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Dit is het eerste nummer van de dertigste jaar
gang van TVE. Eigenlijk verschijnt ons tijdschrift
al 42 jaar. Maar sinds TVE een eigen leven is
gaan leiden, los van de Vrienden van het Gooi,
zijn we opnieuw gaan tellen. Onze dertigste
‘verjaardag’ vieren we onder andere door alle
nummers in kleur uit te brengen.

In de redactie zijn er enkele wijzigingen. Onze
nestor, Henk Michielse, vindt dat wij het nu ook
zonder hem moeten kunnen stellen. Dat is een
gewaagde veronderstelling, want Henk heeft
to t nog toe de kar voor een groot deel en uitste
kend getrokken. We gaan in elk geval in zijn
geest verder. Ook onze Eva Schild, jarenlang
een steunpilaar van de redactie, vindt het mooi
geweest. Wat de verdiensten van beiden voor
TVE zijn geweest, kunt u in dit nummer nalezen.

Verder is er het een en ander te lezen over Naar
den. Zo schrijft Corstiaan Prince over het garni
zoen van de vestingstad rond 1900 en de invloed
van socialisme, nationalisme en religie op de mili
tairen. Naarden speelt ook een grote rol in het
artikel van Joost Cox over de stadsrechtverlenin
gen van Naarden, Weesp en Muiden. Hij gaat na
welke overwegingen de graven van Holland gehad
hebben bij het verlenen van deze stadrechten.

Over Loenen in de negentiende eeuw gaat
het artikel van Wim van Schaik. Hij deed onder
zoek naar het leesgezelschap Tot Nut en Ver
maak. De andere kant van onze regio komt in
twee artikelen aan bod: Johan Hut beschrijft het
ontstaan van de Gereformeerde Kerk in Baarn
en Frits Booy vertelt over ‘Mythevorming om
trent Napoleon’. De laatste gaat na wat er klopt
van het verhaal van meester Pluim uit Baarn en
anderen over het bezoek van Napoleon aan
enkele dorpen in Gooi en Eemland.
Kortom, dit nummer bevat werkelijk voor elk
wat wils.

Hans Mous

Illustratie omslag voor (inzet): De kantine in Naarden, 1900. Nederlands Vestingmuseum, Naarden. Zie p. 3 e.v.
© TVE 2012. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch,
mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestem
ming van de uitgever. De uitgever heeft ernaar gestreefd de rechten van de illustraties volgens wettelijke bepa
lingen te regelen. Degenen die desondanks menen zekere rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog
tot de uitgever wenden.
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Grote ideeën in een kleine garnizoensstad
Nationalisme, socialisme en religie in Naarden
rond 1900

Corstiaan Prince

Naarden roept voor de Eerste Wereldoorlog beelden op van een ingeslapen
garnizoensstad, waar weinig opwindends gebeurde. Niettemin beïnvloedden
maatschappelijke ideeën over dienstplicht, socialisme, nationalisme, religie en
volksgezondheid op allerlei manieren het leven binnen de vesting. Aan de hand van
enkele voorbeelden laat historicus Corstiaan Prince zien dat binnen de
vestingwallen van Naarden de tijd zeker niet stil stond.

De dienstplicht in Nederland

In 1898 kwam een einde aan het remplaqanten-
stelsel. Voor die tijd konden jongens van betere
huize onder hun dienstplicht uitkomen door uit
eigen zak een plaatsvervanger te betalen. Dit
waren vaak laag opgeleide jongens, afkomstig
uit de lagere maatschappelijke klassen. Na de in
voering van de persoonlijke dienstplicht moest
iedereen die was ingeloot daadwerkelijk dienen.
Voortaan leverden alle klassen een bijdrage aan
de landsverdediging. De gegoede burgerij had
er nu ook belang bij dat misstanden in de kazer
ne werden aangepakt. Omdat veel meer jon
gens uit de middenklasse moesten dienen,
hoopte de legerleiding beter bestand te zijn te
gen ‘vijandige’ -  socialistische -  propaganda.

Een bijzonder aspect van de dienstplicht was
het samenkomen van jonge mensen met diver
se achtergronden. Het verzuilde Nederland was
in religieus en sociaal-maatschappelijk opzicht
sterk verdeeld. De aanhangers van verschillende
protestantse groeperingen en de katholieken
onderhielden in het dagelijkse leven zo min mo
gelijk contact met elkaar. In vooral de grote ste
den kwamen door het toenemende klassenbe
wustzijn van arbeiders tegenstellingen tussen
arm en rijk duidelijker naar voren. Tijdens de
dienstplicht moesten jongemannen in een
vreemde omgeving opeens maanden optrekken
met ‘andersdenkenden’. Door de uitwisseling
van sociale contacten was het leger onbedoeld
een uniek sociaal laboratorium.

Het Naarder garnizoen

Naarden stond bij de militaire autoriteiten niet
bekend als het makkelijkste garnizoen. Binnen
de gelederen waren veel miliciens uit Amster
dam en omstreken. In zowel de Naardense af
deling van het 2e Regiment Vesting Artillerie als
het vijfde bataljon van het 7e Regiment Infante
rie was ongeveer tweederde van de dienstplich
tigen afkomstig uit de omgeving van de hoofd
stad. Deze samenstelling gaf het Naarder garni
zoen een eigen karakter. De Amsterdammers
waren vaak een stuk eigenwijzer en rapper van
tong dan jongens uit de provincie. De autoritei
ten hadden het soms flink te stellen met lastige
dienstplichtigen, van wie het vermoeden be
stond dat een deel socialistische sympathieën
had.

Het militaire leven in Naarden kenmerkte zich
door een vredesroutine. De dienstplichtigen
werden dagelijks onderworpen aan een weinig
inspirerende drilmethode op het paradeterrein,
of moesten vervelende klusjes uitvoeren, zoals
aardappelen schillen of het boenen van de sol
datenkamer (slaapzaal). Deze dagelijkse regel
maat maakte allerlei gevoelens los onder de
manschappen: verveling, ergernis, maar ook ka
meraadschap en losbandigheid. Behalve het lan-
terfanteren, kankeren en tijddoden was de
diensttijd ook een tijd van wisselende emoties.
Menig dienstplichtige was voor het eerst van
zijn leven langere tijd van huis. Buiten de begrij
pelijke onzekerheid kon dit ook bevrijdend wer-
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Naarden kazerne uit 1903 (co//. Cerda en Jaap Vuijst).
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ken. In de kazerne maakte hij nieuwe vrienden
en was de sociale controle van thuis verdwe
nen.

De broodstaking

In de zomer van 1906 haalde het kleine Naarder
garnizoen vanwege een massale dienstweigering
zelfs kortstondig het landelijke nieuws. Uit on
vrede over de kwaliteit van het brood hadden mi
liciens (dienstplichtigen) van de Vesting-Artillerie
namelijk besloten te staken. Deze dienstweige
ring breidde zich de volgende dag over het gehe
le garnizoen uit. Een van de stakers verklaarde
tegenover het Algemeen Handelsblad:

Den volgenden morgen dachten wij dat het
brood beter zou zijn, maar het was hetzelf
de. Het geheele garnizoen, infanterie zowel
als artillerie, heeft dan ook geen brood ge
geten. We beklaagden ons wederom bij de
officieren, doch toen daaraan geen gehoor
werd gegeven en wij gecommandeerd wer
den voor de dienst, weigerden wij allen
dienst te doen met een leege maag.1

Naar aanleiding van het incident in Naarden
stelde de Nederlandsche Bakkerscourant een
onderzoek in naar de kwaliteit van het ver
strekte brood. Haar fijnproever stelde vast dat
aan het brood inderdaad een bijsmaakje en
lichtzure geur zaten. Met de kwaliteit was ver
der niets mis, al toonde hij begrip dat men bij
geen buitengewone eetlust, 't  liever laat staan.2

Volgens hem was het hele incident voorname
lijk misbruikt voor het uiten van socialistische
en antimilitaristische propaganda:

een geringe afwijking in den smaak en de
geur van het verstrekte brood [is] eenvou
dig gebruikt als een welkome aanleiding,
om in 't  publiek eens geducht over het ka
zerneleven uit te pakken en te trachten 't
als een wapen voor het anti-militarisme te
gebruiken.3

Overigens hadden de bakkers van het Naarden-
se garnizoen geen schuld aan de gebrekkige
kwaliteit van het brood, doordat het meel al
enkele jaren vanuit Den Haag werd geleverd.
Niet dat de schuldvraag er veel toe deed. De le
gerleiding deed dit soort klachten het liefst af
met:
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Groepsportret van officieren bij de Utrechtse Poort, 1910 (colt. Legermuseum, Delft).
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zij, die het thuis het minst hebben, reclame
ren [klagen] in de kazerne het hardst.

De rekruten en soldaten hadden echter rede
nen om te klagen: vloekende sergeants, drank
misbruik, overvolle slaapvertrekken en gebrek
kig voedsel, het waren misstanden waarmee
vrijwel iedere milicien in zijn diensttijd wel te
maken kreeg.

Sterke drank

Drankmisbruik was een probleem waarvoor mi
liciens veelal zelf verantwoordelijk waren. Het
kroegbezoek was zeer populair onder militai
ren. Binnen de vesting Naarden konden mili
ciens kiezen uit een twintigtal kroegen. Deze
schonken jaarlijks gezamenlijk maar liefst
45.000 liter sterke drank. Een onbekend -  maar
vermoedelijk aanzienlijk -  deel daarvan kwam in
de glazen van militairen terecht. Hoewel het
moeilijk was soldaten van de sterke drank af te
houden, werd wel in het hele land campagne
gevoerd tegen de ‘drankduivel’. Deze campag
ne had zelfs in een uithoek als Naarden lang
zaam maar zeker effect. In de kleine garni
zoensstad kregen na 1900 steeds minder cafés

een vergunning om gedestilleerde drank te
schenken.

In kantines, zoals die bij de Promerskazerne,
was de verkoop van sterke drank, toegestaan,
zij het onder strenge voorwaarden. De legerau-
toriteiten hoopten dat militairen slechte kroe
gen zouden mijden als in de kantines behalve
bier ook jenever en cognac kon worden verkre
gen. Er golden wel een aantal beperkingen: de
zwaardere alcoholische dranken mochten al
leen per glas worden genuttigd en moesten in
de kantine zelf worden opgedronken. Ook
mocht in een neut niet meer dan 0,05 liter zit
ten. De garnizoenscommandant bepaalde ver
der op welke momenten de drank mocht wor
den genuttigd. Om te voorkomen dat er fles
sen sterke drank achterover werden gedrukt,
moesten ze de rest van de tijd in gesloten kas
ten worden opgeslagen.4

Militaire tehuizen

In plaats van een kroeg of kantine te bezoeken,
kon een dienstplichtige zijn vrije avond door
brengen in een militair tehuis. Naarden kende
in die tijd zowel een protestants als een katho-
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Naar den, Artillerie P romers 1909 (coll. Cerda en Jaap Vuijst).
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Hek militair tehuis, die beide in de Gasthuis
straat (de huidige Turfpoortstraat) stonden.5
Deze instellingen waren vaak in handen van be
zorgde burgers of christelijke oud-officieren.
Een huisvader en zijn vrouwelijke metgezel -
de ‘moeder’ genoemd -  boden de dienstplichti
gen de warmte van een tweede ouderlijk huis.

In zo’n tehuis was al het keurige vermaak te
vinden: degelijke lectuur, verschillende bordspe
len, een biljart en een piano. Hier werd geen
sterke drank geschonken, maar kreeg de bezoe
ker gratis een kop warme chocolademelk. On
danks deze voorzieningen was het maar zelden
druk in de militaire tehuizen. Deze instellingen
hadden te lijden onder een saai imago. Een voor
vechter van deze tehuizen omschreef het beeld
dat onder militairen bestond als volgt:

Menigeen heeft gemeend dat in het Militair
Tehuis alleen de kniesooren vergaderen:
mannen die het leven van den zuren kant
bekijken, die onder het genot (!) van een
kop warme chocolademelk wijsgeerige be
schouwingen houden over de zonde van
hunne kameraden; gruwen van een hartelij-

ken lach; wegloopen voor de minste uiting
van vroolijkheid! 6

Tegen een suf imago bleken zelfs de beste be
doelingen niet opgewassen. In een militair te
huis bleef de sterke drank van tafel en was
geen jonge meid te bekennen. En dat waren nu
net verlokkingen waar menig twintigjarige jon
geman naar op zoek was. Het gebrek aan gods
dienstige ijver onder de dienstplichtigen von
den zedenpredikers zeer zorgwekkend. Zij le
verden stevige kritiek op christelijke dienstplich
tigen die in het bijzijn van leeftijdsgenoten niet
baden to t de Heer. Door angst of onverschillig
heid lieten zij zo hun ziel aan de duivel verhuren.

Vanuit de militaire autoriteiten ontstond wel
steeds meer waardering voor de rol van gods
dienst in de zedelijke vorming van miliciens. In
de jaren negentig van de negentiende eeuw
kwam in het Reglement voor de Krijgstucht te
staan dat de godsdienst de bron is van alle ge
luk, deugd, waren moed en troost en werd ver
der voorgeschreven dat een ieder zich to t een
zedige levenswijze moet bevlijtigen. De militaire
tehuizen werden niet langer gewantrouwd als
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plaatsen waar religieuze verdeeldheid werd ge
kweekt. Ze werden voortaan beschouwd als
bolwerken waar een zedelijke levensstijl en va
derlandsliefde gepredikt werden.

Nationalisme en religie

De herwaardering van religie was een ant
woord op het goddelooze socialisme, maar ook
een uiting van het toegenomen religieus be
wustzijn binnen de Nederlandse krijgsmacht.
Begin twintigste eeuw kwam in Naarden een
afdeling van de zojuist opgerichte Nationale
Christen Officieren Vereniging (NCOV).

Naardense officieren waren ook op andere
manieren actief in de bestrijding van het ‘Rode
Gevaar’. In 1899 werd een afdeling van de Mili
taire Bond voor ‘Koningin en Vaderland’ opge
richt. Deze bond wilde gezagsgetrouwheid en
vaderlandsliefde onder de manschappen stimu
leren. In plaats van religie koos zij voor een libe
rale versie van het nationalisme. Rond de eeuw
wisseling richtten enkele officieren een afdeling
op van de Volksweerbaarheid. Omdat deze lan
delijke vereniging de afstand tussen volk en le
ger wilde verkleinen, konden burgers ook lid
worden De Volksweerbaarheid was opgericht
ten tijde van de Boerenoorlog en haalde haar in
spiratie uit deze strijd. De oorlog in Zuid-Afrika
tussen Nederlandse ‘stamverwanten’ en het
Britse wereldrijk maakte ongekende nationalis
tische hartstochten los in heel Nederland.

Boeren op bezoek

De nationale geestdrift die de Boerenoorlog
losmaakte, ging niet aan Naarden voorbij. Op
31 augustus 1900 -  toen Koninginnedag nog op
die datum viel -  bracht een groep van twintig
Kaapse bannelingen een bezoek aan het ves
tingstadje. Van zowel de bevolking als het gar
nizoen kregen ze een heidenontvangst. Naast
de Nederlandse driekleur hing de vlag van de
Voortrekkers uit talloze ramen. Op straten en
pleinen zongen honderden schoolkinderen het

Een slaapvertrek in een Naardense kazerne (Nederlands
Vestingmuseum, Naarden).
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Afrikaner strijdlied " t  Heeft geofferd goed en
bloed’. Prominente burgers en officieren gaven
de Boeren een rondleiding door de vesting. Op
het exercitieterrein voor de Utrechtse Poort
hield de Naardense afdeling van de Volksweer
baarheid schietwedstrijden, waarbij de Boeren
toekeken. De Volksweerbaarheid greep deze
gelegenheid met beide handen aan om de ban
den tussen burgerij en garnizoen te versterken.
De Kapenaars kregen daarna nog een uitge
breid programma voorgeschoteld, waaronder
een rondleiding in het legerkamp bij Laren en
een orgelconcert in de Grote Kerk. Pas om tien
uur ’s avonds keerden ze terug naar Amster
dam, maar niet nadat ze in hunne eenvoudige
taal herhaaldelijk lieten weten de gastvrijheid
van de Naardense bevolking zeer op prijs te
hebben gesteld.7

De hechte samenwerking tussen de burgerij
en het garnizoen tijdens het bezoek van de
Zuid-Afrikaanse Boeren is bijzonder te noemen.
Normaal gesproken waren de banden tussen
het garnizoen en de burgerij namelijk minder
hecht. Er was zelfs sprake van een zekere haat-
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Luitenant-kolonel A.N.J. Fabius, commandant van het
Korps Torpedisten.

m m

liefde verhouding. De lokale economie was
afhankelijk van het garnizoen, maar tegelijker
tijd voelde de vesting, vanwege allerlei militaire
beperkingen, aan als een keurslijf voor de be
volking.

A.N J. Fabius: nationalist, liberaal en his
toricus

Binnen het Nederlandse officierskorps werden
felle discussies gevoerd over de vraag hoe de
kloof tussen volk en leger kleiner kon worden
gemaakt. Een aantal kritische officieren vond
de afstand tussen officieren en dienstplichtigen
veel te groot. Een van hen was de latere gene
raal-majoor A.N.J. Fabius, die grote delen van
zijn carrière in Naarden diende. Fabius consta
teerde dat kille kazernes en strenge discipline
voor afkeer zorgden bij de meeste Nederland
se dienstplichtigen, omdat zij sterk aan hun
persoonlijke vrijheid hechtten.

Fabius was vanwege zijn activiteiten als his
toricus, romanschrijver en archivaris ook buiten
zijn militaire vakgebied bekend. Hij bewonder
de Comenius, de grondlegger van de pedago
giek die in Naarden begraven ligt. Als stadsar
chivaris was hij in 1892 aanwezig bij de opening
van het museum dat ter ere van deze Tsjechi

sche geleerde was opgericht. Als een waar pe
dagoog vond Fabius dat de ouderwetse hiërar
chische verhoudingen binnen het leger niet
meer voldeden. Het was niet meer gepast de
manschappen alleen met repressie onder de
duim te houden. Een goed officier moest zijn
manschappen duidelijk kunnen maken waarom
iets gedaan moest worden.

Fabius pleitte voor een nationaal-historische
opvoeding. Door middel van tucht, vaderlands
liefde, geschiedenisonderwijs en lichamelijke op
voeding zouden weerbare en zelfstandige bur
gers worden gekweekt. Al op de lagere school
moest een begin worden gemaakt met vooroe
feningen, zodat de daadwerkelijke diensttijd in
de kazerne kon worden ingekort. Met veel min
der geld konden zo veel meer weerbare burgers
worden gecreëerd. Wel gingen zijn ideeën over
een volksbewapening behoorlijk ver. Zo zou ie
der huishouden in de toekomst over een ge
weer en patronen moeten beschikken. In de mi
litaire pers introduceerde hij het concept van
een een guerrilla oorlog a outrance, waarin kleine
verbanden achter de bestaande waterlinies de
strijd zouden aangaan.8

Een historische optocht in Naarden

Fabius schreef historische werken waaruit een
sterke nationalistische en liberale overtuiging
spreekt. De Oranjes waren voor hem een lich
tend historisch voorbeeld vanwege hun tole
rante opvattingen in godsdienstige en staat
kundige kwesties. Alleen dit instituut achtte hij
in staat om de nationale eenheid te bewaren.
Hij maakte graag gebruik van historische voor
beelden om te wijzen op de gevaren van bezui
nigingen in zijn eigen tijd. Een geestverwant
van hem, A.E. Dudok van Heel, deed hetzelfde.
Deze uit Naarden afkomstige zakenman en oud-
officier was een van de oprichters van de eerder
genoemde Volksweerbaarheid en redacteur van
het daaraan verbonden weekblad Allen Weerbaar.

Op Koninginnedag in 1907 regisseerde Du
dok van Heel een historische optocht waarin
de intocht van stadhouder Willem III in Naar-
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Luchtfoto van het bastion Nieuw-Molen (Nederlands Vestingmuseum, Naarden).

den in 1673 werd nagespeeld. Op deze feestelij
ke dag hield hij in de Grote Kerk een toespraak
die bol stond van de nationalistische retoriek:

Het spreekt vanzelf, dat Cooiland’s hoofd
stad ook dit jaar bij het huldebetoon niet
wil achterblijven: daarvoor is Naarden te
veel verplicht aan het Huis van Oranje.
Als onomstotelijk wordt toch al te vaak in
ons vaderland aangenomen, dat ons land te
klein, onze krachten te gering zijn om iets
anders te kunnen doen dan ons angstig in
een hoekje te verstoppen, in de stille hoop,
dat niemand ons daar zal opmerken...
Het is in den geest van het hedendaagsche
Nederlandsche geslacht om zich tegenover
andere volkeren klein en onmachtig te ge
voelen en onmachtig en het zelfs doelloos te
vinden om te trachten de aanwezige krach
ten te ontwikkelen en voor de verdediging
in den bestaansstrijd in gereedheid te bren
gen. Dit zwakheidsbegrip is onwaardig voor

een volk met een roemrijk en fier verleden
als het onze.
Er zijn er helaas ook in ons land, die zeggen
niets te voelen voor een krachtig onafhan
kelijk volksbestaan, die het bestaan van va
derlandsliefde loochenen.
Maar dat is een leugen, een verfoeilijke leu
gen.
Doorweven in des menschen ziel is de aan
geboren liefde voor het ouderlijk huis, voor
eigen haard, voor ons eigen vaderland en
wie het bestaan daarvan loochent, wie op
dit punt onverschillig is, die moet wel zeer
ontaard zijn.9

Toon en inhoud van deze toespraak waren ken
merkend voor het nationalisme van de vroege
twintigste eeuw. Zonder schroom gebruikte
Dudok van Heel een lang vervlogen overwin
ning op de Fransen om zijn toehoorders een ei
gentijdse spiegel voor te houden. Zijn nationa
listische geschiedenisles bevatte een overdui-
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Gymnastiekvereniging Keizer Otto, voor de loods naast de Utrechtse Poort, 1903 (coll. Stads- en Streekarchief,
Naarden).
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delijke aanval op de socialisten, die niet bereid
waren de onafhankelijkheid van het vaderland
te verdedigen.

Betrokken onderofficieren

Fabius en andere vooruitstrevende officieren
streden voor het ideaal van een leger als oefen
school van maatschappelijke deugden, maar uitein
delijk waren het de onderofficieren die dagelijks
met de rekruten en soldaten omgingen. Bij delen
van de christelijke burgerij stond de onderofficier
lange tijd symbool voor alles wat verkeerd was in
het leger. Hij was een boeman die met zijn gods
lasterlijke taal en drankmisbruik een slecht voor
beeld was voor de jeugdige miliciens.
Eind negentiende eeuw moest dit negatieve
beeld deels worden bijgesteld, omdat onderof
ficieren een grotere maatschappelijke betrok
kenheid toonden. In Naarden omarmden onder
officieren als lid van de Volksweerbaarheid het
nationalistische gedachtegoed. Ook op het ter
rein van sport en ontspanning droegen Naar-
dense onderofficieren hun steentje bij. Van de
gymnastiekvereniging Keizer Otto was ser
geant De Bruin de eerste gymnastiekleider. Hij

organiseerde in 1901 een uitvoering in het aan
de Kloosterstraat gelegen Hof van Holland. De
plaatselijke fanfare, Door Oefening Beter, was
opgericht dooreen onderkapelmeester.10

De betrokkenheid van onderofficieren bij het
verenigingsleven in Naarden stond niet op zich
zelf. Eind negentiende eeuw werden in heel Ne
derland belangenverenigingen opgericht. On
danks de nodige tegenwerking van bovenaf
durfden zelfs onderofficieren zich op landelijke
schaal te organiseren. Van de seculiere belan
genvereniging Ons Belang kwam een afdeling in
Naarden, die een jaar later al tachtig leden tel
de. De bond wist binnen enkele jaren allerlei so
ciale voorzieningen veilig te stellen: een alge
mene verzekering, brandverzekering, sanatori-
umfonds en woningbouwverenigingen die spe
ciale woningen bouwden voor onderofficieren.
Naarden kende dergelijke woningen in de St.
Annastraat, de St. Vitusstraat en de Bussumer-
straat. In 1915 stonden op de adres- en beroe-
penlijst 38 onderofficieren.”  Tot slot namen
twee sergeant-majoors die uit Naarden kwa
men, Van Raijen en Van Veen, in 1902 het initia
tie f voor de oprichting van de Nationale Christen
Onderofficieren Vereeniging (NCOOV), de chris
telijke tegenhanger van Ons Belang. Net als de
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zustervereniging voor de officieren (NCOV) wil
de deze vereniging de christelijke beginselen
binnen het leger en de vloot verspreiden.

