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In dit nummer van TVE wisselen kerkge
schiedenis, sociale geografie, krijgsgeschiedenis
en archeologie elkaar af.

Frits Booy, kenner van Sinterklaas, schrijft
over de zeven Sint-Nicolaaskerken in vier plaat
sen in ons gebied, zowel de middeleeuwse als
die van latere tijd. In het Lieu de memoire toont
hij aan, dat de bisschop in het wapen van Baarn
Sint Nicolaas is.

Henk Schmal verdiept zich in de relatie tussen
Amsterdammers en het Gooi. Tot groot onge
noegen van het stadsbestuur trokken veel wel
gestelde lieden weg uit Amsterdam; het stads
bestuur zon op maatregelen om hen zoveel mo
gelijk in de stad te houden.

Wie Muiden bezoekt, zal vast wel eens
nieuwsgierig gekeken hebben naar het zogehe
ten Muizenfort. Guus Kroon onthult de militaire
achtergronden van het fo rt en beschrijft de con
temporaine geschiedenis ervan: van jongeren
werk to t museum.

En dan de Neanderthalers. Een geoloog, een
fysisch geograaf en een archeoloog gaan in een
lang en pittig artikel in op de paleogeografische
ontwikkeling tussen Vecht en Eem en de vroeg
ste ‘bewoningsdynamiek’.

Daarnaast zijn er nog enkele kleinere bijdra
gen. Piet Leupen schrijft een In memoriam van
de onlangs overleden karakteristieke oud-
voorzitter van TVE, mr. Frits Le Coultre. Joris
Cammelbeeck doet enthousiast verslag van de
geslaagde Open Dag in Huizen. Dan recenseren
we twee geslaagde lokale canons, het boek Ge
vraagd en gebleven over gastarbeiders tussen
Vecht en Eem, een boek over de Eemvallei en
het boek Oud Huizen in beeld II. En to t slot sluit
de Agenda zoals gebruikelijk dit nummer af.

Henk Michielse

Illustratie omslag voor (inzet): Sint Nicolaas te paard. Glas-in-loodraam (1946) van Abram Stokhof de Jong in de
dagkapel van de H. Nicolaaskerk te Baarn. Zie p. 259 e.v. (foto Frans Stokhof de Jong).
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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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Nicolaaskerken tussen Vecht en Eem
Frits Booy

Talloze oude kerken in Europa zijn toegewijd aan de heilige Nicolaas, bisschop van
Myra. Deze is -  zoals menigeen weet -  een van de voorlopers van onze Sinterklaas.
Vele groepen in Europa hadden hem vanwege zijn grote hulpvaardigheid als
beschermheilige gekozen. Ook in ons land waren en zijn er vele Sint-Nicolaaskerken.
In onze tijd vinden we per gemeente soms twee kerken met die naam: een
middeleeuwse kerk die na de Reformatie in protestantse handen was overgegaan
(en daarna meestal een andere naam kreeg), en een nieuwe rooms-katholieke Sint-
Nicolaaskerk, gebouwd in de negentiende eeuw. Tussen Vecht en Eem komt deze
situatie een aantal malen voor, namelijk in Baarn, Eemnes en Muiden

De heilige Nicolaas

De heilige Nicolaas (ca. 275 - ca. 340) was
bisschop van de oudchristelijke kerk met als
standplaats de stad Myra in de landstreek Lycië
in westelijk Klein-Azië (nu Turkije). Uit
mondelinge overlevering, vanaf circa 600 in
enkele biografieën schriftelijk vastgelegd, en
meer dan honderd legendes over hem blijkt dat
Nicolaas van Myra een bijzonder vroom,
hulpvaardig en begripvol mens is geweest.
Velen heeft hij tijdens zijn leven uit de nood
geholpen, vooral op zee. Ook na zijn dood bleef
men zeer veel vertrouwen in hem stellen en
hem vereren als redder in de nood. Door zee- en
kooplieden werd deze verering over Europa
verspreid en talloze Europese kerken werden
aan hem toegewijd.

Rond 1200 bereikte deze verering een hoog
tepunt: op de heilige Maria na was Sint Nicolaas
de meest populaire heilige in het christelijke Eu
ropa. Zeelui, kooplieden, bankiers, advocaten,
dieven, banketbakkers, huwbare meisjes, scho
lieren en nog veel meer groepen hadden hem
vanwege zijn voorbeeldige leven en goede da
den als beschermheilige aangenomen en ver
eerd. Ook bij de Nederlanders was Sint Nicolaas
eeuwenlang zeer populair vanwege het feit dat
ze een zeevarend volk waren en vanwege hun
strijd tegen het water. Tientallen kerken in ons
land droegen en dragen zijn naam.

Nicolaaskerken in Baarn

De middeleeuwse Nicolaaskerk
Waar in Baarn in de veertiende eeuw het koor
van de Nicolaaskerk was, heeft misschien rond
1300 al een rooms-katholiek kerkje gestaan. Dit
moet dan gebouwd zijn op een natuurlijke heu
vel, later Brink genoemd. Vanaf die tijd werd daar
gewoond. De middeleeuwse kerk op de Baarnse
Brink is in romanogotische stijl opgetrokken uit
tuf- en bakstenen en had een losse toren. Zij
moet vóór 1385 zijn gebouwd, want dan is er
sprake van een pastoorsbenoeming. Pastoors
voor Baarn werden bindend voorgedragen door
de abt van de Sint-Paulusabdij te Utrecht.

De kerk is traditiegetrouw op het oosten ge
richt, omdat daar de heilige stad Jeruzalem ligt
en de zon opkomt. Zij heeft een rechthoekig
schip en een dito koor. In 1479 werd er tegen
het oude schip een gotisch koor met een ronde
afsluiting gebouwd. Ook werd het schip zoda
nig vergroot, dat de toren erin werd opgeno
men. Nog voor de Reformatie kwam er een sa
cristie ten zuiden van het koor.’ In 1522 was er al
een orgel, want dan is er sprake van orgelrepa
raties.

In 1566 en 1579 bleef de Baarnse kerk
gespaard voor een beeldenstorm, die wel de
stad Utrecht trof. Maar ruim een jaar later, in de
kerstdienst van 1580, trof de kerk een andere
‘storm’. Hoewel er in 1579 was overeengeko
men dat in alle gewesten vrijheid van gods-
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dienst zou gelden (de Unie van Utrecht), verbo
den de Staten van Utrecht ruim een jaar later de
openbare uitoefening van de Roomsche Religie
voor het hele gewest. Op overtreden van dit
verbod stond een zware straf: een poene
[boete] van 25 goude realen.2

Tijdens de kerstmis op 25 december 1580
kwamen enige dienaren vanwege de Staten van
Utrecht naar Baarn met het bevel aan pastoor
Hendrikse en de kerkgangers om de kerk te ver
laten, tenzij zij bereid waren de Reformatie te
aanvaarden. Volgens priester Michael ab Isselt
in zijn boek Historia (1586) plunderden de calvi
nisten de kerk van Baarn en plasten ze in de
doopvont! Klokken, altaar, beelden en doop
vont verdwenen uit de kerk. Eeuwen later zou
die doopvont in twee stukken bij de kerk wor
den opgegraven. Eén beeld, voorstellende de
Heilige Drievuldigheid, is bewaard gebleven, het
staat nu in het Utrechtse Museum Catharij-
neconvent. En er schijnt een Nicolaasbeeld nog
to t 1888 in de kerk gestaan te hebben!

In 1638 werd er aan de zuidzijde tegen het
schip een zijbeuk gebouwd, waardoor een
tweebeukige hallenkerk ontstond. Daardoor
verdubbelde het aantal zitplaatsen. Ook de zes-
zijdige eikenhouten preekstoel stamt uit deze
tijd. In de toren waren twee cachotten voor het
tijdelijk opbergen van landlopers.

In de kerk werden vele notabelen begraven,
hun grafstenen zijn in de negentiende eeuw he
laas gebruikt voor andere doeleinden. Een enke
le steen is er nog te vinden zoals die van jonk
vrouw Josina van Zuijlen de Haer, geboren van
Draeckenborch. Na de Reformatie werden er
nog katholieken in de Pauluskerk begraven: in
1690 een pater Franciscaan en in 1793 zelfs nog
een pastoor. Immers, waar moest het anders
gebeuren? In 1674 kwam er een overhuifde
kerkbank voor de nieuwe Hoge Ambachtsheer,
stadhouder-koning Willem III, voorzien van zijn
wapen. Deze vorst vertoefde vaak op zijn jacht
slot aan de Soestdijk en ging op de Brink ter ker
ke. Eeuwen later deden leden van de koninklijke
familie dat ook vaak.

In de achttiende eeuw waren onder andere
door stormschade ingrijpende restauraties no-

Protestante Pauluskerk op de Brink in Baarn, to t de
Reformatie H. Nicolaaskerk geheten (foto auteur).
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dig. In 1888 werd de bouwkundige toestand van
de kerk zeer kritiek, doordat de kappen van bei
de zijbeuken dreigden in te storten. Toen werd
zelfs serieus overwogen om de oude kerk af te
breken en een geheel nieuw kerkgebouw er
voor in de plaats te zetten. Dat gebeurde geluk
kig niet. De kappen van schip en beuken werden
vervangen door één kap. De preekstoel verhuis
de van de oost- naar de westzijde. Men liet aan
de zuidoostkant een stuk bijbouwen, waardoor
het vroegere koor en de sacristie helaas ver
dwenen. De hoofdingang kwam aan de oostzij
de en de oude ingang, onder de toren, werd de
finitief gesloten. De zuilen tussen schip en zij
beuk werden gesloopt. In 1891 werd er een
nieuw orgel aangeschaft.

In 1937-1938 werd het interieur weer ver
nieuwd, waarbij naast nieuwe eikenhouten ban
ken en lambriseringen het middenschip voor
zien werd van schroten. De vlakke plafonds van
de zijbeuken werden afgetimmerd en de galerij
en werden uitgebreid. Zo ontstond een neogo
tisch interieur. In 1959 kwam er weer een nieuw
orgel en in 1963 een carillon. In 1993-1994 vond
de laatste restauratie plaats: de gietijzeren go
ten werden vervangen door koperen, aangetas
te spantconstructies werden behandeld en de
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hele kerk kreeg een nieuwe stuclaag. Er kwa
men nieuwe stoelen en nieuwe verwarmings-
en geluidsinstallaties en de boktor in de toren
spits werd met een nieuwe methode bestreden.

Pauluskerk of Nicolaaskerk?
Zoals al vermeld benoemde de abt van de Sint-
Paulusabdij te Utrecht tot 1580 de Baarnse pas
toors. Op grond hiervan werd nogal eens ver
meld, dat de katholieke kerk van Baarn al in de
Middeleeuwen Pauluskerk werd genoemd. Voor
journalist Hans Bronkhorst, onderzoeker van de
vroege Baarnse historie, was dit niet zo vanzelf
sprekend. Immers, eeuwenlang werden kerken
aan de kust of aan rivieren toegewijd aan Sint Ni-
colaas ais beschermheilige van allen die zich per
schip vervoeren. De negentiende-eeuwse nieuwe
katholieke kerk in Baarn werd ook genoemd naar
deze zeer populaire heilige.

Heette de kerk op de Brink oorspronkelijk Ni
colaaskerk of Pauluskerk? Bronkhorst vond het
antwoord op deze vraag in de aanhef van een
pastoorsbenoeming (in het Latijn) in het Register
van de St. Pauls Leenen onder de datum 6 augus
tus 1544: St Gerardus de Nona, abt van het
Utrechtse Sint Paulusklooster, collator en patroon
van de parochiekerk van Sint Nicolaas in Baarn?
Op grond hiervan is het zeker dat de Baarnse
kerk vóór de Reformatie Sint-Nicolaaskerk heet
te. De naam Pauluskerk voor de protestantse
kerk op de Brink onderscheidt deze kerk uiter
aard van de nieuwe katholieke Nicolaaskerk.

De nieuwe Nicolaaskerk
Nadat de Nicolaaskerk op de Brink door de pro
testanten was gevorderd en in gebruik genomen,
moesten de katholieken uitzien naar een ander
onderkomen. Ondanks grote druk en vervolgin
gen bleef het grootste deel van de Baarnse be
volking namelijk Rome trouw. Evenals elders in
ons land gingen de katholieken toen heimelijk
kerken in schuren of boerderijen (schuilkerken)
onder leiding van rondreizende priesters.

Tegen het eind van de zeventiende eeuw wer
den de katholieken niet meer vervolgd en be
schikten ze weer over vaste ruimten en dito
geestelijken. Ondanks groot verzet van vooral

Gevelbeeld van Sint Nicolaas van de huidige H. Nicolaas
kerk te Baarn (foto auteur).
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calvinistische predikanten werden katholieke
erediensten oogluikend door de overheid toe
gestaan, mits men de schout jaarlijks een som
geld (recognitiegeld) betaalde. Toch mochten
de katholieken pas in 1703 op Santvoort (nu
Zandvoortweg) de boerderij het Roode Huis
verbouwen to t een schuilkerk, die overigens
niet aan Nicolaas werd toegewijd.

Door de groei van de katholieke bevolking
werd de kerk in de negentiende eeuw echter te
klein en men besloot aan de Schapendrift (nu
Kerkstraat) een grote nieuwe kerk neer te laten
zetten. Onder leiding van pastoor Nieuwenhuis
werd voor f  17.568 een neogotische kerk ge
bouwd, die in 1861 gereedkwam. De kerk werd
weer toegewijd aan de heilige Nicolaas.

De wanden van deze kerk werden door de Hil-
versumse kunstenaar A. Brouwer volgens tradi
tie beschilderd (onder andere met kruiswegsta
ties) en beeldhouwer Jos Graven uit Den Bosch
maakte de altaren. Het houten Mariabeeld uit
de schuilkerk van Santvoort kreeg er een ere
plaats en een miskist van een reizende priester
verhuisde naar de pastorie. Naast de kerk kwam
een statig herenhuis als pastorie, waarin in 1946
een glas-in-loodraam voorstellende Sint Nico-
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Protestante Grote of Nicolaaskerk van Eemnes (foto
Gerdis Michielse-Oud).
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laas te paard, door de Soester kunstenaar
Abram Stokhof de Jong werd aangebracht.4 Na
afbraak van deze pastorie in 1972 kwam dit
raam in de nieuwe dagkapel.

Ruim veertig jaar na 1861 bleek ook deze kerk te
klein en in 1903 werd een grotere kerk voor
ƒ 74-59°  aanbesteed. Deze werd in 1905 weer als
Nicolaaskerk door de aartsbisschop van Utrecht
gewijd. Hoog, aan de voorkant, kwam een beeld
van Sint Nicolaas die een boek waarop drie bollen
liggen, vasthoudt (volgens een legende over hem)
en binnenin kwam een ander beeld van deze heili

ge-
In 1943 werd de grote klok uit de toren door

de Duitse bezetters geroofd; sinds 1950 hangen
in de kerktoren drie nieuwe klokken. De groot
ste klok heet Nicolaas en heeft als tekst: Caelo-
rum Dominum cantando semper adoro (Door te
luiden aanbid ik steeds de Heer der Hemelen).

De bouwkundige toestand van kerk en pasto
rie werd echter halverwege de twintigste eeuw
steeds kritieker, zodat het kerkbestuur voor een
moeilijke keuze kwam te staan: de kerk afbre

ken of restaureren? Na rijp beraad werd begin
1972 besloten to t het laatste en tevens to t het
laten bouwen van een nieuwe pastorie en een
parochiezaal. De parochianen hebben aan die
restauratie enthousiast meegewerkt. Het resul
taat is een fraaie kerk met een vergroot pries
terkoor, nieuw schilderwerk, nieuwe banken en
een portaal. Links van de kerk verrezen een pa
rochiezaal en een nieuwe pastorie die met een
dagkapel aan de kerk verbonden werd.

Nicolaaskerken in Eemnes

De middeleeuwse Nicolaaskerk
In circa 1340, kort nadat Eemnes werd be
woond, werd er (nu Kerkstraat) met toestem
ming van de graaf van Holland een katholieke
kerk gebouwd, grotendeels van hout. In 1348
werd deze kerk op last van de bisschop van
Utrecht, die in conflict was gekomen met deze
graaf, afgebroken, omdat de bisschop geen toe
stemming voor de bouw had gegeven. In 1352
kwam die toestemming er wel en werd op de
zelfde plek een grote stenen kerk gebouwd. In
circa 1380 was de kerk gereed en werd ze toe
gewijd aan de heilige Nicolaas.

Tijdens de Hoekse en Kabeljauwse twisten
koos Eemnes de kant van de Utrechtse bis
schop. Daarop legden de troepen van de Hol
landse stadhouder Joost van Lalaing in 1481 bei
de Eemnessen op een viertal huizen na in de as.
Ook de Nicolaaskerk werd zwaar beschadigd.
De grote armoede waarin de dorpen werden
gedompeld, veroorzaakte dat pas in 1525 de
herbouw van deze kerk kon worden voltooid.
Vermoedelijk is bij de wijding van de herbouwde
kerk de houten piëta geschonken, die nu in de
katholieke Sint-Nicolaaskerk staat.5

In 1574 tro f de Nicolaaskerk een nieuwe ramp:
de Spanjaarden staken het gebouw in brand,
waarbij het hele archief verloren ging. Alleen de
toren bleef behouden. Begin zeventiende eeuw
werd de kerk weer opgebouwd. De preekstoel
werd in 1604 geschonken door een rijke gelovi
ge; het koorhek is van 1618. De wandborden
met de tien geboden en de geloofsbelijdenis
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stammen uit respectievelijk 1607 en 1612. In de
kerk vinden we vele graven, waaronder dat van
vader Cornelis en zoon Pieter Comelisz. Hasse
laar, beide ambachtsheren van de Eemnessen
en bewoners van de buitenplaats Groeneveld te
Baarn.

In 1714 kwam er een ambachtsherenbank en
in 1790 werd er een plafond aangebracht. Het
oude orgel werd in 1822 vervangen. In 1905
kwam er aan de noordkant een portaal en wer
den de ramen voorzien van glas-in-lood. In 1977
werd het achterste gedeelte dat dienst deed als
bergruimte, bij de kerk getrokken. Er kwam ook
een nieuw orgel en de toreningang werd in ere
hersteld.

De nieuwe Nicolaaskerk
In 1580 ging de zwaar gehavende Nicolaaskerk
in protestantse handen over. De oude pastoor
bleef echter als voorganger aan, zodat er waar
schijnlijk weinig veranderde. In 1606 kwam er
een echte dominee, dus vanaf dat jaar moesten
de Eemnesser katholieken hun kerkdiensten er
gens anders gaan houden. Voor de hand ligt,
dat dat in het kerkje van Eemnes Binnen ge
beurde. In 1670 kwam er weer regelmaat in de
zielszorg: in dat jaar vestigde de augustijn
Luytelaar zich in het dorp. In 1717 ging men ker
ken in een boerenachterhuis aan de Wakkeren-
dijk. In 1819 was de toestand van dat gebouw zo
slecht, dat men koning Willem I verzocht of men
in de oude Nicolaaskerk mocht terugkeren. Er
waren toen in Eemnes namelijk veel meer ka
tholieken (bijna 900) dan protestanten (ruim
500). Het verzoek werd echter afgewezen.

In 1795 werden per decreet van de Nationale
Vergadering van de Bataafse Republiek de kerk
genootschappen gelijkberechtigd, maar pas in
1841 ging de pasbenoemde pastoor De Beer aan
het werk om te zorgen voor een nieuw kerkge
bouw plus pastorie. De jonge Utrechtse archi
tect Kamperdijk maakte een ontwerp in neo
classicistische stijl en met hulp van de staat, de
provincie en de gemeente kwam de kerk naast
de oude schuilkerk to t stand. Vanwege de rijks
subsidie en het feit dat Rijkswaterstaat het ont
werp en de uitvoering van de bouw van de kerk

Miskelk met afbeelding van Sint Nicolaas op de voet, in
bezit van de huidige H. Nicolaaskerk van Eemnes (foto
Jan Out).
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verzorgde, spreekt men van een waterstaats
kerk.

De pastorie werd in dezelfde stijl aan de oost
kant tegen de kerk aangebouwd, een zeer
merkwaardige plaats! In 1845 werd de kerk ge
wijd door de aartsbisschop van Utrecht. Met
het materiaal van de oude kerk voltooide men
de toren. De parochianen schonken zaken als
een klok, een tabernakel en een doopvont en er
kwamen twee Nicolaasbeelden in de kerk. Uit
de vroegere schuilkerk stammen de al genoem
de houten piëta, de zeventiende-eeuwse kroon
luchters en een achttiende-eeuwse miskelk.

In 1924 werd de pastorie gerenoveerd en in
1927 werden aan de kerk twee kapellen en een
portaal toegevoegd en alle kerkbanken vervan
gen. Nu staat de pastorie weer in de steigers.

Nicolaaskerken in Muiden

De middeleeuwse Nicolaaskerk
Rond 900 stond er in Muiden al een katholiek
kerkje, waarover echter weinig bekend is. Het
behoorde aan het benedictijnenklooster te Wer
den aan de Ruhr. Circa 250 jaar later werd er (nu
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Voorzijde van de huidige H. Nicolaaskerk te Muiden (foto
auteur).
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Herengracht) begonnen met de bouw van een
romaanse kerk. Eerst, in 1150-1180, werd de to
ren gebouwd, omdat hij tevens moest dienen
als baken voor de scheepvaart op de Zuiderzee
en de Vecht. Zo konden zeelui en hun passa
giers al van ver zien, waar ze Sint Nicolaas, hun
beschermheilige, konden danken voor een be
houden aankomst. De toren is 28 meter hoog
en is geheel uit tufsteen opgetrokken. Deze is
van de burgerlijke gemeente zoals alle kerkto
rens volgens een Staatsregeling van 1798, om
dat deze torens algemene functies hadden als
uitkijk-, vuur- en vluchttoren in barre tijden.

Het kerkje werd tegen de oostkant van de to
ren gebouwd met ingangen in de toren. In de
dertiende eeuw kreeg men veel last van hoog
water van de Vecht, zodat de grond om de toren
flink werd opgehoogd. Dit gebeurde met zand
platen, waarbij een sarcofaagdeksel als boven
laag van het toegangspad werd gebruikt!6 Bin
nen de toren bevindt zich een sarcofaagdeksel
van rode zandsteen uit uiterlijk 1204. Vanaf 1425
werd het kerkje vergroot, waarbij er ingangen
aan de noord- en zuidkant van de toren kwamen.

De benedenverdieping van de kerk werd
oorspronkelijk afgesloten door een stenen
kruisgewelf met een sluitsteen met een
voorstelling van het Lam Gods erop.7 Dit gewelf
werd bij de restauratie van 1921-1928 verwijderd
en de steen werd in de buitenmuur naast de
ingang geplaatst.

In 1450 werd de kerk vergroot to t de huidige
gotische pseudobasiliek.8 Op de plek van de bui
tenmuren kwamen pilaren, binnenmuren wer
den opgetrokken van baksteen, er kwamen zij
beuken en het geheel werd aan de buitenkant
voorzien van tufsteen. In circa 1460 werden ter
versiering zes grof gesneden houten mannen
hoofden bovenin het koorgedeelte onderaan de
gewelfribben aangebracht. Heel toepasselijk
voor een havenstad als Muiden zijn de in het
houten kerkmeubilair gesneden dolfijnen, zee
meermannen en -meerminnen, andere zeedie
ren en scheepjes.

Opmerkelijk is de muurschildering aan de
westkant van het schip. Daar zien we drie leven
den en drie doden, die verwijzen naar een le
gende die vertelt dat drie doden drie in weelde
levende jongelieden wijzen op hun vergankelijk
heid en hen vermanen to t het gaan leiden van
een vroom en ingetogen leven, voordat het te
laat is. In Nederland zijn maar vier muurschilde
ringen met dit onderwerp bekend.

