigen eli
te, zoals Talleyrand (die dan ook uitgerangeerd
was).

Het in 1810 geannexeerde gebied van de
Noordelijke Nederlanden (we noemen dat hier
na gemakshalve soms ‘Holland’, in overeen
stemming met het taalgebruik van die jaren)
was een hoeksteen, moest dat in ieder geval
worden, in het Napoleontische système du con

tinent. Daarvoor waren drie redenen. De eerste
was: de Noordzeekusten en -zeegaten tegen
over Engeland waren volgens Napoleon door
zijn broer, koning Lodewijk Napoleon, niet af
doende afgegrendeld tegenover deze vijand.
Die afgrendeling moest gebeuren door Franse
troepen en Franse douaniers, en dat verdroeg
zich natuurlijk niet met een voortgezette soeve
reiniteit van het Koninkrijk Holland. Ten tweede
had de Engelse invasie van 1809 in Zeeland en
richting Antwerpen hem een scherper besef in
geprent van zowel de kwetsbaarheid als de
kracht van de havensteden in het deltagebied
van Schelde, Maas en Rijn, dat wil zeggen het
hele gebied tussen Antwerpen en Den Helder.
Ten derde wenste hij een goed verdedigbare li
nie ter bescherming van de noordoostelijke
grens van het kerngebied van zijn Keizerrijk.

Ik meen dat we zo dit aspect van zijn geo-
strategisch denken in de jaren rond 1810 moe
ten samenvatten: met dat begrip ‘kerngebied’.
Het Keizerrijk was weliswaar inmiddels uitge
breid to t ver over de Alpen en de Rijn, maar Na
poleon onderscheidde toch een kerngebied,
van Alpen en Pyreneeën to t aan de Rijn. En to t
dat kerngebied behoorde de hele Hollands-
Zeeuwse delta. Die opvatting was hij in 1809 en
1810 steeds krachtiger gaan uitdragen. Zo had
hij op 14 december 1809 in Le Moniteur laten
schrijven:
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De eerste ontmoeting van Napoleon en Kraijenhoff. Gravure naar een tekening van Charles Rochussen.
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Holland is in werkelijkheid niets anders dan
een deel van Frankrijk. Men zou het land kun
nen definiëren als een aanslibsel van de Rijn,
de Maas en de Schelde, dus van de grote
slagaders van het Keizerrijk.

In 1810 annexeerde Napoleon dus in twee stap
pen het Koninkrijk Holland: in maart 1810
Zeeland en Noord-Brabant, to t aan Haringvliet
en Waal; in juli 1810 de gewesten noordelijk
daarvan. Die twee annexaties gingen meteen
gepaard met een grote instroom van Franse of
Franstalige en al vanaf 1795 aan het Franse be
stuur gewende Zuid-Nederlandse bestuurders.
Maar ook en vooral was er een geweldige in
stroom van Franse militairen, gendarmes, doua
niers, die alle resterende handelsverkeer met
Engeland moesten afknijpen.

Militaire inrichting
Meteen na de annexatie van juli 1810 ging Napo
leon zich serieus bezighouden met de militaire
inrichting van ‘zijn’ delta. Vanaf deze zomer
kwam een vloed van rapporten van zijn genie-
officieren binnen, waarop tal van instructies en
nadere vragen volgden. Al in 1810 en begin 1811
gingen de grondwerkers en metselaars aan het
werk in Breskens, Vlissingen, Veere, Hellevoet-

sluis en tal van andere plaatsen. Maar de keizer
zou enkele cruciale beslissingen pas nemen na
een eigen bezichtiging van de situatie te r plaat
se. Daarvoor moest hij dus naar zijn noordelijke
departementen afreizen. Voor zo’n tocht had hij
overigens meer redenen. Hij wilde zijn bruid to 
nen. Hij wilde zijn oppermacht manifesteren en
de Hollandse elite aan zijn voeten zien. Hij had
ter plaatste allerlei knopen door te hakken: de
handhaving of afschaffing van interne douane-
barrières binnen het Keizerrijk; de verhouding
met en tussen de kerkgenootschappen, enzo
voort. Maar het zijn vooral zijn militair-
strategische preoccupaties geweest die hem
naar de delta hebben gevoerd. ‘Militair-
strategisch’ moeten we ruim zien. Hij heeft zich
tijdens zijn rondtocht ook intensief beziggehou
den met de ruimere infrastructuur: kanalenaan
leg en vooral wegenaanleg. Maar die zaken had
den altijd ook een militair-technische kant. Na
poleon was in zijn tijd de onbetwiste groot
meester van de snelle troepenverplaatsingen.
Een goede infrastructuur was daarvoor noodza
kelijk. En toch: de fortificatie van kustplaatsen
en van versterkingen in het binnenland heeft,
zoals uit de agenda van zijn rondtocht blijkt, zijn
grootste aandacht gehad.
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Die rondtocht is, zoals alles rond de keizer, re
delijk goed gedocumenteerd. De activiteiten
van de keizer zijn door Napoleonvorsers wel
haast van dag tot dag beschreven. Verder zijn er
de 27 delen Correspondance de Napoléon I, die
ook voor deze weken nader inzicht geven, want
Napoleon ging altijd en overal door met het uit
schrijven van zijn instructies voor het besturen
van zijn rijk. En ten slotte is er de memoirelitera-
tuur. Tientallen personen die to t de omgeving
van de keizer hebben behoord of althans met
hem te maken hadden, hebben hun herinnerin
gen gepubliceerd. De opbrengst van die memoi-
reliteratuur is overigens aan Franse kant voor
deze weken wat mager -  zo belangrijk hebben
de mensen uit het gevolg van de keizer dit reisje
naar Holland ook weer niet gevonden. We moe
ten het wat dit betreft doen met een handvol
pagina’s uit de herinneringen vooral van Hollan
ders zoals Maurits van Hall en Cornelis Kraijen-
hoff.

Op 19 september 1811 verliet Napoleon zijn
verblijfplaats Compiègne. Hij trok langs de Fran
se kust naar Zeeland en naar Antwerpen, waar
zijn echtgenote zich begin oktober bij hem
voegde. Op 5 oktober arriveerde hij per jacht via
Willemstad en Dordrecht in zijn noordelijke de
partementen om vervolgens tussen verschillen
de verblijven in Amsterdam door bezoeken te
brengen aan tal van plaatsen vooral in de kust
streken. Die bezoeken golden niet alleen plaat
sen van militair-strategisch belang. Ook Den
Haag bijvoorbeeld werd met een bezoek ver
eerd -  zij het dat de belangstelling van de keizer
vooral uitging naar de kanonnengieterij daar.
Maar de meest uitgebreide bezoeken golden
toch de militair-strategische locaties. Zo werd
het langste afzonderlijke bezoek buiten Amster
dam, meer dan twee etmalen, gebracht aan Den
Helder, dat hij omgevormd wilde zien to t een
van zijn extreem versterkte havens van de rang
van bijvoorbeeld Cherbourg en Toulon. Op 30
oktober verliet hij Holland via Arnhem en Nijme
gen, richting Duitsland.

Napoleon heeft op die rondtocht alleszins
blijk gegeven van zijn enorme bestuurlijke en
militaire talenten. Maar politieke goodwill heeft

het hem allemaal niet gebracht. De Hollandse
elite was alleszins bereid de keizer hulde te
brengen met erebogen, illuminaties en grote re
cepties. Maar de keizer was gehaast en op het
toppunt van zijn arrogantie. Talrijk zijn de verha
len over burgerlijke, geestelijke en universitaire
autoriteiten die werden afgeblaft en ge
schoffeerd, over stadsbesturen die in vol ornaat
bij de erepoorten stonden, de gouden sleutels
van de stad op het kussen gereed -  om de kei
zerlijke stoet te zien langsrazen en in een stof
wolk te zien verdwijnen.

Waterlinies

Tot de grote beslissingen die Napoleon deze
weken had te nemen, behoorde die inzake de
structuur van de waterlinies in Holland (zie de
achterzijde van de cover). Zo komen we op het
gebied van Naarden en Muiden en op het kei
zerlijk bezoek aan deze plaatsen. Het gebied
speelde een sleutelrol in alle opties omtrent de
waterlinies in Holland.

In 1672 was in alle haast de eerste Hollandse
Waterlinie ingericht, tegen het oprukkende le
ger van Lodewijk XIV. Deze linie liep van Muiden
en Weesp langs de lijn Woerden en Schoonho
ven naar Gorinchem, dus westelijk van de Vecht
en ver westelijk van Utrecht. De zeesluis van
Muiden was het cruciale inlaatpunt voor het
noordelijke deel van deze waterlinie. Die water
linie was niet perfect, nog afgezien van de op
offering van Utrecht aan een vanuit het oosten
oprukkende vijand. Zo was de inundatie moei
zaam, want de waterlinie was opgebouwd uit
liefst zeven kommen met bijbehorende inlaat-
punten. Er was altijd wel beraad over een bete
re linie, maar verder dan dat was het nooit ge
komen. In de oude Republiek van voor 1795 was
er het probleem van een moeizame samenwer
king tussen de soevereine gewesten Utrecht en
Holland; in de nieuwe Republiek (waarin onder
meer Kraijenhoff zich sterk had gemaakt voor
een verlegging van de waterlinie naar het oos
ten) was de zaak afgestuit op geldgebrek.
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Een tweede bestaande linie was die rondom
Amsterdam, de zogeheten Positie van Amster
dam. Onder raadpensionaris Schimmelpenninck
en koning Lodewijk was een kring van inunda-
tiegebieden en geschutposities rond Amster
dam ingericht. Het was een kring, groot genoeg
om een leger te herbergen en bombardemen
ten van de stad onmogelijk te maken. Dit moest
de veruit grootste stad van het land maken to t
de laatste wijkplaats waar de nationale vlag zou
kunnen blijven wapperen, liefst zo lang dat
bondgenoten (lees: de Franse troepen) te hulp
zouden kunnen snellen. Maar in 1810 deed zich
een merkwaardige omkering voor. Men over
woog toen de verdediging van het land tegen
de annexatie door Napoleon en wilde de inun
daties rond Amsterdam in werking stellen tegen
de Franse troepen. We komen daarop terug.
Hoe dan ook: ook voor deze linie speelde het
gebied van Naarden en Muiden een belangrijke
rol. Het oostelijke deel begon bij een lijn halver
wege Naarden en Muiden en werd gevoed door
de zeesluis van Muiden. Daarna liep dit deel van
de linie verder to t Aalsmeer en het Haarlemmer
meer.

Ten derde en ten slotte was er nog de optie
van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Die zou die
nen te lopen vanaf Muiden en Naarden (anders
dan in de oude waterlinie zou ook Naarden door
inundaties worden omringd) oostelijk van de
Vecht en oostelijk van Utrecht en verder richting
Corinchem. Utrecht zou dus binnen deze linie val
len. De hele linie zou kunnen bestaan uit grotere
waterkommen. Naarden zou een uiterst sterke
stelling worden. De zeesluis van Muiden zou ook
in deze verlegging cruciaal zijn. De beslissing over
deze drie waterlinies was nu aan de keizer.

De keizer in Muiden en Naarden

De grote man van de waterlinies in de Noordelij
ke Nederlanden was Cornelis Kraijenhoff. Die
had, na een patriots-revolutionair verleden, een
dubbelcarrière doorlopen als militair ingenieur
en waterstaatkundige. Hij was uitgegroeid to t
de eerste man, in technisch en in hiërarchisch

opzicht, voor het hele verdedigingsstelsel. In
1809 werd hij er ook politiek medeverantwoor
delijk voor, want koning Lodewijk benoemde
hem toen to t minister van Oorlog. In die functie
had hij zich in 1810 sterk gemaakt voor een ver
dediging van het land, onder meer met de Posi
tie van Amsterdam, tegen de annexatietroepen
van Napoleon. Maar in februari 1810 had de kei
zer gehoord dat deze Hollandse minister zich
verstoutte tegen hem, de wereldheerser, mili
tair verzet voor te bereiden. De koning moest
de plannen opgeven en op last van de keizer
Kraijenhoff ontslaan als minister. Kraijenhoff
werd wel geprest om generaal te worden in de
krijgsmacht van het Keizerrijk, maar gebruikte
deze jaren voor zijn waterstaatkundige onder
zoekingen en vooral voor zijn driehoeksmeting
van het land.

Toen de keizer op 13 oktober 1811 in Amster
dam op een grote receptie een aantal notabe
len ontving, onder wie Kraijenhoff, kreeg de ex-
minister van de keizer een grote uitbrander.
Kraijenhoff had, zo werd hem toegesnauwd, ja
renlang gebouwd aan een verdedigingslinie te
gen hem, de keizer, en de koning tegen hem op
gezet. Naar eigen zeggen van Kraijenhoff -
maar het wordt bevestigd door Maurits van Hall
-  gaf de ex-minister moedig weerwoord. De Po
sitie van Amsterdam was opgebouwd tegen
Pruisen, om de keizer de kans te geven zijn
bondgenoot te hulp te snellen; en voor wat be
tre ft de discussie over de landsverdediging be
gin 1810 had hij alleen te maken gehad met zijn
eigen soeverein, koning Lodewijk. Napoleon
ging morrend verder, de rij van notabelen langs,
maar toonde zich bij een latere ontmoeting wat
vriendelijker.

Uitgerekend deze Kraijenhoff nu is de hoofd
getuige geweest, en zelfs de enige schriftelijke
getuige (als het gaat om gepubliceerde getuige
nissen), van de dag van Napoleon in Muiden en
Naarden. Laten we daarom zijn verslag volgen
(waarin Kraijenhoff over zichzelf spreekt in de
derde persoon, als ‘Generaal’). Opmerkelijk is de
toonzetting. Kraijenhoff heeft behoord to t de
geharnaste tegenstanders van de toenemende
Franse invloed en ten slotte de annexatie. Maar
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in zijn bladzijden over Muiden en Naarden toont
hij bewondering voor in ieder geval de militaire
genialiteit van Napoleon en laat hij zich boven
dien meeslepen door een soort van technisch
enthousiasme: eindelijk tro f hij iemand van het
hoogste niveau, de keizer zelf, die zijn opvattin
gen en inzichten meteen en geheel naar waarde
wist te schatten.

Soort oorlogsspel
Nu over die dag dan. In de vroege ochtend van
21 oktober werd Kraijenhoff in Amsterdam uit
zijn bed getrommeld. Een adjudant van de kei
zer kwam hem berichten dat deze die dag Mui-
den en vervolgens Naarden zou bezoeken en
dat Kraijenhoff zich ten spoedigste in of bij Mui
den bij de keizer moest melden. Kraijenhoff,
zonder eigen rijpaard, liet zich per rijtuig bren
gen en voegde zich bij de zeesluis van Muiden
bij het hoge gezelschap. Een hoog gezelschap
inderdaad: naast de keizer niet alleen de in deze
departementen gestationeerde autoriteiten
Oudinot, Molitor en de chef van de genie, Paris,
maar ook twee van de allerhoogste medewer
kers van Napoleon, Berthier en Caulaincourt.
Kraijenhoff kreeg van de keizer een van diens rij
paarden en sloeg met hem de weg naar Naar
den in, langs de Naarder Trekvaart. De keizer, in
een kennelijk opperbest humeur, kondigde al
meteen een soort oorlogsspel aan: ‘Wel nu, Ge
neraal, heden zal ik U aanvallen, en Uwe midde
len van verdediging beoordelen.’

Langs de trekvaart voortgaande, deed de
Keizer vele vragen, omtrent de inundatien
welke nu eigenlijk de grootste kracht aan de
defensie van Amsterdam zouden moeten bij
zetten; de Generaal ontwikkelde dit systema,
en antwoordde gereedelijk op de bezwaren,
door Zijne Majesteit achtervolgens daarte
gen ingebracht; die zich dan ook volkomen
liet overtuigen. [... ] Stapvoets te Naarden
gekomen zijnde, bezigtigde men aldaar de
vestingwerken, waarover de Keizer zeer te
vreden was; de Generaal toonde hem echter
daarvan de meest belangrijke gebreken aan,
die ook dadelijk erkend werden.

In de Courier van Amsterdam van 31 oktober is

Kraijenhoff in Frans generaalsuniform, op de borst het
Legion d’honneur. Schilderij van Adriaan de Lelie tussen
1811 en 1813.
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een kort verslagje te vinden van het bezoek van
de keizer aan Naarden. De correspondent
schrijft aldus over de aankomst in het stadje.

Heden hebben wij het onschatbare geluk ge
noten, Z.M. De Keizer en Koning in deze stad
te zien aankomen. De maire en zijn adjunc
ten, begeleid door een detachement van de
nationale garde, ontvingen Hoogstdenzelve
bij de grensscheiding van de gemeente, al
waar den kapitein-ingenieur W. Lobry, bij on
passelijkheid van den kommandant, de eer
had Z.M. de sleutels der vestingwerken aan
te bieden.

Na de bezichtiging trok, aldus nog steeds de
Courier, het hele gezelschap naar het huis van
burgemeester Thierens aan de Vrouwenstraat
(thans Cattenhagestraat. Het is het pand dat la
ter heeft gediend als Burgerweeshuis en tegen
woordig als huisvesting van het Stads- en
Streekarchief). De stad Naarden had daar voor
Napoleon een groot déjeuner voorbereid. Maar
die maaltijd moest volgens het bericht van
Kraijenhoff even wachten, want eerst moesten
Napoleon en Kraijenhoff nog hun oorlogsspel
spelen: hoe zou de Positie van Amsterdam zijn
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aangevallen door Napoleon en verdedigd door
Kraijenhoff?

De keizer de kaart der environs van Amster
dam opengelegd hebbende, liet zich het hele
systema van inundatien en middelen van de
fensie, zoo te water als te lande, door den
Generaal Kraijenhoff in detail aanwijzen en
verklaren; Zijne Majesteit vormde daartegen,
volgens belofte, onderscheidene concept-
aanvallen, welke zeer geregeld en overtui
gend door den Generaal werden afgekeerd:
zoo dat ten laatste de Keizer zich gedrongen
zag, om de deugdzaamheid van het aangeno
men systema te erkennen.

Dit alles is een hoogst interessante terugblik,
door twee lieden die militair-technisch van wan
ten wisten. Of Kraijenhoff zich in dit oorlogsspel
zo superieur toonde als hij zegt, weten we niet
zeker: we hebben alleen zijn getuigenis. Maar
veel meer dan een terugblik is dat oorlogsspel
niet geweest. De geschutposities van de Positie
van Amsterdam waren in 1810 al onttakeld, en
uit niets blijkt dat de keizer deze Positie weer
wilde herstellen en uitbouwen.