Conclusie

Socialisme, religie en nationalisme waren be
langrijke maatschappelijke thema’s die rond
1900 ook doorwerkten in een kleine garni
zoensstad als Naarden. Zo werd tijdens de
Naardense broodstaking een verband gelegd
tussen de onvrede van de stakers en vermeen
de socialistische en antimilitaristische sympa
thieën. Het bezoek van Zuid-Afrikaanse Boeren
en de historische optocht over het beleg van
Naarden laten zien hoe nationalistische gevoe
lens bij militairen en burgers werden aange-
moedigd. Naast nationalisme was religie begin
twintigste eeuw aan een opmars bezig die ook
in Naarden zichtbaar was. Binnen de vesting
richtten zowel christelijke officieren als onder
officieren hun eigen geloofsverenigingen op.
Met kleine verhalen worden grote, abstracte
ideeën zichtbaar in het alledaagse leven binnen
de Naardense vestingwallen.

Drs. Corstiaan Prince is m ilita ir historicus, pro
jectmedewerker '100 jaar m ilitaire luchtvaart in
Nederland' bij het M ilitaire Luchtvaart Museum,
lid van de taakgroep 100 jaar Nederland en de
Eerste Wereldoorlog en freelance historicus bij
het Nederlands Vestingmuseum in Naarden.
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Stadsrechtverleningen in de Vechtdelta in
de veertiende eeuw: Naarden, Weesp en
Muiden

Joost CM. Cox

In 2005 werd mij gevraagd een lezing te houden naar aanleiding van de viering van
650 jaar Weesper stadsrecht en vervolgens ook een artikel daarover te schrijven
voor TVE.! In dat artikel is toen de nodige aandacht besteed aan begrippen als
stadsrechten, stedenfamilies en hoofdvaart. In dit artikel gaat het met name om de
omstandigheden waaronder en met welke politieke redenen de graven van Holland
in de Vechtdelta aan Naarden, Weesp en Muiden in de veerteinde eeuw
stadsrechten hebben verleend. Tevens is de tekst van het vroegst voorhanden
stadsrecht van Muiden opgenomen. 2

Naarden

Aan de bovenloop van de Vecht komt het in de
periode 1342-1375 tot een aantal gewapende
conflicten tussen Holland en het Sticht. In dat
kader dient een aantal politieke besluiten van
de Hollandse graven in die periode met betrek
king to t strategisch gelegen plaatsen in deze
gebieden te worden beschouwd zoals ten aan
zien van Naarden. Deze nederzetting -  Naruthi -
bestaat al in de tiende eeuw en behoort sinds
968 to t de goederen van de abdij Elten. In 1280
krijgt graaf Floris V van abdis Codelinde Naar
den en Naardingerland in erfpacht tegen 25
pond Utrechts per jaar.3 Na de verwoesting van
Naarden tijdens de Hoekse en Kabeljauwse
twisten in 1351 wordt de nederzetting op een
andere plek in de nabijheid als een ontworpen,
nieuwe stad -  enen niewen stede -  in hetzelfde
jaar herbouwd.4

Alhoewel er geen eerdere stadsrechtoorkon-
de is overgeleverd, blijkt uit diverse oorkondelij
ke vermeldingen dat het verwoeste Naarden
ook al een stad is geweest. De eerste daarvan
dateert van 1336, als een oorkonde van schepe
nen en raad van Naarden wordt gezegeld met
onser stede zeghele.5 Van 1342 is een oorkonde
voorhanden betreffende de visstapel tussen
Vecht en IJssel in onsen stede van Naerden.6 En
in 1346 wordt door Willem IV dit privilege van de

visstapel uitgebreid met de in Holland, Kenne-
merland en West-Friesland aan wal te brengen
vis, en verleend aan onse stede van Naerden.7 De
toestemming aan de gedupeerde stedelingen
to t de herbouw in 1351 komt van graaf Willem V:
want onse lieue getrouwe stede van Naerden om
onsen willen van onsen vijanden swaerlijck ver-
dorft is ende heur handtvesten die sij van onse
ouderen hadden verloeren heeft... Daerom soe
hebben wij hoer geoerlooft... eenen niewen ste
de... te betimmeren ende besitten.8 Leupen
heeft aangetoond dat het Gerrit Alewijnsz. is
geweest, een belangrijk man binnen de grafelij
ke kanselarij, die het grafelijke plan om meteen
ook enen veste te maeken van die stede heeft
ontworpen.9 De graaf geeft in de oorkonde van
1351 ook de buren van de nieuwe stad Naarden,
de omwonenden dus, opdracht te komen hel
pen bij de aanleg:

ende bijdden alle goeden lueden die daer
omtrent geseten sijn dat sij onser stede van
Naerden vorderen ende helpen vesten ende
grauen, wanter onse lueden ende landen wel
mede gesloeten sullen wesen.

Leupen heeft tevens de verwijzing naar de ves
te Naarden bij Filips van Leiden voor het voet
licht gebracht. In diens traktaat De Cura Republi-
cae et Sorte Principantis schrijft Filips van Leiden
dat bij de aanleg van nieuwe stadsmuren en -
wallen niet alleen de burgers maar ook de buren
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Het graafschap Holland.
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en zelfs de vorst -  de graaf -  moeten bijdragen
zoals ik heb gezien in het geval van de veste
Naarden: omdat de inwoners wegens de oorlo
gen dit niet konden opbrengen, hebben de bu
ren hen geholpen bij het graven van de grach
ten en hen bijgestaan in het werk.10

Een slot op de deur
Dit nieuwe Naarden wordt opnieuw een haven
stad met ook weer het -  al in 1342 aan Oud-
Naarden verleende -  visstapelprivilege (1355),
terwijl het als vanouds gelegen is aan de belang
rijke handelsroute van Holland in oostelijke rich
ting. In deze periode komt echter ook weer een
van de Stichtse conflicten op scherp te staan.
Na een met de Utrechtse bisschop gesloten be
stand van juli 1346 zijn de Hollanders jarenlang
voornamelijk bezig geweest met interne politie
ke machtsconflicten, de Hoekse en Kabeljauwse
twisten, maar in 1355-1356 laait de strijd met
Utrecht wederom op. De aanleiding hiertoe is

vooral gelegen in de voor Holland vernederen
de verdragen tussen de bisschop van Utrecht en
Willem V van 1351-1352. Het offensief van de
graaf zal zich concentreren op de Hollandse IJs-
sel en op posities langs en aan de monding van
de Vecht, waaronder de strategisch belangrijke
plaatsen Naarden, Weesp en Muiden. Als ves
ting zal Naarden voor de Hollandse graaf een
belangrijk militair steunpunt moeten vormen te
gen zowel de Hoeken als het sticht Utrecht.
Naarden zal als nieuw ontworpen en aangeleg
de vestingstad daadwerkelijk een, zij het be
scheiden, stedelijke ontwikkeling te zien heb
ben gegeven in 1353.

Graaf Willem V verleent op 10 juni 1353 stads
rechten aan de poerte ten Naarden die hier na
ghescreuen staet ende onsen pointeren die dair in
wonen zullen." Dit constituerende stadsrecht is
vrijwel volledig gelijk aan dat van de stad Am
sterdam (van 1342), waarop het nieuwe Naar
den ook hoofdvaart heeft; tevens wordt de stad
het keurrecht toegestaan.12 De graven van Hol
land investeren ook rechtstreeks in de groei van
de stad Naarden en zullen waar mogelijk of
wenselijk de stad privilegiëren. Zo geeft Willem
V aan de stad Naarden in 1354 het privilege van
tolvrijdom in zijn gebieden en in oktober 1355
nog het forse bedrag van 100 pond om een
stadspoort te bouwen.13 Het initiatief lijkt in ge
zamenlijkheid te zijn genomen door de graaf en
de inwoners: de graaf had groot belang bij de
militaire beveiliging van deze strategische hoek
van zijn gebieden -  ‘een slot op de deur van zijn
graafschap’ -  en de inwoners bij een veilige
nieuwe en tegelijk ook economisch aantrekkelij
ke plaats om te wonen en handel te drijven.14 De
redenen voor deze stadsrechtverlening zijn dus
zowel militair-strategisch als economisch van
aard en zullen in goed overleg tussen graaf en
stedelingen overeengekomen zijn.

Weesp

In dezelfde regio en periode krijgt het eveneens
op de grens met het Sticht gelegen Weesp
stadsrecht van de graaf. Als een nederzetting
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De delta van de Vecht in de late Middeleeuwen.
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van vissers, jagers, schapenhoeders en enkele
landbouwers wordt Weesp in de loop van de
twaalfde eeuw een villa genoemd, een dorp,
strategisch gelegen aan de vaarroute van
Utrecht via de Vecht naar het noorden.15 Het
gaat hier om in cultuur gebracht nieuw land,
een veenontginning, die novale tienden16 ople
vert voor het Utrechtse kapittel van St. Marie.
De oudste schriftelijke vermelding van Wisepe
dateert van 1156: dan is sprake van Egbert van
Amstel, ministeriaal van het Kapittel van St.
Maarten te Utrecht, die zich in het bezit stelt
van de tienden van land in de omgeving van
Weesp.17 Deze poging to t uitbreiding van
machtsgebied en inkomsten vormt het begin
van de ontwikkeling van het geslacht van Am
stel to t heren van Amstelland. Die eerste poging
leidt nog schipbreuk, aangezien Egbert wordt
gecorrigeerd door keizer Frederik I. In 1169 lukt
het hem echter alsnog om een belangrijk aantal

goederen die hij als schout van Amstelland aan
zich heeft getrokken, officieel in bezit te krijgen;
overigens moet hij wel afstand doen van de hal
ve tiend van Weesp, die hij zich onterecht heeft
toegeëigend.'8 In 1226 krijgt Gijsbrecht II van
Amstel van bisschop Otto II de rechtspraak over
Muiden, Diemen en Weesp in erfpacht.'9 Als be
loning voor zijn ondersteuning van de elect Jan
van Nassau in zijn strijd tegen de opstandige he
ren van Amstel, krijgt Floris V in 1281 voor 6.000
pond Muiden, Weesp, Diemen, Bijlmerbos, Ou-
dewater, Woerden en Bodegraven in pand.20

Als gevolg van een verdrag van 9 oktober
1297 tussen de graaf van Holland en de bisschop
van Utrecht komen onder andere Weesp en
Muiden -  althans formeel -  weer aan de bis
schop, ten gevolge waarvan de Hollandse graaf
dus leenman van de bisschop is.2' Maar in 1300
beleent de Hollandse graaf Jan II van Avesnes,
zonder tussenkomst van de bisschop, zijn broer
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Plattegrond van Naarden door Jacob van Deventer.
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Gwijde van Avesnes met de goederen van Am-
stel en Woerden, waardoor deze heer van Am-
stelland wordt. Ook als elect22 van het Sticht
(sinds 1301) behoudt Gwijde -  nu als leenman
van de Hollandse graaf -  deze goederen, die
echter na zijn dood in 1317 definitief en volledig
aan het graafschap Holland komen.

‘Recht ende vryhede' van Weesp
Ondanks het fe it dat we maar weinig vernemen
over de ontwikkeling van de nederzetting, is in
een akte uit 1310 al sprake van de burgers van
Weesp.23 Ook op 25 oktober 1349 is in een oor
konde sprake van de stad Weesp: in der poerte
van Weesp daer een alta ir in worde gew ijt . .. .24
Voor Willem V is het van groot belang zijn gebie
den adequaat te beveiligen tegen zowel binnen
landse als buitenlandse vijanden, en dan vooral
op de meest strategische posities, onder andere
in de Vechtdelta. Het strategische belang komt
ook to t uiting in het bevel van Willem V van 5
maart 1351 aan Gijsbrecht van Nijenrode om Hol
lands oostgrens te bewaken en in het bijzonder
de steden Muiden en Weesp.25 Later datzelfde
jaar, op 6 juni 1351 geeft hertog Willem V in een
oorkonde aan die van Naarden toestemming
om een nieuwe stad te bouwen in overleg met
Hendrik van Heemskerk, baljuw van Amstelland,
en de gerechten van onser stede van Amstelre-

damme, Muden, ende Weesp,. . .  .26 Ondanks deze
meervoudige vermeldingen van Weesp als stad
is er echter geen vroeger stadsrecht bekend
dan dat van 1355. Weesp zal in het midden van
de veertiende eeuw nog geen echte stedelijke
kenmerken hebben vertoond; zowel Leupen als
Rutte neemt aan dat de stadswording dan pas
op gang zal zijn gekomen.27

Willem V verleent op 20 mei 1355 recht ende
vryhede aan onser poorte van Wesepe.23 De
ze constituerende stadsrechtverlening
(inclusief het keurrecht) dient te worden ge
plaatst in het kader van een duidelijke mili-
tair-strategische politiek van Willem V, die in
de belangrijke Vechtregio van Weesp een
vestingstad w il maken.29 In artikel 1 staat u it
drukkelijk dat haar vrijheidsgebied zo groot
zal zijn als de stad nu begraven, ende bevest
is to t de buitenkant van haar grachten. Dat
het hier om de graaf gaat die de gang van za
ken bepaalt, b lijk t duidelijk uit artikel 24 van
de stadsrechtoorkonde: Voort, waer dat sa
ke, dat sy eenich verbond maecten binnen
onsen lande, o ft daer buten, het ware met
steden, of met Ridderen, met Knapen, met
gemeenten, o ft met wien dat ware, soo sou-
de alle vryheden quyte wesen, dien wy hem
gegeven hebben m it desen brieve.

Willem V wil zich dus van loyale medestanders
verzekerd weten in deze regio. In januari 1356
blijkt overigens al zowel de noodzaak van een
dergelijke vesting als de kwetsbaarheid ervan.
Bij een Stichtse aanval worden Weesp en Mui
den ingenomen en gebrandschat:

In den jaer ons Heeren MC CC ende L VI na Sinte-
Pouwelsdach Conversio toech biscop Jan van
Arckel mit groter heercracht tot Weespe ende
to t Muden beide ende lach III daghe ende II nach
ten eer hij se wan. Doe verbrande hij Weespe en
de Muden beide; die Hollanders zwommen over
die graften ende liepen hore voerden.30 Hierna -
doe Wesip verloren was -  wordt te Naarden een
versterkte bewaking ingesteld.3' Waarschijnlijk
om de inwoners van Weesp financieel te onder
steunen bij de herbouw van hun stad verleent
Willem V op 3 maart 1356 het privilege van tol
vrijdom in Holland en Zeeland.32
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Craaf Willem V van Holland.
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Muiden

Een derde plaats van eenzelfde militair-
strategisch belang voor de graaf in deze regio is
Muiden. De oudste vermelding van Amuthon,
gelegen aan de monding van de Vecht, dateert
uit de periode 777-86Ó.33 Rond 900 blijkt er een
(tufstenen) kerk te Muiden aanwezig te zijn,
hetgeen erop wijst dat de nederzetting al een
redelijke omvang moet hebben gehad.34 In 953
schenkt keizer Otto I alle goederen behorend
to t de villa Amuda en de aldaar gevestigde tol
aan de Utrechtse Sint Maartenskerk.35 En in 975
bevestigt keizer Otto II de bisschop van Utrecht
in zijn eigendom van Muiden.36 Een belangrijke
oorkonde is die van 2 juni 1122, waarbij keizer
Hendrik V de door bisschop Godebald aan de in
woners van Utrecht, Muiden en omgeving
(ambitus) 37 verleende voorrechten bevestigt
(ius et consuetudo ac privilegium), op voorwaar
de dat zij zweren de Utrechtse bisschopsmacht
in trouw aan de keizer te bewaren, en hij ont
heft allen die moeten bijdragen aan de wal van
de stad Utrecht van tolbetaling daar.38 De in

houd van de voorrechten is niet bekend, maar
deze bevestiging dient te worden beschouwd
als een verlening van zekere stedelijke voor
rechten. Utrecht en Muiden zullen al sinds de
vestiging van de tol aan de monding van de be
langrijke scheepvaartroute over de Vecht door
gezamenlijke handelsbelangen onderling ver
bonden zijn geweest.39

Vanaf 1122 zal Muiden geleidelijk via de verle
ning van aanvullende (bisschoppelijke) privile
ges to t een stad zijn uitgegroeid. Er is echter
geen feitelijke stadsrechtverlening bekend. Van
Muiden vernemen we pas weer in 1204 als de
plaats wordt verwoest tijdens de Hollandse suc-
cessie-oorlog door aanhangers uit Kennemer-
land en Waterland van graaf Willem I. In 1226
geeft bisschop Otto II de gerechten met toebe
horen van Muiden, Weesp en Diemen in erf
pacht aan zijn ministeriaal Gijsbrecht II van Aem-
stel.40 Blijkens een bisschoppelijke oorkonde is
er in 1244 ook nog steeds een tol te Muiden aan
wezig.41 De heren van Amstel zien in de loop der
jaren kans hun gebieden sterk uit te breiden,
waardoor zij een zelfstandige machtsfactor
gaan vormen tussen Holland en het Sticht. Na
een opstand in Holland van boeren uit Kenne-
merland en Waterland in 1273, die overslaat naar
het Sticht, sluit Floris V in 1274 een verdrag van
onzijdigheid en vriendschap met concilium et
universitas coniuratorum van Muiden, Amstel,
Mijdrecht en Loenen.42

Rond 1280 wordt de elect van Utrecht in de
strijd tegen zijn opstandige leenman Gijsbrecht
IV van Amstel militair gesteund door Floris V, op
voor het Sticht zeer zware financiële voorwaar
den. In 1280 neemt de bisschop zelfs, met steun
van de Hollandse graaf, Gijsbrecht bij een bele
gering van het kasteel Vreeland gevangen. Om
dat de bisschop niet in staat is aan zijn financiële
verplichtingen te voldoen, verpandt hij in 1281
onder andere Muiden aan Floris V, waardoor de
plaats feitelijk overgaat naar Holland.43 In okto
ber 1285 verzoenen de Amstels zich met Floris
V, waarbij zij onder andere afstand doen van
hun allodium Muden ende Muderport, dat Floris
voortaan in leen zal houden van de bisschop
van Utrecht; de Amstels houden op hun beurt
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Muiden voortaan in leen van de Hollandse
graaf.44

Frontierstad
De vroegste vermelding van Muiden als stad
treffen we nauwelijks een week later aan: iudi-
cis, scabinis necnon civibus civitatum de Mud
den.45 Uit deze brief van de hanzestad Wismar
kunnen we ook afleiden dat de stad Muiden een
economische functie vervult op de internationa
le handelsvaart. De volgende ‘stedelijke’ vermel
ding ter zake is van maart 1297 als nos judex, sca-
bini, consules ac universi opidani in Muden verkla
ren onderdanen te zijn van de Utrechtse kerk en
daaraan altijd trouw te zullen blijven; aan die
oorkonde is ook het stadszegel gehecht.46 Dit
houdt weer verband met de pogingen van de
Utrechtse bisschop Willem van Mechelen om
afbreuk te doen aan de Hollandse invloed op
het Sticht in de naweeën van de moord op Floris
V. Daartoe neemt hij het slot te Muiden in, waar
hij vervolgens wordt belegerd door Jan van
Avesnes. In september 1297 wordt in Veere een
vrede gesloten waarbij Muiden in Hollandse
handen blijft.47 In mei 1300 ontvangt Gwijde van
Avesnes van zijn broer Jan, graaf van Holland, al
dat goet ende recht, dat was houdende jof heb
bende Herman van Worden, Chisebrecht van
Amestelle, Chisebrecht van Yselsteine ende Arn-
oud van Benschoep als versterfelijk leen.48 Daar
door wordt Gwijde onder andere heer van Am-
stelland en krijgt hij ook Muiden in bezit. Die be
zittingen behoudt hij ook als hij in 1301 bisschop
van Utrecht wordt. Na zijn overlijden in 1317 ko
men deze definitief aan de Hollandse grafelijk
heid, inclusief Muiden.

In 1320 verleent Willem III een tolprivilege aan
die van Muiden om vry te voeren ende keeren
met hueren guede ende met heur coopman-
schap.49 In 1324 wordt Muiden weer als stad
aangeduid in een grafelijke oorkonde: Want on-
se lude van onser poerte van Muden een nu-
weiand diken willen. . . . 50 Op 31 mei 1346 beves
tigt Margaretha de privileges en handvesten
van Muiden.51 En in 1351 wordt Muiden door de
graaf betrokken bij de beslissing over de nieuw
bouw van de eerder verwoeste stad Naarden.52

Plattegrond van Weesp door Jacob van Deventer.

Gelet op de hiervoor geschetste gang van zaken
is het aannemelijk dat Muiden vóór 31 oktober
1285 van de bisschop van Utrecht -  al dan niet
via een afzonderlijke verlening bij oorkonde -
een stadsrecht zal hebben verkregen.53 Van de
stedelijke en economische functies van Muiden
in de dertiende en veertiende eeuw krijgen we
niet veel hoogte, een werkelijke stedelijke ont
wikkeling kunnen we hier dan ook niet aanne
men. Tenminste twee factoren hebben de eco
nomische ontwikkeling van Muiden in de weg
gestaan: het wegvallen van de Vecht als belang
rijke doorgaande verkeersader voor de interna
tionale handel en de politieke overgang naar
Holland, waardoor het karakter van de stad als
(voor)haven (van Utrecht) en overslagplaats
veranderde in die van een frontierstad.54 Er zijn
ook geen aanwijzingen dat Muiden van enig be
lang is geweest als marktplaats voor de directe
omgeving.55

In 1374 verleent hertog Albrecht een nieuw
maar beperkter stadsrecht aan Muiden, in
die zin dat het gebied van de stadsvrijheid en
ook het aantal schepenen, en dus de kosten
van het bestuur, worden verminderd. De
klaarblijkelijke economische en financiële te
ruggang van de stad Muiden vormt derhalve
de reden voor het herroepen van de bestaan
de rechten en verlenen van nieuwe van be-
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perk ter strekking. Dit blijkt ook duidelijk uit
de aanhef: ... dat wij aenegesien hebben
groot Achterdeel die Onse steede van Muij-
den hevet mits dat heure vrijheijt ende stee-
derecht zoe wijde street dat zij heure paelen
mit heuren Poorters nijet beschudden en
moegen ....

Het stadsrecht houdt in dat het gebied van de
vrijheid, waarbinnen het stedelijk recht geldt,
nader wordt bepaald. De vijf schepenen
(voorheen zeven) krijgen het recht keuren te
maken die een jaar geldig zullen zijn, en ook de
lage jurisdictie, de graaf behoudt de hoge, uit
geoefend door zijn baljuw. De grafelijke baljuw
kiest ook jaarlijks op pinksteravond de vijf sche
penen. De opbrengst van de stedelijke boetes
wordt evenredig gedeeld door graaf en stad.
Verder zal men een poorter van Muiden ten
noorden van de Maas niet mogen gijzelen van
wege een schuld noch beslag leggen op zijn
goederen dan alleen in vrije steden. De bestaan
de bepalingen betreffende de bede en de heer
vaart blijven geldig.

Bijzonder is dat degenen die in de parochie
Muiden wonen maar buiten de ‘palen’ van Mui
den, verplicht worden binnen het stadsgebied
te gaan wonen. Dit zal mede bedoeld zijn om de
stad te versterken qua militaire en financiële
weerbaarheid. De graaf zal aan een verzoek
daartoe van de poorters van Muiden gevolg
hebben gegeven teneinde de achteruitgang van
de stad tegen te gaan, en ook opdat de stad
een militair-strategische functie zal blijven ver
vullen als Hollandse grensvesting.56

De politiek-bestuurlijke omstandigheden en
de grafelijke interventies bij de stadswording
van Naarden, Weesp en Muiden in de veertien
de eeuw vormen een alleszins interessant
hoofdstuk in de geschiedenis van de drie ste
den. De verleende stadsrechten vormen ook
vandaag de dag nog steeds een belangrijk ken
merk van de stedelijke identiteit -  en een jubile
um ervan geeft dan ook alle aanleiding om er
een mooi stadsfeest van te maken!

Dr. Joost C.M. Cox (Eindhoven 1955) studeerde
rechten en bestuurswetenschappen aan de Uni

versiteit Leiden. Hij promoveerde in 2011 in de ge
schiedenis aan de Universiteit Leiden op het
proefschrift ‘Hebbende privilege van stede'. De
Verlening van stadsrechtprivileges in Holland en
Zeeland (13d6 - 15* eeuw). Hij is sinds 1996 ge
meentesecretaris van Alkmaar (stadsrecht van
1254).