Ook werden er muurschilderingen aange
bracht van veertien heiligen, onder wie Nicolaas
(of Antonius?), Catharina, Maria Magdalena,
Paulus en Petrus. Een van de afgebeelde figuren
stelt een bisschop of een abt voor, die in zijn
rechterhand een voorwerp vasthoudt waarvan
slechts het bovenste deel nog te zien is: het lijkt
op een steel met bovenaan een ring. Als het
voorwerp een anker is, dan is de figuur de heili
ge Nicolaas, want deze wordt soms zo afge-
beeld, omdat hij de beschermheilige van de zee
lieden is. Volgens sommigen echter gaat het om
de heilige abt Antonius, die een varken aan de
lijn houdt. Toch opteer ik voor Sint Nicolaas,
omdat het wel erg merkwaardig zou zijn, als de
ze in een aan hem toegewijde kerk niet was af-
gebeeld en een aantal andere heiligen wel.
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Protestante Nicotaaskerk van Vreeland (foto Cerdis Michielse-Oud).

Tussen dakkap en kerkgewelf hangen twee
grote klokken, die in 1525 zijn gegoten door
klokkengieter H. de Borch uit Utrecht. De
opschriften van deze klokken verwijzen naar de
heilige Nicolaas en de heilige Catharina. Dat
doen twee muurschilderingen ook. Hieruit blijkt
dat de kerk ooit aan deze twee heiligen is
gewijd, wat vaker voorkwam. Ook zal hierbij de
relatie met het nabijgelegen Catharinaklooster
een rol hebben gespeeld. Op de grootste klok
(doorsnee 108 cm) staat: Sancte niclaes is myn
naem myn gheluit is voer [voor] god bequaem
[aangenaam] henricus de borch me fecit [heeft
me gemaakt] Anno domini m ccccc xxv [1525].
Op de flanken van de klok staan enkele
afbeeldingen van Sint Nicolaas. De kerkklokken
zijn sinds 1798 van de gemeente, omdat ze
algemene taken hebben als luiden bij brand,
watersnood en ander onraad.

Circa 1580 koos Muiden voor de prins van
Oranje en ging men over to t het protestantis

me. Uit de Nicolaaskerk werden daarom altaren
en beelden verwijderd en de muurschilderingen
werden met witte kalk bedekt. De kerk werd
daarna ook Grote Kerk genoemd. De eerste do
minee werd in 1582 beroepen.

In 1640 werden aan de oostkant van het koor
twee glas-in-loodramen aangebracht, een met
het oude en een met het nieuwe wapen van
Muiden erin. De koperen kaarsenkronen stam
men uit 1647 en de koperen doopboog is van
1652. De bekende dichter, toneel- en geschied
schrijver P.C. Hooft, drost van Muiden en baljuw
van Gooiland, en zijn tweede vrouw worden in
de kerk herdacht door middel van wandborden
uit 1647.

Het kerkorgel is hoogstwaarschijnlijk ge
bouwd door Jan Slegel en stamt uit 1661; de or
gelkast toont mooi houtsnijwerk, had ooit lui
ken en is de oudste van het Gooi. Tot 1810 was
de kerk ook begraafplaats, maar nu is er geen
enkel graf meer, wel zijn er nog enkele grafste-
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nen. Sommige namen zijn goed te lezen zoals
Joncker Arnout van 5uylen van Nyevelt en Arend
van Paddenburg.

Het onderhoud van het kerkgebouw was zo
duur geworden, dat in circa 1815 en 1915 werd
geopperd om het gebouw maar af te breken!
Na een brand in 1834 waren er enkele grote res
tauraties. Na de laatste restauratie (1994-1999)
zijn de vaste kerkbanken vervangen door losse
stoelen, zodat de kerk ook voor concerten, le
zingen, exposities en dergelijke te gebruiken is.

De nieuwe Nicolaaskerk
Nadat de middeleeuwse Nicolaaskerk in de zes
tiende eeuw in handen van de protestanten was
overgegaan, moesten de katholieken op zoek
naar een ander onderkomen. Ze kwamen bijeen
op diverse plekken; vanaf 1658 hadden ze een
vaste pastoor en een vast adres: een oud huis
aan de Naarderstraat in Muiden. Dit huis werd
op den duur te klein en steeds bouwvalliger,
maar de parochie was te arm voor de kosten
van herstel of nieuwbouw. Met overheidssubsi
die echter konden de katholieken in 1825 een
nieuw stenen kerkgebouw laten bouwen, ook
aan de Herengracht, pal naast de middeleeuwse
Nicolaaskerk van de protestanten. Hoewel de
zen zich tegen de bouw verzetten (wegens ge
luidsoverlast!), ging die door. Het werd een wa
terstaatskerk in neoclassicistische stijl, ontwor
pen door architect T.F. Suys uit Brugge. Naar
hetzelfde ontwerp zijn toen in ons land diverse
katholieke kerken gebouwd, onder andere in
Soest.

In 1883 en in 1947 was er grote schade aan
het kerkgebouw en de pastorie als gevolg van
het springen van het kruitmagazijn in Muiden. In
1894 werd de kerk uitgebreid met een nieuw
priesterkoor in neoromaanse stijl. Na 1945 wer
den er diverse glas-in-loodramen aangebracht,
waarop onder anderen de heiligen Nicolaas en
Catharina (de tweede patroonheilige van de
kerk, zoals vroeger het geval was bij de middel
eeuwse kerk) staan afgebeeld. Deze ramen zijn
vervaardigd door glazenier Alex Asperslagh. We
vinden er de beelden van de heiligen Maria, Jo
zef, Nicolaas, Johannes de Doper, Willibrordus

en Antonius, die in de negentiende eeuw door
parochianen of de stad Muiden werden ge
schonken. Ze zijn bijna alle gemaakt door J. This-
sen uit Roermond. Kunstschilder C. van Hecke
uit Muiden schilderde in 1893 de kruiswegsta
ties. In tegenstelling to t de meeste kruiswegsta
ties beeldde hij alleen het allerbelangrijkste af.

Het hoofdaltaar is in marmer en koper uitge
voerd; de grote muurschildering erboven, ge
maakt in 1948, toont de kruisiging van Christus.
Op de zijpilaren zijn de symbolen van de vier
evangelisten te zien. In circa 1850 werd een
Maarschalkerweerdorgel geplaatst, enkele pij
pen van dit orgel zijn gebruikt voor een nieuw
orgel, dat in 1935 werd aangebracht. De luidklok
uit de klokkentoren stamt uit 1945 en heeft als
inscriptie Muiden, 25 december 1945 * St. Nico
laas en St. Catharina.

Eén Nicolaaskerk in Vreeland

De geschiedenis van deze Nicolaaskerk begint
met de bouw van een kapel bij kasteel Vrede-
lant, die aan Sint Nicolaas was toegewijd. In
1265 kwam er (nu Kerkplein) een kerk die be
staat uit een zware toren, een eenbeukig schip
met twee lage dwarskapellen en een versmald,
recht gesloten koor. Het geheel is overdekt met
een houten tongewelf. Op de gewelfschotels
vinden we de symbolen van de vier evangelisten
en een afbeelding van Sint Nicolaas. In 1350
werd de kerk beschadigd als gevolg van de
strijd tussen de bisschop van Utrecht en de
graaf van Holland. In de vijftiende eeuw werd
de kerk herbouwd en het schip uitgebreid. In
het koor liggen nog grafstenen.

In 1580 kwam de kerk in protestantse han
den. Het koor werd met een wand van het schip
gescheiden. In de zeventiende eeuw werd de
kerk verfraaid met koperen voorwerpen als
twee kaarsenkronen met wapenschildjes, een
doophek, een koorhek, bogen en lezenaars, een
eikenhouten schout- en schepenbank en een di
to kansel met houtsnijwerk. Omstreeks 1700
werden toren en westmuur met kleine stenen
beklampt en kregen de meeste vensters houten
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ramen. Boven de ingang van de consistorieka
mer prijkt een gekroond wapenschild uit circa
1800. In 1854 plaatste orgelbouwer Knipscheer
een nieuw orgel.

Diverse restauraties vonden plaats in de acht
tiende en negentiende eeuw, vooral na de zware
brand in 1857. In de negentiende eeuw onderging
het interieur grote veranderingen, vooral door
het aanbrengen van een vlak stucplafond. Van
1967-1971 was er een grote, wetenschappelijke
restauratie, waarbij weer een houten tongewelf
werd aangebracht. In 1969 vervaardigde kunste
naar Joep Nicolas drie gebrandschilderde ramen
voor de kerk; ze tonen achtereenvolgens de
schepping, de opstanding en de Nieuwe Stad.9 In
2006 was er weer groot onderhoud aan het stuc
werk, het dak en de omloop van de toren.

Na de Reformatie konden de katholieke Vree-
landers voor hun erediensten onder andere in
de boerderij Het Honderd in de buurt terecht.
Vanaf 1652 kerkten ze met een eigen pastoor in
een schuurkerk aan de Slootdijk (nu Kerklaan),
tussen Vreeland en Loenen. In 1857 werd deze
schuurkerk vervangen door een neogotische
waterstaatskerk, maar die werd niet toegewijd
aan Sint Nicolaas.

Noten

1. Afgesloten kerkruimte waarin alles voor de ere
dienst wordtbewaard en de geestelijken zich ver
kleden voor de eredienst.

2. Een gouden reaal was zestig stuivers waard.
3. Een collator verleent iemand het ambt van pastoor

of dominee.
4. Zie Wim de Kam en Frans Stokhof de Jong, ‘Abram

Stokhof de Jong -  Een monumentaal kunstenaar’,
in: TVE/29, 2011, nr. 2, p.100.

5. Een piëta is een af- of uitbeelding van een dode
Christus op de schoot van zijn moeder Maria.

6. Een sarcofaag is een stenen doodkist.
7. Lam Gods is een symbolische naam voor Christus.
8. Bij een pseudobasiliek is het middenschip breder

en hoger dan de zijbeuken.
9. Met de Nieuwe Stad wordt het nieuwe Jeruzalem

bedoeld, gebouwd na de terugkeer van Christus
op een Nieuwe Aarde.
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Amsterdammers in het Gooi
Henk Schmal

Rond 1890 toonde de Amsterdamse gemeenteraad zich uitermate bezorgd over de
verhuizing van vele bemiddelde Amsterdammers naar onder meer het Gooi. Enkele jaren
eerder was de spoorlijn van Amsterdam naar Amersfoort geopend en het leek erop dat
vele welgestelde Amsterdammers de mogelijkheid aangrepen om in het landschappelijk
aantrekkelijke en nu zo eenvoudig bereikbare Gooi te gaan wonen. Deze ontwikkeling
baarde de hoofdstad zoveel zorgen, omdat de stedelijke begroting grotendeels
gefinancierd werd uit de opbrengst van de lokale belastingen. Deze belastingen werden
geheven op het inkomen en vermogen van de Amsterdammers. Naarmate het inkomen
hoger was en het vermogen groter, was de belastingaanslag hoger. Het
gemeenteraadslid F.S. van Nierop, die tevens directeur was van de Amsterdamsche
Bank, berekende dat het belastbaar inkomen van de belastingplichtigen die tussen 1885
en 1891 de stad verlieten, ruim 12,5 miljoen gulden bedroeg, terwijl dat der nieuwkomers
niet verder kwam dan 7,5 miljoen. ‘Het is een veeg verschijnsel dat op deze wijze in zes
jaren tijds een belastbaar inkomen van 5 millioen de stad verliet,' aldus Van Nierop. Bij
deze verzuchting kan een aantal vragen gesteld worden. Waarom verhuizen er nu
plotseling zoveel Amsterdammers? Waarom zijn dat juist de bemiddelde
Amsterdammers? Waar gaan ze naar toe? Waarom is Amsterdam daar zo bezorgd over?
Wat doet Amsterdam er aan om deze zorg weg te nemen? In hoeverre lukt dat ook?

Eeuwenoude relatie Amsterdam-het Gooi

De relaties tussen Amsterdam en het Gooi zijn al
eeuwenoud. Ze komen onder meer al to t uiting
bij de stadsuitbreiding uit het midden van de ze
ventiende eeuw. Voor de aanleg van de grach
tengordel worden de bouwpercelen namelijk
opgehoogd met zand dat deels afkomstig is uit
het gebied van 's-Graveland.

Amsterdam toont zich ook hierin een han
delsstad, want het zijn Amsterdammers die
grond aankopen aan de rand van het Gooi en de
afzanding organiseren. Daarna worden de ter
reinen verkaveld en als boerenbedrijf ingericht.
In een vooralsnog eenvoudige hofstede bracht
de Amsterdamse eigenaar aanvankelijk hooguit
een korte tijd door. Pas later wordt de hofstede
uitgebouwd of omgebouwd tot buitenplaats en
wordt er ook een steeds belangrijker accent ge
geven aan de tuininrichting.

Maar ook op andere plekken buiten de stad
hadden vele rijke Amsterdamse families in de
zeventiende en achttiende eeuw al een boeren
hofstede of buitenplaats. Aanvankelijk zijn de
Amstel en de Vecht favoriete locaties. Dat hangt
samen met de bereikbaarheid en de mogelijkhe
den om er een tuin naar de eisen van die tijd aan
te leggen. Dat wil zeggen: een geometrisch aan
gelegde tuin, een tuin in Franse stijl.

Wat betreft de bereikbaarheid: in deze eeu
wen is de boot het handigste vervoermiddel.
Een locatie aan het water biedt daarbij dan ook
een optimale toegankelijkheid. Maar wanneer in
de achttiende eeuw de Engelse landschapsstijl
mode wordt, met kronkelige laantjes en water
lopen, komen de zandstreken nadrukkelijk in
the picture. In de duinstreek en het Gooi zijn
dergelijke stijlvormen makkelijker te realiseren.
Vele tuinen worden aan het einde van de acht
tiende en het begin van de negentiende eeuw
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's-Gravelandscheweg met de villa Wisseloord (1861) in
neogotische stijl; afgebroken in 1969; het huis stond op
de plek van de buitenplaats Berg en Dal.
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omgezet in Engelse landschapsstijl. Het aantal
buitenplaatsen langs de rivieren in het vlakke
veengebied neemt in deze jaren sterk af. In Ken-
nemerland en (aan nog steeds de randen van)
het Gooi neemt het aantal buitenplaatsen toe.
In de negentiende eeuw worden meer en meer
verharde wegen aangelegd, zoals de ’s-
Gravelandseweg richting Hilversum (1826). De
ze weg blijkt een aantrekkelijke vestigingsas
voor de bouw van nieuwe buitens in de vorm
van grote villa’s.

Stroomversnelling

Met de aanleg van de Oosterspoorlijn raakte de
trek naar het Gooi in een stroomversnelling.
Plaatsen langs de spoorlijn groeiden snel. De
stad werd al eeuwenlang verlaten vanwege het
onaangename woonklimaat. Het stonk er, met
name in de zomer. Welgestelde burgers trokken
dan massaal naar de fraaie buitenplaatsen in
een landschappelijk zeer gewaardeerde omge
ving. Maar dus wel naar plekken die goed be
reikbaar waren.

In de negentiende eeuw kwamen de negatie
ve kanten van het wonen in de stad steeds na
drukkelijker naar voren. Het woonklimaat werd
er door velen zeer onaantrekkelijk gevonden. En
zeker gerekend naarde huidige maatstaven had
den zij gelijk. In de tweede helft van de negen
tiende eeuw groeide de stad als kool. De woon-
dichtheid in de meeste wijken nam snel toe. Be
volkingsdichtheid, stank en overlast door fabrie
ken en in sommige jaren zeer hoge sterfte door

Zolderschuit aan de Herengracht te Amsterdam; welge-
stelden verhuisden veel huisraad naar hun buitenplaats.
Detail tekening H.P. Schouten, ca. 1785 (coll. Van Eeg-
hen, Stadsarchief Amsterdam).
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cholera maakten de stad een onaantrekkelijk ge
bied. Juist in deze tijd dat de gemeente Amster
dam voor steeds grotere investeringen stond
om de problemen aan te pakken, vertrokken
steeds meer welgestelden, ofwel: personen of
huishoudens die via de lokale belastingen geld in
de gemeentekas brachten om daarmee grote
verbeteringsprojecten te kunnen uitvoeren.

Uitbreidingsplannen
Welke maatregelen kun je als stad nemen om
dat vertrek, dat leidt to t verlies aan stedelijk in
komen, tegen te gaan? Je zou dan kunnen den
ken aan uitbreidingsplannen om welgestelden
vast te houden. Het plan van Van Niftrik was
daar duidelijk op gericht. Maar het werd niet uit
gevoerd. Dat had te maken met eigendomsver
houdingen. Particulier bezit was heilig in deze
jaren, waardoor grond hooguit tegen een zeer
hoge prijs kon worden onteigend. Bovendien
lag een aanzienlijk deel van het plangebied in de
gemeenten Sloten en Nieuwer Amstel, dus in
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Ontwerp voor het villapark 't Loo te Blaricum door P.H.
Wattez, ca. 1900 (speciale coll. Wageningen UR).
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een gebied waar Amsterdam helemaal niets te
vertellen had. Het was wel een mooi en esthe
tisch verantwoord plan. Deels geïnspireerd op
Parijs, waar volgens de plannen van de beroem
de stedenbouwkundige Haussmann grootscha
lige doorbraken waren gerealiseerd met brede
boulevards en daarlangs luxeappartementen. In
Parijs lukte het wel om het welgestelde deel
van de bevolking vast te houden door voor haar
een aantrekkelijk, modern woonmilieu in te rich
ten. Dat kwam omdat in het sterk centralisti
sche Frankrijk grond die nodig was, relatief een
voudig onteigend kon worden.

Het plan Kalff, het Amsterdamse uitbreidings
plan dat in 1876 tot stand kwam, bleek een stuk
realistischer en daardoor ook beter haalbaar. Dit
bleef binnen de gemeentegrenzen en het stra
tenpatroon volgde de bestaande verkaveling,
zodat grondverwerving een stuk eenvoudiger te
realiseren viel. Dit plan werd in de decennia
daarna voor een belangrijk gedeelte uitgevoerd.
Maar het miste ten enenmale de grandeur die zo
kenmerkend was voor de eerdere plannen.

Naast de uitbreidingsplannen waren er in Am
sterdam ook plannen voor grootschalige ingre
pen in de bestaande stad zelf. Zo was er een uit
gewerkt idee voor de reconstructie van het
Damrak en de omvorming daarvan tot een
fraaie boulevard om daarmee de aantrekkelijk
heid van de stad vergroten. Maar ook van der
gelijke plannen kwam maar weinig terecht.

Badhotel annex sanatorium (1886) in het Prins Hendrik-
park te Baam, vlakbij het station; het middenstuk is
behouden gebleven.
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Toch werd er zeker, meer dan incidenteel,
binnen Amsterdam wel degelijk gebouwd voor
meer welgestelden, zelfs op vrijgekomen
stukjes binnen de grachtengordel. Maar ook op
de voormalige stadswallen en in het latere
Vondelparkgebied. Een particuliere uitbreiding
nota bene. Kortom, er waren wel degelijk
burgers te vinden die de voorkeur gaven aan
een stedelijke woonomgeving en die daarin fors
wilden investeren. Ook aan de Sarphatistraat, in
delen van de Plantage en rond de eeuw
wisseling langs de Amstel verscheen wel
degelijk luxebebouwing.

Maar alles bijeen was het verlies aan inwo
ners aanzienlijk, veel groter dan bijvoorbeeld in
Den Haag. Dat hing in de eerste plaats samen
met het gegeven dat de residentie haar bewo
ners iets kon geven wat de hoofdstad niet be
zat. En dat was een aantrekkelijke woonomge
ving. Waarvoor de Amsterdammer ver naar bui
ten moest (naar het Gooi of naar Kennemer-
land), daarvoor hoefde de Hagenaar de ge
meentegrens niet eens over: in het aantrekkelij
ke duingebied van de residentie werden dan
ook verschillende villaparken gerealiseerd. Po
gingen van particuliere initiatiefnemers om Am
sterdam ook zo’n aantrekkelijk woonmilieu te
geven (denk aan de aanleg van het Vondelpark)
hadden dan ook maar een bescheiden succes,
want tegen de schoonheid van het Gooi kon de
hoofdstad niet op. En daarom verlieten om
streeks 1900 vele Amsterdammers de stad. Zij
betrokken onder meer in het Gooi een ruime
woning in een landschappelijk fraaie omgeving.
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‘Plan van aanleg en bebouwing’ van de voormalige buitenplaats Oud-Bussum in het Spiegel naar een ontwerp van
LH. Koolhoven (speciale coII. Wageningen UR).

BOÜWGRONDEXPLOITATIE
„GOOILAND”
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De schoonheid van het Gooi

In het Gooi werden op mooie plekken die gun
stig gelegen, waren grote nieuwe huizen ge
bouwd. Soms werd de bouw van een aantal vil
la’s tegelijk systematisch aangepakt. We spre
ken dan van villaparken. Die werden ontwikkeld
door een exploitatiemaatschappij die via de uit
gifte van aandelen aan haar kapitaal kwam. De
maatschappij gebruikte dat kapitaal voor de
aankoop van grond en de aanleg van wegen.
Vaak werd een landschapsarchitect ingescha
keld voor het maken van een landschapsplan.
Voorbeelden van dergelijke maatschappijen zijn
de NV Trompenberg (1875), de Bouwmaat
schappij Nieuw Bussum (1876), Prins Hendrik-
park te Bussum (1900), Het Loo te Blaricum
(1900), het Nimrodpark (1900) en het Kanne-
heuvelpark (1902) te Hilversum.

Het ging niet alle exploitatiemaatschappijen
evenzeer voor de wind. Soms duurde het een
hele tijd, voordat de percelen werden verkocht
en er villa’s konden worden gebouwd. Dat kon
te maken hebben met de conjunctuur, maar
ook met de ligging van de parken (en daarmee

de bereikbaarheid ervan) en natuurlijk ook met
de aantrekkelijkheid ervan. Daar kon je overi
gens als exploitatiemaatschappij, als gemeente
of soms ook als particulier wel iets aan doen. En
dat gebeurde ook. Een hogere aantrekkelijkheid
droeg bij aan de waardestijging van de grond en
verhoogde de kans dat kandidaten juist voor
dat park zouden kiezen. Exploitatiemaatschap
pijen probeerden op die manier stedelingen te
verlokken hun stad te verlaten. Wat kon je dan
concreet doen om de waarde en de aantrekke
lijkheid van je villapark te verhogen?

Het vestigen van serv itu ten
Dat wil zeggen het opleggen van eeuwigduren
de verplichtingen die rusten op het verkochte
perceel. Verplichtingen bijvoorbeeld dat er op
de bouwgrond woningen van een bepaalde mi-
nimumomvang gebouwd dienden te worden,
dat er geen winkels mochten komen, laat staan
fabriekjes of andere overlast veroorzakende ac
tiviteiten. Dergelijke activiteiten zouden de
waarde van de grond aantasten en dat werd via
die servituten voorkomen.
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Tramdrukte bij het Weesperpoortstation te Amsterdam; links de tram naar Laren, en rechts een extra tram naar
Muiderberg, augustus 1925 (uit: Daar reed toen de Cooische, Hilversum, 1996).

Het toevoegen van ameniteiten
Ofwel het toevoegen van waardevermeerde-
rende elementen door de maatschappij of de
gemeente. De aanleg van een mooi park, het
bevorderen van het gemeenschapsleven door
een gebouw neer te zetten waar concerten kon
den worden gegeven, of waarin een sociëteit
werd gevestigd, het stichten van een school, de
aanleg van moderne voorzieningen (gas, elektri
citeit, water, telefoon) waren toevoegingen die
de aantrekkelijkheid van een villapark vergro
ten.

Verbetering van de bereikbaarheid
Ook verbetering van de bereikbaarheid bete
kende een toevoeging. De meeste exploitanten
kozen vooral aanvankelijk voor een locatie in de
nabijheid van een station. Maar ook indien dat
op enige afstand gelegen was, kon je je als ex
ploitant of gemeente actief inzetten om de be
reikbaarheid te verbeteren, bijvoorbeeld via de
aanleg van een tramlijn.

Mede door de hevige concurrentie tussen de
villaparken onderling deden de exploitanten en
gemeenten er veel aan om de aantrekkelijkheid
van hun object te verhogen. Veel villaparken za
gen er dan ook prachtig uit.