Bij de terugblik behoorde ook nog een korte
discussie over de bedoelingen waarmee de Posi
tie was opgebouwd -  eigenlijk een herneming
van de woordenwisseling tijdens de gemelde re
ceptie. De keizer scheen het ‘verkeerde denk
beeld’ te hebben dat men Amsterdam pas kort
geleden met linies had omgeven, en wel speci
aal om de stad tegen hem, de keizer, te verdedi
gen. Kraijenhoff legde hem nog eens uit, dat
met de opbouw veel eerder was begonnen en
dat deze bedoeld was om Amsterdam te behou
den, to tdat de keizer te hulp zou zijn gesneld -
dit alles afgezien van de discussie van begin
1810 over een verdediging tegen de keizer.

Frontier van de Rijn
Het gesprek kwam daarna op de zaak die de kei
zer voor de nabije toekomst nog wel hevig be
zighield: de verdediging van Holland als geheel,
als onderdeel van de verdediging van het Kei
zerrijk. Napoleon wees op de samenhang met
‘mijn frontier van de Rijn’ en stelde de vraag:
‘Op welke wijze moet ik deze Linie door de Hol

landse Provinciën doortrekken to t aan de Zee
toe, om een goed verband te bekomen?’ Nu
kwam er een opmerkelijke wending in het ge
sprek. Kraijenhoff had dan wel de eerste rappor
ten over een verlegging en versterking van de
Hollandse Waterlinie op zijn naam staan, maar
gaf zich hier over aan een zeer koen, door hem
in de loop der jaren steeds verder uitgebroed
plan: de IJssellinie. Kraijenhoff legde de keizer
uit dat de IJssel op zich het meeste aangewezen
was om in aansluiting op de Rijngrens te dienen
als verdedigbare grensrivier -  ware het niet dat
de rivier ‘aan zekere groote gebreken laboreer
de’. Napoleon vroeg natuurlijk naar middelen
ter verbetering en Kraijenhoff ontvouwde zijn
inzichten over kanalisering van de Beneden-Rijn
en Lek, een nieuwe bovenmond van de IJssel
boven Pannerden en bochtafsnijdingen in de ri
vier, dit alles te r verzekering van voldoende wa
terafvoer via de IJssel en daarmee van een vol
doende hoge waterstand voor defensiedoelein-
den. Het zou wel veel geld kosten, zo onder
streepte hij. Napoleon wuifde, nog steeds vol
gens Kraijenhoff, deze bedenking weg: ‘Daartoe
ontbreken mij de middelen niet; ik keur aanvan
kelijk uwe denkbeelden zeer goed, en zal u gele
genheid geven to t een nader onderzoek.’

Hierop maakte Zijne Majesteit een einde aan
de conferentie, die meer dan anderhalf uur
geduurd had; hij sloeg de kaarten toe, en zei-
de to t slot: ‘Je suis trés satisfait, Général. Vous
ne démentez pas une réputation si justement
acquise: vous rendrez Ie dejeuné avec nous.’
Men zette zich daarop in een ander vertrek
aan tafel: de Keizer ging gedurende een uur
lang voort, met den Generaal op eene onder
scheidende wijze en vriendelijk te behandelen,
en scheen zo bijzonder wel te vreden, dat
zoowel de Prins Berthier als de hertog van
Reggio (Oudinot) verklaarden Hoogstdenzel-
ve nimmer zoo vrolijk te hebben gezien.

Zo zijn we gekomen aan het einde van de ruim
zeven uur die Napoleon in Muiden en Naarden
doorbracht. Tegen twee uur verliet het gezel
schap de stad, en wel, zoals de correspondent
van de Courier plichtsgetrouw opschrijft, onder
algemene toejuichingen van een talrijk publiek.
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Het gezelschap reisde terug naar Amsterdam,
waar de keizer een theatervoorstelling wachtte.

Knopen doorgehakt
Napoleon, die ongetwijfeld al over veel rappor
ten heeft beschikt en naar een beslissing was
gegroeid, heeft de knoop nu heel snel, binnen
twee dagen, doorgehakt. De linie van de Rijn
zou niet worden verlengd vanaf Wesel langs de
Eems naar Emden/Delfzijl: ‘te lang’. De verlen
ging zou ook niet, anders dan Kraijenhoff had
geopperd, lopen langs de IJssel: ‘te zwak’. Op
23 oktober schreef de keizer in Amsterdam een
notitie uit, waarin hij besliste: ‘De linie van Naar-
den naar Gorinchem moet worden beschouwd
als de echte linie van het Keizerrijk.’ We moeten
dit lezen als instructie to t verlegging van de Hol
landse Waterlinie naar de lijn oostelijk van
Utrecht. We zitten dan nog wel met de termino
logie. Napoleon gebruikt in deze notitie en in
andere stukken door elkaar heen verschillende
termen: ‘ligne de l’Europe’, ‘ligne du Rhin’ en
‘ligne de l’Empire’. Maar het komt mijns inziens
op hetzelfde neer: het gaat om de verdediging
van het kerngebied van het Keizerrijk tegen vij
anden uit oostelijke richting, zoals Pruisen en
andere opstandige Duitsers, en Russen.
Ook in de verdere besluitvorming ging het nu
snel. Op 15 oktober was er een technisch top-
overleg van het hoofd van de Franse militair in
genieurs in de noordelijke departementen, E.
Paris, met de twee meest vooraanstaande wa-
terbouwdeskundigen van het land, Kraijenhoff
en Jan Blanken. Op 1 december kon Paris aan de
keizer uitgewerkte plannen toezenden. Dat kon
allemaal zo vlug, doordat Paris in Blanken en
Kraijenhoff mannen vond die door en door ver
trouwd waren met de waterstaatkundige situa
tie. Maar tot uitvoering is het in deze Franse ja-
ren nauwelijks gekomen. De technische detaille
ring en de aanbesteding namen veel tijd. Toen
in 1813 het Keizerrijk de eindfase inging, was er
niet meer verricht dan enig grondverplaatsings-
werk. In 1815 zou koning Willem I de plannen
voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie to t de zij
ne maken en to t uitvoering laten brengen -
door Kraijenhoff, die overigens altijd zijn plan

nen voor een IJssellinie (maar dan als voorlinie
voor de Hollandse Waterlinie) is blijven koeste
ren.

Napoleon heeft deze dagen heel wat knopen
doorgehakt en decreten uitgevaardigd. Op de
dag van het bezoek aan Muiden en Naarden al
leen al verschenen decreten over een aantal we
gen en marinehavens, over een drinkwatervoor
ziening voor Den Haag en Amsterdam en over
de bouw van ‘huizen van hechtenis’, op 22 okto
ber een decreet waarbij het aantal universitei-
ten werd gereduceerd to t twee: Leiden en Gro
ningen. Op 27 oktober begaf de keizer zich van
uit Amsterdam naar een troepeninspectie nabij
Amersfoort, waarbij hij ook even een kort op
onthoud in Baarn heeft gehad. Daarna is hij naar
Het Loo getrokken. Op 31 oktober verliet het
keizerlijk paar via Arnhem en Nijmegen ons
land, voor een rondtocht in een aantal Duitse
landen. Op 11 november arriveerden ze in hun
residentie Saint-Cloud bij Parijs.

Een kleine literatuuropgave

Voor een recent analytisch overzicht van Napo
leon, het Keizerrijk en Europa: Th. Lentz, La
France et l’Europe de Napoléon, 1804-1814. Nou
velle Histoire du Premier Empire, deel III (Parijs
2007).

Voor het volgen van de rondtocht van Napo
leon van dag tot dag: A. Schuermans, Itineraire
général de Napoleon ier (tweede druk Parijs
1911) en G.F. Gijsberti Hodenpijl, Napoleon in Ne
derland (Haarlem 1904).

Over de receptie van Napoleon in Amsterdam
onder meer M.C. van Hall in Het leven en ka
rakter van den admiraal Jhr. Jan Hendrik van Kins-
bergen (Amsterdam 1841).

Mijn beschrijving van het verloop van de dag
in Muiden en Naarden is goeddeels gebaseerd
op de desbetreffende bladzijden in mijn biogra
fie Cornell's Kraijenhoff 1758-1840. Een loopbaan
onder vijf regeervormen (Nijmegen 2009). Die
bladzijden zijn op hun beurt in belangrijke mate
gebaseerd op Kraijenhoffs Levensbijzonderhe
den (Nijmegen 1844) en zijn Bijdragen totdeva-
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derlandsche geschiedenis van de belangrijke jaren
1809 en 1810 (Nijmegen 1831).

Over het oponthoud in Baarn schreef T. Pluim
enkele levendige, maar naar mijn indruk ook wel
erg fantasievolle bladzijden in zijn Uit de geschie
denis van Baarn (1932, fotogr. herdruk Baarn/
Soest 1975).

Ik dank archivaris Anne Medema voor enkele
inlichtingen en voor zijn attendering op het ver
slag in de Courier van Amsterdam.

reizen van Columbus tot de geschiedenis van Nij
megen en omgeving. In 2009 werd hij genomi
neerd voor de Grote Geschiedenisprijs.

De illustraties zijn met toestemming van de uit
gever overgenomen uit het proefschrift van Uit-
terhoeve.

Dr. Wilfried Uitterhoeve promoveerde in 2009
aan de Radboud Universiteit Nijmegen op Corne
lls Kraijenhoff 1758-1840. Een loopbaan onder
vijf regeringsvormen en publiceerde een jaar la
ter Koning, keizer, admiraal. De Ondergang van
het Koninkrijk Holland. Daarnaast schreef hij nog
op tal van andere historische terreinen, van de

Napoleon in Noord-Holland

Dit jaar verschijnen er zes nummers van het ThemaTijdschrift over het bezoek dat Napoleon met
zijn gevolg in 1811 aan ons land bracht. Dit tijdschrift is het eerste project van de Stichting Thema-
Tijdschriften, in 2010 opgericht, met het doel de kennis op het gebied van cultuur, wetenschap
en samenleving in de vorm van themanummers te verrijken. Deel 2 (in maart/april verschenen)
van dit tijdschrift gaat over Napoleon in Noord-Holland; deel 3 (verschijnt 20 mei) gaat over de
keizer in Utrecht en Zuid-Holland.

Enkele onderwerpen uit deel 2: Langs welke wegen Napoleon met zijn gevolg reisde; de be
zienswaardigheden die de Hollanders hun vorst lieten zien, bijvoorbeeld Fort Kijkduin bij Den
Helder, het Czaar Peterhuisje in Zaandam en Teylers Museum in Haarlem. En welke invloed de
Franse tijd had op de plaatsen die door de keizer bezocht werden.

Zeer leesbaar en historisch verantwoord worden al deze facetten van Napoleons bezoek aan
Noord-Holland geschetst, waarbij interessante zijpaden (zoals Napoleon in de speelfilm en korte
biografieën van minister Van Hoogendorp en admiraal Verhuell) aan de orde komen. Ook is er
veel informaties over publicaties, exposities en andere evenementen naar aanleiding van dit
Napoleonjaar. Het nummer is voorzien van vele mooie illustraties in kleur. Het abonnement: € 30;
een los nummer: € 7,79 (inclusief portokosten); te bestellen via www.thematijdschriften.nl.
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Jonkheren contra Naarden
De heisa rond de schuldrest van de familie Van Reede inzake
het Naardermeer

Henk Sch aftenaar

In de eerste helft van de zeventiende eeuw heeft jonkheer Godard van Reede van
Nederhorst' veel geld en energie gestoken in de herstructurering van het moerassige
klei-op-veengebied tussen het Gooi en Nederhorst den Berg. We kennen hem als een
van de initiatiefnemers van de eerste drooglegging van het Naardermeer en als
ingeland bij de ontginning van ’s-Graveland. Zijn naam is verbonden aan de Ree(de)
vaart, een kanalisatieproject van een deel van de Vecht. Minder bekend is zijn plan
voor de aanleg van een vaart van Naarden naar Nederhorst den Berg. Godard van
Reede heeft na zijn dood ook naam gemaakt vanwege grote schulden. Zoon en
erfgenaam Gerard is nadien zijn hele leven bezig geweest met het afwikkelen van
juridische procedures en het aflossen van de schulden. Bij de bestuurders van de
stad Naarden stond de jonkheer ook in het krijt. Hoe dat precies zat, wordt verteld
in het onderstaande verhaal.

Eigendomsrechten op het Naardermeer

Door technische vindingen ontstond in het be
gin van de zeventiende eeuw de mogelijkheid
om grotere meren met succes droog te leggen.
Als gevolg daarvan werd vooral het gewest Hot
land met een golf van bedijkingsprojecten over-
spoeld. Hierbij kwamen ook de meren in het wa
terrijke gebied tussen het Gooi en de Vecht in
de belangstelling van beleggers en onderne
mers.

In 1604 en al eerder hadden de Utrechtse ka
pittels van de Dom en Oudmunster - ruim zes
eeuwen eigenaren van het Naardermeer - hun
interesse voor een droogmaking getoond. Dat
wekte de aandacht van het stadsbestuur van
Naarden dat plotsklaps meende ook rechten op
het Naardermeer te kunnen claimen. Zonder te
overleggen met de kapittels werd door de magi
straten van de stad de Staten van Holland om
een octrooi voor een inpoldering van het Naar
dermeer verzocht. Dat werd in 1606 vergund en
vrijwel direct daarop staken de Naarders palen
in het oostelijke deel van het meer. Een conflict
tussen de kapittels en de stad over de eigen
domsrechten kon daardoor niet uitblijven. In

1607 wisten beide partijen, door bemiddeling
van de Hoge Raad, to t een akkoord te komen.
Het Naardermeer zou in twee parten worden
verdeeld. Naarden kreeg ruim een kwart (het
oostelijke deel) en de kapittels de rest.2 Door
onenigheid over het verloop van een kade door
het meer, die de grens tussen beide delen zou
gaan vormen, kwamen de inpolderingsplannen
voor enige jaren stil te liggen. Pas in 1614 werd
door Naarden circa 70 morgen van zijn bezit in
het meer verkocht aan twee investeerders, die
dat stuk met succes wisten droog te leggen.3
Het resterende Naardense deel, circa 130 mor
gen, bleef voorlopig nog water en eigendom
van de stad.

Kanaal van Naarden naar Nederhorst den
Berg

In die tijd moet bij de nog jonge Godard van
Reede de interesse gewekt zijn voor het water
management van het gebied waarover hij in
1612 ‘heer’ was geworden. Zijn vader had kort
voor zijn overlijden een octrooi verkregen om
de Horstermeer droog te leggen. Dat water
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Afb. 1. Jonkheer Godard van Reede, heer van Nederhorst
(1588-1648), geschilderd door Gerard ter Borch (co//.
Slot Zuylen, foto: Icon. Bureau).
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werd inclusief het octrooi in 1612 verkocht aan
een combinatie van beleggers, die na vele jaren
investeren nog geen enkel stukje droog land
had kunnen bewerkstelligen. Godard van Reede
was als heer van Nederhorst en lid van de Sta
ten van Utrecht nauw betrokken geweest bij
deze bedijking.

Dat was hij ook bij het implementeren van
een octrooi voor het graven van een vaart van
Naarden naar Nederhorst den Berg en vandaar
to t aan de Vecht.4 Tussen 1620 en 1622 is er, van
uit Naarden en Nederhorst den Berg, aan de re
alisatie van dit project gewerkt. Dat is te lezen
in de besluiten van de vroedschap van Naarden.
Aanvankelijk was het de bedoeling voor de nieu
we verbinding gebruik te gaan maken van de
Karnemelksloot, het Naardermeer en de Anke-
veenschevliet. Van daar zou het traject komen
te lopen langs de Broekdijk, door enkele brede
sloten naar de Oude Goog en door dat water
naar een nieuw te graven vaart naar Nederhorst
den Berg. Maar toen in 1623 een drooglegging
van het Naardermeer in het vooruitzicht lag en
in 1625 een octrooi werd verleend voor de ont
ginning van ’s-Graveland, zijn de plannen over

Afb. 2. Detail van het charter van 10 mei 1620, waarin de
Staten van Utrecht hun goedkeuring hechten aan een
vaart van Naarden naar Nederhorst (zie noot 4).
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vaarten en de afwatering van de regio gewij
zigd. In het kader daarvan is toen de Karnemelk
sloot, die to t dan slechts vanuit de stad Naarden
to t aan het Naardermeer had gelopen, omge
legd en in de richting van Ankeveen verlengd.
Daarbij is voor het eerst in Naarden gebruik ge
maakt van een ‘dieper’ of ‘diepmolen’, een pro
totype van wat nu een baggermolen heet.5 Go
dard van Reede heeft zijn Nieuwe of Naarder
Vaart nog wel volgens het oude plan to t aan de
Oude Goog kunnen voltooien. Maar later is deze
vaart, onder de namen ‘Santvaart’ en
‘Ankeveenschevaart’, verlengd naar het Stichtse
deel van Ankeveen.

Godards handel en wandel rond het
Naardermeer

Wat bij de Horstermeer niet lukte, meende Go
dard van Reede wel te kunnen bereiken met het
Naardermeer. We zien hem daar in 1623 optre
den als hoofdingeland, bedijker en in 1625 zelfs
als heemraad in het dagelijks bestuur. De laatste
functie moet hem ten deel zijn gevallen vanwe
ge zijn grote belangen in dit project.

Hoewel de koopman en bankier Philippo Ca-
landrini altijd als initiatiefnemer van deze riskan-
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Afb. 3. Een diepmolen in vol bedrijf. De afbeelding is een randillustratie van Claes Jansz. Visscher bij een kaart van
Joost Janszoon uit 1606.
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te onderneming wordt genoemd, moeten juist
de initiatieven van Godard van Reede niet wor
den onderschat. Zijn verdiensten gaan echter
schuil onder het anonieme ‘cum suis’ dat in de
documenten over het project doorgaans achter
de naam van Calandrini is vermeld.

De ‘Calandrini c.s.- combinatie’, onder wie dus
Godard van Reede, kocht op 8 juli 1623 voor
28.000 gulden het deel van het Naardermeer dat
was toegewezen aan de Utrechtse kapittels.
Achttien dagen later kocht Godard van Reede op
persoonlijke titel daar het part van de stad Naar
den voor 6514 gulden nog bij. Met de verwerving
van deze circa 130 morgen werd hij de grootste
investeerder (bijna een vijfde deel van het meer
was toen van hem) in dit riskante project. Merk
waardig genoeg is deze aankoop met de regeer
ders van de stad Naarden gesloten op basis van
een mondelinge overeenkomst. Een transportak
te is om onduidelijke redenen nooit opgemaakt.