1374 mei 17 Stadsrecht Muiden voor
Gildenborg57

Albrecht, hertog in Beieren, paltsgraaf op de
Rijn, ruwaard van Henegouwen, van Holland,
van Zeeland en van Friesland, herroept het be
staande stadsrecht van Muiden en trekt dit in
onder gelijktijdige verlening van een nieuw, be
perkter stadsrecht aan zijn lieden van Muiden.

Origineel niet voorhanden.
Afschrift: B. (l8de eeuw) Stads- en streekarchief
Naarden, oud-archief Muiden, inv. nr. 1 = Privile
geboek Muiden, register van afschriften en pri
vileges 1320-1501 (ongefolieerd). In het Natio
naal Archief is in de grafelijke registers geen af
schrift hiervan aangetroffen. Deze oorkonde is
niet eerder in druk verschenen.58

In den name Coidts Amen. Aelbrecht bij Coids
genade Hartoge in Beijeren, Palensgrave bij
den Reijn, Ruwaert van Henegouwen, van Hol
land, van Zeelandt ende van Vriesland, doen
condt allen luijden dat wij aenegesien hebben
groot Achterdeel die Onse steede van Muijden
hevet mits dat heure vrijheijt ende steede-
recht zoe wijde street dat zij heure paelen mit
heuren Poorters nijet beschudden en moegen,
soe hebben wij om nutschap ende oirbaer On
ser steede voirscreven weederseit ende wee-
derroupen alle Recht ende vrijheede die Onse
steede voorsz gehadt hevet totten dage toe
van huiden. Ende hebben hun gegeven ende
geven voir Ons ende voir Onse nacomelingen
Onsen Cueden Luijden van Muiden ende heure
nacomelingen Alzulcke vrijheede ende Recht
als hiernaegesc. staet.

[In de naam van God, Amen. Albrecht, bij de
gratie Gods, hertog in Beieren, paltsgraaf op de
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Plattegrond van Muiden door Jacob van Deventer.

Rijn, ruwaard van Henegouwen, van Holland,
van Zeeland en van Friesland. Maken een ieder
bekend dat wij in aanmerking hebben genomen
het grote nadeel dat onze stad Muiden heeft
om de reden dat hun vrijheid en stadsrecht zo
ver strekt dat zij hun grenzen met hun poorters
niet beschermen kunnen; vandaar dat wij ten
nutte en ten voordele van onze voornoemde
stad alle recht en vrijheden hebben ingetrokken
en herroepen die onze voornoemde stad to t he
den ten dage gehad heeft. En wij hebben hun,
onze goede lieden van Muiden en hun nakome
lingen, gegeven en geven vanwege ons en onze
nakomelingen alle vrijheden en recht zoals hier
na geschreven staat.]

1. In den eersten sal heure vrijheede ende
Recht gaen ende strecken op de Oosterzijde
van den Vecht ander graft streckende van
der Meent ander Poorte Hofsteede daer die
Borch neffens Leghet ende niet verder. Ende
die daer binnen woenen off woenen zeilen,
ende poorter wordden na der steede Recht
die zeilen poortrechts genieten ende

ijeghiemant anders. Ende geven den gheenen
die daer binnen woenen zeilen mit heure
Alinger woenstadt alzulcke recht ende vrij
heede dat zij ende heur goet tholvrij varen
zeilen voirbij alle Onsen thollen in Holland en
de in Zeeland op dat zij der steede teijcken
brengen alse costumelick is, ende strijken en
oirlof bidden alse men Pleget.

[Ten eerste zal hun vrijheid en recht zich uit
strekken aan de oostzijde van de Vecht van de
gracht verder strekkend van de Meent tot aan
de hofstede van de stad waar de burcht naast
ligt en niet verder. En degenen die daar binnen
wonen of zullen wonen en poorter worden vol
gens het recht van de stad, die zullen stadsrecht
genieten en niemand anders; en [wij] geven de
genen die daar binnen zullen wonen met heel
hun hebben en houden al dergelijk recht en vrij
heid dat zij en hun goederen tolvrij zullen varen
voorbij al onze tollen in Holland en Zeeland,
waartoe zij het teken van de stad meebrengen
zoals is voorgeschreven, en aanleggen [bij de
tol] en toestemming vragen zoals men gewoon
is.]

2. Voirt sel Onsse Bailliu van Amsterland al-
toes op den Pinxteravont kiezen ende
maicken vijf schepenen binnen Onsser steede
voirsz. Ende zoe wes die schepenen deers
van hun bij Raide der ander of des mee-
rendeels wizen sel dat sal Recht weesen, en
de gehouden weezen voir Recht, ende dat en
sel negienmant wederzeggen moegen. Ende
waert dat zij an eenige punten twijfelden dat
zullen schuldich weesen te verhaelen alse to t
hoeren hoofde in Onser steede van Leijden.

[Voorts zal onze baljuw van Amstelland telkens
op Pinksteravond binnen onze voornoemde
stad vijf schepenen kiezen en benoemen. En
wat die schepenen op advies van de ander of
van de meerderheid zullen beslissen, zal als
recht gelden en zal ook voor recht worden ge
houden, en dat zal niemand mogen weerspre
ken. En wanneer zij aan enigerlei onderwerp
twijfelen, zijn zij verplicht to t hoofdvaart59 naar
onze stad Leiden.]

3. Voirt sal men Onsen Poorteren van Muij-
den in allen saicken doen Recht ende vonnis-
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Het zegel van Mui den.

SB »

se nae Oirdele van schepenen binnen der
steede voirsz., uijtgeseit Moort, Moortbrant,
Vrouwencracht of verradenisse, die jegens
Ons droege, dat zouden wij berechten mit
Onser Heeriicheijdt.

[Voorts zal men onze poorters van Muiden in al
le gevallen recht doen en vonnis wijzen naar het
oordeel van schepenen binnen voornoemde
stad, met uitzondering van moord, moorddadi
ge brand, vrouwenverkrachting of verraderlijk
heid jegens ons, die zullen wij berechten vol
gens onze heerlijkheid.]

4. Voirt zoe en sel men eenen poorter van
Muijden nergent becommeren moegen noch
zijn Cuedt bij noorden der Mazen dan alleen
in Onsse vrijen steeden.

[Voorts zo zal men een poorter van Muiden ner
gens ten noorden van de Maas mogen arreste
ren [gijzelen] noch beslag leggen op zijn goe
deren dan alleen in onze vrije steden.]

5. Vo/rt geven wij hun Macht coren ende
wilcoeren te maicken over heuren Poorteren
ende den gheene die in der Prochie van Muij
den woenen zeilen, ter Oirbaer der Poorten
o f des meerendeels bij raide Ons Rechters
van der steede voirsz., ende die coeren zullen
Dueren een Jaer.

[Voorts geven wij hen de bevoegdheid keuren
en willekeuren te maken over hun poorters en
over degenen die in de parochie van Muiden
zullen wonen tot nut van de poorters of het me

rendeel op advies van onze schout van voor
noemde stad, en die keuren zullen een jaar lang
geldig zijn.]

6. Vo/rt zoe sel Onse schoute van Muijden
mit den vijff schepen Rechten ende schou
wen D/jcken weegen ende wateringe, ge-
lijckerwijs dat de zeven schepen mit den
schoute voirtijts te doene Plegen.

[Voorts zal onze schout van Muiden met de vijf
schepenen recht spreken en de schouw houden
van de dijken, wegen en waterlopen, op gelijke
wijze als voorheen de zeven schepenen dat met
de schout plachten te doen.]

7. Vo/rts zoo wat broecken of boeten ver
schenen mit coren te breecken daer af zullen
wij hebben de eene helft, ende Onse steede
voirsz. die ander helft. Ende Onse steede
voirsz. sal Ons dienen in beeden ende in Here-
vaerden alse zij to t haer toe gedaen hebben.
Ende gebieden alle den geenen die woenen
op der Vecht binnen der Prochie van Muijden
dat zij varen woenen binnen der paelen ende
vrijheede der Poorten voirsz.

[Voorts zullen wij van de boetes of schadeloos
stellingen vanwege overtreding van de keuren
de ene helft krijgen, en de voornoemde stad de
andere helft. En onze voornoemde stad zal ons
dienen in onze bede en onze heervaart60 zoals
zij to t heden toe heeft gedaan. En wij gebieden
al degenen die wonen aan de Vecht binnen de
parochie van Muiden dat zij gaan wonen binnen
de grenzen en vrijheid van de voornoemde
stad.]

8. Alle previlegien ende Handvesten die zij
voirtijts hebben gehadt zeilen af ende te
nijete weesen, ende deese tegenwoordige
Handtvesten ende Recht sel eeuweück du
ren, behouden Ons Onser Heerlicheijt.

[Alle privileges en handvesten die zij vroeger
hebben gehad, zullen afgeschaft en vervallen
zijn; en deze nieuwe handvesten en recht zullen
eeuwig gelden onder ons voorbehoud van onze
heerlijke macht.]

In Oirconde deesen brieve bezegelt mit Ons-
sen zegele. Gegeven in Onse Tenten voir Gil-
denborch zeventhien dage in der maent van
Meije int Jaere Ons Heeren Duijsent drie hon-
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dert viere ende tzeventich.
[Ten bewijze waarvan deze brief is bezegeld
m et ons zegel. Gegeven in onze [leger]tenten
voor kasteel Gildenborg, 17 dagen in de maand
mei in het jaar van onze Heer 1374.]
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in het stadsrecht vastgelegd. Het is een van de
oudste heerlijke rechten. Het woord ‘heer’ in heer
vaart komt van het Duitse woord ‘Heer’ (leger).

60. De hoofdvaart komt van het begrip hoofdstad of
tewel de stad (de rechtbank) waar de schepenen
van de dochterstad te rade gaan, als zij niet tot
een vonnis kunnen komen in hun eigen stad (als sy
't niet wijs of vroed zijn). Dan nemen de schepe
nen van de stad waar men het stadsrecht haalde,
een besluit dat vervolgens in de eigen stad onge
wijzigd wordt overgenomen. Zo was bijvoorbeeld
Leiden voor een groot aantal andere steden de
'hoofdstad' en ging men dus vaak aldaar te rade
(ook vanuit Alkmaar). Maar de schepenen van
Delft gingen weer naar 's-Hertogenbosch dat het
stadsrecht van Delft (en ook Haarlem) had gele
verd.
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Waarheidsvrienden in een huiskamer
De eerste gereformeerden in het Eemland

Johan Hut

Gereformeerden en hervormden gingen in 2004 (met lutheranen) samen in de
Protestantse Kerk in Nederland. Terug naar de oorsprong zou je kunnen zeggen,
want oorspronkelijk waren de woorden gereformeerd en hervormd synoniemen. In
1834 ontstond er voor het eerst een gereformeerde gemeente die zich distantieerde
van de hervormden en al in 1836 werd er een gereformeerde gemeente gesticht in
Bunschoten-Spakenburg. In 1852 ontstond een beweging in Lage Vuursche die zich
uitbreidde naar Baarn en Soest. De gereformeerde kerk in Eemnes kwam pas in 1919.

In 1517 zette Maarten Luther de Reformatie in,
die leidde tot de oprichting van de Nederlandse
Hervormde Kerk. Die kerk zette zich af tegen de
Rooms-Katholieke Kerk en meende zodanig het
gelijk aan zijn zijde te hebben, dat de hervorm
den diverse katholieke kerkgebouwen met ge
weld in bezit namen: de Beeldenstorm. In Baarn
(de kerk op de Brink) gebeurde dat in de kerst
nacht van 1580, in Eemnes een jaar later.

In 1816 voerde koning Willem I het Algemeen
Reglement voor de Nederlandse Hervormde
Kerk in. Een koning die het bestuur van een kerk
regelt, dat druiste in tegen het presbyteriaanse
beginsel, dat al in de Dordtse synode (landelijke
kerkvergadering) van 1619 was vastgelegd. Dat
beginsel houdt in dat geen persoon of lichaam
in de kerk over een ander zal heersen. De katho
lieken hebben een hiërarchie, met de paus aan
de top. Protestanten hadden plaatselijke zelf
standigheid, met democratisch gekozen bestu
ren (kerkenraden). Critici zeiden dan ook: de
Nederlandse Hervormde Kerk voldoet niet meer
aan de uitgangspunten van de Reformatie en is
niet meer gereformeerd. Zo ontstonden nieuwe
gemeenten, die bewust het woord gerefor
meerd handhaafden.

De initiatiefnemer daarvan, in 1834, was ds.
Hendrik de Cock in Ulrum, een dorpje ver voorbij
Groningen. Vanwege belediging van enkele vrij
zinnige collegae werd hij door de landelijke kerk
geschorst en even later afgezet. Tegenstanders
omschreven hem als een ‘hersenloze dweper’ en
zijn aanhangers als ‘huichelaars, booswichten en
slechte vrouwen’. De Cock kon er zelf ook wat

van, hij omschreef evangelische gezangen in de
hervormde kerk als ‘valse hoerenliederen’. Na
dat hij was afgezet, moest de politie tijdens de
eerstvolgende kerkdiensten de veiligheid van de
nieuwe predikant waarborgen. Vanwege oprui
ing werd De Cock veroordeeld tot drie maanden
cel. Ten tijde van zijn proces werd het leger naar
Ulrum gestuurd om de orde te bewaken.

De mens is slecht

De Cock had niet alleen bezwaar tegen de rol
van de koning, hij vond de kerk ook te vrijzinnig.
Een vraag die bij vrijwel alle gereformeerde
kerkscheuringen een hoofdrol speelde, luidde:
wat moet je doen om in de hemel te komen?
Dat wordt de vraag van ‘doop en wedergeboor
te ’ genoemd: is doop een garantie dat je behou
den blijft? Volgens De Cock verkondigden velen
van zijn collegae dat je behouden blijft door een
goed leven te leiden. Dat vond De Cock
‘goedkope genade’, dat zou betekenen dat ie
dereen zelf kan bepalen of hij in de hemel komt.
De werkelijkheid kon volgens hem alleen zijn,
dat God dat bepaalde. Je kon dus alleen behou
den blijven, als je uitverkoren was. Die opvat
ting heerste al in de vijfde eeuw in de Rooms-
Katholieke Kerk, maar tijdens de Reformatie
scherpten Luther en Calvijn de leer aan.

Van Calvijn is de beroemde uitspraak: de
mens is onbekwaam tot enig goed en geneigd
tot alle kwaad. Van De Cock en zijn tijdgenoten
kun je zeggen: hervormde dominees riepen hun
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Hendrik de Cock

gemeenteleden op een goed leven te leiden, ge
reformeerde dominees verkondigden dat ze dat
helemaal niet konden, omdat ze van nature
slecht waren. Om in de hemel te komen was je
volgens de gereformeerden afhankelijk van de
goedheid van God, niet van je eigen goedheid.

De Cock kreeg navolging. Geïnspireerd door
hem scheidden tal van gemeenten zich van de
hervormde kerk af, een beweging die bekend
staat als de Afscheiding. Zelf werd hij na zijn ge
vangenschap in 1835 predikant in Smilde. Van
wege de tegenstand van de Nederlandse Her
vormde Kerk, de regering en de publieke opinie
noemden de afgescheidenen zich Gereformeer
de Kerken onder het Kruis, maar ook wel ge
woon afgescheiden gemeenten. In de provincie
Utrecht ontstonden ze in 1835 in Oud-
Loosdrecht, Utrecht en Zeist en in 1836 in Bun-
schoten-Spakenburg, Kockengen, Loenersloot,

Rhenen en Westbroek. In het Gooi werden de
eerste gereformeerde gemeenten gesticht in
Hilversum (1836), Huizen (1836) en ’s-Graveland
(1839).

Een boze burgemeester

In 1986 verscheen het boek De Gouden Draad,
De geschiedenis van de Gereformeerde Kerken te
Bunschoten, Spakenburg, Eemdijk 1836-1986. De
hoofdletters staan zo in de boektitel, maar ei
genlijk gaat het over verschillende gereformeer
de kerken. In 1836 was de afgescheiden ge
meente ontstaan, sinds 1869 heette die Christe
lijke Gereformeerde Gemeente, in 1931 ging die
met de kerk van Abraham Kuyper (waarover
straks meer) samen to t Gereformeerde Kerk
van Bunschoten (als laatste in Nederland, want
die samenvoeging begon al in 1892) en in 1944
scheidde de Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt)
zich af. Die laatste was de samensteller van het
boek. Ongeveer eenderde van de bevolking van
Bunschoten is lid van de vrijgemaakte kerk, die
in de drie dorpen vijf kerkgebouwen heeft. On
geveer driekwart van de Bunschoters is lid van
enige gereformeerde kerk, waarschijnlijk het
hoogste percentage in Nederland.

Op 28 december 1835 zegden Jacob Baas en
Jan Borten Hartog hun lidmaatschap van de her
vormde kerk op, met de mededeling dat ze vol
gelingen van De Cock waren. Ze kregen mede
standers en op 26 juni 1836 stelden ze de ambten
in. Dat betekent dat er ouderlingen en diakenen
werden benoemd, een kerkenraad. De gemeente
was daarmee gesticht, met ongeveer veertig le
den, en kwam bijeen in de huiskamer van Hendri-
kus Niezen, in een boerderij aan de Nijkerkerweg.

De oprichtingsvergadering trok de aandacht
van burgemeester Zeger Hoolwerf, die de veld
wachter naar de boerderij stuurde. Die consta
teerde dat er ‘wel honderd mensen’ waren, wat
de boer op een boete van tw intig gulden kwam
te staan. Samenkomsten van meer dan tw intig
mensen waren namelijk verboden. De veroorde
ling door de kantonrechter in Amersfoort werd
in hoger beroep echter vernietigd door de rech-
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ter in Amsterdam, die stelde dat de wetsartike
len over verboden samenkomsten geen betrek
king hadden op godsdienstige bijeenkomsten.
Boete in Amersfoort, vrijspraak in Amsterdam,
het zou nog twintig keer gebeuren.

De burgemeester was een fel tegenstander
van de Afscheiding en liet Jacobus Beukers, die
door velen als leider van die beweging werd ge
zien, eens voor een maand in de gevangenis
gooien wegens belediging van hem. Erger was,
dat Beukers werd ontslagen op zijn school, waar
hij al negen jaar een populaire hulponderwijzer
was. Ook veldwachter Dirk Koelewijn werd ont
slagen, nog voordat hij lid van de jonge gemeen
te werd. Zijn beleden sympathie voor de afge
scheidenen was al te erg. Nog altijd wordt er in
Bunschoten verteld dat de Heer hem beloonde.
Koelewijn werd visventer, ging goed verdienen
en al zijn kinderen werden volwassen in een tijd
dat de kindersterfte groot was.

Lastige soldaten

Het was zeker niet alleen aan de burgemeester
te wijten dat de afgescheidenen in Bunschoten
het leven zuur werd gemaakt. Overal in Neder
land trad de overheid tegen hen op. De berucht
ste maatregel was de inkwartiering van militai
ren. Burgers konden door de overheid worden
verplicht soldaten tijdelijk in huis te nemen. In
die tijd werden daar consequent afgescheiden
gereformeerden voor aangewezen. In Bunscho
ten werd een detachement van twintig infante
risten ondergebracht. Daar stond een kleine
vergoeding tegenover, maar die werd lang niet
altijd uitbetaald. Bovendien waren de huizen
van de slachtoffers veel te klein, gedroegen de
soldaten zich vrijpostig en zetten ze het vaak op
een drinken. Als de ‘vaders van de Afscheiding’
kwamen preken (Bunschoten had nog geen ei
gen predikant, zelfs De Cock kwam regelmatig
langs), werden de bijeenkomsten nog wel eens
door militairen uiteen geslagen. De inkwartie
ring in Bunschoten duurde van september 1836
tot november 1840. Volgens de schrijvers van
De Couden Draad zijn Bunschoten-Spakenburg

en Oud-Loosdrecht de gemeenten die in Neder
land het meest onder de inkwartiering hebben
geleden.

In 1837 kregen de afgescheidenen landelijk de
steun van Guillaume Groen van Prinsterer, een
politicus met invloed aan het hof, later een van
de grondleggers van de Anti-Revolutionaire Par
tij. Koning Willem II wilde de onderdrukking van
de gereformeerden (door zijn vader) niet voort
zetten. Daarom werden afgescheiden gemeen
ten vanaf 1840 door de koning erkend, die van
Bunschoten op 17 juni 1841. Voorwaarde was dat
de gemeente nooit aanspraak zou maken op be
zittingen of rechten van de Nederlandse Her
vormde Kerk. In 1869 ontstond landelijk (en ook
in Bunschoten) de naam Christelijke Gerefor
meerde Kerken. De diverse afgescheiden ge
meenten, onder welke naam dan ook, verenig
den zich onder die naam. Van overheidssancties
was geen sprake meer.

Dom en goddeloos

De gereformeerden in Bunschoten-Spakenburg
waren de enigen in het Eemland die onder ge
weld en sancties van overheidswege leden. De
andere gemeenten werden namelijk veel later
gesticht. De hervormde kerk legde zich echter
niet zomaar bij de ontwikkeling neer.

De classis (regionaal kerkverband) Amers
foort stelde in 1836 een rapport op van mensen
die zich van de hervormde kerk hadden afge
scheiden. Onder anderen twee uit Baarn, zes uit
Bunschoten, twaalf uit Eemnes Binnen, vijf uit
Lage Vuursche en 46 uit Oud-Loosdrecht, zoals
gezegd een van de oudste gereformeerde ker
ken in de regio. Over Bunschoten werd opge
merkt: ‘Er bestaat vrees, dat het aantal daar
zeer zal toenemen.’

De scriba schreef over de afvalligen: ‘Voorts is
mij uit mondelinge en schriftelijke mededeelin-
gen gebleken, dat het grootste gedeelte dezer
lieden behooren to t de geringste standen; dat
zij reeds langen tijd de openbare Godsdienstoe
feningen niet meer hebben bezocht; dat veelen
hunne kinderen aan den doop en het bijzonder
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De schoenmaker Jacob de Ruig (coll. Het Groene Graf,
Baarn).

onderwijs in de Godsdienst onttrokken hebben;
en dat het formulier hunner schriftelijke afschei
ding overal met weinige verandering in dezelf
de bewoordingen vervat is; hetwelk eenig ver
moeden van onderlinge correspondentie schijnt
op te wekken.’ Vertaald in hedendaags Neder
lands: ze zijn dom, goddeloos, steken elkaar aan
en praten elkaar na. De afgescheidenen voeg
den zich bij de gemeenten in Hilversum (1836)
of Amersfoort (1837). Voor Baarnaars lag de be
sloten gemeenschap van Bunschoten-
Spakenburg waarschijnlijk minder voor de hand.

Een vrome smid

Naast de echte afgescheidenen waren er velen
die met hen sympathiseerden, maar toch lid w il
den blijven van de hervormde kerk. Wel hielden
zij in huiskamers en zaaltjes hun eigen gods
dienstoefeningen. Daarbij kregen ze ondersteu
ning van een groep die in Amsterdam was opge
richt onder de fraaie naam Vereeniging van de
Vrienden der Waarheid to t handhaving van de
leer en de rechten der Gereformeerde Kerk. Deze
vereniging zond op uitnodiging evangelisten het
land door. In het boek Uit de Geschiedenis van
Baarn van T. Pluim uit 1932 is te lezen dat in 1852
voor het eerst dergelijke bijeenkomsten werden
gehouden in Lage Vuursche. Een van de eerste
voorgangers was de plaatselijke smid P. Vervat.

In 1982 schreef Hans Stevens het boekje De
Lage Vuursche en baseerde zich op memoires
van de evangelist J. van 't  Lindenhout. Volgens
Van ’t Lindenhout was Vervat een rechtlijnig
denkend man, die hard in zijn smidse werkte,
met kracht de voorhamer hanteerde en in zijn
vrije tijd in gebed voorging. ‘Hij bad altijd zo ern
stig, dat de meest onverschilligen die erbij te
genwoordig waren, diep in het hart werden ge
roerd en ik heb menigmaal horen zeggen: zo
heb ik nog nooit iemand horen bidden, zelfs de
beste dominee niet.’
Vervat vond Van ’t  Lindenhout een indringer,
een van de verleidende geesten die zich aan het
einde der tijden zouden manifesteren. Onder in
vloed van zijn vrouw, die al eens een bijbellezing
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van de evangelist had meegemaakt, raakte hij
toch met hem bevriend. Ze hielden inhoudelijke
verschillen van mening, maar Vervat vond Van ’t
Lindenhout geen ketter meer. Van 't  Lindenhout
ten slotte: ‘Er kwam, nadat wij een verbond van
vriendschap hadden gesloten, een grote geeste
lijke opwekking in de Vuursche; zelfs Baarn,
Maartensdijk, Soest en Hilversum mochten daar
in delen. Overal, in kamers en schuren, werd
door ons bijbellezing gehouden en geen dag
ging er voorbij o f wij hoorden, dat deze of gene
to t de Heer was gebracht.’ Gezien het vervolg
van de geschiedenis mag je stellen dat dit een
wat overdreven voorstelling van zaken was. La
ge Vuursche heeft overigens nooit een gerefor
meerde kerk gehad. De enige kerk in het dorp is
thans hervormd, van orthodoxe richting.