Terug naar de stad

Wat kon Amsterdam zelf doen om het dramati
sche verlies aan belastinginkomsten door het
vertrek van zoveel welgestelden te compense
ren? De belastingen verhogen voor de achter
blijvers was een weinig aantrekkelijke optie. De
verschillen met de buurgemeenten zouden
daardoor verder toenemen, hetgeen ertoe zou
leiden dat nog meer bewoners de wijk zouden
nemen. De verschillen waren al aanzienlijk. In de
Cooigemeenten werd doorlopend melding ge
maakt van het feit dat de gemeentelijke belas
tingen daar veel lager waren dan in Amsterdam.
Dat gegeven werd zelfs als reclamemiddel ge
bruikt om Amsterdammers ertoe over te halen
de stad te verlaten en in het Gooi te komen wo
nen.

Een maatregel die wel enig effect had, was de
invoering van de forensenbelasting. Onder het
mom dat de forens op Amsterdam wel de lus
ten genoot van de hoofdstad maar niet betaal
de voor de faciliteiten in de stad, werd in 1898
de forensenbelasting ingevoerd. Daarin werden
personen aangeslagen die een groot deel van
het jaar in Amsterdam werkten en die elders
woonden. In de jaren twintig van de vorige
eeuw liep het aantal werkforensen op to t boven
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Kaart van Amstelland en Gooiland, met de voor Amster
dammers ontworpen Coo/stod (1929).

de 10.000. Met elkaar brachten zij een fors be
drag op.

Een andere optie was annexatie. In 1896 en
1921 werden de buurgemeenten geheel of ge
deeltelijk geannexeerd. En daarmee werden de
tienduizenden die waren uitgeweken naar Wa
tergraafsmeer, Sloten en Nieuwer Amstel weer
tot volbloed Amsterdammer verheven. Maar
voor de verder weg gelegen gebieden vormde
annexatie geen optie.

Het scheppen van een fraaie woonomgeving
te Amsterdam, de forensenbelasting en de an
nexatie van de buurgemeenten waren maatre
gelen waarmee de hoofdstad probeerde de trek
van welgestelden naar buiten te verminderen
en het verlies aan belastinginkomsten enigszins
in te perken. Maar de conclusie is, dat gesteld
kan worden dat alles bijeen de genoemde maat
regelen weinig zoden aan de dijk zetten om het
selectieve bevolkingsverlies waarmee Amster
dam kampte, tegen te gaan.

Bovendien droegen dergelijke maatregelen
niet echt bij to t een oplossing van de stedelijke
crisis. In de loop der jaren werden wel tal van
maatregelen getroffen om de kwaliteit van het
stedelijke leefmilieu te verbeteren. Er was in
middels fris drinkwater voorhanden, er was rio
lering aangelegd, er waren grachten gedempt
en de stank die optrok uit de grachten, was
sterk verminderd. Maar er viel nog zo veel te
verbeteren.

Sommigen dachten dan ook aan een heel an
dere oplossing van de stedelijke crisis. Om die
te lijf te gaan zouden de verbeterde communi
catiemiddelen veel beter moeten worden be
nut. Tram en trein maakten verplaatsingen over
lange afstanden mogelijk. Door de bevolking
over een veel groter gebied te verspreiden, zou
de kwaliteit van het woonmilieu verbeterd kun
nen worden. Zo zou het ook voor de arbeider
mogelijk moeten zijn een bescheiden onderko
men te betrekken op enige afstand van de stad,
zonder dat de dagelijkse band met de stad be
hoefde te worden doorgeknipt. Dat hoefde alle
maal niet zo erg duur te zijn. Immers ver weg
van de stad was de grond aanzienlijk goedko
per. Voor de verbetering van de woontoestanden
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vormde de tram een machtig hulpmiddel, zo be
schreef H J. Nieboer in 1908 een van de voorde
len van de aanleg van een dicht netwerk van
tramwegen rondom de stad. De mogelijkheden
van de trein en vooral de goedkopere tram wer
den rond 1900 veelvuldig aangegeven. Toch
werden die mogelijkheden niet optimaal benut.
Vooralsnog waren trein en tram te duur, of
duurde de rit vanaf het platteland naar de stad
gewoonweg te lang. Zo deed de Gooische
stoomtram er anderhalf uur over om vanaf de
dorpen in het Gooi naar het eindpunt bij het
Weesperpoortstation te komen. En daar stond
de reiziger nog maar aan de buitenzijde van de
oude stad.

Bovendien werkte de gemeente Amsterdam
zelf ook niet mee om een uitgebreid regionaal
tramwegennetwerk te realiseren. De gemeente
had weliswaar aan het einde van de negentien
de eeuw de particuliere paardentram overgeno
men en omgevormd tot een veel beter functio
nerend trambedrijf dat gebruik maakte van
elektriciteit als energiebron. Maar de gemeente
piekerde er vooralsnog niet over om het tram-
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wegnetwerk uit te breiden to t over de gemeen
tegrenzen. Daarmee zou ze immers meewerken
aan de uittocht van in meer of mindere mate
bemiddelde Amsterdammers.

Tuindorpen
Eerst in de jaren twintig van de vorige eeuw
werden aanzetten gegeven om de mogelijkhe
den van trein en tram te benutten. Naar analo
gie van de ideeën van Ebenezer Howard wer
den in de omtrek van Amsterdam tuindorpen
geprojecteerd. Vooral wethouder De Miranda
toonde zich een warm pleitbezorger voor deze
nieuwe woonlocaties. Samen met de directeur
van de woningdienst van Amsterdam, Keppler,
zag hij hierin een uitgelezen mogelijkheid om
ook de arbeider in een eengezinshuis te laten
wonen. De in 1923 opgerichte tuinstadcommis-
sie rondde haar werkzaamheden af met een
eindrapport waarin een aantal voor de bouw
van tuindorpen geschikte locaties werd aange
geven.

Het meest uitgewerkte voorbeeld was dat
van een tuinstad midden in het Gooi. Deze tuin
stad zou maar liefst 50.000 inwoners moeten
krijgen. Die konden per trein snel van en naar de
stad worden vervoerd en in hun nieuwe woon-
gemeente een laagbouwwoning betrekken.

De Gooigemeenten toonden zich weinig ge
lukkig met deze voornemens. Ze weigerden om
in de tuinstadcommissie zitting te nemen. Dat
zou de indruk kunnen wekken dat zij het eens
waren met deze plannen. De gemeenten richt
ten de Centrale Schoonheidscommissie voor het
Gooi op. En deze commissie stelde unaniem, dat
een dergelijke aantasting van het Gooi als na
tuurgebied onaanvaardbaar was. Ook binnen
Amsterdam waren de meningen over dergelijke
vergaande plannen op z’n zachtst gezegd ver
deeld. Maar ook in verband met de toenmalige
bevoegdheden van de gemeente Amsterdam,
totaal onhaalbaar. Kortom, daar kwam hele
maal niets van terecht. Toch werd er uiteindelijk
wel degelijk een aantal tuindorpen gerealiseerd.
Maar dan wel binnen het territorium van de
hoofdstad zelf, ofwel binnen het gebied waar
de stad het zelf voor het zeggen had. Ruimtelij

ke ordening was vooralsnog een gemeentelijke
aangelegenheid. Het monumentale plan Berla-
ge en het latere Algemene Uitbreidingsplan
(1934) vormen een fraaie invulling daarvan.

Het Gooi onverminderd populair

Een gevolg was wel dat stad en ommeland op
tal van punten verder uit elkaar groeiden. Bij
voorbeeld wat betreft de kenmerken van het
woningbestand en in het verlengde daarvan
ook de sociaal economische kenmerken van de
bewoners.

Het Gooi bleef intussen onverminderd popu
lair. De goede verbindingen en de toegenomen
welvaart maakten het Gooi in de jaren twintig
van de vorige eeuw ook bereikbaar voor de
middenklasse. In de meeste Gooigemeenten
werden flinke middenstandswijken gebouwd,
waarbij op de percelen in het plangebied grote
aantallen vrijstaande en twee-onder-een-kap of
soms ook rijtjeshuizen werden neergezet voor
een toenemende schare forensen. Dankzij de
auto werden steeds meer plekken in het Gooi
goed bereikbaar en al voor de Tweede Wereld
oorlog begonnen ook de niet aan het spoor ge
legen gemeenten flink te groeien.

Daarnaast ontwikkelde het Gooi zich tot een
populaire bestemming voor de dag- en week-
endtoerist. Daarbij kon nu ook de doorsnee Am
sterdammer genieten van de landschappelijke
pracht die het Gooi te bieden had. In de Franse
kamp bracht en brengt menig Amsterdammer
een groot deel van het zomerseizoen door. En
een dagje fietsen of wandelen op de heide of in
de bossen bij Lage Vuursche is ook nu nog voor
menig stadsbewoner een populair uitje.

Met de komst van de radio- en tv-industrie
raakte het Gooi min of meer vol. Maar daarmee
zeker niet uit de gratie. Sterker zelfs, het Gooi is
een populair handelsmerk geworden. De uit
drukking de Gooise matras is inmiddels minder
bekend dan die van de Gooise vrouwen. Met de
naam alleen al kun je goede zaken doen. Het is
in ieder geval niet toevallig dat in de gemeente
Almere in deze jaren een groot villagebied tot
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ontwikkeling wordt gebracht onder de naam
Overgooi, deels gevuld met villa’s die het Gooi-
gevoel moeten opwekken. En dat is voor menig
een ook vandaag de dag zeker geen onprettig
gevoel.

Dr. Henk Schmal, sociaal-geograaf, is werkzaam
aan de Universiteit van Amsterdam. Hij bewerkte
zijn lezing ter gelegenheid van de Ludenprijsuit-
reiking op 15 april 2011 to t een artikel voor TVE.

Nieuw
Canon van het Gooi en de Vechtstreek

De geschiedenis in 22 verhalen

Er is weer een nieuwe historische canon verschenen betreffende het gebied tussen Vecht en
Eem: de Canon van het Gooi en de Vechtstreek. De nieuwe, veelkleurige canon verschijnt in de
reeks van Noord-Hollandse canons die op initiatief van het erfgoedhuis Noord-Holland (Cultuur
Compagnie) wordt uitgegeven door HDC Media. Op 11 oktober 2011 werd het eerste exemplaar
door Jan Vollers, voorzitter van TVE, op een feestelijke bijeenkomst in Museum Hilversum aange
boden aan Ad van Liempt, journalist en televisiemaker van onder meer het geschiedenispro
gramma Andere Tijden.

Eind 2008 lanceerde TVE de digitale versie van
de Historische Canon tussen Vecht & Eem. Vier
maanden later, in 2009, werd de boekversie
aangeboden aan de voorzitter van de landelijke
Canon, prof. dr. Frits van Oostrom. De digitale
canon wordt nog regelmatig aangevuld met
discussie- en verdiepingsbijdragen en projecten
van Omgevingseducatie.

Het boek is nagenoeg uitverkocht en daarom
heeft TVE van harte meegewerkt aan het uit
brengen van deze nieuwe versie.

De ‘oude’ canon van TVE werd samengesteld
door een werkgroep bestaand uit Alice Geijsel, Piet
Leupen, Anton Cruysheer, Jan Lamme en Henk
Michielse. Deze laatste heeft de vensterteksten
van de oorspronkelijke canon, geschreven door

De belangstelling voor de geschiedenis van onze eigen regio is groot. Daarom verwachten TVE
en de uitgevers zonder meer, dat deze nieuwe canon op zijn minst net zo’n succes zal worden als
de vorige.

De canon is heel kleurrijk uitgegeven en bevat Er op uit Tips en hints voor Verder Lezen. Het
formaat is 19 x 22,5 cm. De teksten zijn korter dan in de oude canon en toegankelijker geschre
ven. De dubbele achterflap bestaat uit een heldere kaart van het gebied, terwijl de Fiets- en wan-
delkaart van TVE ook bij deze canon zonder meer te gebruiken is. Kortom: een publicatie die een
groot publiek zeker zal kunnen aanspreken.

Jan Vollers overhandigt het eerste exemplaar van de
nieuwe canon aan Ad van Liempt (foto Jaap van Hos
sel).
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een achttiental auteurs, bewerkt en herschreven.
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Het Muider Muizenfort
Guus Kroon

Het eerste wat je ziet als je vanuit het oosten de vesting Muiden binnenkomt, is het
Muizenfort. Een met gras begroeid eiland met in het midden een heuvel en
daarachter een bakstenen fort. In het fort is sinds mei 2008 een museum gevestigd:
Het Muider Muizenfort Museum. In dit artikel kunt u lezen over de voorgeschiedenis,
het heden en de toekomst van het forteiland.

De voorgeschiedenis

De Frans-Duitse oorlog van 1870-1871, waarbij
Parijs zich aan de Pruisen moest overgeven na
een belegering, schudde de Nederlandse leger
leiding wakker. Met een schok realiseerde zij
zich dat de defensie van het vaderland sinds de
bouw van de grote torenforten in de periode
1840-1860 al weer achterliep. Deze ‘bomvrije’
gebouwen waren niet bestand tegen frontale
treffers van een nieuw ingevoerd geschutstype
met getrokken loop. Dit maakte het noodzake
lijk alle vanuit het voorterrein zichtbare en fron
taal trefbare metselwerken te beschermen met
aanaardingen (een dikke laag aarde voor de
muren). Men richtte voortaan op de forten
nieuwe geschutsopstellingen in die aan drie
zijden door grondlichamen (traversen) werden
beschermd. Tijdens de mobilisatie van het Ne
derlandse leger van juli to t september 1870
bleek verder dat er gebrek was aan bomvrije
ruimten voor logies en munitieopslag. In de
periode van 1870 to t 1880 werd hierin voorzien
door het bouwen van bomvrije kazernes en
munitiemagazijnen met gronddekkingen van 5-
10 m dikte.

Als gevolg van de ervaringen in 1870 kondig
de de minister van Oorlog in 1874 de Vestingwet
af. Deze wet beoogde ‘de regeling en voltooiing
van het vestingstelsel’. De Nieuwe Hollandse
Waterlinie kreeg prioriteit. Voor Muiden, als
onderdeel van de Waterlinie, had dit grote ge
volgen. Het stadje kreeg zijn eerste vestingwer
ken omstreeks 1427. Rond 1577 werden op last
en voor rekening van de Staten van Holland
verbeteringen aangebracht. Honderd jaar later
kreeg Muiden gebastioneerde wallen. In de

achttiende eeuw werden opnieuw verbeterin
gen aangebracht. In 1874 werd het nieuwe plan
van de Vesting Muiden gemaakt. De vesting
werd daardoor ingrijpend gewijzigd.

De verdediging van de verschillende toegan
gen to t Muiden werden versterkt en verbeterd.
In 1852 al bouwde men bij de Westbatterij, die in
1799 door de Fransen was aangelegd, een to
renfort om de havenmond en de Zeedijk te be
waken. Daartegenover was in 1851 ten noorden
van het Muiderslot de holle Sluisbeer aangelegd
voor het in- en uitlaten van water tijdens inun
daties. Bij de Weesperpoort, aan de zuidwest-
kant van de vesting, werd een ravelijn aange
legd evenals aan de oostkant van de vesting bij
de Keetpoort. De Naarderpoort werd eveneens
voorzien van een ravelijn, waardoor de ingang
van de vesting drastisch veranderde. Er kwa
men twee bruggen in plaats van één en de
gracht schoof een eind op.

Op het ravelijn dat loodrecht staat op de trek
vaart naar Naarden, werd een bakstenen ge
bouwd neergezet dat de codeletter ‘C’ kreeg.
Bij het Muiderslot, op bastion I, ten zuiden van
de holle Sluisbeer, stond gebouw A (gesloopt in
1954-1955) en bij bastion II stond gebouw B
(eveneens gesloopt in 1954-1955). Verder zijn er
nu nog D, E, F, G en H.

Doel van het fort was de doorgangen afslui
ten voor vijandelijke legers die wilden proberen
via de Oostzeedijk in het noorden of via de
Naardertrekvaart in het zuiden de vesting bin
nen te dringen. Daartoe waren er in de vesting
vier exemplaren van 6 cm hefkoepelgeschut,
acht stuks van 8 cm veldgeschut en twintig
mitrailleurs M’90. Het Muizenfort heeft twee
kazematten met elke drie schietgaten. Van hier-
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Zicht op het Muizenfort; duidelijk is te zien hoe men aan de naam kwam (foto  Guus Kroon).
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uit kon men eenvoudig de ingangen van de
vesting bewaken.

De naam en bezetting van het fort

Over de oorsprong van de (bij-)naam Muizen
tor! bestaat geen zekerheid. Er zijn twee theo
rieën: De eerste is dat er een verband bestaat
met de toenmalige muisgrijze uniformen van de
Nederlandse soldaten die in het fort gelegerd
waren. De tweede theorie is dat er een verband
is met de op muizenholletjes gelijkende schiet
gaten van de noordelijke kazematten.

De honderd manschappen in het fort verble
ven tijdens de mobilisaties van 1914-1918 en
(voor korte tijd) 1939-1940 in een negental ver
schillende ruimtes (zie schema op p. 278): (1) De
kanonkazematten, waar men de bruggen, de
dijk en de trekvaart onder vuur kon nemen, (2)
de verblijfsruimtes, waar men kon uitrusten,
slapen en onderhoud plegen, (3) de wachtruim
te, waar men de ingang in de gaten moest hou
den, (4) de keuken, waar het voedsel voor alle
militairen werd bereid, (5) de officiersruimte, die
voor gewone soldaten verboden was, (6) de
bergplaats, waar voorraden van onder andere
de keuken werden bewaard, (7) het kruitmaga
zijn, dat via een gang werd betreden, (8) het

magazijn voor algemene opslag, (9) het privaat,
voor de gewone soldaten en een privétoilet in
de poterne (A) voor de officieren. Volgens een
overzicht van de ‘Rijks Militaire Gebouwen in de
Vesting Muiden’ uit 1877 was er logies in ge
bouw C voor vier officieren en 84 onderofficie
ren en manschappen.

Het militaire gebruik

1874-1940
In het Koninklijk Besluit van 9 januari 1901 wordt
Muiden voortaan gerekend tot de Stelling van
Amsterdam. Deze ring van forten om de hoofd
stad werd gebouwd tussen 1897 en 1914. Het
Muizenfort is als onderdeel van de Vesting Mui
den slechts twee keer in staat van verdediging
geweest. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd
de bezetting op mobilisatiesterkte gebracht.
Veel meer dan oefenen, wachtlopen en de tijd
doden met kaarten zal men niet te doen gehad
hebben. Nederland was neutraal en bleef
gespaard voor de verschrikkingen van de loop
gravenoorlog aan het Westelijk Front.

Op 29 augustus 1939 werden 300.000 Neder
landse militairen opgeroepen om zich te mel
den op hun kazernes. Tijdens deze mobilisatie
werd Muiden opnieuw door militairen bezet. In

TVE 29e jrg. 2011 277



Schema indeling gebouw C1874-1877 (coll. Hist. Archief Muiden).

i n g a n g
via brug

G E B O U W  C
M U I Z E N F O R T
1 8 7 4 - 1 8 7 7

bergplaats
krui tmagazi jn
magazijn
privaat

kanonkazemat ten
manschappe nv erbl i j f
wacht
keuken
of fi cieren

eerste instantie werden zij gelegerd in de Kazer
ne en het Muizenfort. Jan Klink, van de veldartil
lerie, vertelde in 1989: ‘Het was er vreselijk don
ker en vochtig. In het Muizenfort schijnt het nog
erger geweest te zijn. Ik wilde daar niet meer
slapen en heb toen een inkwartieradres gevon
den bij burgers.’ Later werd er aan de westkant
van de Vecht een barakkenkamp gebouwd. Op
een film over deze tijd is te zien, hoe er loopgra
ven werden aangelegd door manschappen van 1
-11-34 Regiment Infanterie in onder andere de
wallen rond het Muiderslot.

In het vroege voorjaar van 1940, omstreeks
maart, werden de infanteristen en veldartillerie
in Muiden plotseling overgeplaatst naar ’s-
Cravendeel in Zuid-Holland. Slechts een handje
vol soldaten van de genie bleef achter om de
bruggen en sluizen te bedienen.

Toen het Nederlandse leger, na vier dagen
strijd tegen de Duitsers, in de nacht van 13 op 14
mei onder de sluier van de mist terugtrok van
de Crebbeberg op de Hollandse Waterlinie, was
deze verre van gereed. In allerijl werden de
inundaties voltooid, de bevolking en het vee
geëvacueerd en alle aanwezige versperringen in
wegen en dijken gesloten. Men wachtte op de

dingen die komen gingen. Het bombardement
op Rotterdam en de dreiging dat meer steden
op deze manier verwoest zouden worden,
bracht de Nederlandse legerleiding ertoe om de
strijd te staken. Zo zijn Muiden en het Muizen
fort op het nippertje voor vernietiging door de
Duitsers gespaard gebleven. Een enorme over
macht stond klaar om de volgende dag Muiden
en Weesp aan te vallen.

Bezettingsjaren 1940-1945
Tijdens de bezettingsjaren zijn overal in Neder
land de bruikbare metalen voorwerpen door de
Duitsers geroofd. Zo ook in Muiden, waar naast
de pantserkoepels van Pampus ook enkele G-
kazematten van hun stalen koepels werden
ontdaan. Het exemplaar op het Muizenfort
vertoont nog altijd een groot gat op de plaats
waar eens de koepel zat.

1945-1973: Mobiele Colonnes
De Duitsers gebruikten de Kazerne wel maar
lieten het Muizenfort verder ongemoeid. Na de
oorlog werden de beide gebouwen gebruikt als
magazijn van het Corps Mobiele Colonnes uit
Crailo. Lange rijen militaire vrachtwagens ston-
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den soms voor de Kazerne opgesteld. De schan
sen en het Kazerneplein waren tot het begin
van de jaren zeventig verboden terrein.

Wat heeft Muiden met het Muizenfort
gedaan?

In 1973 gaf het ministerie van defensie de wallen
en het Muizenfort vrij aan de gemeente Muiden.
Een groep enthousiaste jongeren begon in het
vervallen vestingwerk een jongerencentrum.
Zoals overal in die jaren wilde de jeugd van Mui
den een plek hebben om elkaar te ontmoeten,
naar muziek te luisteren en creatief bezig te zijn.

1973-1988: Jongerencentrum of gemeentehuis?
Het jongerencentrum hield het met vallen en
opstaan vol to t het eind van de jaren zeventig.
Daarna kwam de klad er in. In juni 1982 werd er
ƒ 15.000 uitgetrokken door de gemeenteraad
van Muiden om een onderzoek te doen naar
de kosten voor een opknapbeurt van het ne-
gentiende-eeuwse fort. Er moesten allerlei
noodzakelijke voorzieningen worden aange
bracht. De WD in Muiden wilde het opnieuw
voor jongerenwerk gebruiken, maar dan met
een professionele begeleiding en een wat rui
mere doelgroep; ook ouderen waren voortaan
welkom.

In 1985 werd het Muizenfort tenslotte voor
f  100.000 aangekocht van de dienst Domeinen.
Daarmee waren de meningsverschillen in Mui
den bepaald niet voorbij. Er volgden heftige
discussies over de functie van het fort. College
partij CDA was tegen het jongerenwerk en wilde
in 1988 zelfs een deel van het Muizenfort slopen
om er een nieuw gemeentehuis te bouwen.
Protesten van de oppositie en de bevolking
verhinderden dat. De horecaondernemers van
Muiden protesteerden tegen de komst van het
jongerencentrum, uit angst voor oneerlijke con
currentie. Kortom, er werd een lange strijd ge
voerd over de bestemming van het fort.

1989-1991: Renovatie en multifunctioneel gebouw
In 1986 was er op verzoek van de gemeente een

Schetsen voor een nieuw stadhuis op het Muizen
fort, 1988 (coll. Hist. Archief Muiden).

MUIZENFORT MODEL 3
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projectgroep gevormd door jongeren, die met
elkaar de toekomstige bestemming van het
Muizenfort moesten bespreken. Deze project
groep vergaderde een tijdlang geregeld in het
Muizenfort en kwam met een advies. Men wilde
onder anderen in de zuidvleugel van het fort
jongerenwerk (dus niet weer in de noordvleu-
gel) en in de uitbouw naast de ingang een plek
voor de jongerenwerker.