De kwalijke gevolgen hiervan lieten niet lang
op zich wachten, want jonker Godard kwam
niet met geld over de brug. Pas een jaar later,
op 6 juni 1624, werd er iets schriftelijk geregeld.
Dat kreeg de vorm van een rentebrief of obliga
tie. Bij het opmaken van die akte door het Naar-

dense schepengerecht was Godard echter niet
aanwezig. Hij liet zich ook niet vertegenwoordi
gen door een gemachtigde en zelfs zijn naam
verscheen niet in het document. In plaats daar
van wel die van zijn broer Ernst6, die bij het pas
seren van de akte eveneens schitterde door af
wezigheid, maar wel een procuratiehouder, ene
mr. Pieter Dierhout, had gestuurd. Deze
Utrechtse advocaat verklaart in het stuk dat
jonkheer Ernst van Reede het bedrag van 6514
gulden schuldig was aan de burgemeesters en
regeerders van de stad Naarden vanwege de
aankoop van het Naardense part van het Naar
dermeer en zette als gemachtigde zijn handte
kening onder het document.

Deze gang van zaken had bij de magistraten
bevreemding moeten wekken, want het stads
bestuur van Naarden had tot dusver alleen met
Godard over het meer onderhandeld. Te Naar
den ging men echter over tot de orde van de
dag en toen de rentebetalingen telkens op tijd
door Godard van Reede werden voldaan, leek er
niets aan de hand te zijn. Het vertrouwen in de
jonkheer groeide zelfs, toen bleek dat deze als
tevoren zijn uiterste best deed om van de
droogmakerij een succes te maken.
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Afb. 4. De omstreeks 1622 gegraven Nieuwe o f Naarder Vaart (nu Ankeveense Vaart) te Nederhorst den Berg. Op de
achtergrond de watermolen en de kerktoren (foto april 2009).
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De bedijking

Over de inspanningen van Van Reede is het een
en ander te lezen in enkele in afschrift bewaard
gebleven besluiten van de dijkgraaf en de heem
raden van het Naardermeer. Maar ook in de be
sluiten van een commissie uit de Staten van Hol
land, die de bedijking van het Naardermeer be
geleidde, vinden we zijn naam in positieve zin
terug.7 In die documenten wordt Godard van
Reede door zijn standgenoten doorgaans ‘de
heer van Nederhorst’ o f ‘de heer van der Horst’
genoemd. Zijn ervaring opgedaan bij de eerder
aangevangen bedijking van de Horstermeer
maakte hem to t een waardevol hoofdingeland.
Op 3 januari 1625 werd hij to t heemraad be
noemd. In die functie w ist hij in dat jaar nog een
samenwerking te bewerkstelligen met de bedij
kers die eerder al een deel van het meer van de
stad Naarden hadden gekocht. Daardoor kwam
in 1625 de droogmaking van het hele Naarder
meer in handen van een grote onderneming.
Ook onderhandelde hij met tal van rechtheb

benden op het oude land om kaden te kunnen
aanleggen en om de afwatering goed te rege
len. Hij was ook degene die het werk voor mo
lens en ringdijken aanbesteedde en ter plekke
aanwezig was om snel te kunnen beslissen bij
acute problemen. In zijn ambachtsheerlijkheid
werkte hij ondertussen aan de kanalisatie van
de Vecht.8

Veel van al zijn moeite bleek echter tever
geefs. In de laatste week van augustus 1629 ein
digde de droogmaking van het Naardermeer
met een zeperd: de Spanjaarden naderden Am
sterdam met rasse schreden en vanuit defensie
ve overwegingen moest het in het voorjaar
drooggevallen meer weer onder water worden
gezet.

Een vrijwel failliete edelman overlijdt

Na het echec van 1629 had Godard van Reede
de moed verloren om verder te gaan met deze
droogmakerij. Van alle investeerders had hij het
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Afb. 5. Detail van een kaart van landmeter C. van Donkeren de Rij uit 1636. 's- Craveland is verkaveld. De Vecht bij
Nederhorst den Berg is gekanaliseerd.

meeste geld verloren. In 1630 is hij overgegaan
to t de verkoop van bezittingen in het meer. De
naam Godard van Reede komt sindsdien dan
ook niet meer voor onder de ingelanden van het
Naardermeer. Zijn naam bleef echter wel bij de
thesaurier van Naarden in de boeken staan,
want na de verkoop van enkele parten heeft hij
slechts een deel van de schuld aan Naarden af
gelost. Op 24 oktober 1631 bleef nog een schuld
rest van 3583 gulden over. De rente daarover
heeft hij to t twee jaar voor zijn overlijden in
1648 wel altijd trouw voldaan. Wat dat punt be
treft, geen blaam voor deze schatrijk geboren
edelman.

Jonkheer Godard van Reede is in het jaar van
zijn overlijden ook bekend geworden door zijn
optreden als afgezant van de Staten van
Utrecht bij de vredesonderhandelingen van
Münster in 1648. Die vrede maakte een einde
aan de Tachtig- en de Dertigjarige Oorlog. Bij die
besprekingen heeft Godard met zijn vetorecht
lange tijd de vrede weten tegen te houden. Dat
deed hij naar eigen zeggen, omdat hij zich ge

bonden achtte aan een afspraak tussen onze
Republiek en Frankrijk om of geen of alleen op
gezamenlijke basis vrede te sluiten met Spanje.
Later is gebleken dat de Fransen hem 100.000
gulden hadden toegezegd om dat te bewerk
stelligen.9 Dat geld -  hij heeft er de helft van
ontvangen -  was hem zeer welkom, want ook
zijn beleggingen aan de oostkust van Amerika
rendeerden niet. Op 25 juni 1648, kort na de
afkondiging van de vrede in onze Republiek,
overleed Godard van Reede. Hij liet zijn zoon
Gerard een vrijwel failliete boedel na.

Zoon Gerard in conflict met Naarden

Met het overlijden van Godard van Reede stok
te de rentebetaling even. Maar nadat Jacob Sy-
men Verhoeff, de thesaurier van de stad Naar
den, in februari 1649 Gerard van Reede10 ver
zocht de rentebetaling voort te zetten, maakte
deze 446 gulden over. In 1653 deed hij een aflos
sing van 1791 gulden, maar daarna hielden de

TVE 29e jrg. 2011 89



Afb. 6. Detail van een kaart van Bonefatius uit 1629 met daarop het in kavels verdeelde Naardermeer. Het Naardense
part, circa 200 morgen, is gearceerd. Daarbinnen: 1. het deel dat in 1614 werd verkocht aan Aelt Gijsbertsz. Schuyt en
Cerbrand Rutgersz. (zie noot 3) en 2. het deel dat in 1623 aan Godard van Reede werd overgedaan.
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betalingen weer op. Als de stad zich met beta-
lingsverzoeken tot jonkheer Gerard richtte,
wendde deze telkens voor nog geen gelegen
heid te hebben gehad om aan zijn verplichtin
gen te voldoen. Hij verzocht de burgemeesters
beleefd om nog wat geduld te betrachten en
beloofde eerlijk te zullen betalen.

De kwestie sleepte zich voort to t 25 januari
1670 toen de bestuurders van Naarden plotse
ling gedaagd werden om voor het gerecht van
de stad Utrecht te verschijnen. Daar hoorden ze
tot hun verbazing dat Gerard van Reede de
door hem betaalde bedragen inzake ‘de ver
meende vordering’ van Naarden op hem van de
stad terugeiste. Ook eiste hij daarover een ach
terstallige rente van 5% per jaar. De jonkheer
was van mening dat hij de bedragen ten onrech
te had betaald. De obligatie stond namelijk niet
op naam van wijlen zijn vader Godard, zo stelde
hij, maar op die van wijlen zijn oom Ernst. Bo
vendien beweerde hij dat zijn vader nooit als de
biteur rente en aflossingen aan de stad Naarden
had voldaan, maar dat dit allemaal op last van
zijn oom was geschied. Zo was het volgens hem

ook onwaar dat vader Godard een gedeelte van
het Naardermeer naar zichzelf had getrokken of
daarvan delen had verkocht. Maar ook al zou hij
dat laatste wel hebben gedaan, dan nog was
het onjuist om hem aan te spreken op een obli
gatie die op naam van zijn oom was gesteld.

Een procedure voor het Hof van Utrecht

Het verdere verloop van de procedure, die later
in appèl voor het Hof van Utrecht werd voortge
zet, is te volgen uit een briefwisseling tussen
mr. Cornelis Verborcht, advocaat bij het Hof van
Utrecht, en mr. Hendrick Thierens, secretaris
van de stad Naarden.11 Verborcht behartigde de
Naardense belangen in deze zaak in samenwer
king met mr. Johan Lienden die als procureur
optrad. Zij lieten het Hof weten dat het door
Naarden verkochte Naardermeergedeelte wel
degelijk toebehoorde aan Godard van Reede.
Dat bleek uit verkopen die hij in 1630 en 1631
had gedaan. Verder had Godard zich als debi
teur gedragen en zich in de plaats gesteld van

90 TVE 29e jrg. 2011



Afb. 7. Jonkheer Ernst van Reede, heer van De Vuurse en
Drakestein (coll. Slot Zuylen, foto: Icon. Bureau).

zijn broer ten opzichte van de stad. Bovendien
had de jonkheer, als hij aangesproken werd om
aan zijn verplichtingen te voldoen, nooit be
weerd of staande gehouden dat hij de pennin
gen niet schuldig zou zijn. Hij had altijd op zijn
adellijk woord aan de magistraten van Naarden
beloofd als eerlijk man en edelman te zullen be
talen.

Uit de brieven die Verborcht aan Thierens
schreef, kan echter worden opgemaakt dat de
advocaat twijfelde over een voor Naarden gun
stige afloop van deze zaak. Als de stad niet met
harde bewijzen kon komen die aantoonden dat
Godard van Reede eigenaar was of geen docu
ment kon tonen dat Godard de schuld van zijn
broer Ernst daadwerkelijk had overgenomen,
zag hij de zaak somber in. Herhaalde malen
vroeg hij in zijn brieven dan ook om toezending
van bewijzen. Maar hoezeer Thierens zijn best
ook deed, hij kon in Naarden geen steekhou
dende documenten vinden. Ondertussen deed
Johan Lienden er alles aan om de zaak zo lang
mogelijk bij het Hof te vertragen. Dat wekte de
ergernis op van de eiser, die vervolgens dreigde

Afb. 8. Kasteel Nederhorst, waarvan de bouw wordt
toegeschreven aan Godard van Reede.
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tegen Lienden persoonlijk te gaan procederen,
als hij de zaak nog langer traineerde. Lienden,
bang voor een dreigende gijzeling, gaf vervol
gens aan Verborcht te kennen dat hij zich uit de
zaak wilde terugtrekken.

Op de vlucht voor de Fransen
Op 3 juni 1672 schreef Verborcht aan Thierens -
laatstgenoemde was een oom van Verborcht12 -
dat de druk op de voortgang van het proces even
was weggevallen, want in de stad Utrecht deed
men toch niets anders dan vluchten. Hij vertelde
zijn oom dat de Fransen met ettelijke duizenden
waren doorgebroken ‘bij het Tolhuis’ (Lobith) en
dat de vijand weieens binnen twee dagen in de
Domstad zou kunnen zijn. Er werd to t wel 100 gul
den betaald voor een wagen om naar Leiden te
kunnen vluchten! ‘Moeder’ (Anna Pandelaers) was
al naar familie in Rotterdam vertrokken. Hij waar
schuwde zijn oom: ‘Wees op uw hoede, er wordt
gezegd dat Zutphen is bestormd en zeer hard met
gram is geperst.’

Ondanks de paniektoestand werd de zaak
eind juni voortgezet. Verborcht verzocht voor
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Afb. ga. Jonkheer Gerard van Reede, 1624-1670 (co//.
Slot Zuylen, foto: Icon. Bureau).
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de zoveelste keer aan Thierens om met bewij
zen te komen en als die er dan niet waren of
misschien de Naardense oud-burgemeesters
Hans Bennit en Jacob Franckensz nog in leven
waren. Die zouden namelijk kunnen getuigen in
de zaak. Dat hebben beiden ook inderdaad ge
daan, maar hun inbreng zou de positie van Naar
den er uiteindelijk niet sterker op maken.

Een onverkwikkelijke afloop

De rechtszaak heeft uiteindelijk in beroep nog
to t in 1678 gediend. Door het overlijden van Ge
rard van Reede in 1670 was diens weduwe de ei
sende partij geworden. Zij liet haar zaken behar
tigen door haar schoonzoon Hendrik Jacob ba
ron van Tuyll van Serooskerken13, hier kortweg
Hendrik van Zuylen genoemd. Toen in het najaar
van 1676 duidelijk werd dat Naarden het pleit
zou gaan verliezen, hebben de bestuurders van
de stad pogingen gedaan om met Van Zuylen te
spreken om to t een akkoord te kunnen komen.
Een gesprek was wel mogelijk, zo schreef de ba
ron hooghartig aan de magistraten van de stad,

Afb gb. Jonkvrouwe Agnes van Reede van Drakestein
(overleden 1692), echtgenote van Gerard (coll. Slot
Zuylen, foto: Icon. Bureau).

P-

mits de heren daartoe dan wel een behoorlijk
gekwalificeerd persoon wilden committeren.
Tot een gesprek is het evenwel niet gekomen,
want uiteindelijk liet Van Zuylen weten liever de
sententie van het Hof af te wachten. Die uit
spraak hebben we in de archieven helaas niet
terug kunnen vinden, maar uit latere brieven is
gebleken dat die in het begin van 1678 in het na
deel van de stad Naarden is uitgevallen.

Op 15 juli 1678 liet Van Zuylen in een brief aan
burgemeester Jan Coopal van Naarden weten,
dat hij op zeer korte termijn genoegdoening van
de stad eiste over wat in de uitspraak van het
Hof was vastgelegd. Voor een gesprek over de
financiële afhandeling werd de burgemeester
van Naarden verwezen naar de schout van Zuy
len, Gijsbert Toll. De burgemeester heeft toen
een lijfrente aangeboden. Dat bleek niet te kun
nen. Uiteindelijk besloot de vroedschap van
Naarden op 12 januari 1681 om de schuld aan
Van Zuylen conform de sententie van het Hof in
contanten uit de stadsmiddelen te voldoen.
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Afb.10. ‘Reeckeninge voor de heer van Nederhorst' staat er op de omslag van een betalingsoverzicht uit 1669. Daarin
komt een schuldrest (inclusief rente) voor van bijna 5000 gulden.
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Naschrift

Het langlopende geschil met de jonkheren moet
een pijnlijke les voor het bestuur van de stad
Naarden zijn geweest. De burgemeesters en re
geerders hadden hun zaken bij de verkoop in
1623 gewoon niet adequaat geregeld: zelfs een
transportakte is nooit gemaakt. De heren waren
niet op hun hoede bij het passeren van de rente
brie f in 1624 en waren evenmin bij de les, toen
de droogm aking in augustus 1629 op een fiasco
dreigde uit te  lopen. Geen enkele actie is onder
nomen bij het overlijden van Ernst van Reede in
1640. Blind vertrouwend op de mondelinge be
lo ften van een edelman hebben de heren stads
bestuurders vervolgens gedacht dat het alle
maal wel goed zou komen.

Wat Naarden aan rente boven de te restitue
ren bedragen van 446 en 1791 gulden aan Van
Zuylen heeft moeten betalen, weten we niet
precies. Het zou uit te rekenen zijn. Daar komen
dan nog de honoraria van Verborcht en Lienden
bij. En natuurlijk de gerechtskosten van de ei
sende partij. De to ta le  schadepost m oet een
aanzienlijk bedrag hebben belopen.

Teleurstellend is verder dat niets erop w ijst dat
Naarden na de rechtszaak nog enige moeite
heeft gedaan om de schuldrest van 3583 gulden
alsnog bij nazaten van Ernst van Reede te vor
deren. Naar alle waarschijnlijkheid is het hoofd
pijndossier in 1681 gesloten. Daarmee nam de
stad ook een fors verlies in het debacle van de
eerste drooglegging van het Naardermeer.

Het artikel Jonkheren contra Naarden is eerder
verschenen in De Omroeper - Historisch Tijd
schrift voor Naarden, Jaargang 23, nr.4.

Noten:
1. Jonkheer Godard van Reede (1388-1648), heer van

Nederhorst, Vreeland, Kortenhoef, Horstwaerde
en Overmeer. Gehuwd in 1612 met Emerentia Oem
van Wijngaerden, dochter van de President van
het Hof van Holland. Huwde in 1635 met Catharina
van Utenhove. Voorzitter van de Orde der Ridders
van de Provincie Utrecht. Lid van de Staten van
Utrecht waarin hij lange tijd de politiek wist te
beheersen. Kanunnik van het kapittel van de Dom.
Godard van Reede was steun en toeverlaat van
stadhouder Frederik Hendrik. Hij is begraven in de
Dom te Utrecht. De genealogische gegevens zijn

TVE 29e jrg. 2011 93



Afb. 11 a. Hendrik Jacob baron van Tuyll van Seroosker-
ken, 1642-1692, (co//. Slot Zuylen, foto: Icon. Bureau).

Afb. 11b. Slot Zuylen, de adellijke woning van Hendrik
van Zuylen, schoonzoon van Agnes van Reede van Dra-
kenstein (foto april 2009).
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ontleend aan J. Krol, De geschiedenis van
Nederhorst den Berg, in herdruk uitgegeven bij
Cijsbers en Van Loon te Arnhem. Verder is gebruik
gemaakt van het boek Op Stand aan de Wand, vijf
eeuwen familieportretten in Slot Zuylen, 1996.