De freule neemt wraak

Enige tijd later besloot ook een groep Baarnse
hervormden zo’n Amsterdamse evangelist uit
te nodigen. Zij begonnen een kring in het huis
van schoenmaker Jan Mook, Leestraat 26. Daar
naast werd een zondagsschool gestart onder
leiding van Jacob de Ruig, een schoenmaker uit
Soest, die sinds 1860 ook in Lage Vuursche zo’n
schooltje leidde. Toen de groep in 1867 eens te
vergeefs op hun evangelist wachtte (hij bleek
ziek te zijn), werd aan De Ruig gevraagd om in
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Gereformeerde kerk aan de Oude Utrechtseweg
de dienst voor te gaan. Hij deed dat zo goed,
dat hij de diensten drie keer per maand mocht
leiden, terwijl alleen de vierde zondag een evan
gelist of gereformeerde predikant voorging.

In 1876 besloot de groep zich dan toch van de
hervormde kerk af te scheiden. Op 25 mei werd
de Christelijke Gereformeerde Kerk van Baarn
gesticht. Bezwaar van de overheid was er niet
meer, maar wel van een deftige hervormde
vrouw: jonkvrouw A. Faas Elias. Zij woonde op
een landgoed aan de rand van Baarn (nu Faas
Eliaslaan) en bedeelde haar kerk na haar dood
met een enorm legaat, waaronder het hofje van
zeven woninkjes in de Westerstraat. Maar afge
scheidenen waren haar een doorn in het oog. Zij
kocht het huis dat door Jan Mook werd ge
huurd en vertelde haar huurders vervolgens dat
kerkdiensten in haar huis niet waren toege
staan. Als ze dan toch naar de kerk wilden,
moesten ze maar naar de Pauluskerk komen,
naar de hervormde dienst.

De afgescheidenen bouwden direct een een
voudig gebouwtje in dezelfde Leestraat, op
nummer 36. In die tijd werden op gronden van
de koninklijke familie (behorend bij paleis Soest-
dijk) de eerste Baarnse villawijken ontworpen,
nadat op die grond de spoorlijn Amsterdam-
Hilversum was doorgetrokken naar Amersfoort.
Prins Hendrik, broer van koning Willem III,
woonde op Soestdijk en bemoeide zich met die
ontwikkeling. Ouderling Samuel de Zoete was
bosbaas van het paleis (tegenwoordig zouden
we ‘hoofd van de tuindienst’ zeggen) en kreeg
de prins zover dat de jonge gemeente in 1879
een stuk grond aan wat nu de Oude Utrechtse
weg heet mocht pachten om een pastorie te
bouwen en een jaar later een stuk daarnaast om
een kerk te bouwen.

De prins stelde wel een paar voorwaarden.
Het moest niet ‘zo’n schapenhok als aan de
Leestraat’ worden en de kerk mocht wel een to
ren hebben, maar geen klokken. Hij verkocht en
verpachtte lappen grond aan rijke Amsterdam
mers en die mochten op zondagochtend niet uit
hun slaap gehaald worden door klokgelui. De
andere voorwaarde zorgde ervoor dat het ge
bouw met torentjes en tierelantijntjes een meer

i

rooms uiterlijk kreeg dan de doorgaans sobere
gereformeerde kerkgebouwen. Op 16 novem
ber 1879 deed de eerste predikant zijn intrede in
Baarn: ds. A.H. Gezelle Meerburg uit Almkerk.
Hij ging uiteraard wonen in de nieuwe pastorie
en legde op 21 oktober 1880 de eerste steen van
het nieuwe kerkgebouw, ontworpen door archi
tect Sytze Wierda uit Amsterdam.

Vader en zoon Kuyper

Abraham Kuyper wordt door velen genoemd als
de aartsvader van de gereformeerde kerken.
Dat was hij niet, ds. De Cock was in 1834 de
stichter, Kuyper werd pas in 1837 geboren. Hij
werd hervormd predikant en leidde in 1886 de
tweede uittocht uit die kerk, die bekendstaat
als de Doleantie (doleren = klagen, treuren).
Een verschil met de Afscheiding (1834) was dat
Kuyper de hele hervormde kerk wilde reforme
ren, dus geen nieuwe kerk wilde oprichten. Om
dat dat niet lukte stichtte hij de Nederduitsch
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Abraham Kuyper

Gereformeerde Kerk. In plaats daarvan had hij
ook to t de al bestaande Christelijke Gerefor
meerde Kerk kunnen toetreden. Dat vond hij
kennelijk zelf ook, want hij begon meteen aan
een fusieproces. In 1892 verenigden de twee
kerkgenootschappen zich onder de naam Gere
formeerde Kerken in Nederland, een naam die
to t 2004 standhield. Een minderheid van de
Christelijke Gereformeerde Kerk wilde niet mee
in de vereniging (het toenmalige woord voor fu
sie) en ging verder onder haar eigen naam, die
nog steeds bestaat.

In Baarn was een deel van de Leestraatgroep
in 1876 niet meegegaan in de oprichting van een
gereformeerde kerk. Deze mensen bleven sa
menkomen in een huiskamer. In navolging van
Kuyper richtten zij op 31 juli 1887 toch een kerk
op, de Nederduitsch Gereformeerde Kerk van
Baarn. Op 24 juni 1888 betrokken ze een nieuw
kerkgebouw aan de Eemnesserweg. Het ge
bouw bestaat nog steeds, is nu gesitueerd naast
de grote parkeerplaats en staat op de nominatie
om gesloopt te worden. Op 1 februari 1891 kreeg
de gemeente haar eerste predikant: dr. H.H.
Kuyper. Kuyper? Jazeker, op die gedenkwaardi
ge dag werd hij in het kerkje aan de Eemnesser
weg bevestigd door zijn vader Abraham. Overi
gens was Kuyper senior niet de oprichter van de
eerste gereformeerde kerk, maar geldt hij wel
als de vader van de ‘gereformeerde zuil’. Abra
ham Kuyper stond aan de wieg van het voor ge
reformeerden bedoelde dagblad De Standaard,
de Anti Revolutionaire Partij die de gereformeer
den in de politiek vertegenwoordigde en de Vrije
Universiteit in Amsterdam, die een gereformeer
de predikantsopleiding had. Kuyper was van
1901 to t 1905 minister-president.

De vereniging (fusie) kwam ook in Baarn tot
stand. Toen de eerste gemeente in 1893 haar predi
kant zag vertrekken vond op 25 november de sa
mensmelting plaats. De afgescheidenen leverden
het gebouw (de mooie kerk aan de Oude Utrecht-
seweg), de dolerenden de predikant (dr. Kuyper).
Zo kwamen ze allebei met opgeheven hoofd uit de
fusie. Leden van de eerste gemeente die niet met
de vereniging meegingen zitten thans als Christelij
ke Gereformeerde Kerk aan de Nassaulaan.

De kerk uit gegooid

Jacob de Ruig behoorde to t de groep die pas in
tweede instantie een eigen kerk oprichtte, de
kerk van Kuyper. Daar nam hij wel direct af
scheid van, want in hetzelfde jaar 1887 richtte
hij in zijn woonplaats Soest een Nederduitsch
Gereformeerde Kerk op. Daar werden al samen
komsten gehouden in een boerderij naast de
korenmolen De Windhond en in een boerderij
op Hees. In 1887 werd de gemeente officieel op
gericht en een kerkje gebouwd op de Lazarus-
berg, aan wat nu de Julianalaan heet. Op 27 no
vember vond daar de eerste kerkdienst plaats,
onder leiding van gastpredikant ds. Bouwman
uit Amersfoort. De Ruig werd de eigen voorgan
ger van de gemeente.

Zijn lidmaatschap van de hervormde kerk had
hij nog niet opgezegd, maar dat hoefde ook niet
meer toen hij op 3 februari 1888 een officiële af-
zettingsbul van de hervormde kerkenraad kreeg
thuisbezorgd, met onder andere de tekst dat de
kerkenraad ‘heeft moeten besluiten te r uwer
kennis te brengen, dat gij Jacob de Ruig Theo-
doruszoon, hebt gehandeld in strijd met deze
uwe belofte; u daardoor hebt schuldig gemaakt
aan verstoring van orde en rust in de gemeente
op een wijze als met de plichten, aan het Lid
maatschap verbonden, niet is overeen te bren
gen.’ Overheidssancties waren er niet meer.
De straf dat hij de hervormde kerk werd uitge
gooid zal De Ruig niet erg gevonden hebben.
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Hoewel hij geen theoloog was, bleef hij voorgan
ger van de Gereformeerde Kerk van Soest van
1887 to t 1907, waarna to t zijn eigen opluchting
met ds. M.M. Horjus een echte predikant werd
benoemd, of een Dienaar des Woords zoals dat
toen werd genoemd. Kerken kennen geen erele
den, maar De Ruig hield levenslang een ereplekje
in de ouderlingenbank. Hij overleed in 1922. Een
paar jaar daarvoor schreef hij aan de Baarnse ge
schiedschrijver Pluim vele bijzonderheden, zon
der welke er over de Gereformeerde Kerk van
Baarn niet zo veel bekend was geworden.

In 1925 werd de Wilhelminakerk aan de Soes-
terbergsestraat (Soest-Zuid) gebouwd als twee
de kerkgebouw van de Gereformeerde Kerk van
Soest. In 1938 werd de gemeente gesplitst in
Soest (Wilhelminakerk) en Soestdijk (Juliana-
kerk).

Jacob de Geweldige

De geschiedenis van gereformeerd Eemnes is
niet te vergelijken met die van de buurdorpen in
het Eemland. Naast hervormden en katholieken
zijn gereformeerden er ver in de minderheid,
net als in de Gooise buurdorpen Laren en Blari-
cum. In 1919 werd de Gereformeerde Kerk van
Laren-Blaricum-Eemnes opgericht, zo klein was
hun aantal per dorp. Voor die tijd moesten afge
scheidenen uit Eemnes kiezen tussen Hilversum
en Baarn. In het begin werden de kerkdiensten
gehouden in een gymnastieklokaal op de hoek
van de Kerklaan (toen nog Pijlsteeg) en het
Schoolpad. In 1921 werd begonnen met de
bouw van De Schaapskooi, die in 1962 werd ver
vangen door de huidige Ontmoetingskerk op
dezelfde plek aan de Kerklaan.

De dorpen in het Eemland en omstreken zijn
op kerkelijk gebied zeer verschillend. Zo hebben
aan de andere kant van Lage Vuursche de dorpen
Maartensdijk en Groenekan orthodox-hervormde
gemeenten, die in 2004 niet meegingen in de
hervormd-gereformeerde kerkfusie PKN, maar
toetraden to t de Hersteld Hervormde Kerk.
Dat Jacob de Ruig een rol speelde in zowel Lage
Vuursche, Baarn als Soest is bijzonder. In het

boekje Leuk voor later, over de geschiedenis van
gereformeerden in Soestdijk, w ordt hij Jacob de
Geweldige genoemd, met een knipoog naar
Abraham de Geweldige, de bijnaam voor Abra
ham Kuyper. Zelf zou hij die bijnaam verre van
zich geworpen hebben en netjes, zoals het hem
was geleerd, hebben opgemerkt dat hij net als
alle mensen onbekwaam was to t enig goed en
geneigd to t alle kwaad.

Johan Hut (Baarn, 1961) schreef in 2001 het boek
Het recht van pruttelen, over de 125-jarige ge
schiedenis van de Gereformeerde Kerk van Baarn.
In 2010 schreef hij het boek Pioniers en visionairs,
over de 60-jarige geschiedenis van het bedrijf Nij-
hof in Baarn. Hut schrijft regelmatig in het tijd
schrift Baerne, is schaakmedewerker van de Gooi
en Eemlander en schreef dit jaar voor
www.schaaksite.nl de Canon van het Nederlandse
schaken.
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De grafkapel van de familie Hacke, die vanaf
1846 de buitenplaats Eikenrode bewoonde,
staat op eerbiedige afstand van de villa. In de
grafkelder onder de kapel staan de kisten met
stoffelijke overschotten van achttien familiele
den. De stichter Jan Conrad Hacke liet er zijn
vrouw, zijn vader, zijn schoonmoeder en maar
liefst zeven van zijn twaalf kinderen bijzetten,
voor hij in 1873 zelf overleed. Het jaar 1865 was
een rampjaar voor de familie, toen binnen een
half jaar vier kinderen in de leeftijd van een paar
maanden to t twaalf jaar bezweken aan difterie.
De laatste bijzetting was die van Jan Conrads
kleinzoon Jan Elias Hacke, in 1969.

De kapel vertoont een rijke verzameling grat
en doodssymboliek: al bij het betreden van het
terrein zien we een afgeknotte zuil (symbool
van het afgebroken leven), op de westgevel
prijken omgekeerde toortsen (symbolen van
het uitgedoofde leven) en vlinders (symbolen
van eeuwig leven: uit de ‘dode’ pop komt altijd
weer een vlinder tevoorschijn). Op dezelfde ge
vel staat de Latijnse tekst Christo animae vitae
(Tot Christus [gaan] de levensgeesten), een uit
drukking van het geloof dat de familie Hacke
beleed.

Boven de grafkelder is een kruisvormige ruim
te, die gebruikt werd als plaats om de overlede

Henk Zeidenrijk en John Mol

nen te gedenken. Hun namen zijn in marmeren
platen aan de wanden aangebracht. Aan de
oostzijde stond het marmeren beeld ‘Jesus aan
de geselpaal’ van de Italiaanse beeldhouwer Eu-
mene Baratta, dat Hacke in 1854 in Carrara
kocht. Het beeld is thans in de Oudkatholieke
kerk te Hilversum te bezichtigen. In de kapel
ruimte vinden we de teksten Ik ben de weg, de
waarheid en het leven alsmede Laat de kinder-
kens tot mij komen.

Het neogotische Christusbeeld dat nu de ka
pel siert, is -  net als de kapel -  negentiende-
eeuws en afkomstig uit de Heilig Hart-kerk in
Breda.

De kapel is eigendom van de Stichting Histo
risch Goed Loosdrecht, die het gebouw van
1999 to t 2001 restaureerde. De restauratie werd
mede mogelijk gemaakt door bijdragen van de
Rijksdienst voor de Monumentenzorg en de Ra
bobank.
Foto’s: auteurs.
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Tot Nut en Vermaak
Een negentiende-eeuws leesgenootschap te Loenen
aan de Vecht

W/'m van Schaik
De literaire activiteit waar het in dit artikel over gaat, speelt zich af in Loenen aan de
Vecht in de negentiende eeuw. Hoewel er in die eeuw in ons land zeer veel
leesgezelschappen geweest moeten zijn, is er in onze omgeving, het platteland van
de Vechtstreek en het Gooi, nog maar weinig van terug te vinden. Het zeer
onvolledige archief van het Loenense leesgezelschap Tot Nut en Vermaak dat ik
aantrof in het RHCVV-archief in Breukelen, is dan ook een uitzondering. Ik meen dat
een beschrijving ervan toch wel licht werpt op het reilen en zeilen van dit soort
clubs in het algemeen, vandaar dit artikel.

Letterkundige genootschappen in de acht
tiende eeuw

Onder invloed van de Verlichting vond het den
kend deel der Europese mensheid in de acht
tiende eeuw, dat de mens zijn eigen lot en daar
mee de vooruitgang van de wereld in eigen
hand had. In het verlengde van die gedachte
raakte men er steeds meer van overtuigd, dat
dat beter zou lukken in samenwerking met an
deren. Het ontstaan van genootschappen, qua
ledental variërend van enkelen to t enkele hon
derden, op velerlei gebied was het gevolg hier
van. Naast wetenschappelijke genootschappen
zoals het Haagsch genootschap ter verdediging
van de christelijke godsdienst, de Amsterdamse
medische genootschappen Servandus civibus en
Uno animo en de Groningse juristen Pro exolen-
do jure patrio was er bijvoorbeeld de Maatschap
pij tot Nut van 't Algemeen die een meer maat
schappelijke doelstelling had.1 De letterkundige
genootschappen horen bij de groep die ont
spanning en vermaak ten doel heeft. Een aantal
van deze vaak als ‘sociëteiten’ aangeduide ge
zelschappen, had daarnaast in de politiek woeli
ge laatste decennia van de achttiende eeuw een
min of meer verkapt politiek doel, waarover la
ter.

Doordat veel genootschappen zich met meer
dere activiteiten bezighielden, is de grens tus
sen de verschillende soorten vaak moeilijk te

trekken. Als voorbeeld hiervan moge dienen
Voor Het Menschdom uit Weesp. Het doel was
Den kring van nuttige kundigheden bij zich zelve
en anderen te verlichten en verbeteren. Dat werd
geëffectueerd door het houden van zedelijke
voordrachten zoals Redevoering over het voor
delige van een deugdzaam gedrag in vergelijking
met het nadeelige van een ondeugd en Gedach
ten over het bloedzweten van Jezus, beschreven
door den evangelist Johannes. Maar daarnaast
waren er ook meer literaire overpeinzingen als
Mijne wandeling, een leerdicht en Redevoering
over de spreuk: Eendragt maakt Magt.2 Ook bin
nen de groep letterkundige genootschappen is
weer een onderverdeling mogelijk: naast de ei
genlijke letterkundige genootschappen waar
men zich bezighield met het zelf vervaardigen
van literaire werkstukken, waren er ook gezel
schappen waarin men er meer consumptief mee
omging: de leesgezelschappen en de toneelge
zelschappen. Maar ook hier is het onderscheid
niet altijd duidelijk aan te geven; zo kenden de
‘productieve’ genootschappen naast een aantal
actieve leden ook passieve leden die uitsluitend
de gemaakte werkstukken lazen en waren er in
de lees- en toneelgezelschappen soms leden
die, voor eigen gebruik, gedichten en toneel
stukken schreven.

Gelet op de verschillende activiteiten dat
sommigen schreven en anderen lazen, was het
bij deze letterkundige genootschappen niet no-
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dig dat men bij elkaar in de buurt woonde. De
Weespers Johannes Houtman (1754 -  1825,
arts), Johannes van Varick (predikant) en Ba
rend Peelen (theologisch student) waren lid van
het Amsteldamsch Dicht- en Letteroefenend Ge
nootschap Wij Streven Naar Volmaaktheid. De
Vuursche predikant Adam Simons (1770-1834)
was waarschijnlijk al sinds zijn studententijd lid
van Kunst Wordt Door Arbeid Verkregen in Lei
den. Echt ver van huis vinden we de bekende
Loosdrechtse predikant en porseleinfabrikant
Johannes de Mol (1726 -  1782) en Gabriel Caro
lus van Achter, theologiestudent uit Weesp die
lid waren van Prodesse Canendo in Rotterdam
en de Loenenaren Jan en Hugo Verveer als le
den van Studium Scientiarm Genitrix in dezelfde
plaats.3

Het leesgezelschap4

Omdat het lezen en laten circuleren van boeken
en tijdschriften in groepsverband centraal staat,
was het wel van belang dat de leden bij elkaar in
de buurt woonden. Dat was ook handig in de
gevallen dat het leesgezelschap als dekmantel
werd gebruikt voor politieke activiteiten, waar
voor immers regelmatig overleg noodzakelijk
was. En dat kwam in de rumoerige periode tus
sen 1787 en 1795, waarin respectievelijk de oran
gisten, de patriotten, de orangisten en weer de
patriotten de politiek bovenliggende partij wa
ren, nogal eens voor. Een beroemd voorbeeld is
de Amsterdamse (patriotse) Vaderlandse Soci
ëteit die in 1787 werd verboden. Vervolgens
werd zij weer als leesgezelschap opgericht on
der de naam Doctrina etAmicitia en zou in daar
op volgende jaren een centrale rol spelen in de
aanloop naar de vestiging van de Bataafse Re
publiek in 1795.5

Het is uiterst moeilijk een enigszins betrouw
bare schatting te maken van het aantal leesge
zelschappen dat in ons land in deze periode,
eind achttiende, begin negentiende eeuw, actief
was. Een mogelijke insteek is de inventarisatie
van in veel boeken afgedrukte lijsten met inteke
naren. Een van de eersten die deze methode

Beeldmerk van de Maatschappij tot Nut van 't Alge
meen, waarin een groot deel van dezelfde personen
actief waren als bij het Leesgezelschap.

toepasten, was de Hilversumse boekhandelaar/
uitgever J. Heek in 1919.6 Hij schetste voor zijn
woonplaats het zeker te beperkte volgende
beeld: in 1804 ontstond onder beheer van ont
vanger Jan Année het eerste gezelschap, aan
vankelijk naamloos, na 1847 onder de naam Lee
ring en Stichting, in 1867 onder invloed van de
toenemende instroom van bewoners van elders
gevolgd door sociëteit De Club (tegenwoordig
De Unie) die ook een leeskring had. In 1874
kwam daar op instigatie van burgemeester J.E.C.
Schook het Leesgezelschap Hilversum bij.

Een veel omvangrijker onderzoek werd door
Dick Jansen 7 ondernomen. Na minutieus inven
tariseren kwam hij voor ons land to t een mini
mum aantal van 924 en een maximum van 1.629
gezelschappen. Uit de vergelijking die hij vervol
gens maakt met andere bronnen, blijkt dat deze
schatting toch veel te laag is. Als voorbeeld
noemt hij een in 1828 gehouden enquête onder
Groningse schoolhoofden waaruit bleek dat er
in die provincie toen ongeveer honderd leesge
zelschappen waren, terwijl de telling via de inte
kenlijsten niet verder dan 14 in totaal kwam. Uit
zijn onderzoek blijkt ook dat de groei van het
aantal gezelschappen tussen 1810 en 1839 ex
plosief was en dat aantal daarna weer begon te
rug te lopen. Aan de studie van Jansen8 kan
voor onze regio het volgende ontleend wor
den.9

Respectievelijk plaats/naam/jaar van inteke
ning: Abcoude Tot aankweking van vriendschap
1824, 1825, 1826, 1834, 1841 Hilversum10 - 1784,
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i8og, 1832 Hilversum Nut en genoegen 1839,1841
Huizen - 1782, 1802 Loenen - 1809, 1819 Loos-
drecht - 1816, 1824 Maarssen - 1829 Maarssen
Nuttig en gezellig 1826, 1832 Maarssen - 1819
Maarssen - 1839 Maarssen Tot nut en vermaak
1826 Duivendrecht/Diemen -1824 Muiden -1790,
1794 Muiden -1824 Muiderberg -1841 Vreeland -
1827 Weesp Oefening en vermaak 1814, 1819
Weesp Leeslust 1782 Weesp 't Is leeslust, die ge
paard met enz. 1813,1819,1823.

Het is geen toeval dat het leesgezelschap
vooral in deze tijd een grote vlucht kon nemen.
In de jaren 1801 en vooral 1806 kwam de over
heid via de eerste onderwijswetten to t een nati
onale regeling inzake aan het onderwijs te stel
len eisen. Hoewel het nog bijna honderd jaar
zou duren, voordat een algemene leerplicht
werd ingevoerd, leidden deze wetten toch al tot
een snelle stijging van het aantal mensen dat
kon lezen. De belangstelling voor het lezen
werd nog vergroot door de opkomst van de ro
man als literaire uiting van een nieuwe culturele
stroming: de romantiek. Schrijvers als Jane Aus
ten, Victor Hugo, Goethe, De Chateaubriand, in
het Nederlandse taalgebied Betje Wolff en Aag
je Deken, en vele anderen werden bereikbaar.
De ontwikkeling van de kennis en van de moge
lijkheid die kennis te gebruiken gingen aldus ge
lijk op.

Een probleem was wel dat boeken toen erg
duur waren en dat men ze meestal niet vaker
dan eenmaal las. Het leesgezelschap was dan
een goede manier om door gezamenlijke aan
koop van boeken en tijdschriften de kosten te
drukken. Werken die meerdere malen gelezen
werden zoals stichtelijke boeken en dichtbun
dels, kocht men meestal zelf, de rest werd geza
menlijk aangeschaft.