In de winter van 1989-1990 werd het Muizen
fort grondig gerenoveerd. De vloer werd ver
laagd, een aantal tussendeuren verwijderd, de
witgekalkte muren werden schoongespoten, de
verlichting en het sanitair vervangen en gemo
derniseerd. Er werd verwarming aangelegd en
ook de luiken en deuren werden opgeknapt. De
grootste klus echter was het dak waterdicht
maken. Daartoe moest al het zand van het dak
worden verwijderd.

1991-1996: De gracht komt terug
Het CDA kwam in september 1990 opnieuw met
een plan voor een gemeentehuis bij het Muizen
fort op de proppen, maar daar was ook toen
geen politieke meerderheid voor. Bovendien
maakte Monumentenzorg bezwaar tegen de
plannen, waardoor de bouw van de baan was.
Zodoende kon het gerenoveerde fort op zater
dag 30 november 1991 feestelijk worden ge
opend. De nieuwe gebruikers waren naast het
Jongerenwerk de Stichting Space, met lokale
radio en televisie plus kabelkrant, de Stichting
Pampus en de Wereldwinkel.
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Het dak van het Muizen fort zonder zand, winter
1990 (foto Guus Kroon).
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Inmiddels was men zich ook in Muiden meer
bewust geworden van de waarde van het
historisch erfgoed. Er waren stemmen
opgegaan die er voor pleitten om de gracht bij
het fort te laten terugkeren. Het verwaarloosde
parkeerterrein kon zo ook meteen opgeknapt
worden. Het duurde to t februari 1996, voordat
men zijn zin kreeg. De gracht werd opnieuw
uitgegraven.

1996-2003: Van multifunctioneel tot museum
Het jongerenwerk bleek ook nu geen lang leven
te zijn beschoren. Jongerenwerker Menno van
de Laan werd al gauw opgevolgd door Marijke
de Bruin, maar na enkele jaren vertrok zij ook. In
1996, toen de gracht klaar was, nam de Histori
sche Kring Stad Muiden (HKSM), opgericht op
14 april 1987, haar intrek in de officierskamer van
het Muizenfort. De stichting Space beëindigde
haar uitzendingen in datzelfde jaar. Alleen de
Kabelkrant en Pampus bleven op hun plek. De
Wereldwinkel concentreerde zijn werkzaamhe
den in Muiderberg.

In december 2003 kwam Jan van der Heijden
van de HKSM met het plan om voor Open Mo
numenten Dag 2004 een tentoonstelling over
de vestingwerken van Muiden te houden. Te
vens ontvouwde hij een plan om in het Muizen
fort een museum te vestigen. ‘ I have a dream.’
Een toekomstmogelijkheid voor het Muizenfort.
Samen met Siem Rozendaal van de HKSM, Klaas
de Jonge van de Stichting Menno van Coehoorn
en Guus Kroon van het Historisch Archief Mui
den werd een werkgroep opgericht. In mei 2004
reageerde de gemeente Muiden afwijzend op

het voorstel om een museum in te richten in het
Muizenfort.

Intussen was de Stichting Herstelling huurder
geworden van de zuidelijke kazematten in het
fort. De werkgroep werd in augustus 2004
nieuw leven ingeblazen, toen de gemeente
Muiden opeens toch akkoord bleek te gaan met
de plannen van de werkgroep. Wellicht is de
succesvolle tentoonstelling op Open Monumen
ten Dag de reden geweest.

2008: Opening museum
Er werd door de Historische Kring Stad Muiden
subsidie aangevraagd bij de provincie Noord-
Holland voor het project ‘Beleefbare historie
Muizenfort’. Naast een permanente expositie in
het Muizenfort zelf wilde men de uit 1939-1940
daterende groepsschuilplaats op het voorter
rein uitgraven en via een loopgraaf verbinden
met het negentiende-eeuwse fort. Mede dankzij
de inzet van met name Hette Zijlstra en Wiebe
Hofman, die inmiddels ook deel uitmaakten van
de werkgroep, lukte dit uiteindelijk.

In samenwerking met de Stichting Menno van
Coehoorn en de Stichting Herstelling werd er
een reconstructie gemaakt van de loopgraven
die in de mobilisatie aanwezig waren. Men wil
de een beeld geven van de situatie zoals die had
kunnen zijn op 14 mei 1940. De in 2007 en 2008
gegraven verbindingsloopgraaf verbond het
Muizenfort met de groepsschuilplaats, een
waarnemingspost, het restant van de G-
Kazemat en een originele gevechtsloopgraaf.
Binnen in het fort werd door studenten van het
ROC-Hilversum onder leiding van Harm
Hasenaar een expositie over de ontwikkeling
van de vesting Muiden vorm gegeven.

Op 17 mei 2008 werd het Muider Muizenfort
Museum officieel geopend door Peter Visser,
gedeputeerde van de provincie Noord-Holland.
De gemeente Muiden had in samenwerking met
het bestuur van de op 9 augustus 2007 opge
richte Stichting Muider Muizenfort Museum het
fort voorzien van nieuwe verlichting en een
klantvriendelijke entree. De binnenkant van de
groepsschuilplaats moest toen nog wel ontdaan
worden van zo’n acht kubieke meter zand. De
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Gedeputeerde Peter Visser opent het MMM met een bajonet op 17 mei 2008 (foto Guus Kroon).
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Stichting Herstelling deed dat niet, want dat
mocht niet van de Arbodienst, zeiden ze. Dus
gingen enkele bestuursleden van de Stichting
MMM zelf aan de slag. Hette Zijlstra, Henk Nau-
ta en Guus Kroon groeven in 2009 en 2010 de
laatste kubieke meters zand weg. In april 2010
was de droom gerealiseerd. Het Muizenfort is
klaar voor de toekomst.

Guus Kroon, onderwijzer, amateur-historicus en
oprichter van het Historisch Archief Muiden. Pu
bliceerde een groot aantal artikelen en brochures
in de periode 1988-2011. Secretaris van de Stich
ting Muider Muizenfort Museum.
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Lieu de memoire
Sint Nicolaas en het wapen van Baarn

Frits Booy

Als men het wapen van de gemeente Baarn opzoekt in de registers van de Hoge
Raad van Adel, vindt men een afbeelding van een staande bisschop of abt met mijter
en kromstaf in goud. Deze prijkt op een blauwe achtergrond. Dat is ook goed te zien
op de gevel links van de ingang van het gemeentehuis van Baarn aan de Laanstraat.
De vraag is om welke bisschop of abt het hier gaat.

Welke bisschop of abt?
Als de figuur in het wapen een bisschop voor
stelt, zijn er twee opties: de bisschop van
Utrecht of de heilige Nicolaas, bisschop van
Myra. Waarom die van Utrecht? Omstreeks 1350
verleende de bisschop van Utrecht als de hoog
ste bestuurder van het Sticht aan Baarn stads
rechten, dat betekende dat de plaats een eigen
wapen en vlag mocht voeren. Volgens sommi
gen heeft de overheid van Baarn uit dankbaar
heid de bisschop van Utrecht in haar nieuwe
wapen opgenomen.

Anderen opteren voor de bisschop van Myra.
Waarom die van Myra? Toentertijd prijkte in een
wapen van een stad meestal een bekende be
schermheilige. Nu was de kerk in Baarn om
streeks 1350 toegewijd aan Sint Nicolaas, bis
schop van Myra, een toen in heel Europa zeer
populaire heilige. Daarom zou het niet verba
zen, dat hij door het bestuur van Baarn in het
nieuwe stadswapen was geplaatst.

Een derde optie is, dat er een abt staat afge-
beeld. Dat zou dan de abt van de Sint-
Paulusabdij te Utrecht kunnen zijn, want deze
besliste vóór de Reformatie over de pastoors
benoemingen te Baarn. Dat het om deze abt
gaat, is echter niet waarschijnlijk, omdat dan
een hogere geestelijke tevens wereldlijk heer
ser, namelijk de bisschop van Utrecht, gepas
seerd zou zijn.

Drie bollen geven de doorslag
We houden het dus op de bisschop van Utrecht
of die van Myra. Jarenlang was het niet zeker,
welke van deze twee in het Baarnse gemeente
wapen prijkt, totdat journalist Hans Bronkhorst,
onderzoeker van de vroege geschiedenis van

Baarn, in 2002 een ontdekking deed, die het
juiste antwoord opleverde. Hij vond in het
Utrechtse Archief een Baarnse akte uit 1464.
Dat document behelst een akkoord tussen het
stadsbestuur van Baarn en het kapittel van Sint
Jan te Utrecht. Aan de akte hangt volgens de
tekst het zegel van de stad Baarn: vanwege bur-
gemeyster, scepene, raet ende gemene bueren
van Baern onser stat segel.

Op het bewuste zegel zien we een zittende
gemijterde bisschop, die in zijn linkerhand een
kromstaf vasthoudt en de rechterhand zege
nend opheft. Bij zijn rechtervoet zijn drie gesta
pelde bollen te zien. Rondom deze afbeelding
staat de Latijnse tekst Sigillum Civitatis Barensis
Traiectensis diocesis (Zegel van de stad Baarn in
het bisdom Utrecht).

Het gaat hier om Sint Nicolaas, want de drie
bollen verwijzen naar de legende die verhaalt
hoe deze ervoor zorgde dat drie dochters van
een verarmde koopman niet in de prostitutie
terechtkwamen. Hun vader had namelijk beslo
ten om zijn dochters op deze wijze hun bruids
schat te laten verdienen. Nicolaas voorkwam
dit, want hij gooide drie nachten achtereen een
buidel met geld bij hen naar binnen. Deze bui
dels werden later in de afbeeldingen van Sint
Nicolaas als gouden bollen weergegeven.

Dat de middeleeuwse kerk op de Brink van
Baarn vóór de Reformatie Sint-Nicolaaskerk
heette, versterkt deze conclusie nog. Wapen en
kerk verwijzen naar het feit dat Sint Nicolaas al
eeuwenlang de beschermheilige is van ieder die
met een schip vaart. Vandaar dat vele plaatsen
aan zeeën en rivieren over een Sint-
Nicolaaskerk of-kapel beschikken. En Baarn aan
de Eem dus ook.

282 TVE 29e jrg. 2011



Stadszegel van Baavn van 1464 uit het Utrechts Archief
(foto Hans Bronkhorst).

Man en paard
Toch heeft Sint Nicolaas niet altijd in het wapen
van Baarn gestaan. Toen in 1857 de dorpen
Baarn en De Vuursche to t één gemeente wer
den samengevoegd, vond men dat er een nieuw
gemeentewapen moest komen. Pas in 1866
stelde burgemeester mr. J.C.G.C. Laan de kwes
tie in de gemeenteraad aan de orde en toonde
een tekening van een nieuw gemeentewapen,
voorstellende een Romeinse slaaf die een stei-
gerend paard in toom probeert te houden. Een
goede vriendin van de burgemeester, vrouwe
Hulft-barones Taets van Amerongen, had de
afbeelding gekopieerd naar een Duitse beelden
groep. De brave gemeenteraad ging akkoord en
men besloot de koning te verzoeken om Baarn
voortaan dit wapen te laten voeren.

Het paard werd in zilver, de slaaf in goud en
het schild in blauw afgebeeld. De spreuk luidde:
Vis temperata fortior (Beteugelde kracht is ster
ker) en het geheel werd gedekt door een goud
kleurige kroon. Op 5 maart 1867 werd het nieu
we wapen bij Koninklijk Besluit een fe it en daar
mee leek Sint Nicolaas voorgoed uit het Baarnse
wapen verdwenen.

Pro-rooms-katholiek voorstel
In 1939 kwamen B. en W. met het voorstel
om het oude wapen in ere te herstellen. Het
zou er als vo lgt moeten uitzien: Een blauw
schild, beladen met een bisschop, gezeten in
een middeleeuwse armzetel, de linkerhand een
kromstaf dragend, de rechter opheffend met

-Jill
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Wapen van Baarn inde gevel van het gemeentehuis aan
de Laarstraat (foto auteur).

de binnenzijde naar voren gekeerd, alles van
goud.

De overeenkomst met het wapen op het
Baarnse stadzegel van 1464 is frappant! Alleen
de drie vergulde bollen worden niet genoemd.
Hoe B. en W. aan deze omschrijving kwamen, is
mij niet bekend. Door de Tweede Wereldoorlog
en de nasleep ervan bleef het voorstel echter
liggen, to tdat in 1961 het katholieke (!) raadslid
Peters de zaak weer aan het rollen bracht.

Hij betoogde dat het voorstel in 1866 door de
raad was gejaagd en dat bovendien een mansfi
guur in zwembroek in een wapenschild niet
thuishoort, ergo dat Sint Nicolaas moest terug
keren. Andere raadsleden memoreerden, dat
Sint Nicolaas reeds lang volledig genationaliseerd
is, een nog sterker argument om het oude wa
pen weer in te voeren.

Het zou echter to t 1969 duren, voordat Sint
Nicolaas, niet zittend maar staand, terugkeerde
in het wapen van Baarn, overigens zonder de
drie vergulde bollen.
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Neanderthalers in de regio
Paleogeografïsche ontwikkeling en
bewoningsdynamiek tussen Vecht en Eem

Sander Koopman, Anton Cruysheer en A rtur Pfeifer

De ruimtelijke, landschappelijke en geologische ontwikkeling van het Gooi door de
tijd heen, ook wel paleogeografe genoemd, en de integratie hiervan met de
archeologie is nog niet eerder beschreven op het schaalniveau van de regio.
Uitzondering hierop vormt de serie artikelen van Ben Walet, die samengesteld zijn
weergegeven in ‘De Steentijd van het Gooi’ (2008). Dit artikel heeft tot doel een
beschrijving te geven van de paleogeografïsche ontwikkeling van het gebied tussen
Vecht en Eem in samenhang met de bewoningsgeschiedenis, voor de periode eind
Saalien, Eemien, Weichselien en Holoceen. Het onderzoek is qua beeldmateriaal en
primaire focus ingeperkt tot drie momentopnames van tijdperken die relatief weinig
zijn onderzocht Hiertoe zijn van het eind van het Saalien, van het begin van het
Holoceen (11.500 - heden) en van de Middeleeuwen rond het jaar 1000,
paleogeografïsche kaarten vervaardigd, voorzien van een toelichting. De kaart van
het einde van het Saalien is opgenomen in dit artikel. De kaarten van het begin van
het Holoceen en van de Middeleeuwen zullen in een volgende publicatie worden
gepresenteerd. Bij het vervaardigen van de kaarten hebben veldwaarnemingen een
belangrijke rol gespeeld. Dit betreft enerzijds vondstmeldingen en anderzijds
waarnemingen in bouwputten en andere ontsluitingen voor de geologische
informatie. Om zowel het geologische als archeologische beeld te completeren zijn
ten behoeve van dit artikel lokaal enkele grondboringen gezet en is gebruik gemaakt
van bestaande literatuur. Afbeelding 1 geeft ter verduidelijking een overzicht van de
geologische en archeologische tijdschalen.

Pre-Saalien, Saalien landschapsevolutie en
de oudste vondsten in de regio

De oudste vondsten in de regio
Hoe oud precies de oudste vondsten (kunnen)
zijn in het gebied tussen Vecht en Eem is niet
duidelijk. Recent zijn er te Woerden uit een
zandzuigput bewerkte vuurstenen naar boven
gekomen die naar het schijnt 370.000 to t zelfs
600.000 jaar oud zijn. In Engeland zijn vondsten
gedaan die zelfs nog ouder zijn: 700.000 jaar
oud. In Italië zijn te Ceprano vondsten gedaan

van tussen de 800.000 - 900.000 jaar oud en
een paar jaar geleden werd de aandacht van de
wereld nog getrokken door de ‘onmogelijke’
vondst van een complete schedel in Dmanisi
(Georgië) van een mensachtige van maar liefst
circa 1,8 miljoen jaar oud, het oudste fossiel van
een Homo erectus dat buiten Afrika is gevonden
(zie de site aan het eind van de literatuurlijst).
Of het hier dan gaat om de Homo habilis of Ho
mo ergaster is niet duidelijk. Men houdt het dan
ook maar op de Homo georgicus. Sowieso is van
deze vroege perioden van de mens nog veel on-
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1. Periodentabel voor Geologie en Archeologie (Bron: IDDS Archeologie).

1 ooo

1 .5 0 0  -

2 000 -

3 .0 0 0  -

4 .0 0 0  -

5 .0 0 0

6.000

7 0 0 0

8 000

9 .0 0 0

10.000

1 5 .0 0 0

20.000

3 0 .0 0 0

4 0 0 0 0

5 0 .0 0 0

75  0 0 0

100.000

1 2 5 .0 0 0

1 5 0 .0 0 0

200.000

2 5 0 .0 0 0

GEOLOGISCHE PERIODEN

gem. ju l
gem. ju l
gem. ju l

| gem. ju l

temp. >.15°C
temp. 10-15°C
temp. 5-10°C
temp. < 5°C

S uba tlan ticum

S ubboreaal

Atlanticum

Boreaal

Preboreaal
LATE DRYAS ST

_ /  VROEGE
~ \  OBYASST

ARCH.
PER.

I - LU

ROM
TIJD

UZER-
TIJD

DENEKM1P 1ST.

HENGELO 1ST

:
MOERSHOOFÜ i$T.

BR0RUP 1ST.

AMERSFOORT 1ST.

Eemien

STAOlAAL III

BANTEGA 1ST

STADIAALII

HOOGEVEEN 1ST.

N ieuw e tijd
1500-heden

M idde leeuw en
450-1500_______

Late-M idde leeuw en

Vroege-M idde leeuw en

{R om einse  tijd
| l 2  v o o r  C hr. - 450 na Chr.

La a t-R om e inse t ijd

M id de n-R om ein se tijd

V roe g-R om e in se  tijd

M id de n-IJze rtijd

V roe ge -IJze rtijd

j  B ro n s tijd
12000-800 v o o r Chr.

La te -B ro n s tijd

M id d e n -B ro n s tijd

V ro e g e -B ro n s tijd

L a a t-N e o lith icu m

M id de n-N eo lith icum

V roe g-N eo lith icum

La a t-M eso lith icu m

M id de n-M eso lith icum

V roe g-M eso lith icum

1850-heden
1650-1850
1500-1650

1050-1500
1250-1500
1050-1250

450-1050
900-1050
725-900
525-725
450-525

270-450
350-450
270-350

70-270
150-270
70-150

12 v o o r  C hr. - 70 na Chr.
25-70
12 voor C hr - 25 na Chr.

250-12 v o o r  Chr.

500-250 v o o r  Chr.

800-500 v o o r  C hr.

1100-800 v o o r  Chr.

1800-1100 v o o r  Chr.
1500-1100 voor Chr.
1800-1500 voor Chr.

2000-1800 v o o r Chr.

jN e o lith ic u m
15300-2000 v o o r Chr.

2850-2000 v o o r  C hr.
2450-2000 voor Chr
2850-2450 voor Chr.

4200-2850 v o o r  C hr.
3400-2850 voor Chr.
4200-3400 voor Chr.

5000-4200 v o o r  C hr.
4900-4200 voor Chr.
5300-4900 voor Chr.

JM e so lith icu m
135.000-4900 v o o r  Chr.

6450-4900 v o o r  Chr.

7100-6450 v o o r Chr.

8800-7100 v o o r  Chr.

P a le o lith icu m
’ <300.000-8800 v o o r  C hr

Laa t-P a leo lith icum

M id de n-P a leo lith icum

V roe g-P a leo lith icum

35.000- 8800 vo o r Chr.
18 000-8800 voor Chr.
35.000- 18 000 voor Chr.

300.000- 35.000 v o o r  Chr.

< 300.000 v o o r Chr.
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2. Formatie van Peize en Waalre m et kenmerkende
blauwgrijze kleilagen, afgewisseld door banden kw arts-
rijk  zand (fo t oS.  Koopman).
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3. Sm eltwaterafzettingen, Ceintuurbaan te Bussum
(fo to  5. Koopman).
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bekend en kan elke nieuwe vondst weer een an
der licht werpen op de menselijke ontstaansge
schiedenis, wat wordt beklemtoond door de
vondst uit Dmanisi. Bij de vondsten uit Woerden
gaat het in ieder geval om de voorloper van de
Neanderthaler: de Homo heidelbergensis. Deze
vondsten komen vanaf een diepte van circa 35
meter uit afzettingen van de Formatie van
Sterksel. Door stuwingen van het landschap in
de voorlaatste ijstijd kunnen vondsten aan de
oppervlakte komen te liggen die voorheen op
grote diepte lagen.

In Nederland zijn op slechts drie locaties rela
tief grote concentraties van bewerkte vuurste
nen van Neanderthalers aan de oppervlakte ge
vonden, te weten Mander (Overijssel), Assen en
het Gooi. Oude(re) vondsten zoals in Woerden
zijn in principe mogelijk, maar zullen vermoede
lijk dan vooral aangetroffen kunnen worden in
tijdelijke ontsluitingen in de kern van de stuw
wallen zoals bij ploegwerkzaamheden, heideaf-
plaggingen, bij aanleg van bouwputten of uit
zandzuigactiviteiten in bijvoorbeeld het Flevo-
meer.

De oudste opgestuwde lagen in het Gooi die
nabij de oppervlakte liggen, betreffen de forma
ties van Peize en Waalre ter hoogte van de lijn
Blaricum-Laren. Deze formaties hebben een ou
derdom van circa één miljoen jaar, maar zijn
vooralsnog vondstloos. Gestuwde formaties
waaruit wel vondsten zijn gedaan in het Gooi,
betreffen die van Urk en Sterksel en hebben een
ouderdom van circa 500.000 to t 150.000 jaar. In
rivierafzettingen van de formatie van Urk zijn
vondsten gedaan die worden geplaatst in de zo

geheten Rhenen Industrie met een waarschijnlij
ke ouderdom van circa 250.000-200.000 jaar. De
vondsten uit deze formatie, die stammen uit
een periode waarin de heuvels van het Gooi nog
niet bestonden, gelden daardoor als de oudste
vondsten van de regio.

Plekken waar de formaties van Urk en Sterk
sel voorkomen, zijn onder meer aangetroffen in
enkele bouwputten in het centrum van Hilver
sum, de oostkant van de Westerheide, het noor
delijk deel van de Zuiderheide, de Tafelberghei
de, Blaricummerheide en de Hoorneboegse hei
de. De enkele vondsten die hier zijn gedaan, be
treffen alle door het smeltwater van de gletsjers
meegevoerd materiaal. De horizontale verplaat
sing van de formaties in de ondergrond is vanuit
de glaciale bekkens maximaal enkele kilometers
geweest en aan de distale zijde1 van de stuw
wallen stukken minder, eerder enkele tientallen
to t honderden meters.

Dit betekent dat het vondstmateriaal van de
Neanderthalers (Formatie van Urk) en wie weet
(toekomstige) vondsten van de Homo heidelber
gensis (Formatie van Sterksel) in de regio be
hoorlijk plaatseigen is, dat wil zeggen ter plaat
se achtergebleven en niet van elders aange
voerd. De oudste vondsten van het Corversbos
uit de Formatie van Urk betreffen dan ook
slechts beperkt verplaatst materiaal in smeltwa-
terafzettingen. Dit is ook de oorzaak dat de
vondsten zowel de grotere (zwaardere) stuk
ken als de kleinere (lichtere) afslagen op een be
perkt oppervlak bij elkaar gevonden zijn.
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4- Kleine delta in voormalig ijssmeltwatermeer, Jordaan
te Laren. De banding toont een seizoensgelaagdheid
(foto S. Koopman).