2. Tot voor kort verkeerde ik in de veronderstelling
dat aan Naarden in 1607 maar circa 70 morgen als
vrij eigen goed was toegewezen in het oostelijke
deel van het Naardermeer. Zie Henk Schaftenaar,
‘Sightseeing met de varende rechter’, in De
Omroeper jrg. 20 nr. 2. Dezelfde zienswijze is ook
terug te vinden in het artikel van dr. M.K.E.
Cottschalk ‘Het Naardermeer en zijn omgeving
historisch-geografisch bezien’ in het Tijdschrift van
het KNAC van januari 1961. Maar door nog
grondiger transcriberen en bestuderen van alle
documenten over de kwestie tussen Naarden en
de kapittels over de eigendomsrechten van het
Naardermeer kwam ik erachter dat aan Naarden
een veel groter areaal is toegewezen (Het
Utrechts Archief, inventaris Dom-kapittel, toegang
216, inv. nr. 1927). Dat wordt bevestigd op een in
1615 door landmeter J.P. Dou gemaakte kaart van
het meer, waarop het Naardense deel is
ingetekend met de vermelding van ‘omtrent 270
morgens’ erbij (Nationaal Archief, collectie
Hingman 4 VTH nr. 2629). Die oppervlakte lijkt
echter aan de hoge kant. In documenten die

tijdens de bedijking van het meer (1623-1629) zijn
gemaakt, is het polderbestuur in verband met het
berekenen van de omslag (de kosten die per
morgen door de participanten moesten worden
voldaan) voor het Naardense part steeds van een
oppervlakte van 200 morgen uitgegaan. Dit getal
heb ik ook aangehouden in dit artikel.

3. Die twee investeerders waren Aelt Gijsbertszoon
Schuyt en Gerbrant Rutgerszoon de Beer. Zie Henk
Schaftenaar, ‘De tuin van boerderij Meerlust:
demonstratie van eeuwenoud recht’, in De Omroeper
jrg. 21 nr. 4 en Henk Schaftenaar, ‘Grondvesten van
‘Stadzigt’ gelegd in 1614, succesvol inpolderingswerk
van de gebroeders Gerbrant en Marten Rutgersz. de
Beer’, in De Omroeper jrg. 23 nr. 2.

4. Een eerste octrooi voor een nieuwe vaart werd
aan de stad Naarden verleend op 10 december
1615. Het was toen de bedoeling om de hoge
zandgronden bij Naarden door middel van een
vaart te verbinden met Kortenhoef om zand te
kunnen transporteren van de hoge naar de lage
gebieden. De vaart zou gegraven moeten worden
door de Hilversumse Meent met gebruikmaking
van een traject over het Naardermeer. Er is daarna
veel overleg geweest tussen de magistraten van
Naarden met de bestuurders van Kortenhoef. Het
octrooi van 1615 is op 26 november 1619 door de
Staten van Holland vervangen door een nieuw
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octrooi waarbij de Hilversumse Meent niet
behoefde te worden doorgraven. Er zou namelijk
gebruik gemaakt kunnen worden van de ‘Cooische
sloot of Ankeveenschevliet’. Dit water bevond zich
tussen de Broekdijk bij de Hollands-Ankeveense
watermolen en het Naardermeer. In het document
wordt het traject nauwkeurig beschreven. Niet
alleen Kortenhoef zou worden verbonden maar
ook Ankeveen en ‘ter Horst’ en van daar to t aan de
Vecht. Er is toen door de magistraten van Naarden
veelvuldig overleg geweest met Godard van Reede
over de uitvoering van het werk. Afschriften van
beide octrooien bevinden zich in de
privilegeboeken van de Stad Naarden. Op 10 mei
1620 hebben de Staten van Utrecht ook
goedkeuring verleend aan dit project. Daarvan is
een charter (zie afb. 2) bewaard gebleven, waarin
het project zeer gedetailleerd is beschreven (Het
Utrechts Archief, archief Huis Zuilen, toegang 76
inventarisnummer 538).

5. Op 31 mei 1622 werden de regeerders van Naarden
door de vroedschap geautoriseerd om in Utrecht
te onderhandelen over het maken van een nieuwe
‘dieper’. Ook traden ze met de ‘meesters van de
goudthuyzen’ (bankiers) in overleg om het project
te financieren. Op 3 mei 1624 wordt hun
toegestaan om met de ‘meesters van de
diepmolen’ te gaan spreken over ‘de
diepmackinge’ van de Karnemelksloot en over de
vraag met welke ‘diepschuit’ dat zal moeten gaan
gebeuren. Het is de bedoeling dat de
Karnemelksloot tot ‘vier voeten’ wordt uitgediept.
Op 2 juli 1624 gaan ze opnieuw met de meesters
van de diepmolen in overleg over de voorwaarden
betreffende het gebruik van de diepmolen en de
tijd dat die gebruikt mag worden (Stadsarchief
Naarden: Resolutieboeken van de vroedschap).
Rob de Knegt, ‘De Diepmolen, een vinding uit
Hoorn’. In: Kwartaalblad van de vereniging Oud
Hoorn, jrg. 25 nr. 4.

6. Jonkheer Ernst van Reede, heer van De Vuurse en
Drakestein, houtvester van de landen van Utrecht
(overleden in 1640) en gehuwd met Elisabeth van
Utenhove. Zijn dochter was Agnes van Reede van
Drakestein. Zij huwde in 1636 met Reinout baron
van Tuyll van Serooskerken en na zijn overlijden
met jonkheer Gerard van Reede. Haar zoon was
Hendrik Jacob baron van Tuyll van Serooskerken.
Hij huwde met de dochter van Gerard van Reede,
zijn stiefzusje. Zie ook noot 13.

7. Een register met de resoluties van de dijkgraaf en

heemraden van het Naardermeer is to t op heden
niet teruggevonden. Wel bevindt zich in het
Stadsarchief van Naarden een pakketje achttiende-
eeuwse afschriften van besluiten die ten tijde van
de bedijking tussen 1623 en 1629 zijn gemaakt
(OAN 128.1).

8. Voor het graven van de Reedevaart is op 12
augustus 1628 door de Staten van Utrecht een
octrooi verleend.

9. Zie R.E. de Bruin en M.E.A. Faber, ‘Tegen de vrede:
De Utrechtse ambassadeur Godard van Reede van
Nederhorst en de onderhandelingen in Münster’,
in J. Dane (red.), 1648. Vrede van Münster, feit en
verbeelding (Zwolle 1998), pp. 107-134.

10. Jonkheer Gerard van Reede (1624-1670). Gehuwd
in 1649 met Anna Elisabeth van Lockhorst,
erfdochter van Adam van Lockhorst (heer van
Zuylen) en Swana van Ledenberch. Hij verkocht in
1652 kasteel Nederhorst aan zijn schoonvader. In
1657 huwde hij met Agnes van Reede (overleden in
1692), weduwe van Reinout baron van Tuyll van
Serooskerken. Gerard van Reede was kanunnik
van het kapittel van Oud Munster en had zitting in
de Staten van Utrecht Hij is begraven te
Nederhorst den Berg in de oude Hervormde Kerk.

11. De brieven en andere documenten betreffende
het verloop van de rechtszaak bevinden zich in het
Stadsarchief van Naarden (OAN 128.1).

12. Cornelis Verborcht (1645-1721), advocaat voor het
Hof van Utrecht, was in 1710, 1711 en 1712
burgemeester van Utrecht en gehuwd met Maria
Lieftingh. Zijn vader was Pieter Verborcht,
substituut-schout van Utrecht, gehuwd met Anna
Pandelaers. Hendrick Thierens (1618-1693),
secretaris van Naarden, advocaat voor het Hof van
Holland en in 1692 burgemeester van Naarden. Hij
was gehuwd met Margaretha Pandelaers.

13. Hendrik Jacob baron van Tuyll van Serooskerken
(1642-1692). Huwde in 1665 met de slechts 13 jaar
oude jonkvrouw Anna Elisabeth van Reede (1652-
1682), zijn stiefzusje. Hij was lid van de
Ridderschap van Utrecht en bekleedde vele hoge
ambten.
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Kerken & Schepen
Symposium over de geschiedenis van Huizen

15 oktober 2011

Op 15 oktober 2011 organiseert TVE in samenwerking met de Historische Kring Huizen,
het Huizer Museum, de Stichting Behoud het Oude Dorp en de Stichting Huizer Botters

een symposium over de geschiedenis van Huizen.

Aanvang: 9.30 uur in het Gemeentehuis, Graaf Wichman 10, met ontvangst (koffie/thee) en in
schrijving.

Ochtendprogramma
10.00 uur Opening door de voorzitter van Tussen Vecht en Eem Jan Vollers en welkomsttoe

spraak door wethouder Janny Bakker-Klein van Huizen.
10.15 uur Lezing van Ruud Hehenkamp over Huizen, zijn geloof en de zee. In 1932 bij de afslui

ting van de Zuiderzee was Huizen vrijwel geheel protestants, de omliggende dorpen overwe
gend katholiek. Hoe kreeg de Reformatie vaste voet in Huizen? De kerkelijke plattegrond van nu
draagt nog steeds dat stempel. En de visserij speelde in deze ontwikkeling vast een belangrijke
rol. De heer Hehenkamp heeft in het voortgezet onderwijs gewerkt. Hij is o.a. lid van de Werk
groep Katholiek-Protestant van TVE en is betrokken bij de Vrienden van het Oude Dorp Huizen.

11.15 uur Lezing van Gert Jan Schaap over De Zuiderzeevisserij vanuit Huizer perspectief met
bijzondere aandacht voor de opkomst, bloei en actuele betekenis van de visindustrie in Huizen.
De heer Schaap is secretaris van de stichting Huizer Botters en in die hoedanigheid een warm
pleitbezorger van dit historisch erfgoed.
Korte demonstratie van de Klederdrachtgroep Huizen o.l.v. mw A. van Geenen.

12.00 uur Lunch in het Gemeentehuis. Ook kunnen de beroemde Eppo Doeve-panelen worden
bezichtigd.

Middagprogramma met keuze uit drie excursies:
A. Een gelimiteerd aantal deelnemers gaat per bus naar het nieuw-oude Nautisch kwartier

voor een rondleiding o.a. op de Botterwerf en kan zich daarna laten inschepen in een drietal
botters voor een korte vaart op het Gooimeer.

B. De tweede excursie voert per bus naar De Oude Kerk en de begraafplaats op het Oude
Kerkhof. Daar krijgt men uitleg over de bijzonderheden van deze monumenten.

C. De derde excursie is een wandeling met gidsen door het oude dorp die wordt afgesloten
met een bezoek aan het Huizer Museum Het Schoutenhuis.

16.00 uur Besluit met gezellig samenzijn in De Boerderij, Hellingstraat 9, Huizen.

Belangstellenden kunnen zich tevoren opgeven bij de penningmeester van TVE,
Rostocklaan 7, 1404 AD Bussum, e-mail: administratie@tussenvechteneem.nl , met vermelding
van de excursie waaraan men wil deelnemen.
Kosten zijn voor de hele dag inclusief lunch en 2 consumptiebonnen voor de namiddag € 15,00.
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Door de wol geverfd!
Tweehondervijftig jaar spinnen en weven in Laren

Antoinetty van den Brink

Het begon bij een kopje koffie. Het was maart 2009 en tijdens een gesprek met
mevrouw letje van den Brink, weduwe van Clemens van den Brink van Brink &
Campman (B&C), vroeg ik naar de weverijen in Laren. Ik kreeg een grote map op mijn
schoot waarin een artikel van De Vrankrijker zat (gepubliceerd in TVE nr. 2 ,1980).
Dat artikel mocht ik meenemen. Het zaadje was geplant. Bij navraag bleek dat
tweehonderdvijftig jaar spinnen en weven in Laren waarover De Vrankrijker had
geschreven, nog nauwelijks aandacht had gekregen in de vorm van een
tentoonstelling of anderszins. Velen weten niet meer dat spinnen en weven in Laren
zo’n belangrijke bron van bestaan is geweest. Als thuisarbeid en later fabrieksmatig.
Het was een mooi moment om daarin verandering te brengen. Want in 2010 bestond
de Historische Kring Laren dertig jaar. Het was een uitgelezen onderwerp voor onze
zesde lustrumviering.

Twee tentoonstellingen

Ons plan was twee tentoonstellingen samen te
stellen. Een om de cultuurhistorische en de soci-
aal-economische rol van de weverijen in ons
dorp te benadrukken en de tweede om het am
bachtelijke in vele facetten weer te geven. Sin
ger Laren in de persoon van directeur Reinier Si
naasappel stond zeer positief tegenover dit
plan. De Dooijewaardzaal in Singer Laren moch
ten we voor zes weken ombouwen. De Linden
hoeve, de oude langhuisboerderij waar de His
torische Kring zijn thuisbasis heeft, zou weer
gaan ruiken naar schapenwol en vlas. Een com
missie van de Historische Kring Laren ging na of
er financiering was te vinden voor een tentoon
stelling. Bij zowel het Prins Bernhard Cultuur
fonds Noord-Holland als de provincie Noord-
Holland vonden wij gehoor bij mensen die ver
trouwen hadden in de organisatie en in het
boeiende onderwerp. Niet alleen lokaal, maar
vooral ook regionaal én provinciaal zou ons ei
gen textielcentrum op de kaart komen. Ieder
een weet immers van textielcentra als Tilburg
en Enschede, maar van Laren in het Gooi?

Er volgde een jaar met heel veel gesprekken,
met het ontdekken van allerlei weverijen en we-

verijtjes die nog niet in de archieven geregi
streerd stonden. Het ene verhaal volgde het an
der op. De betrokkenen verwezen vaak door
naar een collega, een buurvrouw of een vriend
die ook zeker iets te vertellen had. We beseften
heel goed dat de timing belangrijk was. Zouden
we langer wachten, dan waren de ooggetuigen
niet meer in staat geweest over hun verleden in
het spin- of weversvak te vertellen. Ook zou er
veel materiaal verdwenen zijn naar de kring
loopwinkel of veel erger nog in de afvalbak.

Een heel belangrijke schakel was Brink &
Campman in Lichtenvoorde. Dit bedrijf heeft
zijn roots in Laren en is anno 2010 nog de enige
ambachtelijke tapijtweverij van Nederland. De
directeur/eigenaar Sjouke Jan Zwarthoff zegde
alle medewerking toe. Na een bezoek aan de
weverij van B&C in 2009, wisten we dat we over
prachtig materiaal zouden kunnen beschikken.
Op de zolder in Lichtenvoorde bleek nog een
aantal spullen te liggen dat ons verhaal over een
belangrijke periode uit de Larense geschiedenis
zou kunnen onderstrepen. Aanbellen bij Krom-
mepad 5, van oudsher weverij de Knipscheer, le
verde een scala aan prachtige producten op
voor beide tentoonstellingen. Het gobelin van
het Chinese sterrenbeeld de Draak dat Ida van
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Schilderij van F. Hart Nibbrig.
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Mourik van de zolder haalde, was een grote ver
rassing.

Verhalen & spullen

Op de zaterdagmiddagen kwamen steeds meer
mensen in de Lindenhoeve hun verhaal doen of
spullen brengen. Het ‘regende’ spinnewielen.
Hadden we eerst één spinnewiel, nu staan er
zes. De oudste dateert van 1806. Ook het, aan
de Historische Kring door de Knipscheer ge
schonken weefgetouw, ging een belangrijke rol
spelen. Het gedigitaliseerde BEL-archief leverde
vaak de ontbrekende stukjes van een puzzel.
Een eveneens belangrijke schakel was Nico van
den Brink, die het ingewikkelde patroon van de
families Willard en Van den Brink in het oude La
ren in kaart bracht.

In de achter ons liggende anderhalf jaar
kwam het meer dan eens voor dat er weer per
sonen uit deze families opdoken, die nog niet
eerder ‘gesignaleerd' waren. Het feit dat het ge

bruikelijk was om de grootvader almaar te ver
noemen -  met grote voorkeur voor de namen
Steffen, Jan en Meins (Clemens) -  maakte het
ontrafelen er niet makkelijker op. Onze eigen si
te Larense voorouders én het uitgebreide ar
chief leverden ons prachtig materiaal op.

Ook moest er gedacht worden aan de wens
van een van de subsidiegevers om alles vast te
leggen in een publicatie. Immers, de kans dat
men dit alles nogmaals boven tafel kan halen, is
klein. Al vrij snel wisten we dat we veel meer
materiaal hadden dan we zouden kunnen publi
ceren. Kleine anekdotes, een herinnering in een
paar zinnen, een gedachte vorm gegeven in en
kele regels, de oog- en oorgetuigeverslagen,
hoe deze in te passen in een groter geheel? Ver
halen van vaders, moeders, grootouders of van
kinderen. Herinneringen van spinners, wevers
en spoelders die elkaar na zoveel jaar weer
troffen bij het oude weefgetouw in de Linden
hoeve. Het was alsof de tijd even was stil gezet.

Ook op andere plaatsen gingen de registers
én vlizotrappen open. De verhalen werden ver-
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teld, de weefsels, al jaren in een doos op zolder,
mochten nog een keer bewonderd worden. De
theemuts wist niet wat haar overkwam, toen ze
te kijk werd gezet in het Singer. De geur van
kruidnagel of mottenballen bracht ons terug
naar een verleden dat eigenlijk nog zó in het
hier en nu aanwezig was.

Een grote verscheidenheid aan producten,
het ontdekken van onbekende oude weverijen,
de kleurrijke draden van de families Van den
Brink en Willard, de twee grootste weversfami-
lies van Laren, die veelal apart liepen maar ook
regelmatig met elkaar verweven waren.

Alle draden bij elkaar gebonden

De tentoonstelling Voor de draad ermee! werd
op 16 oktober 2010 door Elbert Roest, de burge
meester van Laren, geopend. Als historicus wist
hij de vele aanwezigen te boeien met zijn ver
haal. Daarna opende hij de tentoonstelling door
de wollen draad die gespannen was tussen spin
newielen en weefgetouw, op te wikkelen. Dat
ging hem buitengewoon goed af. Ook hij had
een moeder die breide en had, zoals zovelen
van ons, vroeger moeten helpen met het opwin
den van de draad.

Op 22 oktober volgde in Singer Laren de ope
ning van de tentoonstelling Door de wol ge
verfd.1 Deze openingshandeling werd verricht
door Frank Heemskerk, oud-staatssecretaris van
economische zaken. Hij deed dit door aan een
handrad te draaien, ontworpen door de draad-
kunstenaar Chiel Kuijl, geïnspireerd op het La-
rens spinnewiel uit 1836. Hierdoor werd bijna
vierhonderd meter wollen draad verwijderd,
waardoor de opening to t de tentoonstelling
werd vrijgemaakt. Hierbij waren vele genodig
den: mensen die betrokken waren of zijn bij
spinnerijen of weverijen, die verhalen vertelden
over hun ouders, die weefsels vonden en aan
boden. Oude kasboeken -  eentje met een groot
raadsel -, gereedschappen of oude documen
ten. Zonder al deze meedenkende en meebeta
lende mensen zouden we de tentoonstellingen
niet hebben kunnen realiseren. Zij hebben het
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verhaal geweven, een kleurrijk verhaal anno
2010 over die tweehonderdvijftig jaar waarin
spinnen en weven in Laren zo belangrijk zijn ge
weest.