Zoals opgemerkt lag de bloeiperiode van de
leesgezelschappen in de eerste helft van de ne
gentiende eeuw, daarna ging het minder goed
ermee door de opkomst van de uitleenbiblio-
theken en de lagere prijzen van boeken. Opval
lend is in de tweede eeuwhelft de opkomst van
leesgezelschappen die door boekhandelaren
werden georganiseerd, zo adverteerde boek
handel Los in Bussum met het leesgezelschap

Voorpagina van het reglement van het leesgezelschap,
1820 (coII. RHCW).

R E G L E M E N T

VOOR HET

LEES-GEZELSCHAP:

„TOT NUT EN VERMAAK,"

TE

L O E N E N  A A N  D E  V E C H T ,

opgericht den lOden November, 1820.

Boekhandel E. SPRUYT, Loenen aan de Vecht.

— ----- --------------- ------------ Jm
Utile Duld. Een ander verschijnsel is dat door de
betere vervoersmogelijkheden sommige gezel
schappen een meer mobiel karakter kregen.
Een voorbeeld hiervan is het door Lodewijk van
Deyssel opgerichte gezelschap De Vioolstruik,
dat in de winter in Amsterdam bijeenkwam en
in de zomer in Villa Rosa in Bussum.

Het leesgezelschap Tot Nut en Vermaak in
Loenen aan de Vecht

Ook dit gezelschap is niet bekend uit het inte-
kenlijstenonderzoek van Jansen, de gewenste
boeken werden gewoon bij de plaatselijke
boekhandelaar aangeschaft, de tijdschriften gin
gen op abonnement. Helaas is het grootste deel
van het archief in de loop der jaren verdwenen,
in het streekarchief zijn slechts vergaderversla-
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gen van 1841 to t 1893 en enkele losse papieren
terug te vinden. Uit het feit dat men in 1845 het
vijfentwintigjarig bestaan vierde, mag worden
afgeleid dat de oprichting in het jaar 1820
plaatsvond. Formeel was het leesgezelschap on
derdeel van de Maatschappij tot Nut van 't Alge
meen. Zo waren in de leeskring voor een belang
rijk deel dezelfde personen actief als in het in
1821 opgerichte Departement Loenen aan de
Vecht der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
en liet men eikaars leden zonder ballotage toe.
In feite was er sprake van twee los van elkaar
staande organisaties.

Het leesgezelschap heeft overigens aanzien
lijk langer bestaan dan de plaatselijke afdeling
van de Maatschappij tot het Nut van 't Algemeen.
Deze werd in 1905 opgeheven, terwijl de laatst
bekende archiefstukken van Tot Nut en Vermaak
uit 1945 dateren. In 1885 werd ook nog de Lees
kring Buitenlandse Tijdschriften opgericht. He
laas is daarvan niet meer terug te vinden dan
een reglement en het is daardoor onbekend,
hoe en hoelang deze heeft gefunctioneerd.

De organisatie

Het doel van het leesgezelschap was het geza
menlijk lezen van boeken en tijdschriften. Van
de leden werd verwacht dat zij ieder op zijn of
haar beurt een boek kozen dat vervolgens werd
aangeschaft, over de tijdschriften werd bij
meerderheid van stemmen beslist. De aange
schafte werken werden vervolgens in roulatie
gebracht. De leesvolgorde lag vast: de directeur
of voorzitter gaf de portefeuille aan het oudste
lid en die gaf deze dan door aan de volgende en
zovoort. De leestijd was twee weken voor de
boeken en een week voor de tijdschriften. Na
dat het boek door de leden in Loenen gelezen
was, werd het door het jongste lid naar de le
den in het twee kilometer verderop gelegen
Nieuwersluis gebracht.

Het is niet verbazingwekkend dat deze proce
dure nogal eens op vergaderingen bekritiseerd
werd: het oudste lid was meestal niet de snelste
lezer en tegen de tijd dat het werk in Nieuwer-

Brief waarin een aspirant lid in 1880 verzoekt om te
worden aangenomen als lid van het Leesgezelschap
(coll. RHVCC).

sluis aankwam, was het vaak al behoorlijk ver
fomfaaid. In 1864 leidde dit to t een zorgelijk
rondschrijven van de directeur, waarin hij aan
gaf persoonlijk kennis te hebben genomen van
gehavende en vuile exemplaren waarvan hij zich
niet kon voorstellen dat die zo uit de huiska
mers van de leden waren gekomen. Het moest
beslist in de keukens gebeurd zijn alwaar men
zich aan zulk grof vandalisme schuldig maakt. Hij
benadrukte dat men afhankelijk was van de wel
willendheid van de leden die ervoor dienden te
zorgen dat de boeken uit handen van kinderen,
voor wie ze toch geen geschikt speelgoed zijn, en
van de dienstboden, voor wie ze veelal onge
schikt e lectuur zijn, te houden. Al in 1859 dacht
men de oplossing gevonden te hebben door het
aanstellen van een bode die de portefeuilles bij
de leden ophaalde en doorgaf. De klachten over
onderstrepingen, getekende snorren en andere
onwelvoeglijkheden evenals over de besmeu
ring van de boeken hielden echter aan. In 1885
stuurde een van de leden het bestuur als sinter
klaassurprise een nieuw exemplaar ter vervan
ging van het boek dat hij in zeer slechte staat
had ontvangen.

Hoewel volgens artikel 1 van het reglement
slechts inwoners van Loenen en Nieuwersluis lid
konden worden, waren er ook steeds leden uit
omliggende plaatsen. Soms begon een van de
leden erover, maar dan werd in alle gemoede
lijkheid besloten om dit artikel niet toe te pas
sen. Formeel werd men lid op voordracht van ie
mand die reeds lid was, vervolgens werd men
na ballotage toegelaten. In de praktijk kwam
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Dorpsstraat yo, waar het Leesgezelschap enige jaren
bijeenkwam op de eerste verdieping, boven de bewaar
school (coil. W. Mooij).
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het ook wel voor dat iemand zelf het lidmaat
schap aanvroeg, ook dit werd in behandeling
genomen. Om door de ballotage te komen
moesten alle aanwezige leden de toelating van
het nieuw voorgestelde lid steunen. Dat was al
tijd het geval.

Het aantal leden wisselde nogal maar kwam
meestal niet boven de twintig uit, van wie er op
de vergadering zelden meer dan een stuk of
acht verschenen. Tot ongeveer 1860 werd aan
de aanwezigheidsplicht vrij streng de hand ge
houden: wie zonder zich bij het bestuur afge
meld te hebben verzuimde, moest een boete
betalen (leden uit Nieuwersluis waren vanwege
de grote afstand van deze verplichting vrijge
steld). Uit de oudste verslagen is daardoor wel
op te maken, hoeveel leden er waren en wie dat
waren. Probleem is wel dat de vrouwen die lid
waren, niet geacht werden op de vergaderingen
te verschijnen en dus ook niet in de notulen ver
meld werden. Het bestuur bestond uit een voor
zitter, hij kocht en verzond de boeken en voer

de er het beheer over, hij riep de vergaderingen
bijeen en zat ze voor, een secretaris en een pen
ningmeester.

Regel was dat het gezelschap vier maal per
jaar vergaderde: in januari werden de overtolli
ge boeken bij opbod aan de leden verkocht, in
april werd door de penningmeester rekening en
verantwoording afgelegd, de julivergadering
had geen vast programmapunt en in december
werd besloten welke tijdschriften men het vol
gende jaar ging lezen. Zoals opgemerkt kwa
men er maar een paar leden op de vergaderin
gen. In de latere jaren, vooral na 1870, loopt het
aantal vergaderingen dan ook terug tot soms
één per jaar.

De contributie

De jaarlijkse contributie steeg in de loop der ja
ren van ƒ 3,- per jaar in 1849 tot f6,75 in 1894.
Daarnaast waren er inkomsten uit de jaarlijkse
veiling van gelezen boeken en tijdschriften. Re
gel daarbij was dat als een boek niet verkocht
werd, degene die het had ingebracht, verplicht
was het boek te kopen voor 1/3 van de prijs. Van
de gelezen jaargangen van tijdschriften werden
er sommige verkocht maar de meeste werden
cadeau gegeven aan de in 1835 door de Maat
schappij tot Nut van ’t Algemeen opgerichte
Volks Leesbibliotheek in Loenen. De opbrengst
van deze veiling bedroeg meestal ongeveer
f  30,- per keer. Een dieptepunt was het jaar
1870, toen de verkoping in zeer gedrukte stem
ming ten gevolge van de zeer ernstige oorlogsom
standigheden [de Frans-Duitse oorlog] en de
daarmee gepaard gaande lage beursnoteringen
plaatsvond: er werden slechts twee boeken ver
kocht. De derde bron van inkomsten bestond
uit opgelegde boetes. Hoewel daar aanvankelijk
wel serieus mee omgegaan werd, kwam het la
ter voor dat men ze maar kwijtschold, als ze te
hoog werden, dus dat zette niet veel zoden aan
de dijk.

De grootste uitgavenpost was natuurlijk de
aanschaf van boeken en tijdschriften. De andere
uitgaven van enige omvang waren de aanschaf
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Brief van het bestuur inzake een klacht over de circulatie van' zedelooze boeken', januari 1880 (co//. RHCW).
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van portefeuilles om de boeken een beetje net
jes in te vervoeren, f  0,15 per stuk, en de huur
voor de vergaderruimte, ongeveer f  12,- per jaar.
Gelet op het kleine aantal leden dat de vergade
ringen bezocht, had men niet veel ruimte nodig.
Deze werd achtereenvolgens gevonden in het
Raadhuis van Kronenburg, bij de bakkerij annex
tapperij van Te Winkel (het huidige Dorpsstraat
42) en boven de bewaarschool (Dorpsstraat 70).

De leden

Er zijn vele oorzaken dat lang niet iedereen in de
negentiende eeuw eraan toe kwam boeken en
tijdschriften te lezen. Ondanks het langzaam be
ter wordende onderwijs konden nog steeds
veel mensen niet lezen en degenen die dat wel

konden, hadden er door de lange arbeidsdagen
vaak de tijd niet voor. Daarnaast was het een
vrij kostbare zaak met als extra uitgave het feit
dat er ’s avonds verlichting voor nodig was, men
ging liever als het donker werd naar bed. In het
ledenbestand is duidelijk te zien dat lezen een
elitaire bezigheid was.

In de jaren 1840-1890 waren er in totaal onge
veer 150 personen lid. Sommigen bedankten na
korte tijd, anderen bleven tientallen jaren lid,
soms opgevolgd door hun weduwe (die dan in
de leesvolgorde de plaats van haar overleden
echtgenoot innam) of hun zoon. Als illustratie
voor het soort mensen dat lid werd, kan het le
denbestand van 1841 dienen: G. Stam
(wagenmaker) , E. Verschooff (chirurgijn/heel-
meester), J. Volkmaars (rentenier/wethouder,
burgemeester), L. Krook (timmermansbaas/

36 TVE 30e jrg. 2012



molenmaker), G. van Schooten (veerschipper
op Amsterdam en Utrecht), J. van der Weijden
(landbouwer/rentenier), ? van Wieringen
(directeur Franse kostschool), ? van der Vliet,
M.E.G. van Heel (ontvanger der registratie), C.
Brinkman (smid /rentenier), P. Benier
(metselaarsbaas), C.M. Pleijte (predikant), ? van
Reenen (ambachtsheer, rentenier op Vegtlust),
H.J. Tijssen (fabrikant op Beek en HofF),
A.J.Teljer (apotheker), H. Lasteree (zadelmaker/
kamerbehangersbaas), mw. J.C. Sanderson -van
der Chijs (echtgenote van de notaris/
burgemeester), mej. De Vries (beroep?), mej.
Wentholt (beroep?), C. Pen (medicinae doctor),
W. de Haan (winkelier), mej. A.M. van Veeren
(zelfstandig onderwijzeres), mej. Martini Buijs
(zonder beroep, zij woonde op kasteel Loener-
sloot), J. te Winkel (banketbakker/tapper/
winkelier), G. Mulder (onderwijzer), H. Edema
(schildersbaas). Toch wel de bovenlaag van het
dorp. De ledenbestanden van de latere jaren be
vestigen deze indruk.

Wat er werd gelezen

Literaire werken
Tussen 1841 en 1863, de jaren waarvan de aan
kopen in de notulen werden vermeld, werden
153 boeken aangeschaft, voor de latere jaren is
een indruk van het gelezene te krijgen uit de
verkooplijsten van overtollige boeken. Het lijkt
erop dat de leden van Tot Nut en Vermaak de li
teraire ontwikkelingen in Nederland aardig volg
den. De romantiek, en de daarmee verband
houdende historische roman, is goed vertegen
woordigd. Literaire werken van schrijvers als Ja
cob van Lennep en Truitje Bosboom-Toussaint
werden vaak aangeschaft. Daarnaast waren ook
beschrijvingen van vreemde landen en volken
redelijk populair. Wat dichtbundels betreft, kon
men natuurlijk niet om Hendrik Tollens heen,
maar ook de satirische geschriften van De Oude
Heer Smits las men, evenals sommige religieuze
werken. Naast dit populaire werk hield men bij
wat er zoal verscheen: Camera Obscura, Max Ha-
velaar, De hut van Oom Tom, werken van Coupe

rus, Tolstoi en vooral Dickens werden gekocht.
Soms leidde dit ertoe dat er boeken in omloop
kwamen, waarvan de inhoud niet strookte met
de smaak van sommige (?) leden. Zo werd in
1880 Michelle Jeoffrin van Hennique aan de cir
culatie onttrokken vanwege de in hoge mate
onzedelijke inhoud. Dit boek kon men voortaan
slechts op uitdrukkelijk verzoek bij de directeur
verkrijgen. Al te ‘naturalistisch’ moest het werk
dus niet worden. Romans van Emile Zola kwa
men er dan ook niet in.

Tijdschriften
leder jaar werd opnieuw bekeken welke tijd
schriften men aanhield en welke niet. Van deze
overstapmogelijkheid werd zeer veelvuldig ge
bruik gemaakt. Zo werden tussen 1841 en 1893
gedurende kortere of langere tijd gelezen: Het
Letterkundig Maandschrift, Europa, Holland, Bra
ga, De Gids, Het Letterminnend Tijdschrift, De
Boekenzaal, De Honingbij, De Tijd, De Huisvriend,
De Tijdspiegel, De Stads- en Dorpsbibliotheek, De
Maandelijkse Chroniek, De Konst en Letterbode,
De Aarde en Haar Volken, Eigen Haard, De Banier,
Het Familieblad, De Oude Huisvriend, De Holland-
sche Illustratie, Revue des Deux Mondes, Ueber
Land und Meer, De Nederlandse Spectator, Elze
viers Geïllustreerd Maandblad, De Economist, De
Kunstkroniek enz. In 1858 werd besloten om
met het oog op het toenemend aantal damesle-
den enkele abonnementen op voor hen interes
sante bladen te nemen. De voorzitter (!) zou
een keuze maken. Hiervan is niets meer terug te
vinden, doordat desbetreffende voorzitter
(kantonrechter Van der Brugghen) het gezel
schap al spoedig daarna met hooglopende ruzie
verliet met medeneming van een aantal archief
stukken. Ook uit deze opsomming is af te lei
den, dat men zich interesseerde voor een breed
spectrum van de toenmalige maatschappij.

Wat er verder op de vergaderingen
gebeurde

Tot Nut en Vermaak was een praktische club:
men bespaarde geld door gezamenlijk boeken
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Afbeelding uit Klaasje Zevenster van Jacob van Lennep, onderwerp van de eerste en enige boekbespreking van het
Leesgezelschap in 1865.
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en tijdschriften te kopen. Eenmaal heeft men
geëxperimenteerd met een boekbespreking zo
als dat ook in de hedendaagse leeskringen
plaatsvindt (evenals in de achttiende eeuw). On
der leiding van de toenmalige directeur ds. Las-
onder werd in december 1865 het boek De Lot
gevallen van Klaasje Zevenster, het verhaal over
een meisje dat in de grote stad ten onder dreigt
te gaan maar uiteindelijk toch goed terecht
komt, van Jacob van Lennep besproken. En
thousiast besloot men vervolgens dit boek te
kopen, maar na lezing van het eerste deel
(boeken verschenen in die tijd vaak in meer de
len) zag men van aanschaf van de volgende de
len af.

De (buitengewone) vergadering van 12 no
vember 1845 verliep anders dan gebruikelijk. Er
waren maar liefst tien leden aanwezig om het
vijfentwintigjarig bestaan van het gezelschap te
vieren. Onder boert en scherts en het drinken
van een glaasje wijn werd de tijd voor het sou
per doorgebracht. Vervolgens gingen de heren

aan tafel en hebben recht genoeglijk smakelijk
gegeten en gedronken. Tijdens het dessert
werd door een van de leden een vers gereci
teerd waarin uit naam van de leden de eerste di
recteur hartelijk werd bedankt voor zijn onver
moeide werkzaamheid voor het gezelschap,
waarop de aangesprokene met een gepaste
toespraak bedankte. Hetzelfde lid reciteerde
vervolgens een vers voor de tweede directeur,
die tien jaar lang gefunctioneerd had, waarop
deze middels een gepaste toespraak bedankte.
Het samenzijn werd besloten met het herhaalde
malen zingen van een door boekhandelaar Van
Kesteren ingezonden vers. Kennelijk had men
hiermee al het feestkruit verschoten.

In 1860 werd besloten om het veertigjarig be
staan in 1861 niet te vieren. In 1870 komt de
vraag op hoe het vijftigjarig bestaan te geden
ken. Gezellig met de dames? Met een toepasse
lijke redevoering? Met muziek? Met spelletjes
zoals pandverbeuren? Met een souper? Helaas:
de ideeën spatten als zeepbellen uiteen op de ma-
terialistischen vraag van een der leden wat het zal
kosten en wie het zal betalen. Het bestuur kreeg
vervolgens opdracht om met voorstellen te ko
men waarop men antwoordde: Het bestuur ver
klaart eenparig zich die vererende opdracht te la
ten welgevallen en niets onbeproefd te laten om
te leeren tooveren. Het is er niet van gekomen.

Besluit

Van de totale periode gedurende welke Tot Nut
en Vermaak heeft bestaan, 1821-na 1945, is
slechts uit de jaren 1841-1893 een behoorlijk gro
te hoeveelheid archiefmateriaal bewaard geble
ven. Wel weten we nog dat in 1921 het honderd
jarig bestaan met enig feestgedruis gevierd
werd, de manier waarop dit gebeurde, is helaas
niet bekend. Ook lijkt het gezelschap tijdens de
Tweede Wereldoorlog een periode van enige
bloei gekend te hebben; er werden minstens
een jaarvergadering en een boekverkoping ge
houden, daarna was het snel afgelopen.

Het algemene beeld is dat Tot Nut en Vermaak
een club was van de maatschappelijke boven-
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laag van het dorp, lid waren immers intellectue
len, renteniers en gegoede middenstanders.
Men was praktisch ingesteld en meer geïnteres
seerd in lezen dan in vergaderen en discus
siëren. Op vergaderingen verschenen dan ook
maar weinig leden. Het enige punt dat structu
reel inhoudelijk besproken werd op de vergade
ringen, was de beslissing ten aanzien van de in
het volgend jaar te lezen tijdschriften. Gezien
het aantal tijdschriften dat men las en het ver
loop daarin, moet aangenomen worden dat de
ze een belangrijke plaats innamen in het leesge
drag van de leden.

Men had een brede belangstelling die zeker
niet beperkt bleef tot de Nederlandse literatuur.
Waar het in de negentiende-eeuwse leesgezel
schappen nogal eens zo was dat het voorzitter
schap, en daarmee het geestelijk leiderschap,
werd vervuld door de plaatselijke predikant, kan
gesteld worden dat dit in Loenen niet het geval
was. Soms was de predikant voorzitter, maar
ook andere dorpsintellectuelen zoals de chirur
gijn en de kantonrechter speelden hier een be
langrijke rol.

Dit artikel is een bewerking van een artikel dat
verscheen in De Vechtkroniek, 2010 (november),
nr. 34, p. 3.

Mr.drs. Wim van Schaik was in zijn werkzame le
ven docent economie. Hij is bestuurslid van de
Historische Kring Gemeente Loenen en publiceert
regelmatig in De Vechtstreek en het Tijdschrift
Historische Kring Breukelen.

1984, blz. 185, noemt hiervoor ook de benamingen
leescirkel, leesgenootschap, Ieescollegie, leesso-
ciëteit, boekcollege, leesmuseum en leeskabinet.

5. Zie: Buijnsters, p.193-195.
6. J. Heek, Oude leesgezelschappen in Hilversum, Hil

versum 1919.
7. Dick Jansen, ‘Uitgerekend op Intekening, de kwan

titatieve ontwikkeling van het leesgezelschap in
Nederland, 1781-1850’, in: De negentiende eeuw, 14'
jaargang, 1990, p. 181-187.

8. D.W.K. Jansen, Niet velen, maar veel, onderzoek
naar het aantal leesgezelschappen in Nederland
1781-1850, doctoraalscriptie, Utrecht 1988.

9. Nogmaals: dit is een momentopname!
10. Volgens de opsomming van Jansen was in de

plaatsen die vaker genoemd worden, sprake van
verschillende leesgezelschappen.
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Mythevorming omtrent Napoleon
Is de keizer in Baarn, Eemnes, Laren en Soest
geweest?

Frits Booy

Vorig jaar werd hier en daar in ons land herdacht, dat keizer Napoleon met zijn
tweede echtgenote Marie Louise 200 jaar geleden van 27 september tot en met 30
oktober 2011 een bezoek aan Nederland heeft gebracht. Hij deed dat om zijn gezag
bij de Nederlandse autoriteiten te bevestigen, nadat hij zijn broer Lodewijk
Napoleon in 1810 als koning van Holland had afgezet. Maar de keizer kwam vooral
militaire objecten en troepen inspecteren. Menigeen heeft verondersteld dat
Napoleon op doorreis in de dorpen Baarn, Eemnes en Soest is geweest.1 Ook Laren
wordt in dit verband genoemd.2 De vraag is echter, of dat wel is gebeurd.

Het verslag van meester Pluim

Onderwijzer T. Pluim beschrijft het keizerlijke
bezoek aan Baarn in zijn boek Uit de geschiede
nis van Baarn (Baarn, 1932). Het is een uitgebreid
geromantiseerd verslag geworden en het lijkt
wel, of Pluim er zelf bij is geweest! Een citaat:

Het was in de laatste dagen van October 1811,
dat zich door Baarn het gerucht verspreidde:
„De Keizer komt!”  [...]. Aller oogen waren
op het Rechthuis (thans Hotel Central) ge
richt, in de hoop een of ander te zullen h00-
ren. En werkelijk: daar kwam de gemeente-
bode de deur uit en plakte op het publicatie-
bord aan de zijde van de Brinkstraat een ken
nisgeving aan.3

Deze Franse tekst kon men niet lezen, maar ge
lukkig kwam maire [burgemeester] Pen de bur
gers vertellen, wat de keizer van plan was, aldus
Pluim:

De Keizer, zoo vertelde hij [Pen], vertoefde
op dit oogenblik in Amsterdam en wilde
overmorgen de wapenschouw (revue) op de
Leusderheide bij Amersfoort bijwonen, waar
aan 7000 man en 700 paarden zouden deel
nemen. Daarom liet de Keizer bekend maken,
dat hij voornemens was de weg door Baarn
te nemen en de burgerij gelegenheid te ge
ven hem op zijn doorreis te huldigen. Hij zou
hierbij zijn weg nemen van Hilversum uit
over Croeneveld, de Zantvoortweg en de

Brink, om dan weer over Soestdijk weer [sic]
verder te gaan. Met opzet, zoo deelde de
maire Pen verder mede, met opzet koos de
Keizer deze weg om zoodoende zoowel voor
de katholieke kerk (op Zantvoort) als voor
de Hervormde kerk (op de Brink) te kunnen
stilhouden, want ook de hulde der geestelijk
heid zou hem aangenaam zijn.3 [... ] Aldus
brak de zoo gewichtige dag -  29 Oct. -  voor
Baarn aan.5

Pluim beschrijft vervolgens minutieus het be
zoek van Napoleon met daarin de gehouden ge
sprekken -  in het Nederlands vermeld -  die de
keizer met burgemeester Pen, de pastoor en de
dominee zou hebben gevoerd. Ook wat toe
schouwers zeggen over de keizer, is soms woor
delijk weergegeven!