Het landschap in het Pre-Saalien
Vóór de koude fase van het Saalien zich aan
diende, behoorde het gebied tussen Vecht en
Eem to t het deltagebied van de Eridanosrivier,
met brongebied in het oosten en noorden van
Europa, en het Maas-Rijnsysteem. In de tijd
spanne van zo’n één miljoen jaar geleden tot
160.000 jaar geleden evolueerde het sedimenta-
tiemilieu geleidelijk van een kustnabije (pro)
delta naar een volledig continentaal fluviatiel2
systeem met rivierafzettingen. De oudste afzet
tingen die we in het Gooi tegenkomen, behoren
zoals hierboven aangegeven to t de Formaties
van Peize en Waalre, met een geschatte ouder
dom van zo'n één miljoen jaar. Beide formaties
komen voor in het Gooi, hetgeen aantoont dat
de regio geruime tijd in het grensgebied tussen
de oostelijke en zuidelijke riviersystemen heeft
gelegen. In diverse ontsluitingen aan de oostzij
de van de stuwwal van Laren-Blaricum zijn deze
formaties aangetroffen met diverse faciësty-
pen3 (afbeelding 2).

De sedimenten bestaan uit witte, kwartsrijke
zanden, soms wat bonter van kleur (Formatie
van Waalre), afgewisseld met blauwgrijze kleila
gen, en komen geregeld voor zowel in flaserge-
laagdheid (scheefgelaagd zand dat plaatselijk
kleilaagjes bevat) als wavy bedding (afwisseling
van dunne klei- en zandlaagjes). Dit wijst op een
wisselende mariene4 en fluviatiele invloed. Dikke
pakketten zand werden vooral afgezet bij grote
re rivierafvoer. Onder condities van stagnerende
rivierafvoer en langer durende dominante marie
ne invloed (waddenmilieu) zijn tot enkele tiental

5. Saalien keileem (boven het midden) met daaronder
fluvioglaciale afzettingen in deltafaciës, Erfgooiers-
straat te Hilversum (foto S. Koopman).
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len centimeters dikke kleilagen afgezet. Sequen
ties van dunne kleilaagjes afgewisseld door dun
ne zandlaagjes duiden op getijdencycli in de
buurt van de monding van een rivier.

Tegen het Midden-Pleistoceen (465.000-
128.000 jaar geleden) kwam de regio definitief
verder van de kustlijn te liggen en werden uit
sluitend fluviatiele sedimenten afgezet. Deze
behoren tot de Formaties van Sterksel en Urk.
In beide formaties komen zowel kleilagen als
ook dikke pakketten zeer grof zand en grind
voor, hetgeen een afwisselend voorkomen van
meanderende en vlechtende5 riviersystemen
aannemelijk maakt. Vlak voor de aanvang van
de Saalien ijsbedekking bestond het landschap
in de regio dus uit een vlechtende rivierenvlakte
van het Rijn-Maassysteem. Hierdoor komt het
ook dat op de Gooise heidegebieden met regel
maat pakketten grind worden aangetroffen en
dat er nog niet zo lang geleden ook -  naast
leem en zand -  grind werd gewonnen.

Het Saalien: werking van ijs en smeltwater
Tijdens de koudste fase van het Saalien,
corresponderend met MIS-66, bereikte het
landijs ook de regio en bedekte het gebied ten
oosten en ten noorden van het Gooi. Tijdens
verschillende stuwingsfasen, minimaal twee,
zijn toen de Gooise stuwwallen gevormd.
Tijdens de eerste fase werden de stuwwallen
van Hilversum, Hollandse Rading, Baarn en
waarschijnlijk ook Muiderberg gevormd.
Mogelijk is tijdens deze fase ook het noordelijk
deel van de stuwwal Huizen-Blaricum ontstaan.
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6. Paleogeografische kaart van het eind Saalien, zo'n 130.000 jaar geleden.

De eerste stuwingsfase reikte to t maximaal zo'n
50 meter diepte en stuwde sedimenten op uit
de Formaties van Urk en Sterksel. Tijdens en na
de stuwing traden smeltfasen op waarbij sterke
erosie van de stuwwallen optrad en op grote
schaal zogeheten sandrafzettingen
(smeltwaterafzettingen) zijn gedeponeerd. Als
gevolg daarvan vertonen de stuwwallen uit de
eerste fase een sterk versneden morfologie,
ontstaan door afvoer van ijssmeltwater via
dalen door de stuwwallen heen. Onder meer
onder de Aardjesberg loopt zo'n dal, opgevuld
met minimaal 15 meter smeltwaterafzettingen.
Daarnaast vinden we nog enkele dalen ten
zuidoosten van Hilversum en ten westen en.ten
oosten van Muiderberg. Waarschijnlijk is ook de
sandrvlakte van Bussum (afbeelding 3)
grotendeels gedurende en/of na de eerste
stuwingsfase ontstaan. De morfologie van het
zuidoosten van Bussum toont de vorm van een
fandelta (een kegelvormige delta, op het land
afgezet) met de apex7 ten zuidoosten van
Bussum. Daar is nu echter geen laagte te zien in
de stuwwal waar het smeltwater doorheen
gekomen zou kunnen zijn. Het lijkt er dan ook
op dat het bijbehorende ijssmeltwaterdal
verdwenen is tijdens de tweede stuwingsfase.
Daarnaast is het ook goed mogelijk dat de
‘schouders’ van een eventueel dal later
verdwenen zijn door erosie. Het landijs rukte
tijdens de tweede stuwingsfase nogmaals op en
vormde de stuwwalboog Laren-Blaricum-
Huizerhoogt.

Ouderdom archeologische vondsten

• 58.000 - 28.ooojaar
/SS»( ) 128.000 -116.000 jaar

O 250.000 - 200.000 jaar

m Open water m Glaciaal bekken

Stroomgordel m Keileemplateau

m Perimarien gebied Stuwwal

m Veen m Vlakte van vlechtende rivieren

Stuifzand firn
111X1 Landijs

(lage) Dekzandduinen - ► Stroomrichting Maas-Rijn systeem

Dekzandvlakte - ► Stroomrichting smeltwater

Smeltwaterwaaier _ ► Terugtrekkend landijs

De tweede stuwingsfase reikte duidelijk die
per dan de eerste: zo'n 70-80 meter, als gevolg
waarvan in deze fase ook de Formaties van Pei-
ze en Waalre (zie afbeelding 2) zijn meege
stuwd. De uit deze fase resulterende heuvels
zijn gemiddeld ook hoger (toppen 25-30 meter
+ NAP) dan de heuvels uit de eerste stuwingsfa
se (toppen 15-25 meter +NAP). Tijdens deze fase
overreed het landijs eerder gevormde smeltwa
terafzettingen en werd waarschijnlijk ook het
keileemplateau van de Aardjesberg en Hilver-
sum-Noord gevormd. Het is onduidelijk of er
een derde hoofdfase is geweest in het Gooi.
Vroeger werd dit wel vermoed, maar op basis
van de veldwaarnemingen van de afgelopen ja-
ren zijn hier geen overtuigende aanwijzingen
voor.

Tijdens de smeltfasen werden tussen de
stuwwallen en de ijsrand op diverse plekken zo
geheten kame-afzettingen gevormd. Deze zijn
afgezet in een milieu met stagnerend water, en
bevatten bijvoorbeeld delta's, kleilagen en on
duidelijk gelaagde zanden. Zulke afzettingen
vinden we in een zoom ten oosten van de stuw
wal van Hilversum en ten oosten van de stuw
wal van Laren-Blaricum (afbeelding 4).

Op diverse plekken zijn er aanwijzingen voor
(kleinschalige) fluctuaties in de ijsbedekking. In
het centrum van Hilversum vinden we bijvoor
beeld op meerdere plekken gestuwde bekken-
afzettingen, en aan de Erfgooiersstraat in Hilver
sum zijn gestuwde en daarna overreden smelt
waterafzettingen aangetroffen (afbeelding 5).
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7- Reconstructie van de kustlijn (rode lijn) tijdens het
Eemien; stuwwallenreeks (bruin) en Eemzee (blauw)
(ondergrond: googlemaps.com).
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Na de tweede stuwingsfase trok het landijs zich
definitief terug en vond de overgang plaats naar
het Eemien (zo’n 130.000-115.000 jaar geleden).
Deze periode betrof een zogeheten interglaci-
aal -  een relatief warme periode tussen twee
glacialen (ijstijden), waarin de gemiddelde tem
peratuur een paar graden boven de huidige
temperatuur lag en dus geschikt was voor men
selijke bewoning.

Paleogeografie aan het einde van het Saalien
Het geheel van ijsbewegingen, de erosie en se
dimentatie door smeltwater hadden aan het
eind van het Saalien een complexe voetafdruk
achtergelaten in het landschap van Gooi en
Vechtstreek. In zijn algemeenheid is het regio
nale landschap rond die tijd te duiden als een
postglaciaal landschap, in de basis gemodel
leerd door landijs, met overvloedig aanwezig af
smeltend ijs en smeltwater. Hedendaagse ana
logieën van dit landschap vinden we in gebie
den als Spitsbergen, Groenland en Alaska.

Het Gooi en het Eemland zullen aan het eind
van het Saalien nog geruime tijd onder invloed
van het terugtrekkende ijs hebben verkeerd,

S. Laag duin in leemhoudend dek zand, Larenseweg te
Hilversum; bij het troffelhandvat is het Saalien paleo-
oppervlak zichtbaar (foto S. Koopman).

waarbij glaciolacustriene8 en kameafzettingen
zijn gevormd op plekken waar het smeltwater
stagneerde. Tijdens het definitief afsmelten van
het ijs stroomde het smeltwater eerst in zuid
westelijke richting weg door dalen tussen de
stuwwallen van Hilversum, Hooge Vuursche en
Baarn. Daarnaast was er waarschijnlijk ook af
watering ten westen en oosten van Muider-
berg. De Aardjesberg bij Hilversum was aan het
eind van het Saalien een hoog, zodat daar, in te
genstelling tot eerdere momenten, geen groot
schalige afwatering meer plaatsvond. Het
smeltwater kwam uiteindelijk uit in de riviertak-
ken van het Maas-Rijnsysteem, die aan het eind
van het Saalien door het uiterste zuidwesten
van het onderzoeksgebied stroomden. Later tij
dens de afsmeltfase vond ook afwatering plaats
naar het noorden, waar zich in de glaciale bek
kens omvangrijke meren vormden. Landschap
pelijk gezien bestond de regio aan het einde van
het Saalien van oost naar west uit:
-  ter plaatse van het Eemland en het oosten

van het Gooi een glaciaal bekken (een diepe
‘kuil’ ontstaan door het gewicht van het
gletsjerijs met stagnerend en afsmeltend ijs),
met plaatselijk vorming van meren;

-  ter plaatse van het Gooi en bij Muiderberg
een landschap met meerdere heuvelruggen,
op verschillende plaatsen gescheiden door
relatief diepe ijssmeltwaterdalen. Het
resterende smeltwater stroomde via deze
dalen naar het zuidwesten weg; tussen de
heuvelruggen in als een opvallende hoogte
het keileemplateau van de Aardjesberg en
Hilversum-Noord;
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9- Hedendaags analogon van duin op afb. 8: een laag
koepelduintje (voorgrond) in het stuifzandgebied bij 't
Bluk, Zuiderheide.

•’ t f c ' - "

.

-  westelijk van het Gooi, ter hoogte van
Ankeveen, ’s-Graveland, Kortenhoef en
Loosdrecht, bestond het landschap uit een
naar het west-zuidwesten hellende kale
vlakte bestaande uit zand en grind, waar het
smeltwater in talloze ondiepe en sterk
mobiele geulen wegstroomde;

-  naar het west-zuidwesten toe, in het latere
Vechtstreekgebied richting Nederhorst den
Berg, Nigtevecht, Vreeland en Loenen, ging
deze vlakte geleidelijk over in de vlechtende
riviervlakte van het Maas-Rijnsysteem.

De hoogteverschillen in dit postglaciale
landschap waren aanmerkelijk groter dan nu.
De dalen tussen de stuwwallen waren enkele
meters to t soms wel 15 meter dieper dan nu. Dit
blijkt bijvoorbeeld uit diverse boringen tussen
Hilversum, Baarn en Soest en uit
bouwputwaarnemingen te Hilversum, Blaricum
en Baarn. In het Eemland lag het maaiveld,
gevormd door de bodem van het al deels
opgevulde glaciale bekken, bijna 35 meter lager
dan nu. De smeltwatervlakte ten westen van
het Gooi, overgaand in de riviervlakte van Maas
en Rijn, liep af to t 10 to t 15 meter beneden het
huidige maaiveld. Eerder onderzoek heeft
aangetoond dat stuwwallen direct to t 20%
inzakken (relaxatie) als de ondersteunende/
stuwende werking van het landijs wegvalt.
Grondradaronderzoek op de Veluwe liet boven
dien zien dat 15-20 m oppervlakteverlaging
(denudatie) heeft plaatsgevonden, grotendeels
tijdens het Weichselien. Ook de Gooise

10. Spreidingskaart waarnemingen Laag van Usselo
(kruisjes) in het Gooi (ondergrond: googlemaps.com).
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stuwwallen vertonen kenmerken die wijzen op
sterke Weichselien denudatie. De maximale
hoogteverschillen tussen de stuwwaltoppen en
de lager gelegen gebieden bedroegen aldus
zo’n 75 to t 100 meter, tegen zo'n 30 tot 35
meter nu (afbeelding 6).

Landschapsevolutie tijdens Eemien en
Weichselien

Het warmere Eemien
Bij aanvang van de warmere periode van het Ee
mien lag er in de regio aldus een reliëfrijk land
schap met een glaciaal bekken, diverse stuw
wallen met dalen ertussen, en een vlakte van
smeltwaterafzettingen, naar het zuidwesten
toe geleidelijk overgaand in de riviervlakte van
het Rijn-Maassysteem. De invloedssfeer van dit
riviersysteem, dat gedurende het Saalien ge
functioneerd heeft als ijsrandrivier, trok zich ge
durende het Eemien terug naar het zuidwesten.
In het grootste deel van het aandachtsgebied
vond in het Eemien dan ook geen sedimentatie
plaats. Het Eemland vormt hierop een uitzonde-
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11. Laag van Usselo, Wilhelminalaan te Naarden (zie
donkere band bovenin) (foto S. Koopman).
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ring. Tijdens het Eemien stond de zeespiegel
rond of iets boven het huidige niveau en de zee
bedekte een groot gedeelte van het huidige
Eemland. De kustlijn volgde de contouren van
het glaciale bekken en liep vanaf de noordoost-
punt van Huizen naar het zuiden, tussen de
Wakkerendijk en de A27, en boog vervolgens bij
Baarn af naar het oosten9. Tijdens de Eemien
transgressie10 is een pakket mariene kleien en
zanden afgezet van maximaal zo'n 20 meter dik.

Het westelijk deel van het aandachtsgebied
kwam niet onder mariene invloed. De
(geërodeerde) stuwwallen tussen Muiden en
het Gooi lagen dusdanig hoog (huidige ligging:
top stuwwallen enkele meters beneden NAP
versus zo'n 14 meter -NAP voor de top van de
Eemien afzettingen), dat de kustlijn ten noor
den van de stuwwallen bleef en vanaf Huizen in
een boog via Almere naar het oosten van Am
sterdam liep (afbeelding 7). Vanwege de stijgen
de temperatuur tijdens het Eemien rukte de ve
getatie op naar het noorden. Eerst kwamen

12. Rendier, een van de voedselbronnen van de Neander
thalers (tekening Ben Walet).

mossen, grassen en soorten als kruipwilg en
berk, al gauw gevolgd door vele andere boom
soorten. De hogere gronden in het onderzoeks
gebied waren dan ook tijdens het Eemien be
groeid, zeer waarschijnlijk met bos, dan wel met
een parkachtig bos. De voornaamste soorten in
deze bossen waren eik, linde, zwarte els, haag-
beuk, taxus, hazelaar, berk en den.

Door de begroeiing en vanwege de afwezig
heid van grote rivieren in de regio, kwamen de
geologische processen op de hogere gronden
praktisch to t stilstand, en zijn er uit die tijd geen
afzettingen bekend. Wel moet er bodemvor-
ming zijn opgetreden, maar hiervan zijn (voor
zover bekend bij de auteurs) to t nu toe nog
geen overblijfselen gevonden. De bodemprofie
len zijn door de Weichselien denudatie volledig
verdwenen. In lager gelegen gebieden, onder
meer op begraven stuwwalflanken en op de ma
riene Eemien afzettingen, zijn veenpakketten
(Formatie van Woudenberg) en oude bodemla
gen bedekt met jongere afzettingen aange
troffen. Deze zijn echter uitsluitend uit boringen
bekend11.

Het Weichselien: een nieuwe ijstijd
Het Weichselien was het tijdvak waarin de Ne
anderthalers voor het laatst voorkwamen in Eu
ropa. De toenmalige bewoners leefden in een
periode waarin het, na het warme Eemien, aan
zienlijk kouder werd en de zeespiegel daalde.
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13- Kenmerken bewerkte vuursteen. A: slagbult, B: slaggolven, O slagpunt, D:
restant slagvlak, E: radiale stralen, F: slaglitteken óf ‘vlaggetje’, C: cortex, H: dorsaalnegatieven, I: dorsaalribben.

Vent raai

Proximate deel

Mediale deel

Distale deel

Dorsaal

Tijdens de koudste fasen van het Weichselien
verdween de vegetatie grotendeels en kregen
periglaciale processen'2 de overhand. Harde
winden zorgden voor de afzetting van dekzand
in vrijwel de gehele regio. Daarnaast werden lo
kaal afzettingen gevormd door sneeuwsmelt-
water. Alleen op de stuwwallen is geen dekzand
afgezet. Op de stuwwallen trad juist erosie op
veroorzaakt door harde wind (zie ook afbeel
ding 19) en door het afstromen van sneeuw-
smeltwater over de flanken van de stuwwallen.
Dit heeft geleid to t vlakke toppen op de stuw
wallen, en to t de vorming van droogdalen,
waarvan op de Westerheide en in de omgeving
van het Bikbergerbos mooie voorbeelden te vin
den zijn. Zeer lokaal zijn ook afzettingen aange
troffen die door solifluctie'3 beïnvloed zijn. In
het algemeen hebben de geologische proces
sen van het Weichselien geleid to t een sterke af-
vlakking van het reliëf. De vlakke toppen van de
stuwwallen, heel mooi waarneembaar op bij
voorbeeld de Blaricummerheide, zijn voor een
groot deel tijdens het Weichselien ontstaan.

Het dekzand is afgezet op verschillende mo
menten in het Weichselien, vooral tijdens het Ple-
niglaciaal (midden-Weichselien) en de Jonge
Dryas. De sedimenten uit het Pleniglaciaal be

staan uit leemhoudend dekzand: fijn zand afge-
wisseld met dunne leemlaagjes. Dat wijst op af
zetting onder relatief vochtige omstandig
heden, waarbij ook seizoenswisselingen een rol
hebben gespeeld. Het dekzand is veelal vlakge-
laagd, waaruit blijkt dat het is afgezet in grote
open vlakten bij hoge windsnelheden. Plaatselijk
zijn lage duinen aangetroffen (afbeelding 8), op
sommige plaatsen kwamen ook duinenvelden
voor. In april 2011 zijn bijvoorbeeld ter plaatse van
‘De Melkfabriek’ (Larenseweg, Hilversum) meer
dere duinen aangetroffen in het Pleniglaciaal
dekzand. Ook komen er in het lemig dekzand
nogal eens vorstwiggen of polygoonstructuren
voor, een aanwijzing voor perioden met extreme
koude. De aanwezigheid van duinen doet echter
vermoeden dat er op bepaalde momenten toch
op beperkte schaal vegetatie voorkwam in het
landschap. De meeste duinen zijn zogeheten
‘koepelduintjes’, een duinvorm die zich specifiek
ontwikkelt rondom met het zand meegroeiende
kruidachtige planten (afbeelding 9).

Het leemhoudend dekzand is middels een
veelal erosief contact'4 gescheiden van een op-
liggend pakket zandig dekzand. Op veel plaatsen
in het Gooi is onderin dit pakket zandig dekzand
de Laag van Usselo waargenomen, een bodem-
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14- Vuurstenen werktuig (schaaf) van een Neandertha
ler (128.000-116.000 jaar oud), gevonden in het Span-
derswoud, Hilversum.

laag uit het Allerod-interstadiaal (afbeel
ding 10; afbeelding 11). Tijdens deze iets warme
re periode bedekten uitgestrekte dennenbossen
de regio, en kon enige bodemvorming op gang
komen. Na het Allenad manifesteerde zich een
zeer markante periode in de geologische historie
van de regio. De Jonge Dryas brak aan. Dit tijd
vak duurde van zo'n 11.000 -10.000 jaar voor he
den. Tijdens deze relatief korte periode van felle
koude zorgden harde, zeer koude winden voor
grootschalige zandverplaatsing. In deze periode
werden vooral aan de oostkant van de stuwwal
len dikke pakketten zand afgezet. Op diverse
plekken in Blaricum is een zandpakket van twee
to t drie meter dik waargenomen bovenop de
Laag van Usselo, in Baarn op één plek zelfs vier
meter. Aan de westkant van het Gooi is de be
dekking over het algemeen dunner en bedraagt
daar gemiddeld één to t twee meter.

Het zandig dekzand komt als vlakgelaagd ty
pe voor, maar plaatselijk zijn ook grote duin-
complexen gevormd, zowel lengteduinen als
paraboolduinen. Een bekend voorbeeld is de
Lange Heul bij Bussum, een lengteduin waaron
der zich de Laag van Usselo bevindt. In de pol
ders bij Eemnes komt, verborgen onder het Ho
locene veen, ook zo'n duinencomplex voor met
een lengte van maar liefst zes kilometer en een
hoogte van twee to t drie meter. In het kader
van dit onderzoek werd ook duidelijk dat ‘De
Berg’ te Nederhorst den Berg eveneens een
stuifduin betreft en geen gestuwde hoogte, zo
als Muiderberg.

15. Mes van zwarte vuursteen, gevonden te Muiderberg
(foto A.T.E. Cruysheer).

Neanderthalers tussen Vecht en Eem

Nieuwe inzichten
Het Eemien en het Weichselien waren tijdvak
ken waarin de Neanderthalers voorkwamen in
Europa, waaronder in onze regio. Tegelijk met
de opkomende vegetatie tijdens het Eemien
kwamen het klein- en groot wild mee, zoals de
oeros, rendier, holenbeer, wolharige mammoet,
wolharige neushoorn, steppenneushoorn en
reuzenhert (afbeelding 12). Doordat deze dieren
de voornaamste voedselbronnen vormden van
de mensen uit die tijd, kwamen tegelijk met de
dieren ook de mensen terug in het landschap.
Zij kenden een nomadisch bestaan, leefden in
semipermanente onderkomens en reisden
waarschijnlijk met de seizoensgebonden migra
ties van het grootwild mee. Ze streken ook neer
in onze regio, waarschijnlijk door de plaatselijke
aanwezigheid van vuurstenen aan de oppervlak
te -  die bewerkt werden to t velerlei gereed
schappen (afbeelding 13). Deze gebruiksvoor
werpen van Neanderthalers kenmerken zich
door de zogenoemde Moustérien- en Levallois-
techniek. Hierbij worden vuursteenknollen voor
bewerkt om het gewenste werktuig te verkrij
gen. Deze methode leverde betere resultaten
op dan het daarvóór gepraktiseerde lukrake af
slaan van vuursteenschilfers, bekend onder de
naam Acheuléenwerktuigen. Bij het maken van
een Levallois-afslag ging het erom een zo groot
mogelijke regelmatige afslag uit een vuursteen
knol te slaan. De vuurstenen uit de regio tussen
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16. De Naarder Eng, Huizen, vindplaats van vele artefacten van kwartsiet, daarmee uniek in Nederland (fo to S. Koop
man).

Vecht en Eem, maar ook andere gesteenten -
zoals kwartsieten -  zijn afkomstig uit Scandina
vië en meegenomen door het landijs.

De mensen die zich gedurende het Eemien en
latere warmere perioden van het Weichselien
(116.000-11.500 jaar geleden) groepsgewijs op
hielden in het onderzoeksgebied, waren Nean
derthalers. Deze vroegere menssoort heeft ge
leefd in de periode 400.000-30.000 jaar gele
den, terwijl de huidige moderne mens zijn intre
de in Europa pas tussen de 45.000-40.000 jaar
geleden deed. Interessant is een stroom aan re
cente DNA-onderzoeken waaruit blijkt dat door
kruising van beide menssoorten in het verleden,
tegenwoordig in ieder mens tussen 1 en 4% van
het ‘Neanderthaler-DNA’ is terug te vinden,
vooral bij niet-Afrikanen: Europeanen, Chinezen
en Papoea’s. Iets wat to t voor kort nog voor on
mogelijk werd beschouwd op basis van ander
onderzoek, maar door verschillende onder-
zokers al wel werd vermoed. In die zin zijn de
Neanderthalers dus niet uitgestorven en leven
ze verder in een ieder van ons.