Alle draden zijn tenslotte bij elkaar gebonden
to t één boek Door de wol geverfd. Honderdtwin-
tig bladzijden met geschiedenis van het spinnen
en weven in Laren, hoe het begon en eindigde.
Over wol en vlas, over koedekken en dweilen,
over tapijten, de producten die voor Laren be
langrijk waren, over de weversfamilies die twee
honderdvijftig jaar geleden de eerste stappen
zetten als ondernemers. Over de gedwongen
winkelnering ook. Laren als textielcentrum
staat weer op de kaartl

Antoinetty van den Brink is voorzitter van de His
torische kring Laren en samensteller van de ten
toonstellingen.

Antoinetty van den Brink, Jos Joosen, Teun
Koetsier (red.), Door de wol geverfd, Laren 2011,
uitgegeven)' Van Wijland in opdracht van de His
torische Kring Laren.
ISBN: 978-90-7728-5282. Prijs: € 22,50.
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Abram Stokhof de Jong
Een monumentaal kunstenaar

Wim de Kam en Frans Stokhof de Jong

Vanaf half mei tot eind september van dit jaar is in Museum Oud Soest een expositie
te zien, gewijd aan het leven en werk van de kunstenaar Abram Stokhof de Jong. 1

De expositie vindt plaats ter herdenking van de honderdste geboortedag van deze
kunstenaar. Eveneens is een expositie ingericht met werk van oud-leerlingen van
Stokhof de Jong, die gedurende een reeks van jaren ook actief is geweest als docent
aan enkele academies. 2

Abram Stokhof de Jong is geboren op 11 mei 1911 te Amsterdam en overleden op 12 augustus
1966 tijdens een vakantie in Italië. Van 1941 tot 1960 woonde hij in Soest. In 1999 heeft zijn wedu
we Ans Stokhof de Jong-Sinnige een boek uitgegeven, getiteld Leven en werken van Abram Stok
hof de Jong -  Monumentaal kunstenaar dat volgens haar voorwoord is bedoeld als nalatenschap
van Abram Stokhof de Jong opdat de aandacht voor zijn kunstwerken behouden blijft. In dit boek is
een biografische schets opgenomen, waaruit we voor dit artikel de nodige gegevens hebben
geput. Deze biografie is voor een groot deel gebaseerd op een ‘dagboek’ dat de kunstenaar
heeft nagelaten. Eigenlijk is het geen dagboek, maar zijn het herinneringen van Abram Stokhof
die hij in een tijdsbestek van enkele maanden heeft opgeschreven, eind 1935 begin 1936. Hij was
toen ruim 24 jaar. De herinneringen kunnen mede ingekleurd zijn door de gemoedsgesteldheid
van de schrijver op dat moment.

Moeilijke jeugd

Wat vast staat, is dat Abram een moeilijke jeugd
heeft gehad. Na zijn geboorte bleek zijn moeder
aan tbc te lijden en werd zij opgenomen in een
sanatorium. Binnen drie jaar stierf zij. Vader
Stokhof bleef met vijf jonge kinderen achter.
Abram, de jongste, werd na een half jaar te zijn
verzorgd in een ziekenhuis, opgenomen in het
gezin van een collega van de fabriek waar zijn
vader werkte. De pleegouders konden echter
door werk en om gezondheidsredenen weinig
tijd aan Abram besteden, waardoor hij zich vaak
eenzaam voelde en een deel van ‘de opvoeding’
op straat kreeg.

Over de tijd toen Abram samen met z’n pleeg
ouders woonde in een pension/kosthuis voor
kleurlingen (West-lndiërs), waar zijn pleegou
ders als conciërge waren aangesteld, schreef hij
in zijn ‘dagboek’:

Door een zekere verwaarlozing van mijn op

voeding (door de drukte). De omgang met
een ander ras menschen. Het geld wat mij
overvloedig werd toegestopt (ongezien),
vloeken, ongepaste taal enz. In mijn omge
ving vechtpartijen, dronkenschap, krankzin
nig worden van één der mannen waar ik veel
mee omging. Ondanks de oorlog had ik over
vloedig te eten terwijl de vriendjes waar ik
mee omging niet half genoeg te eten kregen
en wat voor vriendjes, meestal uit steegen
en sloppen. Het schoorm, plat gezegd. Als
kind van 6 jaar zag ik al onzedelijke handelin
gen van jongens (ongeveer 6 jaar) met el
kaar. Die dingen hebben zo'n sterke indruk
op mij gemaakt dat ik die nooit zal vergeten.

Abram schreef dat deze periode een stempel
had gedrukt op zijn karakter. Wat hij hiermee
precies bedoelt, is niet erg duidelijk. Wellicht
had hij op het oog ‘het bouwen van een eigen
wereld om zich heen’. Op de lagere school bij de
‘broeders’, waar hij een matige leerling was,
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Stokhof de Jong in zijn atelier in Soest, 1958 (foto C.J.
Nijland; coil. Frans Stokhof de Jong).
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droomde Abram veel in zijn eigen wereldje. Een
gebeurtenis in die periode is in zijn latere leven
van blijvende betekenis geweest. Hij werd plot
seling ernstig ziek, roodvonk en daarna hersen
vliesontsteking. Voor zijn leven werd gevreesd.
Hij verloor het goede zicht van zijn rechteroog
en werd doof aan zijn rechteroor. Vanaf die tijd
richtte hij zich nog meer op zichzelf.

Nadat Abram enkele jaren mulo-onderwijs
had gevolgd, wilde zijn pleegvader dat hij zou
gaan werken. Hij had verschillende baantjes
maar meestal niet van lange duur. In zijn vrije
tijd was hij bezig met tekenen. Hij had het geluk
een jongen te leren kennen die bij hem in de
buurt woonde en met wie hij bevriend raakte.
Deze vriend zat op een tekenclub, waar Abram
zich bij aansloot. Via deze vriend leerde hij de
kunstcriticus Jan Beerends3 kennen. Door ge
sprekken van allerlei aard en museabezoek
werd Abrams belangstelling voor kunst en cul
tuur steeds groter. Hij bleef dromen over een
betere en mooiere wereld waaraan hij zou kun
nen meewerken.

Een probleem echter was dat er geen geld was
voor een goede opleiding. Het beeld dat uit het
‘dagboek’ oprijst, is dat van een jongeman die
ook in 1935 nog overwegend afhankelijk is van
anderen. Daarbij gaat het op de eerste plaats
om financiële afhankelijkheid. Die afhankelijk
heid werd door Abram als zeer frustrerend erva
ren. In het ‘dagboek’ komt dat tot uiting door
het zich afzetten tegen vooral zijn vader en in
mindere mate zijn pleegvader die het verwijt
kregen weinig zorg en liefde te geven. Met
‘weinig zorg’ werd dan vooral ook bedoeld wei
nig geld voor de opleiding. Hoewel dat laatste
feitelijk wel juist is, is de houding van de ouders
wel enigszins te verklaren, gelet op de finan
ciële crisis in de jaren dertig en de ‘prestaties’ en
houding van de dromerige Abram in die tijd. Het
is in ieder geval niet sterk afwijkend van hoe in
dat opzicht ook in andere gezinnen werd gerea
geerd op dergelijke omstandigheden. Misschien
speelde in het zich afzetten tegen z’n eigen va
der ook mee dat er enige gelijkenis was in karak
tertrekken tussen vader en zoon. Abram wilde
daar niets van weten, hoewel hij wel oog had
voor moeilijke aspecten van zijn eigen karakter.
Wanneer hij in zijn pleegouderlijk gezin met zijn
vader werd vergeleken, ervoer hij dat als zeer
kwetsend. In zijn dagboek: ... het snijdt door
mijn ziel soms omdat ik juist zoo’n afkeer heb van
hem.

Het gemis aan onafhankelijkheid/zelfstandig-
heid lijkt dieper van aard te zijn dan uitsluitend
financiële afhankelijkheid. In z’n dagboek:

Nu is er weer eens Kerst geweest 't Be-
teek ent 2 dagen gedwongen kerk gaan en
ook nog ter communie. Nu dat doe ik dan
maar, er zit niets anders op. Hoewel ik mij
een huichelaar vind om het te verdommen.
Maar dan sta ik zoo buiten de deur. Je mag
niet eens denken zoo als ik wil, geestelijke
vrijheid is bij ons thuis uitgesloten, 't Zit mij
al jaren dwars. Ik krijg gewoon afkeer ervan
wat zij daardoor zelf gekweekt hebben. On
danks alles is nooit een christelijke geest bij
ons aanwezig, de een maakt de ander 't le
ven onverdraaglijk.
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Abram en religie

Abram was een religieus en gelovig mens en is
dat heel z’n leven gebleven. Wellicht dat het
daarom enigszins vreemd overkomt, dat hij zich
in bovenstaande passage afzet tegen de kerk
gang en het te r communie gaan. Voor hem be
tekende de religieuze boodschap echter vooral
het praktiseren van liefde voor God en de me
demens uit innerlijke overtuiging en ervoer hij
de tegenstelling tussen gedwongen leer en een
daarmee niet in overeenstemming zijnde prak
tijk in het leven van alle dag als onverdraaglijk.
Tegen het instituut kerk en zijn vertegenwoor
digers koesterde hij een zeker wantrouwen en
volgens zijn dagboek was dat al ontstaan tij
dens de schooltijd:

Niets kan mij zwaarder raken dan dat ik to t
spot voor de klas stond en nooit heb ik dien
meer kunnen verdragen. Terwijl hij het mis
schien maar als een grapje heeft beschouwd.
Even als een kapelaan die een jongen een pak
slaag gaf, hem trapte en tegen de grond
smeet. Ik weet zeker dat zulke dingen mij to t
een wantrouwen tegen over geestelijken
heeft gebracht. Een opmerking van de pas
toor die eens gezegd heeft: U zal niet veel
plezier van dien jongen hebben zal daartoe
ook hebben bijgedragen.

Hoewel Abram over de christelijke geest soms
ook wel enigszins romantische opvattingen had
(sommige passages in zijn ‘dagboek' getuigen
daarvan), was het geven en krijgen van liefde
een thema dat hem uitdrukkelijk bezighield.
Met name toen zijn zus Stien in het krankzinni
gengesticht te Noordwijk werd opgenomen,
schreef hij daarover in zijn dagboek:

Ik heb nu spijt dat ik voor haar niet meer lief
de heb getoond, dan was het leven voor ons
beiden misschien mooier geworden.

Een paar dagen daarna noteerde hij:
Ik zou wel altijd met haar om willen gaan,
maar dan ik alleen en zou niet kunnen ver
dragen dat zij zich ook aan anderen gaf. Ik
zou dit ook vast zeggen als ik haar sprak, dat
ik veel met haar op heb. Misschien geeft zoo
iets veel levensvreugde?

De claim van dat alleenrecht in deze passage
lijkt een opmerkelijke trek van de schrijver te
zijn die ook op andere plaatsen uit het dagboek
blijkt.

Abram wilde in zijn jeugd niet alleen liefde
schenken maar ook uitdrukkelijk ontvangen. Op
26 november 1935 schreef hij:

Een beetje liefde mag ik heus wel hebben in
dit leven van wanhoop en teleurstellingen.

Die wanhoop en teleurstellingen hadden behal
ve met belemmeringen om zich volledig aan de
kunst te wijden, te maken met de zorg om Stien
en de vrees en/of wetenschap dat hij mogelijk
hetzelfde had als waarmee Stien worstelde. Op
1 december 1935 schreef hij in z’n dagboek:

Van avond ben ik met mijn broer Piet gaan
lopen en hebben wij gezwamd over ons ka
rakter in verband met Stien. Ach ja, wij heb
ben ten slotte allen dezelfde moeilijkheden.
Wij zijn voor en met ons zelf. Fantaseeren en
nog eens fantaseeren. Als ik 's morgens op
sta is het vaak met hoofdpijn. Daar van kan
ik haast niet uit mijn bed komen zo diep ben
ik in gedachten....Over de onbenulligste din
gen kan ik hele dagen zitten denken en fan
taseren. Men zegt dat ik stug ben en niets
zeg, waar ik ook heel geen behoefte aan heb.
Ook niet als ik iets beleefd heb. Steeds heb ik
iets in m’n hoofd en als ze dan tegen mij
praatten of per ongeluk stootten hindert mij
dat erg. Ik voel ook wel dat het verkeerd is,
maar het is moeilijk om tegen te gaan. Mijn
denken en fantaseren is soms zelfs een genot
al krijg ik er vaak hoofdpijn van. Soms ben ik
maar bang dat ik ook eens gek zal worden,
en een andere keer vind ik 't  fijn.

Ondanks de vele problemen in z’n jeugd, de ve
le momenten van depressie, lusteloosheid en
radeloosheid, de grote mate van (financiële)
afhankelijkheid loopt als een rode draad door
het dagboek, dat abrupt stopt in januari 1936,
de droom en de wil om een vrij kunstenaar te
worden. Het lijkt hier en daar zelfs het romanti
sche beeld te bevestigen van een kunstenaar
die geplaagd wordt door altijddurende geldzor
gen en getormenteerde fantasieën, maar des
ondanks of dankzij die plagen en kwellingen die
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in de aanloop to t het kunstenaarschap een be
langrijke rol speelden, creatief werk to t stand
kon brengen dat de moeite waard is om ook
van latere generaties aandacht te krijgen.

In de aanloop naar het kunstenaarschap was
de laatste fase, de opleiding aan de Rijksacade-
mie voor beeldende kunst te Amsterdam erg
belangrijk. In 1935 werd hij toegelaten. Na zijn
keuze voor de richting ‘monumentale schilder
kunst’ was zijn belangrijkste leermeester prof.
Campendonck. Gedurende de academiejaren
kreeg hij ook enkele zelfstandige opdrachten
(o.a. voor een retraitehuis in Bergen: negen ra
men en een koepelschilderij).

Na het verlaten van de academie heeft Abram
enige tijd praktisch gewerkt op het atelier van
glazenier Karei Trautwein te Haarlem. Dankzij
Jan Beerends kwam hij ook in contact met Vok
Keijsper te Alkmaar die in de toneelgroep Alber-
dinck Thijm speelde en de decors en kleding ver
zorgde. Er ontstond vriendschap met deze
’sponsor’ die een groot bedrijf had in kaas en
comestibles. In 1941 vestigde Abram zich met
hulp van Vok Keijsper in een oud leegstaand
kerkgebouwtje in Soest dat na restauratie de
naam ‘Het Witte Paard’ kreeg. Het feit dat Jan
Beerends was aangesteld to t directeur van de
volkshogeschool Drakenburgh te Baarn en zich
in deze omgeving had gevestigd heeft zeker bij
gedragen aan de verhuizing van Abram.

Bij de opening van Abrams eerste expositie in
1941 in zijn gerestaureerde atelier hield zijn
vriend Jan Beerends een inleiding over Het we
zen van de kunst. Tijdens deze expositie ont
moette Abram ook voor het eerst zijn latere
vrouw Ans Sinnige, met wie hij in 1942 trouwde.
De vestiging in Soest had to t gevolg dat hem lo
kaal, in de regio en ook daarbuiten tal van op
drachten ten deel vielen.

Aard en stijl van de kunstwerken

Abram was een kunstenaar die meerdere facet
ten van de beeldende kunst beheerste. Zo
maakte hij niet alleen glas-in-loodramen, maar
ook mozaïekwerk en muurschilderingen. Hij be-

Gebrandschilderd raam in de St.-Nicolaaskerk te Baarn
(foto Frans Stokhof de Jong).

klemtoonde in vraaggesprekken altijd de nood
zaak to t beheersing van de ambachtelijke as
pecten van zijn kunstenaarschap, omdat naar
zijn mening alleen op die basis het vrije spel van
de artisticiteit to t uiting kon komen. De uitge
voerde werken waren zowel van religieuze als
profane aard. Hoewel Stokhof de Jong geleide
lijk aan een eigen stijl ontwikkelde en zich daar
bij wat losmaakte van de ‘academische leer
meesters’, kan zijn stijl niet los worden gezien
van de kunststromingen die in de eerste helft
van de twintigste eeuw in Europa ontstonden.
Het expressionisme was zo’n stroming, waarbij
de kunstenaar, onder andere als reactie op het
impressionisme, niet zozeer de werkelijkheid
wilde weergeven zoals die door de kunstenaar
werd gezien, maar vooral zijn innerlijke gevoe
lens, ideeën en spanningen ten aanzien van die
werkelijkheid wilde ‘uitdrukken’. Binnen die
hoofdstroming zijn weer verschillende stijlen te
onderscheiden. In de Nederlandse kunstge
schiedenis maakt men ter verfijning en onder-
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Muurschildering in de Heilige-Familiekerk te Soest (foto
Frans Stokhof de Jong).
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scheiding van de verschillende stijlen vaak ge
bruik van het begrip ‘School’.

Een van de scholen is de zogenaamde Lim
burgse School, die in de periode van 1918 tot
1940 to t volle bloei kwam. Een omschrijving
waarvoor de Limburgse School staat, luidt: Toe
gepaste kunst: schilderijen, wand- en glasschilde
ringen in R.K. kerken, veelal in een licht roman
tisch expressionisme. Charles Eyck, Henri Jonas en
Joep Nicolas. Zoals uit de naamsaanduiding van
de school alsmede uit de namen van de kunste
naars kan worden afgeleid, kreeg deze ontwik
keling vooral in Limburg gestalte. Het accent lag
daarbij op religieuze kunst, maar er kwamen
ook diverse opdrachten uit het bedrijfsleven.

Stokhof de Jong sloot naar geest en opvat
ting nauw aan bij de Limburgse School en erken
de in Henri Jonas een grootmeester. Allengs
werd na de Tweede Wereldoorlog en zeker van
af de jaren zestig de kritiek op de Limburgse
School steeds luider en het aantal opdrachten
voor de kunstenaars van deze stroming gerin
ger. Ook Stokhof de Jong kreeg daarmee te ma
ken. Momenteel valt echter weer een groeiende

belangstelling voor de kunstontwikkeling uit de
eerste helft van de vorige eeuw, waaronder die
voor de kunst van de Limburgse School, te con
stateren. Ook de vroegere critici kijken er an
ders tegenaan. Zo merkte een oud-leerling van
Stokhof de Jong enkele jaren geleden in een
krantenartikel op:

In de loop der jaren is mijn kijk erop veran
derd. Ik heb in de loop der jaren ook werk
van Stokhof gerestaureerd. Als je zijn werk
onder handen hebt, dan merk je wel met
hoeveel aandacht voor verhoudingen, kleur
en materiaal hij heeft gewerkt. Ik heb er veel
meer waardering voor gekregen.4

In de latere fase van zijn leven is ook de kunste
naar Stokhof de Jong wat meer gaan experi
menteren.