„H ij ziet er toch niet zoo streng u it” , zei de
jonge Schipper, toen de Keizer voorbij was.
„Dat geeft weer moed, als hij mij het volgend
jaar laat halen” . „Ja, maar ik laat je tóch niet
gaan” , was het schertsende antwoord van
zijn verloofde.
Had zij er een voorgevoel van, wat hem te
wachten stond? Want nog geen jaar later liet
de Keizer hem werkelijk halen: hij eischte den
struischen Schipper -  en nog eenige andere
Baarnsche jongelui -  op, om hem te volgen
op de rampspoedige tocht naar Rusland.6

Het is duidelijk, wat Pluim heeft gedaan: hij ver
vlocht feiten en fictie; de feiten zijn: Napoleon
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Keizer Napoleon Bonaparte.

te Amsterdam, de wapenschouw bij Amers
foort, het oproepen van jongemannen voor het
leger en de veldtocht naar Rusland.

Napoleon bij baron d’Aulnis en Gijsberti
Hodenpijl

Hoe kwam Pluim aan zijn historische feiten over
Baarn? Hij was in 1900 J.C.F. baron d’Aulnis de
Bourouill (1849-1923) opgevolgd als archivaris
van Baarn. D’Aulnis had een Chronologische ge
schiedenis van Baarn geschreven en Pluim ver
zocht deze kroniek zo veel mogelijk aan te vul
len. Pluim heeft vele historische gegevens uit
deze kroniek verwerkt in zijn boek.

Napoleons verblijf in ons land is vastgelegd
door C.F. Gijsberti Hodenpijl in zijn boek Napole
on in Nederland (Haarlem, 1904). Op grond van
historische bronnen als dagbladen, brieven en
verslagen uit 1811 kon de auteur nauwkeurig
vaststellen welke steden en dorpen de keizer
heeft bezocht. Vergelijken we nu het verhaal
van Pluim met het boek Napoleon in Nederland
van Gijsberti Hodenpijl, dan zien we dat enkele

essentiële gegevens van Pluim niet kloppen. Al
lereerst de datum van Napoleons bezoek aan
Baarn, volgens Pluim: 29 oktober 1811. Op die
dag verbleef Napoleon echter in Zwolle en keer
de terug naar paleis Het Loo.

Vervolgens de route: volgens Pluim reisde Na
poleon vanuit Amsterdam naar Amersfoort om
troepen op de Leusderhei te inspecteren. Hij
zou vanuit Amsterdam langs Groeneveld, de
Zandvoortweg en de Brink in Baarn gereden zijn
en via Soestdijk verder zijn gegaan. Maar de kei
zer had Amsterdam op 24 oktober al voorgoed
verlaten om via Haarlem en Leiden naar Den
Haag te reizen. Napoleon inspecteerde wel
troepen bij Amersfoort en bij Zeist, maar dat ge
beurde vanuit Utrecht, en de route Utrecht-
Amersfoort-Zeist loopt niet bepaald langs Eem-
nes, Baarn en Soest!

Tenslotte de troepeninspectie. Napoleon
heeft in 1811 in de provincie Utrecht inderdaad
troepen geïnspecteerd, maar dat deed hij op 7
oktober op de Zeisterheide en op 27 oktober op
de Leusderheide.

Door het boek van Gijsberti Hodenpijl en on
der andere de Amsterdamsche Courant van sep-
tember/oktober 1811 zijn alle inspecties en ande
re bezoeken van Napoleon in ons land in 1811
bekend. Een tocht van de keizer van Amster
dam via Eemnes, Baarn en Soest naar Amers
foort wordt nergens vermeld.

Verkeerde interpretatie

In september 1811 ontvingen de besturen van de
steden en dorpen in ons land die de keizer mis
schien zou bezoeken of passeren, van hun pre
fect een instructiebrief. Hierin stond hoe men
moest handelen, als keizer Napoleon met zijn
gevolg een dorp of stad zou aandoen
(erebogen bij de gemeentegrens, ontvangstco
mité van notabelen, vlaggen uit, juichende me
nigte en geen ongeregeldheden).

Baron d'Aulnis schrijft in zijn kroniek over het
keizerlijke bezoek aan Baarn: Bij de komst van
Z.M. Napoleon I werd hier een ereboog geplaatst
aan de Steenkamer. Het bestuur bevond zich op
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J.C.F. baron d' Aulnis de Bourouill, archivaris van Baarn
(coll. Archief Eemland).

de grenzen der gemeente. De geestelijkheid be
vond zich voor de kerk, waar zulks kon.

Maar d’Aulnis noteert dit zonder een datum
(die uiteraard heel belangrijk is), die heeft hij dus
niet kunnen vinden! Dat is een veeg teken, want
dan is er hoogstwaarschijnlijk ook geen sprake
van een eigentijds verslag van een keizerlijk be
zoek aan Baarn! Zijn aantekening lijkt -  zeker
qua volgorde van de items -  erg veel op de in
structie aan de lokale overheden en de term
waar zulks kon doet ook denken aan een instruc
tie. Het lijkt erop dat d’Aulnis de instructiebrief
verkeerd of erg ruim heeft geïnterpreteerd.

Zijn datumloze notitie staat tussen een notitie
van 22 augustus en een van 10 oktober. Daarna
schrijft d’Aulnis: 29 okt. Had een groote revue
plaats te Amersfoort, geïnspecteerd door Z.M.
Napoleon; 7000 man troepen en 700 paarden. De
troepen waren ook hier gecantonneerd, (400
man), komend van het kamp van Zuid-Laren.

Is Napoleon in Baarn, Eemnes, Laren en
Soest geweest?

Napoleon in Baarn?
Pluim vulde de kroniek van d’Aulnis aan met de
mededeling, dat de onderprefect van het depar-
tement van de Zuiderzee de maire van Baarn op
24 september 1811 schrijft dat de keizer en de
keizerin op 30 september te Utrecht zullen aan
komen en dat zij ook Baarn zullen bezoeken. Dit
bewijst echter niets, want Napoleon week nogal
eens af van geplande data, routes en bezoeken.
Zo kwam de keizer niet op 30 september maar
op 6 oktober in Utrecht aan.

Het is zeer waarschijnlijk, dat Pluim de datum
29 oktober en de troepeninspectie bij Amers
foort heeft overgenomen uit de kroniek van ba
ron d’Aulnis. Maar deze plaatst de 29s oktober
alleen maar bij de troepeninspectie, niet bij een
keizerlijk bezoek aan Baarn, en d’Aulnis ver
meldt ook niet welke route de keizer naar Baarn
nam.

De route Amsterdam-Baarn-Amersfoort werd
Pluim natuurlijk ingegeven door het feit dat Na
poleon geruime tijd in Amsterdam heeft gelo
geerd; hij ging er blijkbaar vanuit dat de keizer
op 29 oktober en passant een bezoek aan Baarn
had gebracht. Gijsberti Hodenpijl heeft echter
aangetoond dat Napoleon op 29 oktober er
gens anders was, en heeft een bewijs voor een
tocht van Amsterdam naar Amersfoort door de
keizer nergens gevonden.

Napoleon in Eemnes?
In het blad van de Historische Kring Eemnes pu
bliceerde Wim Fecken indertijd een artikel over
Napoleon en Eemnes.7 Daarin citeert hij een pu
blicatie van de maire van Eemnes van 30 sep
tember 1811 aan de ingezetenen:

De Maire van Eemnes brengt bij dezen ter
kennisse van de ingezetenen dezes Dorps,
dat zoo [indien] Hunne Majesteiten de Keizer
en Keizerin mogten [zouden] goedvinden
door dit Dorp te passeren hij Maire ver
trouwd dat elk zich wel zal willen beijveren
om zoo door het roepen van Lang Leve de
Keizer! [...] als andere gepaste vreugde blij-
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De Brink van Baarn (prent naar een tekening van Jan de Beijer uit ca. 1745) uit Nederlandsche Tafereelen, deel 9,
1774-
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ken zijne liefde en Hoogachting voor den
Gmotsten Monarch des werelds [... ] aan de
Dag te leggen, zonder zig echter eenige on-
geregeldheeden het zij met schieten of afste
ken van voetzoekers te veroorloven.8

De maire verwijst hiermee indirect naar de in-
structiebrief van de prefect aan de lokale over
heden. Een eindje verder schrijft Fecken:

Napoleon heeft op 21 oktober 1811 de stad
Naarden bezocht en zijn tevredenheid over
de verdedigingswerken geuit. Mogelijk rijdt
Napoleon met zijn gemalin daags tevoren
vanuit Utrecht via Lage Vuursche en Baarn
op Eemnes aan.9

De auteur meldt ons helaas niet, hoe hij aan de
ze veronderstelling komt. Volgens Pluim (die
dat niet aantoont) reed de keizer op 29 oktober
vanuit Amsterdam via Hilversum naar Baarn.
Volgens de Amsterdamsche Courant van oktober
1811 en Gijsberti Hodenpijl (die dat wel aan-
toont) was Napoleon op 9 oktober vanuit
Utrecht via Breukelen en Loenen naar Amster
dam gereisd, waar hij to t en met 23 oktober zou

verblijven, uiteraard in het paleis op de Dam. Op
20 oktober (daags tevoren) bleef hij in deze stad
en bezocht de rechtbank; na een audiëntie ging
hij naar de Maatschappij to t Nut van 't Alge
meen. Hieruit blijkt dat Napoleon de 2oe okto
ber 1811 niet vanuit Utrecht naar Eemnes is gere
den.

Vervolgens geeft Fecken in een gefingeerd
verslag (en daarbij lijkt hij bijna op Pluim) aan,
hoe de feestelijke intocht van het keizerlijke
paar in Eemnes geweest had kunnen zijn, met
historische feiten als uitgestoken vlaggen en
een erepoort van groen over de Hogeweg
(volgens een brief van 24 september 1811).

Fecken omschrijft daarna een brief van 12 no
vember 1811, waarin de onderprefect de maire
van Eemnes vraagt naar een staat [lijst] van alle
gedane onkosten ter gelegenheid der komst van
Hunnen Majesteiten en de toestemming van de
raad in verband hiermee. Men zou in deze brief
wél een bewijs kunnen zien, dat Napoleon in
1811 Eemnes heeft bezocht. Toch is dat niet het
geval, want deze brief gaat uitsluitend over de
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onkosten van de voorbereidingen van de komst
van de keizer en zijn echtgenote, of deze nu ge
komen zijn of niet (en wegblijven kwam soms
voor) en toont niet aan dat er daadwerkelijk
een keizerlijk bezoek aan Eemnes geweest is.

Het is vreemd dat dit artikel van Fecken niet
bij de literatuur van het desbetreffende venster
in de vorig jaar verschenen Historische Canon
van Eemnes vermeld staat.

De Historische Canon van Eemnes
Deze canon verwijst in venster 13 (dat over de
patriotten en de Franse tijd gaat) ook indirect
naar de instructiebrief aan de lokale overheden
betreffende een eventueel keizerlijk bezoek aan
Eemnes: In 1811 komt hij [Napoleon] hier op in
spectie. De Eemnessers krijgen het verzoek om
hem met hoogachting te ontvangen en geen on
geregeldheden te doen geschieden.'0 Een bron
ervoor wordt niet genoemd.

De canon voert deze passage weliswaar niet
op als een bewijs dat Napoleon ooit in Eemnes
is geweest, maar door hier en de zin erna wordt
wel gesuggereerd dat dit het geval was. Om elk
misverstand te voorkomen had men volgens mij
in plaats van hier (dat immers begrepen kan
worden als in Eemnes) moeten schrijven in ons
land. Vervolgens had moeten worden toege
licht, dat het verzoek slaat op een instructie en
daardoor nog niet hoeft te betekenen dat een
bezoek aan Eemnes ook daadwerkelijk door Na
poleon is afgelegd. Dat wordt nu in het midden
gelaten.

Daarna vervolgt het venster: Op 27 oktober is
hij [Napoleon] op doorreis, vermoedelijk langs de
posthalte Croeneveld, naar een wapenschouw in
Leusden.11 Dit is ook onduidelijk en suggestief.
Immers, welke doorreis wordt hier bedoeld? En
wat heeft die met Eemnes te maken? De geci
teerde passage suggereert dat Napoleon door
of langs Eemnes is gekomen. Waarom zou deze
anders in de canon van Eemnes staan? Maar als
bewijs ervoor kan deze passage niet gelden,
daarvoor is ze veel te vaag en ze klopt boven
dien niet wat de route betreft.

De datum 27 oktober in dit venster komt bij
Pluim niet voor, maar wel bij Gijsberti Hodenpijl,

het betreft een inspectie van de keizer op de
Leusderheide. De locatie klopt dus, maar de
route die in het venster wordt genoemd, niet.
Napoleon ging namelijk niet vanuit Amsterdam
maar vanuit Utrecht naar de troepeninspectie
bij Leusden. De canon lijkt zich wat dat betreft
te baseren op het boek van Pluim, die schrijft:
Hij [Napoleon] zou hierbij [van Amsterdam naar
Baarn] zijn weg nemen van Hilversum uit over
Groeneveld, de Zantvoortweg en de Brink [van
Baarn] (zie noot 3).

De Eemnesser canon bewijst dus niet dat Na
poleon op 27 oktober Eemnes heeft bezocht. In
een noot bij venster 13 staat wel vermeld dat het
omstreden is dat de keizer Baarn heeft bezocht
en er wordt verwezen naar het boek van Pluim.

Napoleon in Laren?
Volgens Bep de Boer kwam Napoleon in 1811
door Laren op een reis van Utrecht naar Naar-
den (zie noot 2). Op welke dag wordt helaas
niet vermeld, maar bedoeld zal zijn: 20 of 21 ok
tober (zie hierna). De keizer zou toen via de La
ge Vuursche bij kasteel Groeneveld door de
Baarnse notabelen zijn begroet. Daarna ging de
stoet via de Wakkerendijk en de Laarderweg
door Eemnes naar Laren. Voor de route door La
ren doet de auteur een suggestie. Op 21 oktober
arriveerde de keizer in Naarden, waar hij ont
vangen werd door burgemeester J.P. Thierens,
aldus De Boer.

Alleen het laatste klopt, de andere bewerin
gen zijn onjuist. De route van Utrecht naar Naar
den werd volgens Gijsberti Hodenpijl door Na
poleon nooit afgelegd. De ene keer dat de kei
zer van Utrecht naar Amsterdam ging, reisde hij
langs de Vecht. Wat betreft Eemnes, noemt De
Boer alleen de instructiebrief van de burge
meester aan de inwoners, maar dat is geen be
wijs voor een bezoek van de keizer aan dat dorp
(zie hiervoor). Het lijkt erop dat De Boer de rou
te overnam van Fecken, wiens artikel hij als
bron noemt (zie noot 7).

Wat zeker is, is het feit dat Napoleon op 20 en
21 oktober in Amsterdam logeerde. Op de 20e
bleef hij in die stad (zie hiervoor) en op 2ie ging
hij voor een inspectiebezoek naar de vesting
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J. Lierner, het dorp Eemnes buitendijks (coll. C.J. Schutte).
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Naarden. Na dat bezoek ging het hoge gezel
schap naar Muiden.'2 Napoleon is die dagen dus
niet door Baarn, Eemnes en Laren gekomen.

Napoleon in Soest?
Volgens Pluim reisde de keizer op 29 oktober
1811 vanuit Amsterdam via Baarn (en uiteraard
via Soest) naar de Leusderhei bij Amersfoort.
Maar hiervoor is aangetoond, dat datum en rou
te niet juist zijn. In de archieven van Amersfoort
en Soest is niets te vinden over een bezoek van
Napoleon aan Soest op die datum, ook niet op
een andere dag.

Op een andere dag?

Men kan zich nu afvragen, of Napoleon mis
schien op een andere dag door of langs Baarn
Eemnes, Laren en Soest is gegaan op weg naar

een of andere inspectie. Zoals is aangetoond, is
de keizer op doorreis nooit langs of door Baarn,
Eemnes, Laren en Soest gekomen. Als hij in de
ze dorpen zou zijn geweest, dan zou hij tijdens
zijn verblijf in Amsterdam of Utrecht vanuit die
steden er apart naartoe gereden moeten zijn.

Maar waarom zou hij dat gedaan hebben?
Baarn, Eemnes, Laren en Soest waren in 1811
eenvoudige boerendorpen met een paar land
goederen. Waarom zou de keizer van half Euro
pa die zijn tijd politiek en militair gezien altijd
goed besteedde, zonder enig ander doel zulke
onbetekenende dorpen aandoen? Het wordt
nog onwaarschijnlijker dat Napoleon dat ge
daan zou hebben, als men bedenkt dat hij Alk
maar en Arnhem nauwelijks bezocht heeft en
Zutphen en Deventer helemaal niet, terwijl hij
daar toch in de buurt was.

Ook het feit dat Pluim het bezoek van Napole
on aan Baarn zo romantiseert dat het lijkt, of hij
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er zelf bij is geweest, ondergraaft de geloof
waardigheid van zo’n bezoek. Bovendien staat
Pluim zeer zwak, doordat deze voor het keizer
lijke bezoek geen historische bron(en) noemt.
De Historische Canon van Eemnes is vaag over
zo’n bezoek en er is niets concreets over zo’n
bezoek op een ander dag aan Laren en Soest te
vinden.

Conclusie

Baron d’Aulnis plaatste in zijn Chronologische ge
schiedenis van Baam betreffende oktober 1811
een misleidende notitie zonder datum over Na
poleon en een notitie over diens legerinspectie
bij Amersfoort met een verkeerde datum. Pluim
verbond deze twee notities met elkaar op een
verkeerde datum en liet Napoleon vanuit Am
sterdam naar Amersfoort door of langs Eemnes,
Baarn en Soest rijden. Vervolgens nam men
Pluims verhaal als historisch fe it over. Dat de
keizer Laren heeft bezocht, is ook niet aange
toond. En zo ontstonden enkele van de vele my
then over Napoleon, want het is vrijwel zeker
dat deze vermaarde Franse keizer Baarn, Eem
nes, Laren en Soest nooit heeft bezocht.

De passage over Baarn verscheen eerder in uitge
breide vorm in Baerne 35, 2011, nr. 4, p. 9 e.v..

Noten

1. Wat Baarn betreft, vorig jaar nog in dit tijdschrift:
Wilfried Uitterhoeve, ‘Een onschatbaar geluk’, in:
TVE/2, 2011, p. 83 en 84.

2. Zie Bep De Boer, ‘Keizer Napoleon Bonaparte in
Laren’, in: Kwartaalbericht Historische Kring Laren
97, 2006, p. 10 en 11.

3. T. Pluim, Uit de geschiedenis van Baarn, Baarn 1932,
p. 243.

4. Idem, p. 244.
5. Idem, p. 245.
6. Idem, p. 249/250.
7. Wim Fecken, ‘Eemnes gedurende de Franse tijd ’,

in: Kwartaalblad Historische Kring Eemnes 9, 1987,
nr. 4, p. 129-131.

8. Idem, p. 129.
9. Zie Wilfried Uitterhoeve, ‘Een onschatbaar geluk’

p. 77 e.v..
10. Historische Canon van Eemnes, Eemnes 2011, p. 94.
11. Idem, p. 96.
12. Zie voor het bezoek aan Naarden het artikel van

Uitterhoeve, genoemd in noot 1.
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Katholieke herleving in Nederhorst den
Berg en Naarden

Henk Michielse

De afgelopen jaren heeft in TVE een reeks artikelen gestaan over de Reformatie in
het merendeel van de plaatsen tussen Vecht en Eem. Hier vroeger, daar later
moesten de katholieken vanaf 1578 hun middeleeuwse kerken af staan aan de
toenmalige gereformeerden en gingen zij zelf ‘schuilen' in niet als kerk herkenbare
optrekjes. Pas na de Bataafse Revolutie van 1795 konden ze uit hun schulp kruipen
en begon wat de Nijmeegse hoogleraar Rogier ‘de katholieke herleving’ noemde.

Katholieke herleving
In 2011 is op twee plaatsen tussen Vecht en Eem
gevierd, dat er weer een herkenbaar kerkge
bouw voor de katholieken gebouwd kon wor
den. Het tijdschrift Werinon van de historische
kring herdacht de herstichting van de parochie
van Nederhorst den Berg in 1811 in een special
Parochie H. Maria Hemelvaart. Nederhorst den
Berg 1811-2011. In Naarden verscheen een boekje
van de hand van de historicus en remonstrants
predikant Peter Korver Kerk binnen de veste.
R.K. Parochiekerk Sint Vitus. Naarden 1911-2011.

In beide plaatsen had de vrij omvangrijke ka
tholieke minderheid na de Reformatie haar toe
vlucht moeten zoeken in een schuilkerk. De ka
tholieken van Nederhorst den Berg en Nigte-
vecht konden kerken in een boerenschuur bin
nen de buitenplaats van mr. Reynier Ingei op
het Hollands End in Ankeveen, een zware tocht
voor de Bergers ‘van anderhalf uur gaans’. In
Naarden had de zogeheten Hollandse Zending
vanaf 1641 een jezuïtenstatie, die vermoedelijk
in 1672 in de Bussumerstraat een schuilkerk
kreeg met 280 zitplaatsen; sinds dat jaar is er
een doop-, trouw- en sterfregister.

De katholieken van Nederhorst den Berg wa
ren er tijdens de zogeheten Franse Tijd snel bij
om een echte kerk te bouwen. In december 1811
kregen de ‘gecommitteerden der Roomsch-
gezinden’ toestemming om een kerk en pasto
rie te bouwen, op eigen kosten en mits de aarts
priester van Utrecht geen bezwaar had. Op 11
september 1811 werd een bescheiden kerkge
bouw aan de Voorstraat ingewijd en onder pa
tronage gesteld, niet van de patroonheilige van

de nog door Sint Liudger gestichte middeleeuw
se kerk, Sint Willibrord, maar van Maria Hemel
vaart. In 1889 werd deze kerk vervangen door
de huidige neogotische aan de Dammerweg,
een van de ‘kathedralen tussen Vecht en Eem’,
zoals de Canon van TVE het noemt.

Naarden kreeg wat later dan Den Berg zijn ka
tholieke kerk. In 1835 werd er een eenvoudige
zaalkerk gebouwd. De Naarder parochie had
kennelijk wat meer historisch besef dan die van
Nederhorst den Berg en wijdde de nieuwe kerk
aan de oude patroon Sint Vitus. In 1911 werd dit
bouwvallig geworden en te kleine kerkgebouw
afgebroken en vervangen door de huidige neo-
romaanse kerk, gebouwd door architect Jan
Stuyt.

In beide plaatsen kon dan vanaf het eind van
de negentiende eeuw ‘het rijke roomse leven’
een aanvang nemen, met katholiek onderwijs
en een hele reeks katholieke organisaties, tot
daar in de jaren zestig van de twintigste eeuw
door de processen van ontzuiling en ontkerkelij
king weer een eind aan kwam.

Ongelijke kwaliteit
De twee genoemde publicaties verschillen nog
al. Peter Korver schreef een klein boekje van
zo’n 34 pagina’s, gebaseerd op literatuur, onder
meer zijn eerder verschenen boek De St .Vitus
Parochie van Naarden in de 2oe eeuw (2000). Het
is een helder en respectvol geschreven verhaal
geworden, waar ik weinig of niets op heb aan te
merken. Het beschrijft kort de geschiedenis van
de parochie vanaf de jezuïtenstatie en de in
richting van de huidige kerkruimte. De enige

TVE 30e jrg. 2012 47



De oude en de nieuwe Sint-Vituskerk van Naarden, gezien vanaf het Promersplein (foto Wim Keet).
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kleinigheid die ik mis is een toelichting op het
vervangen van het oude neo-gotische altaar
(foto op p 16) door het huidige (foto p 24).
Waarom een neo-gotisch altaar in een neo-
romaanse kerk? Wanneer is het vervangen? Wie
heeft het nieuwe altaar ontworpen en wat is er
de iconografische betekenis van?

Het themanummer van Werinon is een heel
andere publicatie. Het is een bundel van 116 pa
gina’s met vijfentwintig bijdragen van verschil
lende lengte, geschreven door een negental au
teurs. Negen artikelen zijn van de hand van Ge
rard Baar, een vijftal is geschreven door de he
laas in 2011 overleden Jan Baar, die ook in TVE
meermalen mooie artikelen heeft gepubliceerd,
onder meer over de Reformatie in Nederhorst
den Berg, Ankeveen en Kortenhoef.

Het is een caleidoscopisch geheel geworden
met hoofdstukjes van ongelijke kwaliteit en qua
onderwerp kris kras door elkaar. De geschiede
nis van de kerk en parochie is niet systematisch
te volgen. Aan de bouw van de huidige neo
gotische kerk wordt verrassend genoeg geen
apart hoofdstuk gewijd; de geschiedenis daar
van moet je maar zelf bij stukken en beetjes uit

de verschillende artikelen halen. Er zijn bijdra
gen over een uit Nederhorst den Berg afkomsti
ge zouaaf, over het orgel, het hoofdaltaar, de
kruisweg, een wierookvat uit 1845 en andere
elementen in de kerk. Er is aandacht voor aspec
ten van het rijke roomse leven, zoals de proces
sie van de ‘heilige kindheid’ en de ‘welpen en
verkenners van Sint Willibrordus’.