Het is nog niet precies duidelijk of de huidige
mens en de Neanderthaler rond de 40.000 jaar
geleden hebben gekruist, of dat dit langer gele
den is geweest, circa 100.000 jaar geleden. On
langs wees een nieuwe koolstofdaterings-
methode uit dat botten van een Neander
thalerkind, gevonden in de Kaukasus en to t nu

toe beschouwd als de jongste fossielen van Ne
anderthalers met een ouderdom van 29.000
jaar, in werkelijkheid 39.000 jaar oud waren. Een
recente ontdekking van een mogelijk laatste
bolwerk van de Neanderthalers ten westen van
het Oeralgebergte nabij de poolgrens wijst er
echter op dat Neanderthalers waarschijnlijk
toch langer hebben doorgeleefd dan die 39.000
jaar geleden, namelijk to t 34.000-31.000 jaar ge
leden. Lang was onduidelijk wat de precieze
oorzaak was voor het van het wereldtoneel ver
dwijnen van de Neanderthalers: ziekte, verdrin
ging door de moderne mens, klimaat, of een
combinatie van factoren. Lange tijd heerste de
(foutieve) veronderstelling dat de Neander
thalers niet zouden zijn opgewassen geweest
tegen de intelligente en hoogontwikkelde mo
derne mens toen deze zijn intrede in Europa
deed. Een onderzoek uit 2011 toont echter aan
dat de Neanderthalers vooral zijn verdwenen
door de wet van de grote aantallen: verdringing
door de moderne mens ten gevolge van een
verhouding van 10:1.

Verder groeit steeds meer het besef dat de
Neanderthalers geen brute of stumperige ho
lenmensen waren met grote knuppels en beren
vellen. Veeleer vormden ze een menstype dat
op veel vlakken ronduit superieur was aan de
huidige mens. Zo waren ze veel beter opgewas
sen tegen zware klimatologische omstandighe-
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V- Bijzondere vondsten van de ‘kwartsiet-vindplaats’
van de Naardereng uit de laatste actieve fase van de
Neanderthalers in Europa (fotoA.T.E. Cruysheer).

den, zo’n twee keer krachtiger, in de jacht opge
wassen tegen de grootste roofdieren en ook op
intellectueel gebied ontwikkeld. Ook is bewe
zen dat Neanderthalers begrafenisrituelen ken
den, muziekinstrumenten maakten (fluit), het
vuur beheersten, complexe gereedschappen
vervaardigden en over gemiddeld 10% meer her-
senvolume beschikten. Het hardnekkige, archa
ïsche beeld van de voorovergebogen Neander
thaler met lange haren en lange baard blijft ech
ter vreemd genoeg nog vaak gebruikt.

Aardig vanuit dit oogpunt is dat Gijs Vlamings,
erelid van de archeologische vrijwilligersafde-
ling Naerdincklant, zich jarenlang heeft bezigge
houden met de vraag of Neanderthalers moge
lijk ook vuurstenen hebben bewerkt vanuit een
kunstzinnig perspectief. Zijn vooronderstelling
van het voorkomen van figuratieve artefacten
op vuurstenen, is opmerkelijk. Vlamings heeft
hierover meerdere artikelen geschreven, zoals
naar aanleiding van een verkenning in 1990 in
een zandgroeve aan de Vredelaan te Laren. Het
vervaardigen van kunstzinnige objecten door
Neanderthalers zal zeker mogelijk zijn geweest.
Hoewel dit voor de Gooise vondsten nog niet
bewezen is, kan het evenmin worden uitgeslo
ten.

Het Gooi: een ideaal vestigingsgebied
Zoals kan worden afgeleid uit het verspreidings-
patroon van archeologische vondsten, werd
door groepen Neanderthalers het hele onder
zoeksgebied gebruikt, vooral het Gooi. Door de

18. Fossiele kaak van een poolhaas (foto A.T.E.
Cruysheer).

grote ouderdom in combinatie met het tijdelijke
karakter van hun verblijfplaatsen moeten we
onze kennis hoofdzakelijk baseren op losse
vondsten van bewerkte stenen. Als we kijken
naar de regio, dan is één werktuig bekend uit de
Vechtstreek, een fraai zwart gepatineerd vuur
stenen mes dat gevonden is op het strand te
Muiderberg (zie afbeelding 15). Alle overige
vondsten stammen uit het Gooi, vooral uit de
gemeenten Hilversum en Huizen. Een hoofdoor
zaak voor het voorkomen van de Neandertha
lers valt niet te geven, maar het zal gaan om
een samenstel van gunstige voorwaarden. De
belangrijkste is wel het (ruim) beschikbaar heb
ben van voedsel en water. Voedsel in de zin van
trekdieren zoals rendieren en water in de zin
van oppervlaktewater. Vooral plekken met een
lemige bodem, bijvoorbeeld het keileemplateau
van de Aardjesberg, of plekken waar kwel op
trad, zoals langs de randen van het Gooi, zullen
van belang zijn geweest.

Verder zullen de Neanderthalers wellicht ma
nieren hebben gevonden om regenwater op te
vangen en te bewaren en zullen ze zich met het
oog op visvangst, kleinwild en ander voedsel
(noten, fruit) hebben opgehouden langs de
vroegere kustlijn (zoals bij Muiderberg, waar
ook de hierboven beschreven vondst van een
vuurstenen mes is gedaan). Een andere zeer
gunstige voorwaarde was het aan de oppervlak
te voorkomen van vuursteen en andere ge
steenten die werden gebruikt voor het maken
van gereedschappen en jachtwapens
(afbeelding 14 en 15). Daarnaast zal het land-
schap zelf gunstige aspecten hebben gekend,
zoals niet te veel en niet te weinig bebossing.
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19. Af geplagd vlak op de Blaricummerheide (2011); zichtbaar is het voormalige oppervlak van een poolwoestijn (foto
5. Koopman).

Op wat meer open plekken, zoals in het Cor-
versbos het geval zal zijn geweest, konden de
Neanderthalers hun onderkomens oprichten.

Hoe deze onderkomens eruit hebben gezien,
is niet bekend. Te denken valt aan tentenkam
pen, bedekt met rendierhuiden. Of aan meer
stevige behuizingen van hout en wie weet
(boom)hutten. Als we er vanuit gaan dat de no
madische jagers-verzamelaars seizoensgebon
den, semipermanente onderkomens hadden, is
het goed mogelijk dat men telkens terugkeerde
naar dezelfde woonlocaties. Wat meer stevige,
vaste behuizingen liggen dan voor de hand,
maar het b lijft gissen. Vermoedelijk was het
Gooi gedurende de warmere (bewoonbare) pe
rioden bedekt met parkachtig bos, met diverse
open plekken en vanaf sommige plekken goede
uitzichtpunten op onder andere de trekdieren.
Deze trekdieren zullen een route gevolgd kun
nen hebben vanuit de richting van de Veluwe,
over de aantrekkelijke Gooise heuvelrug richting
de Noordzeevlakte, die in het Weichselien
droogstond en waarschijnlijk behoord heeft to t

de jacht-, bewonings- of migratiegebieden van
de jagende en verzamelende Neanderthalers.

Deze gedachte van Walet werd onlangs nog
bekrachtigd door de vondst van het eerste Nean
derthaler fossiel: een deel van een schedel met
kenmerkende oogkas, afkomstig uit de Noord
zee, voor de kust van Zeeland. Verder is het goed
voorstelbaar dat grazende kuddes zich opgehou
den hebben tegen de zoom van de Gooise heu
velrug, waaronder de huidige, lager gelegen
Vechtstreek. De gedachte aan jagende groepen
Neanderthalers dringt zich hierbij al snel op.

Bewoningsdynamiek en vondstversprei-
dingsgebied van de vroegste bewoners

Ten behoeve van dit artikel is een inventarisatie
gemaakt van Paleolithische vindplaatsen in de
regio tussen Vecht en Eem. De vindplaatsen zijn
aangegeven op de paleogeografische kaart eind
Saalien (zie afbeelding 6). De beschreven
vondstperioden zijn eenduidig onderverdeeld in

296 TVE 29e jrg. 2011



de volgende drie perioden: 250.000-200.000
jaar geleden, 128.000-116.000 jaar geleden (uit
de warmere, goed leefbare periode van het Ee-
mlen) en 58.000-28.000 jaar geleden. Zoals hier
boven beschreven valt niet uit te sluiten dat ge
durende korte klimaatoplevingen in het Weich-
selien Neanderthalers hebben rondgetrokken in
de regio tussen Vecht en Eem en dat een enkele
vondst toch uit die periode kan stammen. Dit
valt echter op basis van slagtechniek, archeolo
gische context of anderszins niet of nauwelijks
aan te geven, vandaar dat deze mogelijkheid
verder niet wordt besproken.

In het Gooi zijn to t nu toe twee duidelijke
vindplaatsen bekend en mogelijk een derde. Als
eerste is er de zeer bijzondere vondst van een
Neanderthalerkampement in het Corversbos te
Hilversum. De eerste vondsten zijn sinds 1969
door mevrouw Jonny Offerman-Heykens ge
daan op enkele akkers in het Corverbos en be
treffen vuurstenen schaven, (klingvormige) af
slagen, rugmessen, kernen, krabbers en andere
werktuigen en afslagen uit het Eemien. Doordat
er geen jacht- of slachtattributen zijn aange
troffen, zoals vuistbijlen, en gelet op het relatief
grote aantal schaven en een steker moeten de
bezigheden daarom van huishoudelijke aard zijn
geweest zijn. Op basis van het beperkte ver
spreidingsgebied van zowel werktuigen als af
slagen is het zeer waarschijnlijk dat de werktui
gen ter plekke zijn vervaardigd.

Uniek is een tweede grote vindplaats in het
Gooi, een ‘kwartsietvindplaats’ op de Naarder-
eng in de gemeente Huizen (afbeelding 16). De
ze nederzetting wordt zo aangeduid vanwege
de grote hoeveelheid (ca. 3.000 stuks) vond
sten van bewerkte kwartsiet en andere steen
soorten die zijn gevonden (afbeelding 17). Er
zijn vergelijkbare kwartsietvindplaaten uit het
Paleolithicum gedaan in het buitenland maar
nog nooit in Nederland, waardoor er de nodige
vragen bestaan. De ‘verse’ staat van de vond
sten leek aanvankelijk te wijzen op een jonge
datering zoals de Bronstijd, wat echter uitgeslo
ten is door onder meer het ontbreken van enig
aardewerk uit Neolithicum of jonger. De primi
tieve slagtechniek en het voorkomen van een

éénzijdig geslagen vuistbijl en andere typisch
Neanderthaler ‘gidsfossielen’ (zie afbeelding 18)
bewijzen een Paleolithische oorspong, uit de
laatste periode dat de Neanderthalers actief
waren in Europa (58.000-28.000 jaar geleden).
Nieuw onderzoek staat op stapel, zodat ver
moedelijk aanvullende inzichten zullen ont
staan. De in dit artikel getoonde vondsten vor
men hierbij een ‘tipje van de sluier’.

Bij de belangrijke en voor Neanderthalerbe-
grippen zeer recente vondsten dringt de vraag
zich op of de vondsten niet misschien van
‘moderne mensen’ afkomstig zijn. Deze hebben
immers gedurende enkele duizenden jaren te
gelijk met de Neanderthalers in Europa geleefd.
Vooralsnog wordt uitgegaan van een zeer late
Neanderthaler vindplaats, maar het is allerminst
uitgesloten dat het om een ‘Homo Sapiens Sa
piens' nederzetting gaat. Doordat er to t nu toe
géén aanwijzingen bestaan dat de moderne
mens in concurrentie heeft geleefd met de Ne
anderthalers, maar het wel bewezen is dat de
twee soorten met elkaar hebben gepaard, is het
zelfs mogelijk dat het om een gemengde neder
zetting gaat, dus van zowel Neanderthalers als
moderne mensen.

Een mogelijke derde nederzetting betreft de
locatie Aardjesberg en omgeving op de Wester-
heide, gemeente Hilversum. Door het hier aan
wezige keileemplateau zal hier oppervlaktewater
(drinkplaats) aanwezig zijn geweest. Bijzonder is
hier de vondst van een bladspitsfragment uit de
periode 58.000-28.000 jaar geleden. Deze blad-
spits betreft een zogenoemde ‘Jerzma-
nowice-type’, naar een belangrijke vindplaats in
Polen met een ouderdom van circa 38.500 jaar.
Een aantrekkelijke hypothese is dat dergelijke ty
pische bladspitsen ontstonden onder invloed van
contacten met de eerste vertegenwoordigers
van het huidige mensentype, die Midden-Europa
rond 40.000 jaar geleden bereikten. Naast de
hier besproken woonplaatsen zijn er uit het Pale
olithicum meerdere losse vondsten bekend, bij
voorbeeld van Bikbergen en omgeving, van de
Zuiderheide en van de Hoorneboegse heide.

Als we de vondsten uit het Paleolithicum
overzien die in de regio tussen Vecht en Eem
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zijn gevonden, dan kunnen, zoals hierboven be
schreven, in ieder geval twee nederzettingen
worden aangetoond en mogelijk een derde. De
meeste vondsten zijn gedaan in de gemeenten
Hilversum en Huizen en een enkele in de ge
meenten Blaricum en Muiderberg. Het is slechts
een kwestie van tijd of ook vondsten in de ge
meenten Naarden, Bussum, Baarn, Wijdemeren
en De Bilt zullen worden geïdentificeerd. De
vondsten dateren uit die tijdfasen, waar de tem
peratuur bewoning mogelijk maakte. De oudste
en door het landijs opgestuwde vondsten date
ren uit de periode 250.000-200.000 jaar gele
den, vervolgens na het ontstaan van de stuw
wallen gedurende de periode 128.000-116.000
jaar geleden (uit het Eemien) en uit de laatste
fase dat Neanderthalers - én de eerste fase dat
de moderne mens - in Europa actief waren:
58.000-28.000 jaar geleden. De regio van Gooi
en Vechtstreek vormt hiermee voor de archeo
logie ten aanzien van het Paleolithicum één van
de belangrijkste van Nederland.

Verantwoording

Veel inzichten uit dit artikel zijn het resultaat
van (soms jarenlange) onderzoeken van onder
meer vrijwilligers in de archeologie, en van vele
tientallen waarnemingen in ontsluitingen, voor
al bouwputten, maar ook afgeplagde vlakken
op de Gooise heide hebben recent bijzondere
vondsten opgeleverd (afbeelding 19). Met het
onderstaande (beperkte) literatuuroverzicht
wordt hieraan verantwoording gegeven. Ten
behoeve van het onderzoek zijn ook nadere ver
kenningen uitgevoerd, zoals enkele grondborin
gen en huisbezoeken bij specialisten op het ge
bied van archeologie en geologie. Bij enkele af-
stemavonden tussen de auteurs van dit artikel
werd duidelijk dat door een gezamenlijke kijk op
de materie vanuit de verschillende disciplines
(archeologie en geologie) to t nieuwe inzichten
kon worden gekomen.

Het artikel moet verder worden gezien als
‘best effort’ voor de stand van kennis op regio
nale schaal. Hierbij is geen volledigheid nage

streefd, maar is wel getracht een redelijk dek
kend overzicht te presenteren. Logischerwijs
zullen hierdoor sommige onderwerpen of plek
ken in de regio iets onderbelicht of juist overbe
licht zijn weergegeven. De auteurs hopen met
het artikel de interesse te hebben gewekt bij an
deren om meer te weten te komen over de di
verse onderwerpen die de revue zijn gepas
seerd, en indien van toepassing eigen waarne
mingen en vondstmeldingen door te geven.
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Noten

1. De zijde, het verst bij het ijs vandaan.
2. Onder invloed van/ontstaan door stromend water.
3. Het uiterlijk van een geologische afzetting.
4. Onder invloed van/ontstaan in de zee.
5. Vlechtend riviertype: riviertype met vele smalle en

ondiepe, beweeglijke geulen.
6. Marine Isotope Stage, internationale manier van

indelen van het Pleistoceen. Zie onder meer De
Mulder et al., 2003.

7. De plek waar een waterstroom begint met het vor
men van zijn delta.

8. Afzettingen gevormd in smeltwatermeren.
9. Kustlijnreconstructie op basis van boorgegevens

van TNO Geologische Dienst van Nederland.
10. Landinwaartse verplaatsing van de kustlijn, meest

al veroorzaakt door zeespiegelstijging.
11. Mondelinge mededeling dr. M. Bakker, TNO Geolo

gische Dienst van Nederland.
12. Geologische processen die optreden in een koud

klimaat, echter nog niet onder de invloed van land-
ijs.

13. Afschuiving van de bovenste lagen van de bodem,
veelal op een bevroren ondergrond in hellend ter
rein.

14. Na het afzetten van sediment is eerst erosie opge
treden alvorens de volgende sedimentlaag werd
afgezet.
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Een wereld vol verhalen

In memoriam Frits Le Coultre
Piet Leupen
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Open dag TVE1986 Eemnes. Fr/ts Le Coultre met dames van de Klepperman van Elleven. (foto E.A.M. Scheltema-Vriesendorp)

Op 22 augustus jl. overleed op negentigjarige
leeftijd Frits Le Coultre. Velen waren aanwezig
bij zijn afscheid in de Dorpskerk van Blaricum,
vier dagen later. Anneke, zijn vrouw, bedankte
de familieleden en vrienden schriftelijk voor hun
medeleven met een karakteristiek woord, waar
in zij aangaf waarom zij samen zich altijd zo
hadden ingezet voor de publieke zaak: Het ver
zetswerk dat we daarin deden, maakte ons vast
besloten om bij het herkrijgen van onze Vrijheid
(met een hoofdletter, PL) ons voluit in te zetten
voor de wederopbouw, voor een wereld waarin
voor ieder meer kansen zouden zijn en voor het
bestrijden van onrecht en aanmatiging. En ze
hebben allebei hun woord gehouden.

In deze aflevering van TVE willen we een mo
ment stilstaan bij Frits, omdat hij in de periode
1984-1995 een belangrijke rol gespeeld heeft in
de Stichting Tussen Vecht en Eem. Bij zijn aantre
den als voorzitter, in december 1984, erfde hij
een organisatie die nog maar kort daarvoor een
aantal interne moeilijkheden achter de rug had.

Hij wist samen met zijn bestuur de problemen
die er nog lagen, op te lossen en de stichting op
een vaste koers te zetten.

Frits was een bijzondere man, razend slim, vol
humor en gepokt en gemazeld in het besturen
van clubs als TVE. Hij hield er een groot netwerk
op na, dat voor een deel dat van zijn echtgeno
te, die burgemeester van Blaricum was, overlap
te. In het Gooi was hij bijzonder actief, bij de
Rijwielpadenvereniging, de Hilversumsche Golf
club en de Zeil- en Roeivereniging Naarden bij
voorbeeld. Daarnaast was hij ook nog jaren lang
kamprechter van de Koninklijke Nederlandsche
Roeibond en de internationale roeibond.

Deze opsomming is waarschijnlijk nog lang
niet uitputtend. Ik heb hem goed leren kennen
vanaf de jaren negentig, toen ik als vice-
voorzitter to t het bestuur van TVE was toege
treden. Ik bewonderde zijn stijl van vergaderen,
hij gaf iedereen de kans om zich uit te spreken
en luisterde goed, maar week uiteindelijk toch
niet veel af van de weg die hem voor ogen
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stond. Als hem dat lukte - en dat was meestal
het geval begonnen zijn ogen te glinsteren.
Sommige besturen van historische kringen er
gerden zich wel eens aan zijn in hun ogen re
genteske optreden.

Hij was en bleef een beschaafde heer die
minzaam met anderen omging. Toch was hij erg
gebrand op een goede samenwerking met de
kringen, die naar zijn mening, en ik denk te
recht, het fundament onder TVE vormen. De
Open Dagen waren zijn stokpaardje; gewapend
met zijn koperen bel wist hij, als dat nodig was
voor een goed verloop van de bijeenkomst, de
aandacht te vangen. Hij bleef altijd rustig en
beheerst, maar had de touwtjes steeds in han
den.

Eigen historische weg
Evenals de Rijwielpadenvereniging was TVE een
organisatie die in twee provincies werkzaam
was en is: Noord-Holland en Utrecht. Frits zag
daar de voordelen van in: het gaf een grotere
bewegingsvrijheid ten opzichte van de officiële
instanties dan wanneer men zich tot één provin
cie beperkte. Hij heeft nieuwe ontwikkelingen
betreffende de institutionalisering van vereni
gingen en kringen op het gebied van de regio
nale en lokale geschiedenis van harte onder
steund. In de provincie Utrecht kwam het, on
geveer gelijktijdig met de ontwikkelingen in
Noord-Holland, to t een overkoepelende stich
ting van zulke historische verenigingen en de
aanstelling van een historische consulent om
deze clubs met raad en daad te ondersteunen
(SSG: Stichting Stichtse Geschiedenis). Frits trad
tijdelijk op als juridisch adviseur van die stich
ting en stelde de Statuten en een Huishoudelijk
Reglement op. Vervolgens zorgde hij er ook wel
voor, dat in het dagelijks bestuur een afgevaar
digde van TVE plaatsnam. Een aantal jaren
mocht ik die taak vervullen.

De verhouding met de Vrienden van het Gooi,
met wie TVE het clubblad deelde, kwam onder
spanning te staan, toen hij vernam dat binnen
de VVG plannen bestonden om het tijdschrift
‘groener’ te maken. In hoeverre die plannen
toen serieus waren, is niet helemaal meer te

achterhalen, maar Frits wilde niet het risico
lopen dat het tijdschrift, dat toch altijd meer
een regionaal-historisch dan een natuur
historisch blad was geweest, al te drastisch van
karakter zou veranderen. De band met de WC
werd geslaakt en het tijdschrift TVE ging voort
aan zijn eigen historische weg.

Ik geloof dat dit een goede ‘staatsgreep’ is
geweest, want de bijdragen van de WG beston
den in die tijd nog vooral uit natuurobservaties,
die niet goed samengingen met de overwegend
historische artikelen. Pas in het begin van de
eenentwintigste eeuw is de belangstelling voor
groene geschiedenis zo toegenomen, dat een
nieuwe samenwerking in één tijdschrift weer
bepleit kan en moet worden. Ik ben overtuigd
dat Frits hiertegen geen enkel bezwaar zou
hebben, mits de geschiedenis centraal zou blij
ven staan. En dat brengt mij bij een van zijn
grootste liefdes, die voor Kleio, de muze van de
verhalen, van de geschiedenis, in al haar ge
daanten; niet alleen de algemene, maar vooral
ook de kleine, lokale geschiedenis en ook de
geschiedenis van zijn eigen familie. Over de Le
Coultres schreef hij zelfs een boek; het enige,
voorzover ik weet. Heel toepasselijk stond dan
ook boven de rouwbrief:

De wereld is vol van verhalen
En ieder droomt zijn eigen lied.

Is Frits voor TVE dus een stimulerende voorzit
ter met een grote presence geweest, voor mij
persoonlijk was hij al die tijd een vaderlijke
vriend, die mij steeds liet merken, hoezeer hij
mij waardeerde. Lange tijd hoopte hij dat ik
hem als voorzitter zou opvolgen. Toen ik uitein
delijk besloot om die functie niet aan te nemen
-  vooral omdat op de universiteit publish or
perish steeds meer opgeld deed: wie niet publi
ceert kan zijn wetenschappelijke carrière wel
vergeten -, was hij wel teleurgesteld, maar nam
hij zijn verantwoordelijkheid. Zonder mij per
soonlijk ook maar iets kwalijk te nemen ging hij
op zoek naar een nieuwe kandidaat.