Werk van Stokhof de Jong in de regio

Het is ondoenlijk om aan alle werken van Stok
hof de Jong aandacht te geven. Dat geldt voor
de expositie maar meer nog voor dit artikel.
Daarom zullen we ons beperken to t belichting
van een aantal werken dat in de regio is uitge
voerd en nog aanwezig is, zij het niet altijd meer
in dezelfde context als waarin ze to t stand zijn
gekomen. Allereerst richten wij het vizier op
Soest.

Soest
In zijn woonplaats heeft Stokhof de Jong veel
opdrachten uitgevoerd. We beperken ons ech
ter to t de bespreking van een bijzonder kunst
werk in Soest. Tijdens de oorlog ontving de kun
stenaar opdracht voor het vervaardigen van een
muurschildering in het priesterkoor van de Heili
ge-Familiekerk aan de Willibrordusstraat. De
muurschildering is in secco-techniek uitgevoerd
op de achterwand van gele machinale bakste
nen. Het lijkt alsof de verf in de steen is geëtst
met als gevolg dat vuilopname beperkt is. De
uitvoering van het werk was niet in alle opzich
ten een aangename bezigheid. Bij de toepassing
van de secco-techniek wordt caseïne (kaasstof)
gebruikt, het eiwitachtig bestanddeel van melk.
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Kruiswegstatie in de Sint-Martinuskerk te Ankeveen (foto Frans Stokdof de Jong).
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Gemengd met een bepaalde hoeveelheid herts-
hoornzout ontstaat een stijfselachtig product
dat een penetrante lucht veroorzaakt en op de
ogen en de keel slaat.

De schildering loopt van boven uit in drie
puntbogen, in de middelste boog God de Vader
afgebeeld tronend omgeven door engelen, de
Heilige Geest in de gedaante van een duif en
daaronder een kruisbeeld. In de bogen links en
rechts engelen en daaronder vele heiligen, in de
onderste zone mannen, vrouwen en kinderen.
Het geheel behelst een voorstelling van de tri
omferende kerk. In dit kunstwerk valt al het be
gin van de ontwikkeling van een eigen stijl en
het afstand nemen van een al te sterk doorge
voerd schematisch denken en ordenen van de
kunstenaar te ontdekken. De kunstcriticus Jan
Beerends schreef in 1949 over de schildering

een kritiek die we kunnen onderschrijven:
Weliswaar vertoont de compositie een ver
standelijk goede structuur waaraan een be
paald schema ten grondslag ligt -  en dit is
een deugd -  maar het schematische dringt
zich niet aan ons op. De statische grondvorm
wordt omspeeld door de bewegelijkheid van
de contouren zoals in een vers het ritme de
maat. De ongelijkheid van het steenopper
vlak en de liniatuur van de voegen werken
mee om het geheel het aanzien te geven van
een geweldig groot, rijk gefigureerd wandta
p ijt-5

B aam
In het eerste jaar na de oorlog (1946) kreeg
Stokhof de Jong opdracht to t het maken van
een glas-in-loodraam in de pastorie van de Sint-
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Mozaïek in de Sint-Michaelschool te Amersfoort (foto
Frans Stokhof de Jong).

Glas-in-loodraam voor het energiebedrijf Hilversum(foto
Frans Stokhof de Jong).

te, want al eerder had hij staties gemaakt voor
een ziekenhuis in Alkmaar (1942), voor een kerk
in Ursem (1945) en een kerk in Amsterdam
(1945). De Ankeveense Sint-Martinuskerk is in
1927/1928 gebouwd ter vervanging van een in
slechte staat verkerende waterstaatskerk. De
bekende natuurkenner en -liefhebber Jac. P.
Thijsse was enthousiast over de mooie heldere
landelijke stijl van dit kerkgebouw. Dat oordeel
had betrekking op de buitenkant.

Op de website van de kerk staat vermeld: In
de kerk zijn een aantal fraaie schilderingen en
beelden te bezichtigen.6 Wat de schilderingen be
treft, gaat het dan om een veertien delen tellen
de kruisweg van olieverf op doek vervaardigd
door Stokhof de Jong. De compositie is zeer fi
guratief met een bijzondere ingetogenheid en
sfeervol van kleurzetting. Een bezichtiging
waard! Afgaande op het geschiedenisboekje An-
keveen, een beeld van een dorp van J. Veenman
moet er ook in de afgebroken waterstaatskerk
een kruiswegstatie zijn geweest. Mogelijk is die
verloren gegaan bij de sloop van het gebouw.7

Nicolaaskerk in Baarn. De pastorie is in 1971 af
gebroken en vervangen door een nieuwe. Het
gebrandschilderde raam is toen geplaatst in de
dagkapel van deze kerk, waar het zich nu nog
bevindt. Dit is een voorbeeld van een verande
ring van de context van het kunstwerk, zij het
dat in dit geval de verandering van de omgeving
van beperkte aard is. In de dagkapel komt het
raam ook zeker to t zijn recht. Het raam heeft de
voorstelling van de heilige Nicolaas te paard
met voor hem de kinderen in de kuip en achter
hem de meisjes voor het raam en de zak met
goud beneden. Aan de onderkant is het gevecht
op het concilie van Nicea in 325, oftewel het ge
vecht van de Vaders afgebeeld. Volgens de
overlevering speelde Nicolaas in dit gevecht en
het vervolg van het concilie een belangrijke en
beslissende rol.

Ankeveen
In de Sint-Martinuskerk te Ankeveen heeft Stok
hof in 1947 de kruiswegstatie vervaardigd. Het
was niet de eerste kruiswegstatie die hij maak
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Clas-in-loodramen voor het Farmaceutisch Laboratorium
van de Universiteit Utrecht (foto Frans Stokhof de Jong).

Amersfoort
Een van de geliefde technieken van Abram
Stokhof de Jong was het maken van mozaïe
ken. Vooral voor diverse schoolgebouwen heeft
hij deze techniek toegepast. Behalve marmer
gebruikte hij daarvoor ook stukjes van dubbel
gebakken geglazuurde tegeltjes die zorgvuldig
met de hand door de kunstenaar waren ge
knipt. Een van de gebouwen waarvoor hij een
mozaïek vervaardigde, was de katholieke
school voor buitengewoon lager onderwijs aan
de Hooglandseweg in Amersfoort. Deze in 1955
gebouwde school was onder patronage gesteld
van de aartsengel Michaël. Het vijf meter hoge
mozaïek stelt deze aartsengel voor met twee
kinderen over wie hij beschermend zijn arm uit
strekt. De originele ontwerpschets van dit
kunstwerk is bewaard gebleven.

Hilversum
Hiervoor hebben we de schijnwerpers gericht
op een aantal kunstwerken van religieuze aard.
Maar Stokhof de Jong heeft, zoals reeds is op
gemerkt, ook kunstwerken gemaakt met een
profaan thema. Zo heeft hij in 1958 in het en-
treegebouw van het gas- en elektrabedrijf aan
de Kleine Drift een glas-in-loodraam vervaar
digd, waarvan het thema duidelijk is gekoppeld
aan de functie van het bedrijf. Het is een zeer
kleurrijke compositie waarvan het samenspel
tussen krachtlijnen en kleurvakken met variaties
in loodstrips in breedtes veel energie uitstraalt.
Het energiegebouw zal binnenkort worden ge
sloopt. Door de inzet van de historische vereni
ging Albertus Perk zal het raam binnenkort een

Glas-in-loodraam in de Sint-Martinuskerk te Hoogland
(foto Frans Stokhof de Jong).

tweede leven krijgen in een nieuw gebouw op
het Regev-terrein. Wellicht dat het in de nieuwe
context een symbool kan zijn voor de energie
van mensen die in een rijk geschakeerde en
kleurrijke wereldsamenleving de vlammen van
hoop en liefde brandend houden en verder dra
gen. Voor de betekenis van het kunstwerk is im
mers niet uitsluitend de intentie van de kunste
naar bepalend, maar ook de ervaring van de be
schouwer ervan.

Utrecht
Een ander kunstwerk met een profaan thema dat
inmiddels sedert 1992 een tweede leven leidt, be
vindt zich in het Wentgebouw van het universi-
teitscomplex De Uithof. Het betreft glas-in-
loodramen die in totaal een oppervlak van 17,5
meter beslaan. De ramen (eigenlijk gaat het om
één raam dat oorspronkelijk vanwege de struc
tuur van het gebouw in twee helften is verdeeld)
zijn vervaardigd voor het Farmaceutisch Labora
torium aan de Catharijnesingel. Over de voorstel
ling het volgende: op de ene helft wordt het
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praktische en theoretische onderwijs uitge
beeld, de overdracht van kennis van ouderen
aan jongeren. Daaromheen zijn de grondstoffen
te zien die bestemd zijn om tot geneesmiddelen
te worden verwerkt. Op de andere helft is de
apotheker afgebeeid als vertrouwensman die
adviezen geeft en als iemand die nauw samen
werkt met de arts. Een afzonderlijk tafereel
vormt de Zon der Gerechtigheid, Sol lustitia, het
symbool van de Universiteit van Utrecht, die
het geheel in haar stralen vangt. De verandering
van locatie heeft ertoe geleid dat de acht vlak
ken waarin de afbeeldingen zijn gecomponeerd,
anders zijn geplaatst dan op de oorspronkelijke
locatie (naast elkaar in plaats van boven elkaar).
Hoewel dit met name voor het tafereel van de
zon jammer is, blijft het geheel ook op de nieu
we locatie een spannend spel van bewegingen
en kleuren.

Hoogland
Hoewel in de jaren zestig het aantal opdrachten
voor het vervaardigen van religieuze aard terug
liep, kreeg de kunstenaar in die periode toch
nog een belangrijke opdracht voor het maken
van een tiental gebrandschilderde ramen in de
Sint-Martinuskerk van Hoogland. Dat kunstwerk
willen we ten slotte nog even belichten, omdat
hierbij evenals bij het kunstwerk in Utrecht dui
delijk is dat de kunstenaar wat los kwam van de
stijl van de Limburgse School. Hetgeen onder
andere to t uiting kwam door het gebruik van
fellere tinten waarbij het grisaille nog slechts
werd gebruikt ter ondersteuning van de teke
ning en het aangeven van details. Door een
sterke vlakverdeling konden vele elementen
van de heilsgeschiedenis worden verbeeld, ter
wijl de eenheid gehandhaafd bleef door verbin
dende figuren en symbolen. Een criticus
schreef:

Stokhof de Jong heeft met deze gebrand
schilderde ramen nieuwe mogelijkheden be
proefd betreffende indeling, kleuren en ka
rakter. 8

Wim de Kam is voorzitter van de tentoonstel
lingscommissie van het Museum Oud Soest en re
dacteur van het tijdschrift van de Historische Ver
eniging Soest/Soesterberg Van Zoys tot Soest. Hij
heeft een aantal boeken geschreven respectieve
lijk meegeschreven over de geschiedenis van
Soest en Soesterberg. Hij publiceerde eerder ook
in TVE.

Frans Stokhof de Jong is de oudste zoon van de
kunstenaar A.P. Stokhof de Jong. Hij is bestuurs
lid van de Historische Vereniging Soest/
Soesterberg en lid van de monumentencommis
sie Soest en Leusden. Hij is architect en beeldend
kunstenaar.

Noten

1. De expositie in het Museum Oud Soest is te be
zichtigen van 14 mei to t en met 25 september 2011.
Voor adres en openingstijden zie de Agenda ach
terin dit blad.

2. De Academie Sint Joost te Breda en de Academie
Artibus te Utrecht.

3. Zie voor Jan Beerends TVE 2009/3 de boekbespre
king Jan Beerends -  een eigenzinnig katholiek in
Baarn.

4. Glazenier Alex Luiges in Algemeen Dagblad, regio
Amersfoort van 7 oktober 2005.

3. Katholiek Bouwblad nr.28, mei 1949.
6. Zie www.kanparochies.nl.
7. Zie www.europese-bibliotheek.nl/boeken/ankeveen.
8. Het Centrum -18 april 1962.
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We kunnen de helderheid van Zonnestraal
niet missen
Geschiedenis en restauratie van een beroemd monument

Joris Cammelbeeck

‘Wij kunnen de helderheid van Zonnestraal niet missen,’ waarschuwt architect Jaap
Bakema in 1962. Hij spreekt ook namens bezorgde vakgenoten die vrezen dat de
essentie van de schepping van Jan Duiker door ondoordachte ingrepen en
aanpassingen verloren zal gaan. Het vanaf 1928 als sanatorium voor diamant
bewerkers in gebruik genomen complex is dan nog te jong, nog geen vijftig jaar, om
in aanmerking te komen voor de toen pas een jaar oude Monumentenwet. Toch zal
zijn alarmkreet effect hebben, zij het op lange termijn.

Sloop of restauratie?

Over de periode tussen de waarschuwing van
Bakema en de oplevering van het hoofdgebouw
van het gerestaureerde sanatorium is het boek
Sanatorium Zonnestraal, geschiedenis en restau
ratie van een modern monument verschenen.
Daarin behandelen maar liefst achttien auteurs
in vijf hoofdstukken, die in subartikelen zijn op
gesplitst, alle aspecten van de restauratie. Cen
traal staat in eerste instantie de vraag of het ge
bouwencomplex door Duiker ontworpen is voor
de eeuwigheid of dat het een wegwerpgebouw
is. Anders gezegd, is het een gebouw met één
specifieke functie: het genezen van tbc-
patiënten of is het overbodig als tbc effectiever
bestreden en zelfs voorkomen kan worden? Im
mers, dan heeft het zijn doel gediend en is het
rijp voor de sloop of wordt het een ruïne.

Een antwoord op die vraag wordt door Ba
kema in 1962 al met zoveel woorden gegeven.
Want het complex heeft dan al andere functies
en in de opvatting van Bakema heeft dat onge
wenste gevolgen voor de architectonische en
historische betekenis van Zonnestraal. Na diens
alarmkreet en het besluit to t restauratie in 1981
is er vervolgens sprake van een voortdurende
frictie tussen opvattingen over de onaantast
baarheid van het complex en het vinden van
een herbestemming. Moet het als monument,
als kunstwerk worden behouden? Of moet het

voor hergebruik geschikt worden gemaakt om
het behoud rendabel te maken, met alle gevol
gen voor de historische materiaaltoepassing?

Dilemma

Een dilemma voor degenen die het gebouw en
zijn historische betekenis recht willen doen.
Maar ook een paradox waar het de bedoeling
van Duiker en de uitgangspunten van de Nieu
we Beweging betreft. Of zoals een van de au
teurs in dit prachtige, rijk geïllustreerde boek
over Zonnestraal schrijft: Duikers geestelijke eco
nomie kwam keihard in conflict met de reële eco
nomie van een sluitende exploitatie. Om dat
goed te kunnen begrijpen is er een hoofdstuk in
het boek opgenomen waarin de architectuur
van de geestelijke economie wordt behandeld.
Daarin wordt duidelijk dat Duiker zich in eerste
instantie geen esthetische maar een economi
sche opgave stelt. Hoeveel kan er op de bouw
kosten worden bespaard? is voor hem belangrij-
ker dan: In welke stijl moet ik bouwen? Stijl moet
het resultaat zijn van een economische instel
ling.

Tijdens het ontwerpproces van Zonnestraal
blijken beide soorten van economie elkaar te
beïnvloeden: de vorm vloeit voort uit het stre
ven naar kostenbesparingen. De stijl die daar
van het gevolg is, doet denken aan het adagium
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van Walter Gropius, een van de architecten van
de Duitse Bauhausbeweging: less is more. Om
het streven naar kostenbesparing te verklaren
wordt uitvoerig de achtergrond van de tbc-
bestrijding onder Amsterdamse diamantbewer
kers geschilderd. Teneinde de financiering van
de verpleging van tbc-patiënten en de onder
steuning van de achterblijvers, als de kostwinner
wordt getroffen, mogelijk te maken, wordt in
1905 een ondersteuningsfonds opgericht: het
Koperen Stelenfonds (KSF). Een conflict over de
besteding van de opbrengst van het koperafval
(gebroken roodkoperen steeltjes van de soldeer-
dop waarin de ruwe diamant geklemd zit) leidt
to t een salomonsoordeel: het geld zal voortaan
worden besteed aan de bestrijding van tbc on
der diamantbewerkers en hun gezinnen. Voor
dien werd de opbrengst van het koper gebruikt
om jaarlijks de bloemetjes buiten te zetten.

De organisatiegraad onder Amsterdamse dia
mantbewerkers, enkele tienduizenden vooral
joodse werknemers, is hoog aan het begin van
de negentiende eeuw. Onder leiding van de ex-
snijder Henri Polak, een vooraanstaand lid van
de Sociaal Democratische Arbeiders Partij
(SDAP), wordt gestreefd naar goede gezond
heidszorg in eigen kring. Samen met de illustere
‘christen-slijper’, Jan van Zutphen, richt hij in
1894 een nieuwe zelfstandige vakvereniging
voor diamantbewerkers op: de Algemeene Ne-
derlandsche Diamantbewerkers Bond (ANDB).

Koperafval

De invloed van de ANDB groeit gestaag en het
zelfbewustzijn van de diamantbewerkers krijgt
een tastbaar symbool, als in 1900 aan de Planta
ge Franschelaan (nu: Henri Polaklaan) in Am
sterdam een eigen, monumentaal kantoor
wordt geopend. Met de opbrengsten van het
koperafval kunnen intussen jaarlijks 40 to t 125
diamantbewerkers met tbc worden geholpen.
Hun aantal is afhankelijk van de conjunctuur in
de diamantbranche. Immers, hoe minder werk,
hoe minder gebroken koperen steeltjes, hoe
minder geld.

Als tijdens de Eerste Wereldoorlog het aantal
tbc-gevallen sterk stijgt, vooral als gevolg van
de beroerde voedselsituatie, wordt de behoefte
aan de uitbreiding van bestaande sanatoria ge
voeld. Jan van Zutphen, drijvende kracht achter
het KSF, besluit een eigen sanatorium te begin
nen. Maar een onvoorziene depressie in de dia
mantindustrie maakt in 1922 een voorlopig ein
de aan deze droom: de helft van de diamantbe
werkers is werkloos.