Verrassend vond ik het leuke artikel van Jan
Baar Op 1 april verloor Alva zijn bril. De 300-jarige
herdenking van de inname van Den Briel, een vie
ring in 1872, die in Nederhorst den Berg to t on
geregeldheden leidde tussen katholieke jonge
ren en protestanten, terwijl protestantse jonge
ren zo’n tw intig jaar later wraak namen door
het feestelijke bezoek van bisschop Botteman-
ne te verstieren.

Kanttekeningen
Er komen soms wel wat algemeen-historische
fouten in de bundel voor. Zo komt de Moderne
Devotie in de regio ter sprake, ‘een hervor
mingsbeweging die zich richtte tegen de kerk
en de kloostergemeenschappen’ (p. 7), terwijl
de zeven laat-middeleeuwse kloosters in de re-
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Glas-in-loodraam Maria ten hemelopneming in de kerk
van Maria Hemelvaart in Nederhorst den Berg.
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gio in Weesp, Muiden, Naarden en Soest nu juist
allemaal to t die beweging van de Moderne De
votie behoorden, zoals de auteur had kunnen
lezen in het nota bene in een noot genoemde
artikel over die kloosters in TVE (2010/4). Het ar
tikel over de Reformatie en de schuilkerk in An-
keveen begint met een passage van grote stap
pen snel thuis, waarin slechts vooroordelen
over het godsdienstig leven aan de vooravond
van de Reformatie worden geventileerd (p 11).
Een aartspriester was ook geen bisschop, zoals
op p 19 wordt gesteld. In het overigens degelij
ke artikel Zorg om de armenzorg van Gerard
Baar wordt niets gezegd over de armenzorg in
het algemeen en de armenwet, zoals die be
stond vóór de invoering van de Bijstandswet.
Jongeren zullen niet weten wat dat was: armen
zorg. Maar bij alle kritiek geeft dit themanum
mer van Werinon toch een levendig en goed ge
documenteerd beeld van het rijke roomse leven
in Nederhorst den Berg.
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Priesterkoor van de katholieke Sint-Vituskerk te Naar
den (foto Wim Keet).

Wat TVE betreft: nu het project Katholiek &
Protestant ca. 1550-1750 zijn einde nadert (het is
de bedoeling in 2013 een bundel uit te brengen
met de in het tijdschrift verschenen artikelen en
enkele aanvullende bijdragen), zou overwogen
kunnen worden een nieuw project te starten
over de geschiedenis van de verzuiling tussen
Vecht en Eem. De twee hier besproken boekjes
bieden daarvoor al interessant materiaal.

Jan Baar e.a. (red.), Parochie H. Maria Hemel
vaart. Nederhorst den Berg en Nigtevecht 1811-
2011. Themanummer van Werinon, september
2011. Uitgave van de Historische Kring Neder
horst den Berg. ISSN 1389-319X. Prijs: €12,50.
Verkrijgbaar bij Passiflora Bloembinderij, Vaart-
weg 1 of bij de Historische Kring Nederhorst den
Berg.

Peter Korver, Kerk binnen de veste. R.K. Paro
chiekerk Sint Vitus. Naarden 1911-2011. Uitgave
Parochie Sint Vitus Naarden. ISBN 078-94-6190-
256-6. Prijs: € 5. Verkrijgbaar bij de boekhandels
Los en Comenius.
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Boekbesprekingen

Eeuwboek Goois Lyceum

Ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan
van het Goois Lyceum verscheen een boek, ge
schreven door Paul Schneider en Ernst Hueting.
De schrijvers hebben beiden een band met de
school: Schneider als oud-docent, Hueting als
oud-leerling. Hun betrokkenheid bij de school la
ten ze duidelijk blijken, maar dat verhindert ze
niet om zaken kritisch onder de loep te nemen.

Voor de samenstelling van dit Eeuwboek heb
ben ze verschillende bronnen geraadpleegd:
niet alleen zijn ze in het schoolarchief gedoken
(vooral met het oog op de eerste vijftig jaar),
maar ook hebben ze met een tiental (vroegere)
personeelsleden gesproken. Verder verwijzen
ze naar een publicatie van oud-docent De Vrank-
rijker, die een boekje over de school schreef ter
gelegenheid van het vijftigjarig bestaan.

Het prettig leesbare boek te lt negen hoofd
stukken. Hiervan geven er twee een meer alge
mene beschrijving van een bepaalde periode
(Bussum rond de eeuwwisseling en de jaren
zestig) en één gaat er over de oprichting van
de school (voor de lezers van TVE geen onbe
kende geschiedenis, zie TVE/28, nr. 2). Vijf
hoofdstukken zijn gefocust op één bepaalde
directeur of rector: wat voor visie had deze op
onderwijs en hoe pakte dat uit in de praktijk?
Tenslotte is er een hoofdstuk over het Goois
Lyceum na 1988.

Als je de geschiedenis van een school voor
een niet onbelangrijk deel ophangt aan de per
soon van de leidinggevende, moet die in je ogen
wel een doorslaggevende rol gespeeld hebben.
Dit laatste maken de auteurs het meest waar
voor de eerste directeur, dr. G.H. Fabius (1911-
1924) en rector Ben Olberts (1971-1988). Fabius
komt naar voren als de man die min of meer ei
genhandig de school inrichtte en een sterke
structuur gaf. Zijn plotselinge dood in 1924
wordt door de auteurs ‘de zwartste dag uit de
schoolgeschiedenis’ genoemd. Ben Olberts
(rectoren hebben sinds 1970 een voornaam)
blijkt een man die in de roerige jaren zeventig
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steeds openstond voor de dialoog, maar die ste
vige besluiten niet uit de weg ging. In zijn tijd is
de nieuwbouw van het Goois Lyceum gereali
seerd. De rectoren na Olberts worden bespro
ken onder het kopje: ‘Een stoet van rectoren’.
De schrijvers stellen, dat deze schoolleiders te
kort hebben gefungeerd om een ‘eigen’ hoofd
stuk te krijgen. Maar misschien komt deze keus
ook voort uit het feit, dat de gebeurtenissen
sinds 1988 nog te recent zijn.

Schneiders en Hueting hebben de school zelf
meegemaakt in de jaren zestig. Wellicht is dit
de verklaring voor het feit, dat over deze peri
ode een hoofdstuk met een stukje algemene
achtergrondgeschiedenis is geschreven. Zo te
zien hebben ze dit met veel plezier gedaan.
Net zo goed als ze ongetwijfeld met enig ge
noegen geconstateerd moeten hebben dat
sommige dingen in honderd jaar niet veran
derd zijn. Directeur Fabius constateert al rond
1920 dat het schoolmeubilair beklad wordt, dat
de lokalen vervuild zijn en dat de leerlingen
slordig met de boeken omspringen. Hij waar
schuwt ook voor ‘het onverstand der ouders,
die meer bedacht zijn op vermaak van hun kin
deren dan dat zij er op uit zijn hun kinderen
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met energie en inspanning van alle krachten te
doen werken’.

Hans Mous

Paul Schneiders en Ernst Hueting, Eeuwboek
Coois Lyceum 1911-2011. Vormgeving en uitgave:
drukkerij Grafïcient Printmedia; Prijs € 25.

De Bussumse Kant
Voor mij ligt een bijzonder boek over Bussum.
Bussum van vroeger komt volop aan bod, maar
het Bussum van nu en straks evenzeer. In het
boek worden feiten vermeld en ervaringen ge
deeld.

Het biedt een speciale, nieuwe kijk op Bus
sum in heden, verleden en toekomst!

Aan een dertigtal personen is gevraagd om te
vertellen, wat zij met Bussum hebben met als doel
dat de lezer op verhaal komt. Het gaat hier niet
om mensen uit allerlei lagen van de bevolking,
maar heel specifiek om kunstenaars. De vraag is
hoe zij naar Bussum kijken en wat zij daarbij erva
ren. Dat maakt het boek heel bijzonder, want de
kunstenaar kijkt vaak met heel andere ogen naar
de werkelijkheid dan de normale sterveling.

Het werk van de kunstenaar onderscheidt
zich van dat van de ambachtsman vooral daarin
dat de kunstenaar iets creëert en de ambachts
man iets maakt. De kunstenaar is immers schep
pend bezig en zal pogen om met behulp van de
werkelijkheid iets nieuws, iets verrassends to t
stand te brengen. Mensen die het zien kijken er
van op en mensen die het horen, horen er van
op! Het is precies het onderscheid tussen am
bachtsman en kunstenaar dat dit boek van pagi
na to t pagina doorstraalt.

De kunstenaars gingen op pad en vertelden,
mede aan de hand van historische plaatsen en
gebeurtenissen, wat zij ervoeren bij Bussum en
hoe zij door het dorp geïnspireerd raakten. Hun
conclusie wordt eigenlijk prachtig verwoord in
een van de bijdragen, die mogelijk is te herlei
den naar een toespraak to t een jubilerende of
afscheidnemende opperbrandmeester uit de
vorige eeuw. Daarin staat, onder meer geschre-
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ven: ‘Gij hebt uw hart gegeven voor Bussum’,
‘Gij waart eenvoudig en bescheiden’ en ‘Hulde
opperbrandmeester’.

Dit is een boek om voor het knappend haard
vuur over Bussum weg te dromen, om op een
lommerrijke plek je voor te stellen, hoe de sfeer
in vroeger tijd in Bussum was, om in de herfst
mee te nemen op je ontdekkingstocht door Bus
sum en om in het voorjaar te preluderen op Bus
sum hartje zomer! Kortom, een boek om je echt
Bussumer te voelen of er eentje te worden!

De Bussumse Kant is prachtig geïllustreerd
met typografische effecten en afbeeldingen van
kunstwerken en historische plekjes. Een losse
bijlage -  als die maar niet zoek raakt! -  geeft
door middel van een kaartje precies aan, welke
kunstenaar zich voelde aangesproken door
welk historisch plekje.

Deze uitgave kwam to t stand als initiatief van
de Stichting ARTES, terwijl de gemeente Bus
sum en tal van bedrijven belangrijke financiële
bijdragen leverden.

Anne Medema

De Bussumse Kant. Gezien door ogen van Bussu-
mers. 30 kunstenaars op avontuur. Bussum, 2011,
uitgave stichting ARTES, SBN 978-90-9026326-7.
Prijs € 25.
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Weer een lokale canon -
Hilversum in vijfendertig

Toen in maart 2009 de historische canon van
TVE werd gepresenteerd in het Hilversumse
raadhuis, drong de wethouder van cultuur E.
Boog ook aan op een canon voor Hilversum. Bij
na drie jaar later, op 18 januari 2012, kon Erik van
den Berg, voorzitter van de Historische Kring Al-
bertus Perk, de Historische Canon van Hilversum
aanbieden aan de huidige wethouder van cul
tuur E. van der Want.

Net als bij de canons van Loosdrecht en Eem-
nes kun je je afvragen of deze nieuwe lokale ca
non wel beantwoordt aan de ‘canon’ van histori
sche canons. Bij een canon gaat het om de
hoofdmomenten uit de geschiedenis van een
land, streek of plaats. De Historische Canon van
Hilversum is eigenlijk een compleet geschiedenis
verhaal. In vijfendertig vensters komen heel veel
aspecten, belangrijke en minder belangrijke, uit
het verre en nabije verleden van Hilversum aan
de orde. Het is natuurlijk de vraag of dat erg is.
Neen dus, want we beschikken nu over een
handzame samenvatting van de Hilversumse ge
schiedenis, waarin iedere niet-specialist die iets
van die geschiedenis wil weten terecht kan.

De Hilversumse canon is geschreven door drie
actieve leden van Albertus Perk: Kees van Agge-
len, Ed van Mensch en Nico Leerkamp, van wie
de eerste twee ook veel in TVE gepubliceerd
hebben. Zij schreven een heel leesbaar boek
voor een groot publiek. Elk venster krijgt twee
pagina’s met een korte tekst en rijkelijk veel illu
straties. Die afbeeldingen, zeggen de auteurs
terecht, kunnen ook gezien worden als een
‘beeldcanon’. Zo lijkt deze lokale canon nog het
meest op de nieuwe Canon van het Gooi en de
Vechtstreek die door TVE werd geschreven en
uitgebracht is door HDC-Media en waarin elk
venster vier ruim geïllustreerde pagina’s krijgt.
De oude canon van TVE was veel ‘klassieker’
met lange vensterteksten en vele literatuurop
gaven.

Kees van Aggelen

Nico leerkamp

Ed van Mensch

Hilversumse Historische Kring
'Albertus Perk’

Historische Canon
van Hilversum
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De eerste acht vensters behandelen de periode
vanaf ca. 2500 jaar voor Christus to t het einde
van de achttiende eeuw, met onderwerpen als
‘de grafheuvels’, ‘de Franken komen’, ‘grote
rampen’ en ‘de begraafplaats Gedenkt te ster
ven (1793)’. Dan volgen elf vensters over de ne
gentiende eeuw, toen Hilversum van boeren
dorp uitgroeide to t een plaats met stedelijke al
lure. Venster 9 behandelt de kunstschilder Jan
van Ravenswaay; venster 19 schildert de bouw
van de Sint-Vituskerk als een katholieke kathe
draal. De twintigste eeuw krijgt zestien ven
sters. In dit deel komen onderwerpen aan de or
de als ‘de sportprestaties’, ‘de Hilversumse kei’,
‘Burgemeester Boot’ en tot slot de ‘Historische
Kring Albertus Perk’ (venster 35). Ook belangrij
ke historische aspecten krijgen in dit deel een
plaats zoals ‘Hilversum als industriestad’, ‘de ar
chitect Dudok’, ‘Sanatorium Zonnestraal’, ‘de
Jodenvervolging’ en het Mediapark. Heel goed
vind ik hier de aandacht voor de ‘volkswoning
bouw ca. 1915-1940’.

Kritische kanttekeningen
Bij alle waardering voor de Historische Canon
van Hilversum is er ook wel wat op aan te mer
ken. Ik mis enkele onderwerpen, die mij toch es-
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sentieel lijken voor de geschiedenis van Hilver
sum. Zo wordt bij venster 2 De Franken komen
niets gezegd over de kerstening, terwijl de Fran
ken nu juist ook het katholieke christendom
meebrachten en niet alleen een grafveld. Hilver
sum is nog to t eind twintigste eeuw een katho
lieke stad gebleven. Nog vreemder vind ik het
ontbreken van een venster over de
(Hilversumse) erfgooiers. Er wordt wel over Hil
versum gesproken als ‘boerendorp’. Het waren
echter geen gewone boeren met ieder hun ei
gen landje maar erfgooiers met collectief ge
bruiksrecht van de grond. In venster 3 Jan van
Beieren geeft privilege wordt gesproken over bij
na 600 boerenhoeven en dan wordt terzijde
verwezen naar venster 7 van de landelijke ca
non over DeHanze. Wat heeft de handeldrijven
de Hanze met Hilversum te maken?

Bij elk venster wordt aangegeven wat de
eventuele relatie is met de Landelijke Canon, al
moest bij 16 vensters vermeld worden, dat die
relatie er in het geheel niet is. Het zou veel be
ter geweest zijn, als er verwezen was naar de
regionale Historische Canon tussen Vecht & Eem,
zoals ook de canons van Loosdrecht en Eemnes
hebben gedaan, want heel veel Hilversumse on
derwerpen hangen nauw met specifiek regiona
le ontwikkelingen samen. Zo had bij het al ge
noemde venster 3 over de Franken gewezen
kunnen worden op venster 3 van TVE Kerstening
& Frankisering. Bij venster 19 Sint Vituskerk Em-
mastraat -  De Rooms-katholieken bouwen een
kathedraal had een verwijzing naar venster 15
Kathedralen tussen Vecht en Eem van de regio
nale canon -  nog afgezien van de verwante titel
-  duidelijk kunnen maken, dat de bouw van die
kerk past in het brede proces van katholieke
herleving na 1795, juist ook in onze regio. In de
landelijke canon is er geen verwant venster te
vinden.

Er komen ook wel wat historische onjuisthe
den in het boek voor. Op p. 22 wordt bijvoor
beeld gezegd, dat vóór 1793 alleen in de kerk
werd begraven, maar dat gold toch alleen maar
voor rijke lieden, zoals de auteurs hadden kun
nen lezen in het boek over de Hilversumse be
graafplaatsen waaraan twee van hen zelf had

den meegewerkt. Ook vreemd is de mededeling
op p. 44, dat de katholieken vóór 1848 geen als
zodanig herkenbare kerken mochten hebben,
terwijl met name in het zuiden de oude kerken
allang aan de katholieken teruggegeven waren
zoals de Sint-Jan in Den Bosch en het Ministerie
van RK Eredienst al vanaf 1824 de zogeheten
Waterstaatskerken voor de katholieken had la
ten bouwen.

Toch heel blij
Maar ja, een recensent heeft makkelijk praten
natuurlijk. Ondanks mijn kritische kanttekenin
gen ben ik toch heel blij met deze nieuwe lokale
canon. Zoals gezegd is deze heel toegankelijk
geschreven, toegankelijker dan veel andere lo
kale canons, door de korte, eenvoudige teksten
en het rijke illustratiemateriaal. En een echte
‘canon’ of niet: zo’n overzicht van de Hilversum
se geschiedenis is een belangrijke bijdrage aan
wat ook TVE als doel ziet: het bevorderen van
de belangstelling voor en kennis van de regiona
le geschiedenis.

Henk Michielse

Kees van Aggelen, Nico Leerkamp, Ed van
Mensch, Historische Canon van Hilversum. Uitga
ve van de Hilversumse Historische Kring Alber-
tus Perk. ISBN 978-90-818502-0-9. Prijs: voor le
den € 5 en in de boekwinkel € 7.

Het beste mijner paradijzen
Met Het beste mijner paradijzen. Wandelen door
het Gooi met Van Eden, Van Deyssel en anderen,
hebben Ronny Boogaart en Eric de Rooij een li
teraire reisgids toegevoegd aan de al omvangrij
ke literatuur over het Gooi en zijn illustere inwo
ners. De auteurs nemen de lezer mee op twee
wandelingen en een fietstocht langs Bussum,
Hilversum, Baarn en Laren. Plaatsen waar zich in
de tweede helft van de negentiende eeuw
schrijvers, schilders, componisten en andere
kunstenaars vestigden.

Vooral door de aanleg van de Oosterspoor-
weg in 1874 die Amsterdam verbindt met
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m ijner paradijzen

Wandelen door het Gooi

met Van Eedien,

Van Deyssel en anderen

Weesp, Naarden-Bussum, Hilversum en Baam,
wordt het to t dan toe moeilijk bereikbare Gooi
een aantrekkelijk gebied voor gefortuneerde
Amsterdammers om in de natuur te wonen en
in de stad te werken. Maar ook voor kunste
naars die zich in de reguliere maatschappij min
der thuis voelen, wordt het Gooi een toe
vluchtsoord of een omgeving waarin zij hopen
hun creativiteit ongeremd aan te kunnen boren.
Zij vinden er ‘een heerlijk buitenleven’ zonder
contact te verliezen met ‘het kunstenaarscen
trum Amsterdam’. Bovendien is het Gooi een
gebied waarin je goedkoop kunt bouwen.

Niet altijd komen de verwachtingen uit. Van
Deyssel is ongelukkig in Baam (‘het groene
graf’). Een mens neemt zichzelf altijd mee. Zelfs
naar het idyllische Gooi van ruim honderd jaar
geleden. Als de eerste kunstenaars zich er eind
negentiende eeuw hebben gevestigd, Frederik
van Eeden in Bussum en Lodewijk van Deyssel
(pseudoniem van Karei Alberdingk Thijm) in
Baam, volgen er meer. Er wordt hartstochtelijk
gewandeld, gefietst, gedronken, gegeten en

liefgehad. Maar ook, zo blijkt, lopen innige
vriendschappen stuk, stranden huwelijken en lo
pen verhoudingen uit op verwijdering, ruzie en
vijandschap. De vergelijking van het Gooi met
het paradijs gaat niet altijd op. Niet iedereen is
voor het paradijs geschapen: sommigen kam
pen met depressies en een enkeling pleegt zelf
moord, zoals de schrijfster Carry Verbruggen.
Haar graf is nog te bezoeken op de algemene
begraafplaats van Laren, al vergt dat iets meer
tijd dan in de gids wordt gesuggereerd.

De afwisseling van een routebeschrijving voor
de wandelaar of fietser, een verhaal in kort be
stek over de wederwaardigheden van de kun
stenaars, citaten uit dagboeken, brieven, ro
manfragmenten en gedichten hebben een ui
terst leesbaar en boeiend boek opgeleverd.
Naast tientallen illustraties bevat het ook een
uitvoerige literatuurlijst voor degenen die meer
willen weten over de behandelde schrijvers, es
sayisten, wereldverbeteraars, architecten etc.
Het mag verbazen dat daarin de biografie van
Henriette Roland Holst van Elsbeth Etty ont
breekt, terwijl deze socialistische dichteres,
schrijfster en politica in het boek van Boogaart
en De Rooij wel enige malen wordt genoemd.

Met hun boek willen de auteurs van Het beste
mijner paradijzen nog een doel dienen. Zij hopen
de lezers nieuwsgierig te maken naar het werk
van Van Eeden, Van Deyssel en hun tijdgenoten
(‘grootheden van een eeuw geleden’) en hen te
verleiden hun boeken en briefwisselingen als
nog te lezen. Zoals zien eten, doet eten, kan de
ze prachtige literaire reisgids wellicht een nieu
we staande uitdrukking munten: van wandelen
komt lezen.

Joris Cammelbeeck

Ronny Boogaart en Eric de Rooij, Het beste mij
ner paradijzen. Wandelen door het Gooi met Fre
derik van Eeden, Lodewijk van Deyssel en ande
ren. Amsterdam 2011, uitgeverij Bas Lubberhui
zen. ISBN 9789059372788. Prijs € 19,50.
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Afscheid van Henk Michielse als hoofd redacteur van
Tussen Vecht en Eem

Jan Vollers
Voor vele donateurs van de stichting Tussen
Vecht en Eem, is het gelijknamige kwartaaltijd
schrift dat zij ontvangen het gezicht van onze
stichting. Natuurlijk, TVE brengt daarnaast bij
tijd en wijle afzonderlijke publicaties uit, jaarlijks
organiseert zij een Open Dag en ook incidenteel
wel een tentoonstelling of muziekprogramma.
Maar ons Tijdschrift Tussen Vecht en Eem dat nu
al zijn 30ste jaargang beleeft -  maar voor 1983
gezamenlijk werd uitgegeven met de Vrienden
van het Gooi -  blijft ons voornaamste visite
kaartje.

Vanaf 2005 to t eind vorig jaar was Henk Mi
chielse hoofdredacteur van dit tijdschrift. Hij
combineerde dat nog een tijdje met het voorzit
terschap van TVE, dat hij al van 2000 bekleedde,
tot ik dat in 2008 van hem overnam. Een goede
aanleiding om hem niet alleen ronduit te bedan
ken voor deze jarenlange, onvermoeibare inzet,
maar ook om enkele persoonlijke observaties te
wijden aan deze markante hoofdredacteur.

Henk werd gaandeweg, mede door de tijdelij
ke combinatie van functies, het boegbeeld van
TVE. In een moeilijke tijd van opstappende re
dactieleden, sprong Henk in om de redactie in
2005 te versterken, en werd bijna vanzelf later
hoofdredacteur. Daarvóór leverde hij jaarlijks
zeker al twee a drie bijdragen over uiteenlopen
de onderwerpen, zoals over de Volkshoge
school Drakenburg of het belang van water-
schapsarchieven, en daarna bleef dat ook wel
zo.

Een enkele keer veroorloofde hij zich in een
persoonlijke column zijn gram te richten op
bestuurders die zijns inziens te modieuze denk
beelden aanhingen over waar het heen moest
met het cultureel erfgoed, of het nu het inmid
dels afgeserveerde Nationaal Museum betrof
dan wel de overhaaste plannen om een van de
regionale musea te verzelfstandigen.