Zoals ik hierboven al schreef, Frits was een
bijzondere man, een sterke persoonlijkheid,
humaan en liberaal in de beste zin des woords.
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Boekbesprekingen

De verborgen geschiedenis
van de gastarbeiders

Sofie Coronel en Hans Mous hebben met Ge
vraagd en gebleven. Gastarbeiders tussen Vecht
en Eem 1960-1980 vakkundig een blanco hoofd
stuk in de regionale geschiedschrijving ingevuld.
De uitgave van de Stichting Tussen Vecht en
Eem en de daaraan gekoppelde reizende expo
sitie geven een langverwacht antwoord op een
groot aantal vragen. Waarom zijn de gastarbei
ders naar deze regio gekomen, hoe werden zij
ontvangen, hoe verliepen de eerste jaren en
waar hebben zij gewerkt, gewoond, geleerd en
geloofd?

Boek en expositie zijn voortgekomen uit de
Werkgroep Regionale Geschiedenis van TVE.
Naast ‘Katholiek 8( protestant tussen Vecht en
Eem’ vormde de naoorlogse gastarbeid het eer
ste onderzoeksthema dat werd opgepakt. On
dergetekende mocht in 2007 de aftrap geven
met verkennende artikelen in TVE en het Hilver-
sums Historisch Tijdschrift. Het was, naar mijn
mening, de hoogste tijd om de ‘vergeten’ ge
schiedenis van de buitenlandse werknemers bo
ven water te halen. Met name het vastleggen
van de herinneringen van de eerste generatie
kon niet langer worden uitgesteld.

Deze oproep vond gehoor. Dankzij subsidie
van het Prins Bernhard Fonds en vier regioge
meenten kon TVE antropologe/journaliste Sofie
Coronel in de arm nemen. Zij deed de eerste in
terviews met buitenlandse arbeiders. Historicus
Hans Mous nam de overige vraaggesprekken en
het grootste deel van de achtergrondstudies
over de komst en de ontvangst van de gastar
beiders voor zijn rekening. Hun werkzaamhe
den resulteerden in het bijna honderd pagina’s
tellende boekwerk Gevraagd en gebleven, dat in
september ten doop is gehouden.

Het inleidende hoofdstuk, dat een kleine der
tig pagina’s beslaat, biedt een interessante en
compacte kijk op de geschiedenis van de buiten
landse gastarbeiders in het Gooi en de Vecht
streek. Van de werving en de komst van de eer
ste Italianen tot de spontane migratie van Tur-

Gevraagd en gebleven
Gastarbeiders tussen Vecht en Eem 1960-1980

Sofie
Hans

Coronel
Mous

Stichting Tussen Vecht en tem

ken en Marokkanen. Coronel en Mous besteden
aandacht aan alle denkbare thema’s. Aan bod
komen onder meer de nood bij de bedrijven, de
verwelkoming en het dagelijkse leven van de
gasten. Maar ook het vaak vuile en zware werk
en de doorgaans slechte huisvesting.

Opvallend is de constatering, dat de woonsitu
atie van de gastarbeiders in Gooi en Vechtstreek
veel slechter was dan elders (in de provincie
Noord-Holland). Wellicht speelde daarbij een rol
dat de Marokkanen -  grotendeels afkomstig van
het platteland en analfabeet -  de grootste
groep vormden. Daarbij kwam dat het Gooi te
kampen had met een grote woningnood. En dat
de bedrijven in de regio minder bereid leken zich
in te zetten voor de gastarbeiders. Mous en Co
ronel baseren zich bij hun migrantengeschiede
nis op een aantal geschreven bronnen.

Oral history
Ter aanvulling en inkleuring benutten zij oral his
tory: gesprekken met zo’n twintig ‘ervarings-
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deskundigen’. Een deel van deze mondelinge
bronnen komt uitgebreider aan bod in het
tweede deel van het boek. Tien voormalige
gastarbeiders die nu nog in de regio wonen, ver
tellen daarin hun levensverhaal. Vanwege de
leesbaarheid zijn hun interessante verhalen niet
letterlijk weergegeven, maar verkort en be
werkt. De verhouding tussen de groepen is he
laas enigszins uit het lood. Maar liefst zes van
de tien geïnterviewden zijn van Marokkaanse
afkomst (drie van Turkse, een van Spaanse en
een van Italiaanse afkomst).

Tussen de verhalen zijn diverse thematische
fotopagina’s opgenomen. In de afdeling levens
verhalen komt ook de ‘ontvangende’ kant aan
het woord in de persoon van Henk Schaap, oud-
directeur van de visconservenfabriek Mayonna
in Huizen. Zijn herinneringen vormen een goede
aanvulling op de feitelijke gegevens en de ver
halen van de gastarbeiders zelf. Dit geldt ook
voor de bijdragen van Louise Ploeg-van Hout
(dochter van een pensionhoudster in Naarden),
Ria Smal (oud-medewerkster GGD) en Cor
Draaijer (steunwerk Weesp).

Tussen de inleiding en de levensverhalen is
verder nog plaats ingeruimd voor het onderdeel
Uitgelicht, waarin resepectievelijk ingezoomd
wordt op de Hilversumse Palmstraat, Weesp en
Eemland. Coronel en Mous plaatsen verder en
kele verstandige kanttekeningen bij de belang
rijkste schriftelijke bronnen. Hun verantwoor
ding vormt echter een van de weinige inhoude
lijke minpuntjes van het boek. Een overzichtelij
ke en uitgebreide opsomming van gebruikte
bronnen en literatuur -  onder meer nuttig voor
toekomstige onderzoekers -  ontbreekt helaas.

Al met al biedt Gevraagd en gebleven echter
een interessante blik op een to t nu toe sterk
verwaarloosd deel van de recente regionale ge
schiedenis. Het is een zeer waardevolle bijdra
ge, die wordt versterkt door de fo to ’s en tek
sten die momenteel door de regio reizen. Ik wil
nog wel kwijt, dat de vormgeving van het boek
ernstig teleurstelt. Zo kleurrijk de verhalen van
de gastarbeiders zijn, zo saai en grijs oogt de
uitgave. De tekst overheerst het beeld. Veel ka
ders zijn te omvangrijk en beslaan zelfs meer

dan een bladzijde. De illustraties zijn vaak veel
te klein afgedrukt. In combinatie met de
(goedkopere?) papiersoort doen deze keuzen
veel af aan het verzamelde beeldmateriaal en
daarmee aan de uitstraling van het boek

Eddie de Paepe

Sofie Coronel en Hans Mous, Gevraagd en geble
ven. Gastarbeiders tussen Vecht en Eem 1960-
1980. Uitgave van de Stichting Tussen Vecht en
Eem, 2011. ISBN 978-90-812835-0-2. Het boek is
verkrijgbaar bij de plaatselijke boekhandel en bij
de penningmeester van TVE te Bussum door
overmaking van € 14 (€ 12 voor donateurs) op re
keningnummer 3892084.

Een prachtige Historische
Canon van Eemnes

Sinds de verschijning van de regionale Histori
sche Canon tussen Vecht & Eem in 2009 zijn in
middels drie lokale canons uitgebracht. De laat
ste is de prachtig uitgevoerde Historische Canon
van Eemnes, die op 3 november jl. is gepresen
teerd. Het is een kloek boek geworden met 176
pagina’s, van hetzelfde formaat als TVE, met
een kleurige harde omslag, rijk geïllustreerd en
met 23 vensters van elk gemiddeld zo’n 7 pagi
na’s (ter vergelijking: de vensters van de TVE-
canon hebben zo’n 5,4 pagina’s gemiddeld). De
mooie, klassieke lay out is van Hans van Gelder
en Joop Smids die naar hetzelfde stramien ook
de canon van TVE hebben opgemaakt.

In de Historische Canon tussen Vecht & Eem
schreef prof. Piet Leupen in de inleiding over
het gevaar van een nieuwe ziekte, canonitis, het
gevaar dat met de 50 vensters van de landelijke
canon men wel voldoende van de Nederlandse
geschiedenis denkt te weten. Als remedie tegen
die ziekte zag hij het uitbrengen van regionale
en vooral lokale canons. Zo wordt, schrijft hij,
een vanzelfsprekende relativering naar tijd en
streek of plaats ingebouwd. Want niet altijd en
overal is het verleden hetzelfde. Een van de
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doelstellingen van TVE met haar regionale ca
non was dan ook het stimuleren to t lokale ca
nons van aangesloten historische kringen. Dat is
nu aardig gelukt. Met de canons van Nederhorst
den Berg, Loosdrecht en Eemnes zijn we al
goed tegen canonitis ingeënt.

Aan de Historische Canon van Eemnes is een
forse bijdrage geleverd door schrijvers die ook
betrokken waren bij de Historische Canon tussen
Vecht en Een. Jan Out en Jaap Groeneveld droe
gen aan die canon ieder een venster bij en Rom
van der Schaaf gaf vruchtbaar commentaar op
een aantal vensters om Eemnes en Eemland in
de regionale canon beter to t hun recht te laten
komen. In de Historische Canon van Eemnes ver
zorgt Jan Out negen vensters, variërend van de
kerkelijke geschiedenis (de vensters 4, 9 en 15)
en de geschiedenis van het boerenbestaan, de
polders, de ambachten en ambten en het on
derwijs (5, 7, 8, 11) to t die van ‘hoge heren’ en
‘patriotten en prinsgezinden’ (10,13). Jaap Groe

neveld schrijft over ‘Onheil over Eemnes’ in de
periode 1347-1673, over zijn specialisme -  de we
gen van Eemnes -  en over verzuiling en ontzui
ling (3,14,16). Rom van de Schaaf neemt de ven
sters over Eemnes tussen Hollandse graaf en
Utrechtse bisschop en over de uitgroei van het
dorp en een nieuwe veehouderij vanaf 1930
voor zijn rekening (2, 20, 21). De andere vensters
zijn van de hand van Jan Delfgou, Wim de Gans,
Wim Hilhorst, Dick Jonkers, Roel Kraefft en Wie-
be van Ijken.

Nieuwe thema’s
Een van de zaken die mij in de nieuwe canon op
vielen, was een aantal onderwerpen, dat ik in
andere canons niet zo had aangetroffen zoals
‘de gemeente en haar diensten’ (venster 17) en
‘maatschappelijke ontwikkelingen’ in venster
19, met bijvoorbeeld beschrijvingen van de loka
le bank (‘Van Boerenleenbank to t Rabobank)’,
van ‘sport, cultuur en recreatie’, de bibliotheek,
de kringloopwinkel en de historische kring zelf.
Een nieuw thema, waarover ik met veel genoe
gen las, was het door Jaap Groeneveld geschre
ven venster 16 ‘Verzuiling en ontzuiling in Eem
nes’. In deze expliciete vorm kwam ik het elders
niet tegen, terwijl het toch to t de belangrijkste
aspecten van de moderne Nederlandse geschie
denis behoort.

Bij een canon gaat het in principe om de high
lights van de geschiedenis van een land, regio of
plaats, de kernachtige beschrijving van histori
sche hoogtepunten. Net als bij de canon van
Loosdrecht (zie de volgende recensie), biedt die
van Eemnes eigenlijk een complete geschiedenis
van het dorp. Je kunt haast geen aspect van de
lokale geschiedenis bedenken, of het komt wel
ergens in een van de vensters aan de orde. Mis
schien is dat niet helemaal volgens de ‘canon’
van historische canons, maar de Eemnessers en
alle geïnteresseerden in de regionale geschiede
nis zal dat een zorg zijn. We hebben hier een
goed leesbaar en interessant geschiedenisboek
van een plaats tussen Vecht &. Eem. Nuttig is ook
dat bij de vensters telkens wordt aangegeven
wat de relatie is met andere canons: de landelij
ke, die van Eemland en die van TVE.
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Ik heb nog wel wat aan te merken. De redactie
had van mij best wat strenger mogen zijn met
betrekking to t herhalingen en overlappingen.
Zo wordt op p. 84 in het venster over de
dorpsschooltjes (11) de Reformatie vanaf Luther
nog eens kort samengevat, terwijl deze al
uitgebreid was behandeld in venster 4. Een
simpele verwijzing had volstaan. In venster 1
over ‘De bodem onder Eemnes’ wordt bij de
beschrijving van het Eemien (130.00-115.000 jaar
geleden) onnodig uitgeweid over onder
zoeken en publicaties (p. 7-8), die ver afstaan
van Eemnes. Bij de verwijzingen naar andere
canons miste ik soms vensters die goed hadden
gepast bij het desbetreffende onderwerp. Had
bij venster 10 over hoge heren en buitenhuizen
ook niet venster 12 van de TVE-canon over
landhuizen en forenzen genoemd kunnen
worden of bij venster 16 over Verzuiling en
ontzuiling TVE-venster 15 Kathedralen tussen
Vecht en Eem? Maar dit zijn maar een paar
‘vuiltjes’ bij een overigens prachtig boek, dat ik
van harte bij alle TVE-ers aanbeveel en dat ook
nog voor een vriendenprijs te koop is.

Henk Michielse

Jan Out e.a. (red.), Historische Canon van Eem
nes. Verkrijgbaar bij de Historische Kring Eem
nes, www.historischekringeemnes.nl. Prijs: € 10
(excl. verzendkosten € 5 voor max. één boek).

Een Loosdrechtse geschiede
nis voor jong en oud

Op 22 juni werd in het gemeentehuis van Wijde-
meren in aanwezigheid van veel schooljeugd
het boek Loosdrecht. Acht eeuwen rond de Ster -
Historische canon - gepresenteerd. Op de cover
van het boek (zie hiernaast) staat ‘Historische
canon’ in heel kleine letters. Dat is niet helemaal
toevallig. Gaat het wel om een canon? Net als bij
de landelijke canon en die van TVE is het boek
ingedeeld in ‘vensters’; voor Loosdrecht zijn dat
er vijfentwintig. Bij een canon gaat het om die
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aspecten van de geschiedenis die iedereen ei
genlijk zou moeten kennen, de hoofdmomen
ten uit het verleden van een land, regio of
plaats. Maar bij het Loosdrechtse boek gaat het
eigenlijk om een complete geschiedenis en niet
alleen om de kernpunten. En daar is natuurlijk
helemaal niets op tegen. De Historische Kring
Loosdrecht was actief betrokken bij de voorbe
reiding van de Historische Canon tussen Vecht &
Eem, die mede beoogde te stimuleren to t lokale
canons. Kennelijk heeft de kring zich daardoor
laten inspireren to t dit eigen geschiedenisover
zicht.

Auteur van het boek is drs. Annet Werkho
ven, die eerst werkzaam was in het basisonder
wijs, later geschiedenis studeerde en nu onder
meer actief is in de Historische Kring Loos
drecht. Met steun van andere leden van deze
historische kring heeft zij een boek geschreven,
dat goed leesbaar is voor een groot publiek. Dat
er bij de presentatie zoveel schoolkinderen aan
wezig waren, was ook niet voor niets. Achterin
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het boek staat een Handreiking voor de leer
kracht. Leraren van de Loosdrechtse scholen
worden gestimuleerd om de vensteronderwer-
pen in de klas te behandelen. Zij krijgen creatie
ve keuzeopdrachten aangereikt en suggesties
voor activiteiten in de buurt. De werkopdrach
ten zijn te downloaden via de website van de
historische kring: www.hkloosdrecht.nl/
canon.html. Tot de handreiking achterin het
boek behoort ook een uitgewerkt schema,
waarbij per venster in kolommen wordt aange
geven, wat de relatie van het desbetreffende
venster is met vensters van de Historische Canon
tussen Vecht & Eem, de Canon van Nederland en
met de zogenaamde historische tijdvakken van
de Commissie De Rooy.

Verleden, heden, toekomst
Uiteraard begint het boek (176 pagina’s) met
het Ontstaan van het gebied. Dan volgen onder
meer hoofdstukjes over de opkomst van de bei
de Loosdrechten, over de rol van bisschoppen,
graven en veenontginners, over boeren en turf
stekers, over de rechtspraak en over water
schappen. Ook sociaal-culturele onderwerpen
komen aan de orde zoals de geschiedenis van
de sociale zorg, de medische voorzieningen, de
nutsbedrijven, de Loosdrechtse kunsten en kas
teel Sypesteyn als ‘verhaal apart’. Leuke verha
len worden ook verteld in venster 10 Sterke Ver
halen, die soms wel en soms niet uit de histori
sche duim gezogen zijn, zoals bij de Loosdrecht-
segoudschat die echt is en het moedige gevecht
in 1629 van Loosdrechters met Kroatische huur
lingen in Spaanse dienst, waarvoor geen enkel
bewijs te vinden is.

De moderne tijd is vertegenwoordigd met
hoofdstukken over watertoerisme, de wereld
oorlogen, het verenigingsleven en woning
bouw. Het laatste venster Loosdrecht Nu en
Loosdrecht over 15 jaar bestaat uit de antwoor
den die leerlingen van groep 7 en 8 gaven op
vragen over, wat zij vinden van het leven in
Loosdrecht nu en wat ze over vijftien jaar in
Loosdrecht verwachten of hopen te zien. De
meeste kinderen denken in elk geval dat zij er
dan zelf ook nog zullen wonen.

Kanttekeningen
Het boek is zoals gezegd toegankelijk geschre
ven. Maar niet altijd. Zo is venster 3 Over bis
schoppen, graven, ontginningen en grenzen niet
alleen erg lang, maar ook wel zeer gedetailleerd
over de ambachtsheren Van Mijnden. Ook is er
niet altijd een heldere scheiding tussen de on
derscheiden vensterthema’s: sommige onder
werpen komen meermalen voor, de ene keer
wat uitgebreider dan de andere. In venster 8
Hoogheemraden, Waterschappen en waterlinies
wordt wel uitgeweid over de Hollandse Waterli
nie, maar komen de Loosdrechters zelf daarbij
nauwelijks aan bod. Soms staan er ook alge-
meen-historische foutjes in het boek. Weer in
venster 3 worden Gijsbrecht van Amstel IV en
Floris V van Holland beiden graven genoemd. De
Van Amstels hadden het wel ver geschopt, van
horige dienaar van de bisschop to t machtig
edelman, maar graaf was Gijsbrecht niet (p. 19).
In 1787 kwamen de Pruisen niet om Prinses Wil-
helmina, zuster van de Pruisische koning en
vrouw van stadhouder Willem V, bij Goejanver-
wellesluis te ‘ontzetten’, maar eisten zij genoeg
doening voor haar eerdere aanhouding daar (p.
61).

Maar ondanks deze kanttekeningen vind ik
het boek toch een belangrijke bijdrage aan de
regionale geschiedenis. Voor iedereen die zich
interesseert voor de geschiedenis van Loos
drecht, is er nu een helder geschreven en mooi
geïllustreerd overzicht, of het nu een ‘echte’ ca
non is of niet. En eigenlijk zou iedere lokale en
regionale historisch-onderzoeker tussen Vecht
en Eem alle beschikbare canons moeten aan
schaffen, naast die van TVE ook die van Neder-
horst den Berg, de onlangs verschenen Histori
sche Canon van Eemnes en uiteraard Acht eeu
wen rond de Ster.

Henk Michietse

Annet Werkhoven, Loosdrecht. Acht eeuwen
rond de Ster - Historische canon -, Loosdrecht
2011. Uitgave Historische Kring. ISBN
978980384606. Prijs: € 17.50.
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Een vallei vol water

Na de verschijning van Amersfoort lag aan zee.
Waterschapskroniek Vallei & Eem, deel 1, dat de
periode 777 - 1616 behandelt, is nu deel 2 Een
vallei vol water gepubliceerd. Dit deel gaat in op
de historie van het waterbeheer in het gebied
dat het tegenwoordige waterschap bestreek in
de periode 1616 - 2011. Eeuwen achtereen kon in
de vallei grote wateroverlast optreden vanuit
de Zuiderzee of het achterland door langdurige
regenval of overstromingen vanaf de Rijn. Een
apart overzicht is opgenomen als bijlage met
bijna 300 gevallen van stormvloeden, dijkdoor
braken, overstromingen en wateroverlast. Het
laat zien dat die soms plaatselijk optraden, maar
ook verspreid over grote gebieden.

Op een van de eerste bladzijden maakt een
kaart zichtbaar om welk gebied het gaat. De hoge
delen daarbinnen aan de zijde van de Utrechtse
Heuvelrug en die aan de Veluwezijde die de vallei
omzomen, zijn daarop goed zichtbaar. Even ver
der is een overzichtskaart afgebeeld, die de
stroomgebieden van de afwaterende beken op
de Eem toont en de namen van de gebieden die
voor de waterberging moeten zorgen.

In zes hoofdstukken komen in chronologische
volgorde afgebakende tijdperiodes aan de orde
met per tijdvak de namen van plaatsen, polders
etc. waarin zaken plaatsvonden. Handig voor
degenen die niet in alle feiten die worden ge
noemd, geïnteresseerd zijn, of op zoek zijn naar
wat ergens heeft plaatsgevonden. Er waren
eeuwen achtereen problemen over de afwate
ring tussen Gelderse grondeigenaren en die in
het lager liggende Eemland. Hieraan kwam een
einde na de eenwording van de waterschappen.

Het boek schetst to t in detail alles wat er
kijken komt bij waterstaatkundig beheer, inte
graal waterbeheer, regelingen, verordeningen
etc. Daarnaast biedt het ook voor ‘elk wat wils’,
bijvoorbeeld hoe en waarom palendijken wer
den aangelegd en de problemen die men onder
vond met paalwormen. Er komen zaken aan het
licht die men niet zo gauw in een waterstaats
kroniek zou verwachten. Voor Gooiers is het
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Margriet Mijnssen-Dutilh
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interessant om te zien, dat een deel van de val
lei in de Middeleeuwen toebehoorde aan Gooi
land. Zo had de kerk van Laren vroeger bij het
Klein Raboes gronden in bezit waar vee werd
ingeschaard. Uit een ervan blijkt dat het in de
zeventiende eeuw aan vogelvangers bij Bun
schoten verboden was om tussen 22 februari en
22 november hun netten of touwen op de lan
den te leggen. Reden voor de maatregel was
dat zij een sluis zouden open zetten en dammen
doorsteken om het lage land te laten onderlo
pen om betere vangsten te verkrijgen. De vang-
middelen impliceren dat het om het gebruik van
slagnetten gaat, maar het is onduidelijk wat er
in die periode dan gevangen zou moeten wor
den. Bunschoten en wijde omgeving was vroe
ger het domein van veel ganzenvangers. Die
waren echter actief in de polders van november
to t in februari. Wat vingen zij dan? Het zou leuk
zijn om dit eens uit te zoeken.

Wetenswaardig is dat in Denemarken gefokte
ossen in Eemland werden vetgemest en door
verkocht naar Amsterdam en verder dat er in
het gebied ooit kopermolens zijn geweest. Zij-
stapjes vormen gravures die wijzen op tabaks
teelt in Amersfoort en het verhaal hoe de be
kende Amersfoortse kei in de stad is gekomen.
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Een verklarende woordenlijst is opgenomen
voor hen die niet thuis zijn in de terminologie.
Het boek is rijk geïllustreerd in kleur en zwart
wit met oude en recente kaarten, foto’s, gravu
res etc. Er zijn twee kaarten ingevoegd: een met
het gebied dat het waterschap bestrijkt van
Lage Vuursche to t Oosterbeek, waarop o.a. de
stroomgebieden van de beken te vinden zijn. De
ander bevat de stamboom van de waterschap
pen. Met haar monnikenwerk heeft de auteur
een prestatie van formaat geleverd.

Dick Jonkers

Margriet Mijnssen-Dutihl, Een vallei vol water.
Waterschapskroniek Vallei & Eem 1616 -  2011,
Utrecht/Leusden, 2011, SPOU/Waterschap Vallei
& Eem. ISBN 978-90-5479-087-7. Prijs € 37,50.

Oud Huizen in Beeld,
Omgeving Oude Kerk

In de Huizer Courant verschijnt al jaren wekelijks
de rubriek Huizer Verhalen -  Oud Huizen in Beeld,
waarvoor lezers foto’s kunnen insturen. Deze
rubriek is zeer populair en er zijn in de loop van de
tijd veel fraaie foto’s boven water gekomen. Vorig
jaar september heeft Drukkerij en Uitgeverij Bout
een selectie gepubliceerd in Oud Huizen in Beeld,
Omgeving Lindenlaan (zie TVE/3,2011, p. 247).