Begonnen wordt al wel met de aanschaf van
het landgoed De Pampahoeve bij Hilversum. De
naam Zonnestraal is een eerbetoon aan het ge
lijknamige tbc-fonds van de diamantbewerkers
in Antwerpen, die zeer onder de Eerste Wereld
oorlog hebben geleden. Door de economische
crisis na die oorlog en organisatorische proble
men wordt de bouw van Zonnestraal uitgesteld.
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Intussen is Jan Duiker, die to t aan zijn vertrek
naar Parijs in 1925 wordt bijgestaan door zijn col
lega Bernard Bijvoet, begonnen met het ontwer
pen van het complex dat geheel volgens de op
vattingen van de Franse architect Le Corbusier
wordt beschreven als een machine om te gene
zen. Bij oplevering in 1928 wordt het in de pers
vergeleken met een schip op de heide. Kortom,
als een op zichzelf staande wereld, gericht op
het genezen en revalideren van tbc-patiënten.

Ondanks alle lof die het gebouw oogst, mag
het ironisch heten dat de opdrachtgevers zich
na de opening niet meer over het gebouw uitla
ten. De auteurs van Sanatorium Zonnestraal
houden het erop dat zij teleurgesteld zijn. Im
mers, voor de generatie van architecten als Ber-
lage, en dat zijn Van Zutphen en Polak, staat
emancipatie gelijk aan het bereikbaar maken
van de burgerlijke normen. De architectuur van
het gebouw van de diamantbewerkersbond in
Amsterdam voldoet daar volledig aan, Zonne
straal niet. Duiker meent dat de emanicipatie
van de arbeidersklasse gepaard moet gaan met
andere normen, ook in de architectuur.

Proeftuin

Als gevolg van de beperkte financiële middelen,
de opvattingen van Duiker over architectuur in
de geest van het Nieuwe Bouwen en de vooron
derstelde tijdelijkheid van het complex wordt
het sanatorium een proeftuin van experimente
le technieken. Met alle problemen van dien, als
het denken over de restauratie en een mogelij
ke herbestemming op gang komen.

De kernvraag is of de prioriteit moet liggen
op behoud van het oorspronkelijke idee achter
het gebouw of op het behoud van het oor
spronkelijke materiaalgebruik, de substantie zo
als architecten dat noemen. Architect Aldo van
Eyck illustreert dit dilemma op treffende wijze.
Op de vraag of het aanbrengen van dubbel glas
moet worden overwogen in verband met de ei
gentijdse eisen van comfort, antwoordt hij: Je
voegt toch ook geen millimeter toe aan de dikte
van een lijn in een schilderij van Mondriaan. Als je
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dot doet is het geen Mondriaan meer, maar ge
woon een schilderij. Hier spreekt een purist die
Zonnestraal ziet als een kunstwerk en waaraan
qua substantie en materialisatie niets mag wor
den gewijzigd.

Om meningsverschillen tussen rekkelijken en
preciezen voor te zijn of op z’n minst een we
tenschappelijk kader te geven, wordt er alles
aan gedaan om de redeneringen achter de ma
terialisatie van het ontwerp in kaart te brengen.
In een van de vele interessante hoofdstukken in
Sanatorium Zonnestraal wordt duidelijk ge
maakt, waarom alle bronnen zoals bouwteke
ningen, fo to ’s, geschriften van en interviews
met tijdgenoten, worden geraadpleegd, voor
dat aan een verantwoorde restauratie kan wor
den begonnen.

Wat voor gegevens dat oplevert, wordt
treffend geïllustreerd, als zo kan worden vast
gesteld in hoeverre de bouwstructuur nog in de
oorspronkelijke staat verkeert. Zo kan het ant
woord op de vraag of alle wanden in het hoofd
gebouw nog op hun oorspronkelijke plaats
staan, worden gegeven na een vergelijking van
de verwarmingstekeningen uit 1928 en de
sloop- en renovatietekeningen uit 1978. De prak
tijk van het Nieuwe Bouwen stelt de opstellers
van een restauratieconcept voor vele andere
problemen die samenhangen met materiaalge
bruik (soorten verf en vloerbedekking), con
structies en met destijds nog experimentele
bouwmethoden.

Vooral het gebruik van beton, in de jaren
tw intig nog zeldzaam, blijkt bij de inventarisatie
nogal wat hoofdbrekens op te leveren. Dat
geldt ook voor de dikte van de metalen spon-
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ningen, de door Van Eyck genoemde kwestie
van het glas en het daarmee samenhangende
probleem van ventilatie en condensvorming.
Kortom, klimatisering.

Betonconstructies

Inwendige condens kan schadelijk zijn, doordat
bij oudere betonconstructies de roestende be
wapening lang verborgen blijft. De auteurs van
het hoofdstuk over het Nieuwe Bouwen in de
praktijk staan bij dit soort problemen dan ook
uitvoerig stil. Doordat het verschil tussen bin
nen en buiten in Zonnestraal klein was -  de be
doeling was dat de vensters ook in de winter
open stonden -, speelde het nut van thermische
isolatie geen rol van betekenis. De problematiek
van koudebruggen is een concept van later da
tum. Voor de Tweede Wereldoorlog werd een
binnentemperatuur van 18 graden als behaaglijk
beschouwd. Werd het frisser, dan trok men een
extra trui aan. Tegenwoordig is een binnentem
peratuur van 22 a 23 graden Celsius normaal en
hierdoor is het probleem van koudebruggen ur
gent geworden.

Een boek over de restauratie van Zonnestraal
kan niet voorbijgaan aan de geschiedenis van
initiatieven, plannen en discussies omtrent de
bestemming van dit monument van het Nieuwe
Bouwen. Veel ideeën worden over de jaren ge
wogen en te licht bevonden. Een vicieuze cirkel
dreigt: geen restauratieplan, want geen vergun
ning van het rijk, de provincie of de gemeente
en dus geen begroting. Uiteindelijk komt aan
die impasse een einde, als de algemeen direc
teur van Ziekenhuis Hilversum, G.H.J. Huffmeij-
er, tijdens het symposium Zonnestraal op 10
maart 1994 met een voorstel komt dat niet al
leen de drie ideeënlijnen over de nalatenschap
van Zonnestraal lijkt te verenigen, maar ook func
tionaliteit naar hedendaagse normen en behoud
van medisch gebruik binnen de oorspronkelijke
gedaante verenigt, concluderen de auteurs van
dit hoofdstuk over Zonnestraal. Dat betekent
dat ten behoeve van de functionele invulling en
het gebruikerscomfort (18 graden is wel erg fris

jes) op enkele plaatsen toch van de oorspronke
lijke indeling wordt afgeweken of dubbel glas
wordt toegepast. De kwestie van dubbel glas of
enkel glas speelt to t er een compromis wordt
gevonden in de door architect Wessel de Jonge
gevonden routing in het hoofdgebouw. Daar
door kunnen de behandelkamers worden voor
zien van dubbel glas en kan er in de gemeen
schappelijke ruimten, op de meeste opvallende
plaatsen, worden volstaan met enkel glas.

Einde impasse

Wat ook helpt de impasse te doorbreken, is de
plaatsing van het Zonnestraalcomplex in 1995
op de zogeheten tentatieve lijst van Nederland
om te worden genomineerd als Werelderf-
goedsite van de Unesco. Met deze stok achter
de deur wordt de druk opgevoerd om het com
plex van de ondergang te redden. De Rijks
dienst Monumentenzorg (RDMZ) heeft welis
waar al in 1980-1981 de wettelijke bescherming
van de evidente monumenten van jongere
bouwkunst in werking gezet, maar dan is het
ziekenhuisbestuur nog tegen uit vrees voor be
lemmeringen in de patiëntenzorg en daaraan
verbonden hoge kosten.

Pas na invoering van de Monumentenwet in
1988 en nadat het complex leeg is komen te
staan, dus na het vertrek van het ziekenhuis,
wordt begonnen met systematische inventarisa
tie en selectie van bouwkunst voor rijksbescher
ming uit de periode 1850-1940. Hoewel RDMZ al
dertig jaar nauw betrokken is bij het Zonne-
straaiprobieem, kunnen eindelijk spijkers met
koppen worden geslagen. Waardoor de restau
ratie uiteindelijk is geslaagd, doen de auteurs
van Sanatorium Zonnestraal boeiend en leesbaar
uit de doeken. Zij hebben iedereen die zich voor
het behoud van Zonnestraal heeft ingezet, een
prachtig eerbewijs geschonken.

Paul Meurs en Marie-Thérèse Thoor (red.), Sanato
rium Zonnestraal, geschiedenis en restauratie van
een modern monument, Rotterdam 2010, NAi Uit
gevers. ISBN 90-5662-695-2. Prijs: € 45,00.
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Boekbesprekingen

Achter oude kloostermuren
De Utrechtse Paulusabdij
1000-2010

De Utrechtse Sint-Paulusabdij speelde een niet
onbelangrijke rol in de geschiedenis van Eem-
land, waar zij veel bezittingen had gekregen en
ook betrokken was bij de middeleeuwse veen
ontginningen. In het meinummer van TVE 2002
schreef Charlotte Broer, in de lijn van haar
proefschrift over de eerste eeuwen van de ab
dij, een uitgebreid artikel over die bezittingen
en hield zij op de Open Dag in Baarn een inlei
ding over hetzelfde onderwerp. In de bijdrage
over de middeleeuwse kerkstichtingen in ons
gebied in TVE 2011/1 werden de kerkelijke rech
ten van de abdij vermeld, zoals het patronaats-
en collatierecht, het recht om bij bepaalde ker
ken de pastoor te benoemen. Over de geschie
denis van deze abdij vanaf de stichting in het
jaar 1000 to t heden is onlangs weer een buiten
gewoon interessant boek verschenen van de
bouwhistoricus Hein Hundertmark en mediae-
vist Kaj van Vliet. In deze studie worden de be
zittingen van de abdij maar even terloops ge
noemd. Centraal staat de geschiedenis van het
gebouw en binnen het gebouw de mensen en
instellingen die er in de loop van de tijd geves
tigd waren: van het benedictijnerklooster tot
het publiekscentrum van het Utrechts Archief.

Het boek bestaat uit drie delen. Deel 1 gaat
over het monnikenklooster vanaf de stichting in
het jaar 1000 en de verplaatsing naar Utrecht in
1050 tot de opheffing in 1593. In deel 2 wordt de
inrichting van de abdij beschreven zoals zij er in
1593 uitzag en wordt het abdijcomplex in retro
spectief geanalyseerd (1050-1593). Deel 3 ten
slotte behandelt de nieuwe bewoners van 1593
to t heden. De schrijvers hanteren dus twee in
valshoeken: aan de ene kant proberen zij de ge
schiedenis van het gebouw waarvan nauwelijks
nog iets zichtbaar is, in de verschillende fases
van zijn bestaan te reconstrueren en aan de an
dere kant behandelen zij de achtereenvolgende
bewoners.

De Paulusabdij
Achter de muren van Utrechts oudste klooster

Benedictijnerabdij
De abdij werd in het jaar 1000 gesticht door een
van de zeven heilige Utrechtse bisschoppen,
Ansfried (995-1010), op de Hohorst bij Amers
foort in een tijd dat het katholieke christendom
in onze streken nog jong en vitaal was. Hij had
eerst als graaf keizer Otto III gediend en wilde
na de dood van zijn vrouw als monnik gaan le
ven, maar op dringend verzoek van de keizer
werd hij bisschop van Utrecht. Het verlangen
naar het monnikenleven bleef echter knagen.
Als bisschop legde hij het kostbare episcopale
kleed af om zich, aldus een kroniekschrijver, te
hullen in het monnikshabijt, in kleren die ik niet
armzalig wil noemen, maar liever de kledij der en
gelen. Hij trok zich van tijd tot tijd op de vrij on
toegankelijke Hohorst terug en stichtte daar
vervolgens een klooster onder leiding van een
abt volgens de toenmalige strenge interpretatie
van de regel van Benedictus.

Over de heiligheid van Utrechtse bisschoppen
reppen de auteurs niet (zie daarvoor het artikel
Heiligen en harnassen in TVE 2006/2), maar het

TVE 29e jrg. 2011 113



was toch weer een andere heilige bisschop die
de abdij in 1050 verplaatste naar de stad
Utrecht: Bernold (1027-1054). Deze Bernold is
befaamd geworden om zijn ambitieuze bouw
programma. Naast de nieuwe abdijkerk bouwde
hij in Utrecht ook twee (nog altijd bestaande)
nieuwe kapittelkerken, de Sint-Pieterskerk en
de Sint-Janskerk. Alle drie hadden zij een nage
noeg identieke architectonische opzet: een ro-
maanse kruisbasiliek met aan de westzijde een
front met twee torens. Uitvoerig beschrijven de
auteurs de indeling van het klooster en het le
ven volgens de regel van Benedictus, waarbij zij
als de bronnen zwijgen een beroep doen op ge
gevens over andere, soortgelijke, kloosters.

Zoals bij alle abdijen ging ook in Sint-Paulus
de gestrenge navolging van de regel op en neer.
In de vijftiende eeuw was het peil van veel mon
niken diep gezonken. Uit 1446 is er een verslag
over kloosterlingen die op vastenavond ver
momd en haveloos gekleed als ‘varende luyden’
op een narrenschip de stad introkken om de
bloemetjes buiten te zetten met in het gezel
schap ook enkele vrouwen. Eerder waren al
monniken vanwege hun wangedrag door de bis
schop geëxcommuniceerd. Maar op periodes
van verval volgde altijd wel weer een hervor
mingsbeweging. In de vijftiende eeuw raakte de
Sint-Paulusabdij sterk onder de invloed van de
Moderne Devotie, de strenge hervormingsbewe
ging die ook de opkomst bepaalde van de kloos
ters tussen Vecht en Eem (zie TVE 2010/4). Te
gen de tijd dat de abdij zou worden opgeheven,
was er nog altijd sprake van een bonne discipli
ne, zoals het Hof van Utrecht aan Alva schreef.

De Paulusabdij kwam op soortgelijke wijze
aan haar eind als de kloosters in onze regio, al
verliep het proces in Utrecht wel veel trager
dan in Holland. In 1580 werd de openbare uitoe
fening van de katholieke eredienst in de provin
cie Utrecht verboden en werd bepaald dat de
kloosters en hun bezittingen aan de Staten zou
den vervallen, maar pas in 1593 werd de abdij
daadwerkelijk geconfisceerd en zelfs daarna
mochten de overgebleven monniken nog er
gens in het gebouw blijven wonen, te midden
van de nieuwe bewoners.

Nieuwe bewoners
In de periode 1593-1811 heeft het abdijcomplex
een drietal nieuwe bewoners gekend. Al in 1593
werd er (to t 1627) het Seminarium Paulinum ge
vestigd. Dit was een seminarie, gefinancierd uit
de kloostergoederen, voor leerlingen van min
der bemiddelde ouders die naar de Latijnse
school gingen en werden klaargestoomd voor
de predikantenopleiding aan de Leidse Universi-
teit. Daarnaast werden de abdijkerk en enkele
vertrekken overgedragen aan de kanunniken
van Oud-Munster, w ier kerk kort tevoren ge
sloopt was. De machtige kapittels van Utrecht
mochten na de Reformatie geen katholieke le
den meer aannemen en werden vanzelf protes
tantse instellingen die to t taak kregen de enor
me bezittingen van de kapittels te beheren en
ook afgevaardigden mochten leveren voor de
Staten van Utrecht. De derde nieuwe bewoner
was het Hof van Utrecht, het provinciale ge
rechtshof. Na de opheffing van dit Hof in de Ba-
taafs-Franse tijd herbergden de overgebleven
gebouwen verschillende rechtsprekende instan
ties, waaronder tenslotte een rechtbank en een
kantongerecht. In 1980 verhuisde het kantonge
recht naar een ander gebouw in Utrecht en in
2000 ook de rechtbank. Uiteindelijk kwamen er
in het lege complex een hotel, een kantoor van
de Stichting Natuur en Milieu en de publieks
ruimte van het Utrechts Archief.

Bouwhistorie
Fascinerend aan het boek vind ik vooral de re
constructie van het gebouw in de verschillende
fases van zijn bestaan. Sinds de negentiende
eeuw is aan de buitenkant nauwelijks iets meer
van het abdijcomplex te zien. Maar door achter
eenvolgende opgravingen (van 1778 to t en met
2008) is het mogelijk geworden te schetsen,
hoe de romaanse abdij er uitgezien moet heb
ben, welke vernieuwingen in gotische stijl er na
de brand in 1253 werden aangebracht en hoe na
1593 langzaamaan delen van de abdij werden af
gebroken -  zoals het schip van de kerk (1707) en
later ook de rest (1804) -  of werden verbouwd
en in de negentiende eeuw verdwenen achter
een neoclassicistische gevel en andere bouw-
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werken. Als de opgravingen onvoldoende gege
vens opleveren, zoals bij de romaanse abdij, ma
ken de auteurs een vergelijking met verwante
kloosters elders. Het is verbazingwekkend wat
er zoal onder de grond en achter dichtgepleis-
terde muren te voorschijn is gehaald.

Een buitengewoon rijke bron wordt behan
deld in hoofdstuk 5. In 1593 stuurden de Staten
van Utrecht een commissie naar de abdij om
precies te beschrijven, wat zij in welk vertrek
van de abdij aantroffen. Deze inventaris is opge-
nomen als bijlage bij de resolutie van de Staten
van Utrecht betreffende de opheffing van de
abdij. Voor de monniken die toen nog in het
klooster woonden een gruwel, voor hedendaagse
historici een schitterend document, schrijven de
auteurs, en daarom hebben zij die lijst ook op-
genomen als bijlage in hun eigen boek. Mede
aan de hand van dit document kunnen zij ver
trek voor vertrek beschrijven, niet alleen wat er
werd aangetroffen, maar ook welke functie de
vertrekken in die tijd hadden en hoe zij er uitza
gen. In het archiefdeel van het huidige complex
zijn onder meer delen van het middeleeuwse
muurwerk zichtbaar gemaakt, inclusief een van
de dertiende-eeuwse spitsbogen. In de Nico-
laïkerk kunnen we twee schitterende kapitelen
uit de romaanse abdij bewonderen, die behoren
to t de topstukken van het Centraal Museum.

Prachtig boek
De Paulusabdij heb ik met veel genoegen gele
zen. Het is een prachtig boek, heel helder ge
schreven en schitterend geïllustreerd met mini
aturen, oude tekeningen en schilderijen, fo to ’s
en afbeeldingen van reconstructies. De twee in
valshoeken, de geschiedenis van het gebouw en
van zijn bewoners, komen uitstekend to t hun
recht. Ik heb ook wel wat foutjes gezien, met
name in het notenapparaat. Zo komen in de no
ten verwijzingen voor naar enkele auteurs, die
in de lijst van bronnen en literatuur niet terug te
vinden zijn. Als het gaat over de indeling van de
romaanse abdij, verwijzen de schrijvers naar pa
gina’s in Monasteries of Western Europe.The ar
chitect ures of de orders (1972) van W. Braunfels,
maar toen ik dat boek erop nasloeg, bleek die

passage nu net te handelen over de cisterciën-
serabdijen, die een heel eigen architectuur had
den, verschillend van de benedictijnerabdijen
zoals Sint-Paulus. In hoofdstuk 4 corresponde
ren de notencijfers vanaf noot 84 niet meer met
de inhoudelijke thematiek. Maar dit soort mis
sers zal de mensen uitTVE-verband die zich inte
resseren voor klooster- en architectuurgeschie
denis en archeologisch gebouwenonderzoek,
een zorg zijn. Aan hen durf ik dit boek met een
gerust geweten aan te bevelen, ten zeerste
zelfs.

Henk Michielse

Hein Hundertmark en Kaj van Vliet, met mede
werking van René de Kam, De Paulusabdij. Ach
ter de muren van Utrechts oudste klooster,
Utrecht 2010. Uitgeverij Matrijs. ISBN 978-90-
5345-3605. Prijs to t 1 juni € 34,95, daarna
€ 39,95-

Zestig jaar Nijhof in Baarn

Ter gelegenheid van het zestigjarige bestaan van
de firma Nijhof, zelfbouw- en woonwarenwinkel
in Baarn, schreef Johan Hut het boekje Pioniers
en visionairs. 60 jaar Nijhof. Het is een publicatie
met vele afbeeldingen, waarin de geschiedenis
van dit bedrijf in vele aspecten aan bod komt.
Het begon allemaal in 1950 met de hout- en af-
braakhandel van Jan Nijhof (1901-1979), die ge
reedschap en bouwmaterialen had overgeno
men van een failliete aannemer. Een jaar later
werd het bedrijf uitgebreid en ging men sloop
materiaal van afgebroken villa’s opkopen. Nij-
hofs beide zonen kwamen in de zaak en het be
drijf ging nu ook keukens en andere producten
van groothandels en fabrieken betrekken. Zo
ontstond in de jaren zestig de eerste zelfbouw-
markt van Nederland, waardoor de Nijhofs te
recht pioniers genoemd kunnen worden.

Het bedrijf groeide uit zijn jas en men vertrok
in 1972 naar een nieuw industrieterrein in Baarn-
Noord. Na de dood van de oprichter in 1979 na
men zijn beide zonen de leiding over. In 1984

TVE2gejrg. 2011 115



PIONIERS
EN VISIONAIRS
60 JAAR NIJHOf
Johan Hut

kwam kleinzoon Jan erbij, onder andere omdat
zijn vader wethouder van Baarn werd. Door een

grote brand in 1987 kreeg men de kans om het
bedrijf te vernieuwen en te vergroten to t een
woonwarenhuis. De zaken gingen zo goed, dat
Nijhof in 2010 to t de beste woonwinkel van Ne
derland werd uitgeroepen. Uiteindelijk wil men
nog groter worden door een zogeheten bouw-
inspiratiepark te realiseren om daarmee hét
centrum van wonen en bouwen van heel Neder
land te worden. Een zeer ambitieus plan.

Hut heeft de geschiedenis van de firma Nijhof
helder en kleurrijk beschreven, maar staat wel
erg lang stil bij de bedrijfsbrand van 1987. Ik had
graag een hoofdstuk over de ontwikkeling van
het assortiment gezien. Ook mis ik een titelpagi
na met de gebruikelijke gegevens. De benaming
‘visionairs’ in de tite l lijkt me teveel eer. De Nij-
hofs zijn voortdurend ondernemend en blijven
een vooruitziende blik hebben, maar over pro
fetische gaven lijken ze niet te beschikken.

Frits Booy

Johan Hut, Pioniers en visionairs. 60 jaar Nijhof,
zonder uitgever, jaar en plaats van uitgave; geïllu
streerd. Bij het bedrijf te verkrijgen. Prijs € 14,95.

: 25 jaar Gilde Gooi Noord

Gilde Gooi Noord
Cursussen, hulp en advies

N IE U W : W o rk s h o p  s ta m b o o m o n d e rzo e k  v ia  in te rn e t.
Maandag 6 juni van 14.00 to t 16 .30 ; Huizerweg 54, Bussum;

De workshop is bedoeld voor senioren die wegwijs willen worden in de
materie van familieonderzoek (Genealogie). De nadruk ligt op het

gebruik van computer en vooral internet. Het is daarom noodzakelijk dat u
thuis over een computer beschikt en daarmee -en met internet-

goed weet om te gaan. Kosten € 12,50 p.p.

Voor meer informatie en aanmelding:
info@gildegooinoord.nl
Telefoon 035 524 2313

"Gilde Gooi Noord, daar kom je  verder mee!"
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Archiefnieuws
De nieuwe gemeentearchiva
ris van Weesp

Anne Medema

Medio september 2010 startte Yvonne van Haa-
gen bij het Gemeentearchief van Weesp. Na een
korte inwerkperiode volgde ze per 1 december
Ida Kemperman op als gemeentearchivaris.

Terwijl Ida inmiddels geniet van een welver
diend pensioen, heeft Yvonne de ambtelijke
werkzaamheden met kracht en voortvarend
heid ter hand genomen. De hoogste tijd om via
de kolommen van Tussen Vecht en Eem nader
kennis te maken met de nieuwe gemeentearchi
varis van Weesp.

Yvonne van Haagen is niet als een ‘tabula
rasa’, een onbeschreven blad papier, waarvan
wij er overigens maar weinig in archieven ple
gen aan te treffen, naar Weesp gekomen. Qua
opleiding en ervaring heeft ze haar sporen in
middels verdiend. Ze was jarenlang werkzaam
als informatie- en documentatiespecialist. De
uitoefening van deze functie inspireerde haar
tot nadere studie. Van 2002-2007 studeerde ze
aan de Universiteit van Amsterdam documentai
re informatie- en archiefwetenschap. Haar dorst
naar kennis was, na het behalen van deze stu
dies nog niet gelest, want momenteel studeert
ze geschiedenis.

Werkervaring
Yvonne heeft in de loop der jaren, door middel
van de uitvoering en begeleiding van allerlei
projecten, de nodige werkervaring opgedaan.
Voor Aletta, instituut voor vrouwengeschiedenis,
schreef ze een calamiteitenplan of collectie-
hulpverleningsplan. Ten behoeve van de Am
sterdamse dierentuin Artis deed ze onderzoek
op archivistisch en historisch terrein, schreef ze
een handleiding voor digitaal archiveren en be
geleidde ze de uitvoering van het daaraan ge
koppelde digitaliseringproject.

Een bijzonder project volvoerde Yvonne in
2008, toen ze de gelegenheid kreeg om het ar
chief van de Duitse architect Elsaesser te inven
tariseren. Deze architect leefde in de jaren der

tig van de vorige eeuw en was de ontwerper
van de markthallen in Frankfurt. Nadat deze ge
bouwen waren aangekocht door de Europese
Bank, viel het onzalige besluit om ze dusdanig
ingrijpend te verbouwen, dat er ernstige schade
werd toegebracht aan het oorspronkelijke con
cept. Deze gebeurtenis was voor de nakomelin
gen van Elsaesser aanleiding om tenminste de
archieven van de beroemde architect uit hun fa
milie toegankelijk te maken en te behouden
voor het nageslacht.

Voor het Stadsarchief Almere verrichtte Yvon
ne institutioneel onderzoek om lijn te ontdek
ken in de organisatorische wirwar, als gevolg
van de talrijke reorganisaties bij deze jonge ge
meente. Deze lijn is de basis voor deskundig ar
chiefbeheer.

Yvonne is bijzonder geïnteresseerd in de trits
‘natuur-cultuur-landschap’. Om die reden wan
delt ze graag en veel. Ook in de Gooi- en Vecht
streek. De stap naar het Gemeentearchief van
Weesp was dan ook snel gezet!

De nieuwe archivaris wil zich inzetten voor
het verder uitbouwen van de toegankelijkheid
van de Weesper archieven. Dienstverlening en
digitalisering zijn haar daarbij op het lijf geschre
ven, evenals samenwerking tussen de archief
diensten in de regio. Inmiddels hebben wij van
die samenwerking al een en ander geproefd!

Wij heten Yvonne van Haagen hartelijk wel
kom in ons midden en wensen haar alle succes
als gemeentearchivaris van Weesp!

TVE 29e jrg. 2011 117



Agenda
Lopende tentoonstellingen

Historische Kring Loosdrecht
Gebouw 3-Luik, Acacialaan 2, Nieuw-Loosdrecht
In Loosdrecht blootgelegd. Vele archeologische
vondsten die in en rondom Loosdrecht zijn ge
daan. Elke woensdag van 10-12 uur en van 19.30-
22.00 uur en elke oneven (!) zaterdag van 10-12
uur. Juli en augustus gesloten.

Raadhuis en Dudok Centrum
Dudokparki, Hilversum, 035-6292826
Leven en werk van W.M. Dudok (1884-1974) en
Ontdek en beleef je omgeving; open vrijdag en
zondag 13-16 uur.

Museum Hilversum
Kerkbrink 6, Hilversum
De Stad 3D: historie, Street Art en Toekomstvisies
t/m 14 augustus.

Comenius Museum
Kloosterstraat 33, Naarden
Foto-expositie Thuiskomen, dagelijks leven in het
Sint-Liobaklooster. Geopend: 20 mei t/m 19 juni
2011; dinsdag t/m zondag: 12.00-17.00 uur.

Geologisch Museum Hofland
Hilversumseweg 51, Laren
www.geologischmuseumhofland.nl
Het Geo-Bio Historisch Verhaal, de geschiedenis
van Oerknal to t Heden. Di t/m zo 13.00-16.30 uur.

Museum Oud Soest
Steenhoffstraat 46, Soest, tel. 035-6023878
Expositie Abram Stokhof de Jong en leerlingen van
A. Stokhof de Jong; 24 mei t/m 25 september 2011.
Woe/za/zo van 13.30-17.00 uur.

Historische Kring Baerne
Hoofdstraat 1a, (onder de bibliotheek), Baarn
Twee eeuwen Burgemeesters in Baarn. Woens
dag van 14.00 -  16.00 uur, zaterdag van 11.00 -
13.00 uur.

Historische Kring Bussum
Nassaulaan 43, Bussum

Tot half mei Raamexpositie met foto's en docu
menten over de bevrijding van Bussum in 1945: De
Vonk.

Bijeenkomsten

mei

17: Het Historisch Café Naarden -  lezing door
Henk Michielse over De heilige Liudger (742-809)
een vergeten heilige uit de buurt, en de vroegste
geschiedenis van Naarden en de regio, in Wijn
proeverij De Samaritaan, Marktstraat 41, Naar
den, vanaf 20.00 uur, toegang gratis.

17: HK Huizen -  jaarvergadering en na de pauze
Beelden van oud-Huizen door Pieter van der
Poel. Aanvang 20.00 in De Boerderij, Helling-
straat 9, Huizen.

18: Archief Eemland organiseert cursus Op zoek naar
de geschiedenis van mijn huis. U leert onderzoek te
doen naar de geschiedenis van de eigen woning,
straat, buurt of wijk. Kosten 25 euro. Van 9.00 tot
12.00 uur. Inschrijving www.archiefeemland.nl.

21: Comenius Museum -  Fototentoonstelling
Armando Jongejan: Thuiskomen. Een fotorepor
tage over het kloosterleven in Egmond; t/m 19
juni. Kloosterstraat 33, Naarden.

24: HK Albertus Perk -  lezing door Ed van
Mensch over Bouwgeschiedenis en gebruik van
het voormalige concertgebouw aan de Heren
straat, en het culturele leven in Hilversum in de
periode 1900 -  1940. Aanvang 20.00 uur in ‘De
Akker’, Melkpad 14A, Hilversum.

juni

5: HK Albertus Perk -  fietstocht met Sander
Koopman en Mare Camfferman langs de
grafheuvels en andere overblijfselen van de
oudste bewoners van Hilversum. Verzamelen
om 14.00 uur met fiets op de Crailose brug.

9: HK Nederhorst den Berg -  excursie naar Kas-
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teel Nyenrode in Breukelen, aanvang 19.00 uur
(op inschrijving).

juli

2: Comenius Museum -  Beschermheiligen. He
dendaagse kunstwerken geïnspireerd op en ge
combineerd met heiligenbeelden uit kerken en
de volkscultuur; t/m 23 oktober, Kloosterstraat
33, Naarden.

3: HK Albertus Perk -  Piet Bakker geeft een
rondleiding op de indrukwekkende Algemene
Begraafplaats Bosdrift, waar verschillende be
kende Hilversummers een laatste rustplaats
vonden. Het complex is rijksmonument.
Verzamelen om 14.00 uur bij de ingang van de
begraafplaats, Bosdrift 12.

augustus

7: HK Albertus Perk -  fietstocht met Pieter
Hoogenraad langs een groot aantal kerken,
moskeeën, synagogen en andere religieuze
gebouwen. Verzamelen om 14.00 uur met fiets
op de Kerkbrink.

september

3: HK Baerne promoot haar vereniging met
folders, boekjes en fo to ’s tijdens het Cultureel
Festival. Aanvang 11.00 uur.

4: HK Albertus Perk -  fietstocht met Kees van
Aggelen over de Zonneheide, bezoek aan het
vliegveld Hilversum, via de Huydecopersweg
naar het landgoed Einde Gooi.
Verzamelen om 14.00 uur met de fiets bij het
hoofdgebouw Zonnestraal.

10/11: Open Monumentendagen

oktober

11: Huizer Museum Het Schoutenhuis Gastarbei
ders in het Gooi. t/m 22 november; di t/m za van
13.30 -17.00 uur, Achterbaan 82, Huizen.

15: Open dag Tussen Vecht en Eem in Huizen
met ’s ochtends lezingen van drs. R. Hehen-
kamp en dhr. G.J. Schaap in het gemeentehuis;
’s middags drie excursies en afsluiting van de
Open Dag in De Boerderij.

20: HK Baerne -  lezing door mevrouw H. van
Elk de Cneudt over Atelier Handweverij en Tapijt-
knoperij Edmond de Cneudt. Aanvang 20.00 uur
in Het Brandpunt, Baarn.

november

4: Comenius Museum -  De Comeniuscollectie;
verrassingen uit het eigen museumdepot.
t/m maart 2012, Kloosterstraat 33, Naarden.

11: HK Nederhorst den Berg -  lezing door Ton
Kuijs over Industrieel Erfgoed VOC.
Aanvang 20.00 uur in de Bergplaats, Kerkstraat
7, Nederhorst den Berg.

17: HK Baerne -  lezing over Het mysterie van
Zwarte Piet door Frits Booy. Aanvang 20.00 uur
in Het Brandpunt, Baarn.
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Colofon
De Stichting Tussen Vecht en Eem (TVE) is een samenwerkingsverband van meer dan 35 lokale en regionale or
ganisaties 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 karakteristie
ke 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. Aan
melden ais 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 administratie van TVE, p/a Ros-
tocklaan 7,1404 AD Bussum -  035-694 7726

Dagelijks bestuur
e-mail: secretariaat@tussenvechteneem.n!
drs. J.L. Vollers (voorzitter) -  Van der Helstlaan 2,1412 H K 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 | His
torische kring In de Gloriosa Ankeveen, ’s-Graveiand, Kortenhoef | Hilversumse historische kring Albertus Perk |
Historische kring Huizen | Historische kring Laren | Historische kring Gemeente Loenen | Historische kring Loos-
drecht | Historische kring Stad Muiden | Historische vereniging Soest/Soesterberg| Stichting Comité Oud Muider-
berg | Vereniging Werkgroep Vestingstad Naarden | Historische kring Nederhorst den Berg | Historische kring-
Weesp jNaerdincklant -  Archeologie Gooi- en Vechtstreek | Streekarchief voor het Gooi en de Vechtstreek, Hil
versum | Stads- en Streekarchief Naarden, Muiden, Bussum en Huizen te Naarden | Gemeentearchief Weesp |
Vereniging Curtevenne, 's-Graveland | Vereniging van Vrienden van het Gooi [ Geologisch Museum Hofland, Laren
| Nederlandse Genealogische vereniging, afdeling Gooi en Eemland | Stichting Couleur Locale, Blaricum | Museum
Hilversum | Stichting Hilversum, Pas Op! | Stichting Huizer Museum | Stichting Omgevingseducatie Gooi, Vecht- en
Eemstreek | Singer Museum, Laren |Stad en Lande Stichting | Stichting Vrienden van het Nederlands Vestingmu-
seum, Naarden | Stichting De Hof, Hilversum | Stichting Weesp Kijk Uit!, Weesp | Stichting Behoud het Oude Dorp,
Huizen | Stichting Karakteristiek Blaricum \ Stichting Oude Landbouwgewassen Laren | Stichting Oude Begraaf
plaats 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
dhr. F.J. Booy (eindredacteur) -  Ferdinand Huycklaan 36, 3743 AN Baarn -  035-541 7336
drs. J.M. Mous (redacteur illustraties) -  Stam 39,1275 CE Huizen -  035-526 7458
mw. drs. E.C. Schild-Schofaerts -  Hamerstraat 77,1402 PS Bussum -  035-691 8978
mw. S.C.L. Verster -  Hollandstraat 19,3634 AS Loenersloot -  0294-291 743
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 (archief Naarden)

Redactieadres Huizerstraatweg 37 -1411 GL Naarden -  035-694 4091- redactie@tussenvechteneem.nl
Opmaak Olf Henselmans, Huizen
Druk Drukkerij J. Bout &. Zonen, Huizen NH
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HANS KEILSON
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Het leven
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(VCJ ) in samenwerking met uitgeverij van Gennep

Hans
Keilson

‘Een volmaakt kunstenaar
en schitterende schrijver’
-  The Globe and Mail

HANS KEILSON

LOS Nassaulaan 33,1404 CM Bussum
www.boekhandcllos.nl
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