Het succes waarmee dit boek ontvangen
werd, kon niet anders dan leiden tot een ver
volg. Dat is er gekomen: op 10 september 2011
werd tijdens de Huizer Dag/Open Monumenten
dag deel 2 gepresenteerd, te weten Oud Huizen
in Beeld, Omgeving Oude Kerk. Dit boek heeft
dezelfde opzet als het vorige: vele onbekende,
grote foto’s met korte teksten die zorgvuldig
gekozen en gegroepeerd zijn. De Oude Kerk en
de straten eromheen, samen het hart van het
oude dorp, krijgen de meeste aandacht. Daar
naast zijn foto ’s in rubrieken verzameld: Kleder
dracht, Groepsfoto’s, Beroepen, Boerenleven
en Dorpsfeesten.

BUTS
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De omgeving van de Oude Kerk in het algemeen
en de Keucheniusstraat in het bijzonder is een
actueel onderwerp en de ontwikkeling ervan
to t een modern (winkel)centrum vormt al jaren
een punt van discussie. Het is dan ook goed om
in dit boek geconfronteerd te worden met hoe
er in het verleden gewoond, gewerkt en
schoolgegaan werd in het hart van het dorp.
Van vele plekken zijn foto ’s uit diverse periodes
naast elkaar geplaatst, zodat je goed kunt zien,
hoe het was en wat er in de loop van de tijd
veranderde. De oudste foto’s gaan terug tot
1902 en opnieuw zijn er vele beelden van na de
oorlog tot aan de jaren tachtig die vele
inwoners van Huizen zich zullen herinneren -
zoals die van het oude postkantoor dat een
prominente plaats innam aan de Kerkstraat,
tegenover de Oude Kerk.

Ook dit boek vind ik een mooi kijkboek voor
Huizere minsen én voor buitenminsen en een
aanwinst voor de boeken over Huizen.

Wendy van Noppen

Oud Huizen in Beeld, Omgeving Oude Kerk. Uitge
geven door Drukkerij/Uitgeverij J. Bout & Zn.
(www.boutdruk.nl). Prijs € 34.
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Kerken en Schepen in Huizen
Verslag van de Open Dag van TVE

Joris Cammelbeeck
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Het symposium met als thema ‘Kerken en Sche
pen’ dat zaterdag 15 oktober werd gehouden in
het gemeentehuis van Huizen was een succes.
Meer dan honderd belangstellenden dromden
’s ochtends samen in de raadszaal van het ge
meentehuis. Zij volgden met grote belang
stelling de lezing van Ruud Hehenkamp over de
rol van de kerken in Huizen en van Gert Jan
Schaap die gedetailleerd de betekenis van de
visserij uit de doeken deed. Als intermezzo was
er een demonstratie van de Klederdrachtgroep.

In zijn welkomstwoord herinnerde de voorzit
ter van de Stichting Tussen Vecht en Eem, Jan
Vollers, eraan dat Huizen voor het laatst in 1995
onderwerp van een Open Dag en themanum
mer van het historisch tijdschrift TVE was ge
weest. Het nieuwe themanummer in kleur werd
mogelijk gemaakt door een donatie van Ener
giebesparing Huizen. Hij dankte voorts de Histo
rische Kring Huizen, het Huizer Museum Het
Schoutenhuis, de Stichting Huizer Botters en de
Vrienden van het Oude Dorp die de organisatie
van de open dag en het symposium mogelijk
hadden gemaakt.

Wethouder Janny Bakker-Klein noemde het een
eer dat TVE het gemeentehuis had uitgekozen
als locatie. Zij benadrukte dat kennis van de
geschiedenis van belang is voor de toekomst.
Uit dat verleden blijkt de grote kracht van de
Huizer bevolking. Het is essentieel ‘dat Huizers
trots zijn op hun dorp, want anders kunnen zij
geen goede ambassadeur zijn voor Huizen,’
aldus de wethouder.

Ruud Hehenkamp introduceerde zich als ama-
teurhistoricus en excuseerde zich bij voorbaat
als niet-protestant voor mogelijke fouten waar
het de details van de Reformatie betrof. Onder
de titel ‘Huizen, zijn geloof en de zee’ benadruk
te hij de landschappelijke en economische om
standigheden die Huizen hebben gemaakt tot
het dorp dat het nu is. Balancerend op de rand
van de Utrechtse heuvelrug en gelegen aan de
Zuiderzee (na 1934 het IJsselmeer) verandert de
katholieke agrarische gemeenschap in ruim een
eeuw in een protestantse gemeenschap die
vooral leeft van visserij en visventerij. De straat
namen wijzen nog op dat verleden: Veeweg en
Melkweg. De namen Meentweg en Engweg ver-
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Lezing van Ruud Hehenkamp.

raden dat er respectievelijk veeteelt en land
bouw werd bedreven.

Uitvoerig stond Hehenkamp, lid van de Werk
groep Protestant-Katholiek van TVE, stil bij de
oorsprong van de vele kerkgebouwen in Hui
zen. Thans achttien en ook nog twee moskee
ën. Kerken die bijna alle in de negentiende eeuw
zijn ontstaan als gevolg van allerlei afsplitsin
gen, zoals de Doleantie onder leiding van Abra
ham Kuyper, de grondlegger van de ARP die is
opgegaan in het CDA. De Oude Kerk stamt uit
1400 en was aanvankelijk het enige en toen nog
rooms-katholieke godshuis.

De godsdienstige ontwikkelingen in de ne
gentiende eeuw worden in Huizen pas zichtbaar
in de twintigste. Het dorp mag het imago heb
ben van zwaar, in de zeventiende eeuw kost het
de dominees heel wat moeite de bewoners tot
het houden van zondagsrust te bewegen. Van
wege uitspattingen op allerlei gebied schaffen
zij de kermis af. Door de schrale grond trokken
steeds meer Huizers naar zee en beoefenden
kleine visserij, met de economie van het dorp
bemoeiden zij zich niet. Hun aanpak heeft een
disciplinerende werking en versterkt de sociale
cohesie waardoor de Huizer gemeenschap ge
schikt wordt voor een risicovolle onderneming
als de visserij. ‘De dominees faciliteerden en
schiepen randvoorwaarden,’ concludeerde He
henkamp.

Hehenkamp poneerde vervolgens zijn theo
rie: ‘Het orthodoxe geloof en de visserij hebben
elkaar gevonden, gesteund en versterkt’. De
persoonlijke en bevindelijke geloofsbeleving

Excursie met Huizer botters (zie ook foto op p. 309).

m i

van de Huizers was een goede combinatie met
het risicovolle leven op zee en de ongewisse op
brengsten van de visvangst. Ook elders blijken
vissersdorpen aan de Zuiderzee te neigen naar
het protestantisme. Volendam vormt daarop
een uitzondering.

Aan het katholieke Huizen kwam in 1569 een
einde met het vertrek van pastoor Klaas Jansz.
Na zijn vertrek voltrekt zich het reformatiepro
ces dat in de dorpen rondom Huizen zijn beslag
niet krijgt. Die waren katholiek en blijven het
ook na de Reformatie. Opmerkelijk is dat de eer
ste dominee in Huizen, Hillebrand Cernaeus
(1595), erover klaagt dat de Huizers weigeren
de altaren uit de Oude Kerk weg te halen. Tot
een beeldenstorm is het in Het Gooi nooit geko
men, maar er werden uit voorzorg wel beelden
begraven. Een piëta, Maria met een ontzielde
Jezus, werd tijdens het ploegen in Blaricum ge
vonden.

Na afloop van zijn lezing kreeg Hehenkamp
een compliment van een kritische Huizer, waar
na de Klederdrachtengroep zich van haar beste
kant liet zien. Dat werd mede mogelijk doordat
voor die gelegenheid de lichten in de raadszaal
werden ontstoken. Dankzij deskundig commen
taar van de leidster van de Klederdrachtgroep,
mevrouw Van Geenen, werd het publiek inge
wijd in de geheimen van de Huizer klederdracht
vanaf 1858. Ook hier bleek dat Huizen niet zo
zwart en zwaar was als sommigen soms denken.

Vervolgens was het woord aan Gert Jan
Schaap, familie van de scheepswerf Gbr. Schaap
en Kok waar ooit vele botters werden ge-
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bouwd. Door zijn lezing werd duidelijk welke be
tekenis de botter, een zeilschip met een beman
ning van maximaal drie personen, voor de Hui-
zer visserij heeft gehad. Vooral na de opening
van de eerste haven in 1854 wordt de visvangst
en -handel voor Huizen snel belangrijk. Op zijn
hoogtepunt heeft Huizen, na de aanleg van de
huidige haven de op drie na grootste botter-
vloot van Nederland, 103 schepen. En de vang
sten nemen toe tot 4400 ton, terwijl ook de Ur-
ker vissers (70 procent van hun 7000 ton) vis
aanbieden aan de rokerijen in Huizen.

De stormvloed van 1916, de daaruit voort
vloeiende aanleg van de Afsluitdijk, de overbe-
vissing van de Zuiderzee, de exportproblemen
naar Duitsland door de Eerste Wereldoorlog en
de crisis in de jaren dertig leiden ertoe dat Hui
zen naar andere inkomstenbronnen moet gaan
zoeken. De gemeente zet na de afsluiting van
de Zuiderzee een herscholingsprogramma voor
vissers op, met subsidie van het rijk. Elke om te
scholen visser kreeg acht gulden er week.

Bouwbedrijven, schildersbedrijven, kleine en
grote industrie (Philips) en later de kaashandel
(Westland), hebben vanaf de jaren dertig de vis
serij vervangen. In 1934 werd de laatste botter
gebouwd en in 1960 zijn de botters als vissers
schip verdwenen. Gert Jan Schaap meldt trots
dat de Stichting Huizer Botters inmiddels zes
botters heeft gered, waarvan er drie in privébe-
zit zijn. Landelijk zijn er nog 69 botters.

Excursies
Na de lunch verspreidde het gezelschap zich
over verscheidene excursies, waarvan de vaart
met drie botters met elk twaalf deelnemers op
het Gooimeer de meeste opwinding teweeg
bracht. Twee andere groepen maakten een wan
deling door Huizen. Een excursie voerde naar de
Oude Kerk en de begraafplaats op het Oude
Kerkhof waar uitleg werd gegeven over deze
monumenten. De tweede wandeling voerde
door het oude dorp met een onderbreking in
Het Huizer Museum Het Schoutenhuis, waar ex-
cursieleidster Eef van der Poel uitvoerig de ge
schiedenis van Huizen toelichtte aan de hand
van de geëxposeerde objecten. Margreet Wijsen

Het optreden van de klederdracht groep.

begeleidde de groep van twaalf nieuwsgierigen
vervolgens via bezienswaardige panden naar de
Boerderij waar de andere deelnemers inmiddels
binnendruppelden voor een drankje of een sap-
je.

Na een afsluiting door Jan Vollers, waarin hij
alle deelnemende stichtingen en de twee spre
kers nogmaals bedankte, klonk een zo luid ap
plaus dat daaruit mocht worden afgeleid dat de
ruim honderd aanwezigen terugkeken op een
zonnige en interessante dag in Huizen.
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Agenda uitgelicht

Gevraagd en gebleven. Gastarbeiders tussen
Vecht en Eem, 1960-1980
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Onder deze naam reist een tentoonstelling
langs plaatsen in de regio waar gastarbeiders
gewerkt hebben. Tot en met 6 januari 2012 is ze
te zien in het stadskantoor van Naarden. Daarna
komt ze nog in:
-  Weesp (Openbare Bibliotheek) van 10 januari

t/m 18 februari
-  Bussum (Uitwijk) van 21 februari t/m 31 maart
-  Soest (Museum Oud Soest) van 3 april t/m 14

mei
-  Baarn (Historische Kring) van 5 juni t/m 30 juli.
Op acht panelen wordt de geschiedenis van de
eerste gastarbeiders in onze regio uitgebeeld
en toegelicht.

Allereerst is er een overzicht van welke groe
pen gastarbeiders hier werkten en woonden en
in welke plaatsen dat was. Ook wordt duidelijk
gemaakt om welke aantallen het ging to t 1980.
Daarna is te zien welk werk de gastarbeiders hier
deden. De foto’s tonen hiervan een neutraal of
vrolijk beeld. De citaten uit de interviews laten
een vaak andere werkelijkheid zien.

Vervolgens wordt duidelijk gemaakt in welke
pensions de gastarbeiders woonden. Dit liep uit
een van heel behoorlijke woonoorden (vooral
voor de geworven Spanjaarden en Italianen) to t
soms bijster slechte krotten (meestal voor de
spontaan hier gekomen Turken en Marokkanen).

Niet alles was kommer en kwel voor de gastar
beiders. Er werd niet alleen maar gewerkt (al
hadden sommigen erg lange werkdagen). Een
deel van de gastarbeiders heeft vastgelegd, hoe
zij hun vrije tijd besteedden.

Spanjaarden en Italianen waren over het alge
meen katholiek. De kerken speelden een rol in
de opvang van deze groepen. De Turken en Ma
rokkanen kwamen hier met een ‘nieuwe’ gods
dienst: de islam. De tentoonstelling laat zien,
hoe zij voor hun geloof met enige moeite een
plekje hebben kunnen vinden.

Terwijl veel Spanjaarden en Italianen terug
keerden naar hun land van herkomst, zijn vele
Turken en Marokkanen hier gebleven. Zij lieten
na verloop van tijd hun gezin overkomen. Aan
de hand van hun foto ’s is dit proces te volgen.
Degenen die bleven, hebben aan de Nederland
se maatschappij moeten wennen. Te zien is, hoe
men kennismaakte met de taal, maar ook met
typisch Nederlandse gewoontes als fietsen, Sin
terklaas en het vieren van een verjaardag op zijn
Nederlands.

Op het laatste paneel staan de gastarbeiders
die voor het gelijknamige boek geïnterviewd
werden. Citaten uit deze interviews komen op
alle panelen voor.

Hans Mous
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Agenda
Tentoonstellingen

Raadhuis en Dudok Centrum
Dudokpark 1, Hilversum 035-6292826
Leven en werk van W.M. Dudok (1884-1974) en
Ontdek en beleef je omgeving; vr en zo 12.00-
16.30 uur.
Rondleiding door het interieur van het raadhuis
met na afloop torenbeklimming (iedere vrijdag
en zondag om 13.30 en 15.00 uur).

Museum Hilversum
Kerkbrink 6, Hilversum
Steendrukkerij De Jong & Co. 1911-1994; tentoon
stelling over de rol van dit bedrijf in Hilversum
en de invloed die de drukkerij had op vormge
vers en illustratiekunstenaars in het hele land.
Tot 5 februari 2012, di t/m za van 11.00-17.00 uur,
zo van 12.00-17.00 uur.

Comenius Museum
Kloosterstraat 33, Naarden
Beschermheiligen. Hedendaagse kunstwerken ge
ïnspireerd op en gecombineerd met heiligenbeel
den uit kerken en de volkscultuur. Verlengd t/m
15 januari 2012; di t/m zo van 12.00-17.00 uur.

De Comeniuscollectie; verrassingen uit het eigen
museumdepot. Vanaf 1 februari 2012.

Stadskantoor Naarden
Raadhuisstraat 2, Naarden
Tentoonstelling over de eerste gastarbeiders in
onze regio Gastarbeiders in het Gooi.
22 november 2011 t/m 6 januari 2012; dagelijks
van 08.30-17.00 uur, wo to t 19.00 uur.
Deze tentoonstelling is onder meer te zien:
10 januari t / 18 februari 2012 Bibliotheek Weesp
21 februari t/m 31 maart 2012 Uitwijk Bussum
3 april t/m 14 mei 2012 Museum Oud-Soest
5 juni t/m 30 juli 2012 Historische Kring Baerne

Singer Museum
Oude Drift 1, Laren
De beste schilderijen van Jan Sluijters worden in
een overzichtstentoonstelling samengebracht.
Open t/m 22 jan. 2012; di t/m zo van 11.00-17.00 uur.

Geologisch Museum Hofland
Hilversumseweg 51, Laren
Het Geo-Bio Historisch Verhaal, de geschiedenis
van Oerknal to t Heden. Di t/m zo 13.00-16.30 uur.
Iedere eerste zondag van de maand wordt
doorlopend gratis uitleg gegeven over de diver
se onderdelen van de collectie.

Historische Kring Laren
Historisch Centrum De Lindenhoeve, Burge
meester van Nispenstraat 29, Laren.
Expositie Stemmen uit het verleden laat beelden
van Laren zien en u kunt luisteren naar stem
men uit het verleden. Van 29 oktober t/m 31 de
cember; za van 14.00 -16.00 uur.

Historische Kring Loosdrecht
Drieluik, Acacialaan 2, Nieuw-Loosdrecht
In Loosdrecht Blootgelegd, archeologische vond
sten die in en rondom Loosdrecht gedaan zijn.
Wo van 10.00-12.00 uur en van 19.30-22.00 uur.
Op de oneven za van 10.00 -12.00 uur.

Museum Oud Soest
Steenhoffstraat 46, Soest
Vaste exposities zoals een stijlkamer, een wa-
genmakerij, het kerkelijk leven in Soest en Soes-
terberg, vele oude ambachten, een schoolklas
je, een winkeltje, schoolplaten, prenten en geïl
lustreerde boeken van de bekende tekenaar en
illustrator J.H. Isings en niet te vergeten het
spreukenhuisje. Daarnaast zijn er in het museum
vele gebruiksvoorwerpen te bewonderen die
we alleen nog maar kennen uit grootmoeders
tijd. Het museum geeft een duidelijk beeld van
werken en wonen in Soest en Soesterberg. Geo
pend wo/za/zo van 13.30-17.00 uur.

Historische Kring Eemnes
Oudheidkamer Raadhuislaan 2A, Eemnes
Jubileumtentoonstelling V/ssen achter het net
waarin de jubilerende Visvereniging Flevo en
Tennisvereniging Eemnes de geschiedenis van
oprichting to t heden weergeven. Za van 14.00-
16.00 uur.
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Gemeentemuseum Weesp
Nieuwstraat 41, Weesp
Tentoonstelling over de Koninklijke Vogelvoe-
derfabrieken P. Sluis uit Weesperkarspel. T/m 3
januari 2012; di.t/m do, za en zo van 13.30-16.30
uur.

Museum Spakenburg
Oude Schans 47-63, Bunschoten-Spakenburg
De vaste collectie vertelt het verhaal van de ge
meente Bunschoten. Deze gemeente bestond
oorspronkelijk uit drie kernen: Bunschoten, Spa
kenburg en Eemdijk. Sinds 1974 is de gemeente
uitgebreid met een deel van Hoogland: Zeven
huizen. Tentoonstelling Sjoon over de geheimen
van het schoonmaken in Bunschoten-Spaken
burg en Eemdijk. Wo t/m za van 13.00-16.00 uur.

Lezingen en bijeenkomsten in 2012

januari
17
Historisch Café Naarden
Wijnproeverij De Samaritaan, Marktstraat 41,
NaardenLezing door Bruno Naarden over Wit-
sen en Siberie. Aanvang 20.00 uur.
19
HK Baerne
Het Brandpunt, Oude Utrechtseweg 4a, Baarn
Lezing door Amdré Mascini over Cor du Buy
Sport N.V. Aanvang 20.00 uur.
23
HK Weesp
Van Houtenkerk, Oudegracht 69, Weesp
Lezing door Henk Michielse over De opkomst en
ondergang van de laatmiddeleeuwse kloosters in
Weesp en de regio, ca. 1400-1579 (met power-
pointpresentatie). Aanvang 20.00 uur.

februari
7
HK Huizen
De Boerderij, Hellingstraat 9, Huizen
Lezing door Maurits Tompot, koster van de St.
Jan te Gouda, over De St.-Janskerk en de be
roemde Goudse glazen. Aanvang 20.00 uur.

maart
8
Bibliotheek NaardenBussum, Wilhelminaplant-
soen 18, Bussum
Cursus van Livius over Het ontstaan van Neder
land. Do 8,15, 22, 29 maart en 5 april, van 19.30-
21.30 uur. Kosten € 110, aanmelden en informa
tie via www.livius.nl of 035 694 53 81.
22

HK Baerne
Het Brandpunt, Oude Utrechtseweg 4a, Baarn
Algemene Ledenvergadering. Aanvang 20.00
uur.
2 6

HK Weesp
Van Houtenkerk, Oudegracht 69, Weesp
Algemene Ledenvergadering met aansluitend
lezing door Cees Pfeiffer over Wee sper media.
Aanvang 19.30 uur.

april
19
HK Baerne
Het Brandpunt, Oude Utrechtseweg 4a, Baarn.
Lezing door M. Witte over De Ocriet. Aanvang
20.00 uur.

mei
15
HK Huizen
De Boerderij, Hellingstraat 9, Huizen
Jaarvergadering met lezing door Gerrit Jonger-
den over Het Huizer en Gooisch dialect en door
Nico Vos over Het Larens dialect. Aanvang 20.00
uur.

Historisch Café
Wijnproeverij De Samaritaan, Marktstraat 41,
Naarden.
Lezing door Jan Lambert over Geologie in het
Gooi. Aanvang 20.00 uur.

Astrid Becker
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Colofon
De Stichting Tussen Vecht en Eem (TVE) is een samenwerkingsverband van meer dan 35 lokale en regionale
organisaties op historisch en aanverwant gebied. De Stichting bevordert en verbreidt de kennis op
historisch gebied betreffende de streek. Voorts ijvert zij voor het behoud van cultuurhistorische en karakteris
tieke waarden. Donateurs van TVE ontvangen het tijdschrift gratis.

Website: www.tussenvechteneem.nl

Donatie / Abonnement
e-mail: administratie@tussenvechteneem.nl.
Abonneren geschiedt door zich aan te melden als donateur. De minimum-donatie bedraagt € 19,50 per jaar.
Aanmelden als donateur kan het eenvoudigst door overmaking van de eerste donatie op ING giro-rekening
3892084, t.n.v. Tussen Vecht en Eem, onder vermelding van Nieuwe donateur 2011 en volledige naam en adres.
Voor een snelle respons wordt ook aangeraden om zich daarnaast aan te melden bij de administratie van TVE,
p/a Rostocklaan 7,1404 AD Bussum -  035-694 7726

Dagelijks bestuur
e-mail: secretariaat@tussenvechteneem.nl
drs. J.L. Vollers (voorzitter) -  Van der Helstlaan 2,1412 HK Naarden -  035-694 8846
secretaris (vacature)
drs. S.A.J.J. Hoogendijk-Vranken (penningmeester) -  Rostocklaan 7,1404 AD Bussum -  035-694 7726
mw. A.A.A. Becker -  Oude Haven 28,1411 WB Naarden -  035-695 0402
ing. E.E. van Mensch -  J.H.B. Koekkoekstraat 26,1214 AD Hilversum -  035-623 4913
drs. J.M. Mous -  Stam 39,1275 CE Huizen -  035-526 7458

Aangesloten organisaties
Historische kring Baerne | Historische kring Bussum [ Historische kring Blaricum | Historische kring Eemnes |
Historische kring In de Gloriosa Ankeveen, ’s-Graveland, Kortenhoef | Hilversumse historische kring Albertus
Perk | Historische kring Huizen | Historische kring Laren j Historische kring Gemeente Loenen | Historische kring
Loosdrecht | Historische kring Stad Muiden | Historische vereniging Soest/Soesterberg| Stichting Comité Oud
Muiderberg | Vereniging Werkgroep Vestingstad Naarden | Historische kring Nederhorst den Berg | Historische
kring Weesp |Naerdincklant -  Archeologie Gooi- en Vechtstreek | Streekarchief voor het Gooi en de Vecht
streek, Hilversum | 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 Opl | Stichting Huizer Museum | Stichting Omgevings-
educatie Gooi, Vecht- en Eemstreek | Singer Museum, Laren |Stad en Lande Stichting | Stichting Vrienden van
het Nederlands Vestingmuseum, Naarden | Stichting De Hof, Hilversum | Stichting Vrienden van 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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