Maar de thema’s die hem echt na aan zijn hart
lagen zijn vooral die welke te maken hadden
met ons religieus erfgoed: de geschiedenissen
van laatmiddeleeuwse kloosters, een heilige of
de taaiheid waarmee lokale geloofsgemeen

schappen met wisselend succes geprotestanti-
seerd werden. Vandaar dat Henk Michielse ook
de komende tijd nog volop betrokken blijft bij
het veel belovende project Katholiek & Protes
tant onder zijn leiding en die van Jan Out en
Gerrit Schutte. In de voorbereiding van het tijd-
schriftnummer over Huizen, vorig jaar, herinner
ik mij hoe Henks ogen glommen toen hij stuitte
op het gegeven dat heus niet alle Huizers zon
der slag of stoot overgegaan waren naar de
protestantse richting, ook al betrof het wel de
overgrote meerderheid. Vanwaar dit binnen
pretje, Henk ?

Maar zijn verdienste voor TVE was vooral -
dat zeggen allen die nauw met Henk hebben
samengewerkt -  dat hij uitblonk in het aanbo
ren en uitbouwen van een onuitputtelijk net
werk. Dat bracht hij deels mee vanwege vroege
re contacten aan de universiteiten van Nijme
gen en Amsterdam waar hij werkzaam is ge
weest, maar vooral door naarstig nieuwe con
tacten te leggen en te onderhouden. Zijn inzet
bij nevenactiviteiten van TVE als mede
organisator van het Historisch café en de Emil
Ludenlezing verruimde ook het blikveld. Een
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scherpe neus voor mogelijk nieuwe contribuan
ten aan ons Tijdschrift die hij dan wist te strik
ken, heeft hij, ongeëvenaard, altijd gehad.

We zijn Henk dankbaar voor een aantal grote
projecten waarvan hij de aanjager was, zoals de
Historische canon tussen Vecht & Eem en de late
re, bewerkte versie daarvan.

We weten bij het vertrek van Henk als hoofd
redacteur maar half hoeveel werk hij achter de
schermen heeft verricht, daarbij goed lijntjes
onderhoudend naar het bestuur en voorzetten
gevend voor nieuwe thema’s. En dan verant
woordelijk zijn voor alles wat samenkomt bij
een hoofdredacteur die niet alleen let op dead
lines en het niveau bewaakt van ingeleverde
bijdragen, maar evenzeer oog heeft voor op

een goede opmaak. Foto’s rechts boven of links
onder, dat maakt altijd veel uit.

We gaan gelukkig niet zonder hem verder,
want hij blijft actief meewerken aan nog lopen
de publicaties. Hij blijft immers zoals ik hem
onlangs bij het uitkomen van de lichte versie
van de Historische canon voor het Gooi en
Vechtstreek typeerde: de monnik die het liefst
op zijn werkkamertje doorgaat met schrijven en
met redigeren. Een monnik die ook graag ver
toeft en rondfietst in de omgeving van de sobe
re, Noord-Groningse kerkjes en liefhebber is van
‘oude’ kerkmuziek. Het zij hem en zijn echtge
note gegund daar nu meer tijd voor te hebben
en daarvan lang te mogen genieten.

Gevraagd en gebleven nu ook als website
Over de gastarbeiders tussen Vecht en Eem heeft onze stichting vorig jaar een boek
gepresenteerd en een tentoonstelling georganiseerd. Deze laatste reist door onze
regio en wordt door velen bekeken. Tijdens de opening van de tentoonstelling in de
bibliotheek van Weesp is ook een website gelanceerd onder dezelfde naam als boek
en tentoonstelling: Gevraagd en gebleven.

Er komen nog steeds nieuwe verhalen van en over gastarbeiders bij de auteurs
binnen. Zij vormen een waardevolle aanvulling op de verhalen in het boek. In het
boek waren de vrouwen nauwelijks vertegenwoordigd; op de website staan nu al
drie verhalen van of over vrouwen. Langzamerhand komen er ook verhalen uit
plaatsen in onze regio die in het boek weinig of niet aan bod kwamen.

De website is zo ingericht, dat de verhalen ook per plaats en per nationaliteit ge
rangschikt zijn. Via de knop ‘Mijn verhaal’ kunnen mensen zelf direct hun eigen ver
haal aan een groter publiek vertellen.

Het adres van de website is: www.tussenvechteneem.nl/gevraagd.
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Interview Eva Schild-Schofaerts

Je bent sinds 1 januari geen lid meer van de redac
tie van TVE, waarin je vanaf 1999 de functie van
secretaris en redacteur vervulde. Wanneer en hoe
kwam je eigenlijk in het Cooi terecht?
Mijn in 1998 overleden man Koos en ik kwamen
in 1965 in Bussum te wonen. We studeerden
allebei in Utrecht, maar konden daar niets ge
schikts vinden. Door onze vriendschap met Car
los en Els Scheltema kwamen wij naar het Gooi.
Els en ik kennen elkaar van het gymnasium in
Hengelo (O) en woonden in hetzelfde studen
tenhuis in Utrecht. Carlos was architect en had
een verdieping opgeknapt boven een oude
bakkerswinkel aan de Generaal de la Reylaan,
vlakbij het NS-station Naarden-Bussum, maar
ging wonen en werken in de vesting Naarden.
De winkelruimte werd gebruikt voor repetities
door de Plankeniers en de bakkerij als atelier
van de beeldhouwers Joop van Rijs en Berend
Bodenkamp. Wij konden de verdieping met
zolder huren voor 38 gulden per maand.

Gingen jullie vervolgens in het Gooi werken, zodat
jullie meer voeling kregen met de regio?
Nee, ik niet. Met kandidaats en MO-B biologie
ging ik les geven in Rotterdam en Amersfoort.
Na de geboorte van onze eerste dochter in mei
’68 ben ik daarmee opgehouden. In 1980 ben ik
teruggegaan naar de universiteit en alsnog af
gestudeerd.
Koos is gaan werken bij Naarden International,
nu Givaudan. Hij werd actief in D66 en kwam in
de gemeenteraad van Bussum. Later werd hij
gedelegeerde in de gewestraad en daarna full
time voorzitter van het Gewest Gooi en Vecht
streek. Omdat zijn functie bij het gewest na vier
jaar ophield te bestaan door de Wet gemeen
schappelijke regelingen en hoewel hij intussen
ook nog afgestudeerd was op bestuursrecht,
had hij geen baan. Zo ontstond een hele nieuwe
situatie. We kochten voor een hoop geld een
Apple computer, scanner en printer, zijn in ’88
met een PC-studio begonnen aan de Huizerweg
en werden een soort zzp’ers. Het was een hele
omschakeling op die leeftijd, 52 en 50 jaar.

m* *

Hoe raakte je bij TVE betrokken?
In juni 1999 was in Naarden in de Grote Kerk een
historische markt waar alle historische vereni
gingen en instellingen van de provincie Noord-
Holland en Utrecht hun activiteiten presenteer
den. Wandelend langs de stands van die histori
sche verenigingen uit Gooi- en Vechtstreek ver
telde Els, oud-bestuurslid en redactiesecretaris
van TVE, dat er gezocht werd naar een redactie
secretaris en dat er zulke aardige en interessan
te mensen in TVE zaten. Interessant voor mij? Zij
stelde mij toen voor aan Maria Boerse, toenma
lig TVE-voorzitter.

Werd je gemotiveerd door interesse in lokale
geschiedenis?
Ik had het in die tijd heel druk. Dtp-werk in de
studio, vier dagen per week zorg voor twee
kleinkinderen en dan al mijn andere activiteiten.
In de tijd dat Koos zo actief was in het gewest,
hield hij mij een beetje op afstand van Gooise
zaken. Na zijn overlijden vond ik dat het voor
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mij tijd werd aandacht te besteden aan het
Gooi.

Waarom ging je niet met de Vrienden van het
Gooi in zee? Die club is meer gericht op milieu,
groen en landschap en jij bent afgestudeerd als
bioloog.
Overigens publiceerde TVE van 1983 to t 1999
samen met WG het tijdschrift. Mijn keuze was
niet bewust, maar meer vanuit mijn brede be
langstelling voor bestuurlijke en sociale aspec
ten van de samenleving. Zo ben ik ook to t begin
2000 ruim tw intig  jaar eerst bestuurslid van de
Prof. dr. A. Querido Stichting geweest en na de
fusie lid van de raad van toezicht van HVO/
Querido in Amsterdam.

Wat beviel je aan het werk bij TVE?
Het meelezen van de aangeboden teksten, het
redigeren en beoordelen van de opmaak van de
teksten en het mee functioneren in de redactie.
Ook het bezoeken van manifestaties, open da
gen, kennismaken met historische kringen en
veel mensen. Verslagen van redactievergaderin
gen maken vond ik minder. Het schrijven van
artikelen zag ik niet zo op mijn weg liggen.

Je zag jezelf meer in een dienstbare rol?
Vooral meedenken. Ik had verder ook voldoen
de andere dingen te doen. Ik ben al heel lang
actief in de bijenwereld, eerst voorzitter van de
commissie honing en daarna lid van het hoofd
bestuur Nederlandse Bijenhouders Vereniging
waar ik in april na ruim tien jaar uitstap. Ben
inmiddels in Bussum gevraagd als voorzitter van
de afdeling van de NBV. Ook ben ik vrijwilliger in
het Filmhuis, vier keer per maand. En ik zit in het
dagelijks bestuur van Omgevingseducatie als
secretaris -  toch weer verslagen maken! -  en
sinds 2011 in de seniorenraad van Bussum. Dat is
een stichting die door de gemeente in het leven
is geroepen om te adviseren, gevraagd of onge
vraagd, over kwesties betreffende senioren.

Wat heb je met bijen?
Wij hebben altijd een volkstuin gehad. Eerst bij
de ‘chemische fabriek’ en later op ’s-Graveland.

Met veel plezier werkten wij in het weekeinde
maar ook ’s avonds door de week, buiten, door
de seizoenen heen, in die mooie omgeving en
maakten thuis zuurkool, jam en wijn. Interesse
voor de bijen is gewekt in de beginnerscursus
bijen houden in 1978 door twee enthousiaste
imkers Hans Uylenburg, binnenhuis architect, en
Roelof Kiers, regisseur bij de VPRO, in Bussum.

Blijf je nog dingen doen voor TVE?
Ik ben nog niet helemaal weg bij TVE. Met Henk
Michielse, Jaap Groeneveld en Ruud Gortzak
stellen wij een boekje samen over Lieux de me-
moire in het Gooi. Jan Vollers, Stanny Verster,
Astrid Becker en ik organiseren dit jaar een
open dag over buitenplaatsen in het gebied
tussen Vecht en Eem.

Joris Cammelbeeck
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Archiefnieuws
Gooienvechthistorisch.nl

Karin Abrahamse

Wat is bereikt, wat zijn de plannen?
In februari 2000 lanceerden de drie archiefdien
sten in deze regio hun gezamenlijke website
www.gooienvechthistorisch.nl. Na drie jaar
ervaring met de site is het tijd om te berichten
over de effecten ervan en om vooruit te kijken
naar aanstaande ontwikkelingen.

Het waarom en hoe van de website
De website is in het leven geroepen om het
publieksbereik van de archiefdiensten te vergro
ten. Daarvoor gaf de provincie Noord-Holland
een aanzienlijke subsidie. De drie direct betrok
ken gemeenten (Hilversum, Naarden en Weesp)
committeerden zich aan de verdere ontwikke
ling van de website in een onderlinge overeen
komst en in hun begrotingen.

De website is meer dan een communicatie
middel. Het is eerst en vooral dé weg waarlangs
de archiefdiensten hun collecties en databases
ter beschikking stellen van hun klanten. Dit kan
eenvoudig doordat onder de website het geza
menlijke archiefbeheersysteem ligt, waarin de
archiefdiensten al hun archieven en collecties
registeren en beschrijven.

Bij de lancering werden 3000 foto’s, 35.000
krantenpagina's, twaalf belangrijke topografi

sche kaarten, 3000 bibliotheektitels en de be
schrijvingen van 75.000 archiefstukken gepre
senteerd. De gedachte achter de wijze van pre
senteren was destijds dat potentiële klanten
niet in eerste instantie zouden zoeken naar wat
één archiefdienst te bieden heeft als wel naar
wat er over hun interessegebied in archieven te
vinden is. Daarom worden de resultaten van
zoekacties in één overzicht gepresenteerd.
Vervolgens kan de onderzoeker nader selecte
ren op soort bron, op periode of (desgewenst)
op archiefdienst.

Archiefdiensten zijn openbare overheidsin
stellingen, gefinancierd met gemeenschaps
geld. Dat gaf de basis aan een andere filosofie,
namelijk dat met name het beeldmateriaal met
zo min mogelijk belemmeringen, dus gratis en
met hoge kwaliteit, gedownload en hergebruikt
kan worden. Voorwaarde is dat de herkomst
bekend blijft en dat bij commercieel gebruik wel
een vergoeding wordt betaald.

Groei
Het publieksbereik van de website is vele malen
groter dan wij ooit hadden durven hopen. In
drie jaar tijd hebben ruim 90.000 personen de
website bezocht. Ruim 50% van hen brengt her-
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Vorige pagina: Uit de collectie Francois Renou: Laren langs het levenend door L.K.C. Prins, 1908.
Hieronder: Een van de duizenden foto's die te vinden zijn op de site: De Cooise Vaart met haven te Hilversum, links
openluchtzwembad, 1895.

haaldelijk een bezoek, waardoor het aantal
bezoeken inmiddels is gestegen tot 185.000.
Vergeleken met de bezoekcijfers aan de studie
zalen van de archiefdiensten (in 2008 circa
2.200 bezoekers die samen circa 8.000 bezoe
ken brachten) is dat een enorme groei.

Blijkbaar voorziet de website in een behoefte.
Uit de cijfers blijkt dat men voornamelijk (97%)
geïnteresseerd is in de archieven en collecties.
In veel mindere mate is er belangstelling voor
de content van de site -  de artikelen over histo
rische onderwerpen. De groeiende belang
stelling voor de site heeft natuurlijk ook een
relatie met de voortdurende uitbreiding van het
aanbod van archieven en collecties. Cijfers illu-

Aantal bronnen naar soort

Beschreven archiefstukken
Artikelen (contentpagina's)
Beschreven beeldmateriaal
Downloadbaar beeldmateriaal
Topografische kaarten
Bibliotheektitels
Doorzoekbare krantenpagina’s

streren die uitbreiding het best:
Een aantal highlights van de afgelopen jaren
was:
-  De publicatie van de collectie Franqois Renou:

bijna 1.000 voornamelijk het Gooi en omge
ving betreffende prenten en enkele tientallen
topografische kaarten.

-  Dudok Digitaal, de publicatie van ruim 7.000
ontwerptekeningen van de Hilversumse ge-
meentearchitect W.M. Dudok.

Verdere ontwikkeling
Kritiek op de website is er ook.. Eigen aan een
archiefwebsite is dat de zoekgang uit de aard
van het gebodene complexer is dan op sites die
alleen content bieden. Het is minder eenvoudig
om het gezochte te vinden. Een simpele vraag
naar ‘foto ’s van de Groest in Hilversum’ is snel
te beantwoorden. Wil men specificeren naar

februari 2009 februari 2012

75.000 96.OOO
25 208

13.000 47-000
3.000 19.000

12 84
6.5OO 8.600

35.000 56.OOO

periode of is de vraag op andere wijze complex,
dan laat de geboden zoekmethode nog veel te
wensen over. Een van de in 2012 te realiseren
verbeteringen is dan ook dat de geboden zoek-
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methodes worden uitbreid: Naast eenvoudig
zoeken, wordt het ook mogelijk te bladeren
door de inventarissen van archieven en worden
complexe zoekmethodes mogelijk. Daarnaast
kan men via een tijdlijn ordening brengen in het
zoekresultaten.
Andere projecten voor 2012 zijn:
-  De vindbaarheid van de site zelf is inmiddels

verbeterd, doordat Google nu ook de meest
geraadpleegde bronnen indexeert. Er wordt
onderzocht hoe die indexering intensiever
kan verlopen.

-  Binnenkort wordt het raadplegen van out of
print-publicaties in een bladermodule moge
lijk. Als eerste zal een groot aantal vooroor
logse adresboeken van Hilversum op die wijze
doorbladerbaar op de site te vinden zijn.

-  Onderzocht wordt hoe de website ook als
medium kan dienen voor de databases van
historische organisaties in de regio. Een eer
ste test wordt dit jaar gedaan in samenwer
king met de Hilversumse historische kring
‘Albertus Perk’.

Voor de iets verdere toekomst zijn gepland:
-  Publicatie van alle genealogische indexen al

dan niet gekoppeld naar de digitale versies
van de oorspronkelijke archiefbronnen.

-  Google-technieken inzetten bij het geogra
fisch zoeken naar beeld en andere informatie.

Adressen en telefoonnummers

Streekarchief Gooi en Vechtstreek
Oude Enghweg 23,1217 JB
Postbus 9900
1201 GM Hilversum
tel. 035-629 26 46
fax 035-629 25 05

Stads- en streekarchief voor Naarden, Bussum,
Muiden en Huizen
Cattenhagestraat 8,1411 CT
Naarden Postbus 5000
1410 AA Naarden
tel. 035-6957811
fax 035-695 78 83

Gemeentearchief Weesp
Nieuwstraat 70A, 1381 BD Weesp
Postbus 5099
1380 GB Weesp
tel. 0294-491 391 / 491 226
fax 0294-414 251

Tweede gewijzigd ontwerp voor een nieuw raadhuis op
de Kerkbrink te Hilversum door W.M. Dudok, getekend
door Wouter Hamdorff, 1915.

Op de hoogte blijven?
Belangstellenden kunnen zich op de site aan
melden voor de maandelijkse digitale nieuws
brief of voor een RSS-feed naar de nieuwsbe
richten en artikelen.

Openingstijden studiezalen

maandag
9.00- 13.00 uur
dinsdag-vrijdag
9.00- 17.00 uur

maandag-vrijdag
13.30-16.30 uur
dinsdagochtend op afspraak

bezoek op afspraak
maandag en dinsdag,
9.00-12.00 uur
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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; rondleiding door het interi
eur van het raadhuis met na afloop torenbeklim
ming vr om 13.30 en zo 13.30 en 15.00 uur.

Comenius Museum
Kloosterstraat 33, Naarden
De Comeniuscollectie; verrassingen uit het eigen
museumdepot.
Di t/m zo van 12.00-17.00 uur.

Het Nederlands Vestingmuseum
Westwalstraat 6, Naarden
14-15 april Museumweekend 12.00 -17.00 uur.

Uit-Wijk Bussum
Dr. Schaepmanlaan 10,1402 BT Bussum
t/m 31 maart 2012
Tentoonstelling over de eerste gastarbeiders in
onze regio Gastarbeiders in het Gooi,
Deze tentoonstelling is onder meer te zien:
3 april t/m 14 mei 2012 Museum Oud-Soest
5 juni t/m 30 juli 2012 Historische Kring Baarn.

Huizer Museum Het Schoutenhuis
Achterbaan 82, Huizen
In het Huizer Museum zijn o.a. tentoonstellin
gen te zien die een beeld geven van de historie
van Huizen. Schilderijen, prenten en tekeningen
completeren deze presentaties.
Er is veel te zien van de Huizer klederdracht uit
de periode van 1850-1950. In het souterrain
wordt doorgaans een beeld gegeven van de his
torie van Huizen, het boeren- en vissersleven. Di
t/m za van 13.30-17.00 uur.

Singer Museum
Oude Drift 1, Laren
Schilders aan Zee, van Mondriaan tot Munch, t/m
28 mei.
Di t/m zo van 11.00-17.00 uur.

Geologisch Museum Hofland
Hilversumseweg 51, Laren
Het museum biedt vijf vaste tentoonstellingen:
Fossielen en de geschiedenis van het leven op aar
de
Gesteentecyclus
Geologie en prehistorie van het Gooi
Mineralen
De stenentuin
Di t/m zo 13.00-16.30 uur. Iedere eerste zondag
van de maand wordt doorlopend gratis uitleg
gegeven over de diverse onderdelen van de col
lectie; elke derde zondag van de maand wordt
een boeiende lezing gehouden.

Historische Kring Laren
Historisch Centrum De Lindenhoeve, Burge
meester van Nispenstraat 29, Laren.
Tentoonstelling Verzamelaars verzameld! T/m 14
april 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.
Woe 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
nog eens vele gebruiksvoorwerpen te bewon
deren die we alleen nog maar kennen uit groot
moeders tijd. Het museum geeft een duidelijk
beeld van werken en wonen in Soest en Soes-
terberg. Geopend za/zo van 13.30-17.00 uur.

Historische Kring Eemnes
Oudheidkamer Raadhuislaan 2A, Eemnes
Jubileumtentoonstelling Vissen achter het net
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waarin de jubilerende Visvereniging Flevo en
Tennisvereniging Eemnes de geschiedenis van
oprichting tot heden weergeven. Tot april; za
van 14.00-16.00 uur.

Gemeentemuseum Weesp
Nieuwstraat 41, Weesp
Tentoonstelling over de Koninklijke P. Sluis
Pluimvee- en Vogelvoederfabrieken uit Weesper-
karspel. T/m 29 mei, di.t/m do, za en zo van
13.30-16.30 uur.

Museum Spakenburg
Oude Schans 47-63, 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.
Woe t/m za van 13.00-16.00 uur.

Lezingen en bijeenkomsten in 2012

maart
8
Bibliotheek NaardenBussum, Wilhelminaplant-
soen 18, Bussum
Cursus van Livius over Het ontstaan van Neder
land.
Data do 8,15, 22, 29 maart en 5 april, van 19.30-
21.30 uur.
Kosten € 110, aanmelden en informatie via
www.livius.nl of 035 694 53 81.19.
21
Historisch Café
De Hoed, Adriaan Dortsmanplein 1B (voormalig
VW-kantoor), Naarden
Lezing door Ben de Vries over Stations in Indo
nesië. Aanvang 20.00 uur.
20
HK Bussum
Huizerweg 54, Bussum
Algemene Ledenvergadering
22
HK Baerne
Het Brandpunt, Oude Utrechtseweg 4a, Baarn

Alg. ledenvergadering. Aanvang 20.00 uur.
26
HK Weesp
Het Lichthuis, Waagplein 10, Weesp
Algemene Ledenvergadering met aansluitend
lezing door Cees Pfeiffer over Weesper media.
Aanvang 19.30 uur
april
13
HK Nederhorst den Berg
Bergplaats, Kerkstraat 7, Nederhorst den Berg
Lezing Herman Pleij Botte en Betweterige Hollan
ders door. Aanvang 20.00 uur.
19
HK Baerne
Het Brandpunt, Oude Utrechtseweg 4a, Baarn
Lezing door M. Witte over De Ocriet. Aanvang
20.00 uur.
2 4

HK Weesp
Het Lichthuis, Waagplein 10, Weesp
Lezing door Dick van Zomeren over Mobilisatie
in Weesp. Aanvang 20.00 uur.
mei
11
HK Nederhorst den Berg
Organiseert een excursie naar Buitenplaats Vre-
denhorst in Vreeland (op inschrijving).
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.
september
8
Open Monumentendag
9
Stichting De Hof, Hilversum
Organiseert een rondleiding op de historische
begraafplaats Gedenkt te Sterven in Stadspark
De Hof, Hilversum, om 12.30 uur.
Lezing door Wim Weijs over De geschiedenis van
landschap en natuur van de Vechtstreek.
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 or
ganisaties op historisch en aanverwant gebied. De Stichting bevordert en verbreidt de kennis op
historisch gebied betreffende de streek. Voorts ijvert zij voor het behoud van cultuurhistorische en karakteristie
ke waarden. Donateurs van TVE ontvangen het tijdschrift gratis.

Website: www.tussenvechteneem.nl

Donatie / Abonnement
e-mail: administratie@tussenvechteneem.nl.
Abonneren geschiedt door zich aan te melden als donateur. De minimum-donatie bedraagt € 19,5° Per jaar. Aan
melden 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 Ros-
tocklaan 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 | His
torische kring In de Gloriosa Ankeveen, ’s-Graveland, Kortenhoef | Hilversumse historische kring Albertus Perk |
Historische kring Huizen | Historische kring Laren | Historische kring Gemeente Loenen [ Historische kring Loos-
drecht | Historische kring Stad Muiden | Historische vereniging Soest/Soesterberg| Stichting Comité Oud Muider-
berg | Vereniging Werkgroep Vestingstad Naarden | Historische kring Nederhorst den Berg | Historische kring-
Weesp \Naerdincklant -  Archeologie Gooi- en Vechtstreek | Streekarchief voor het Gooi en de Vechtstreek, Hil
versum | Stads- en Streekarchief Naarden, Muiden, Bussum en Huizen te Naarden | Gemeentearchief Weesp |
Vereniging Curtevenne, ’s-Graveland | Vereniging van Vrienden van het Gooi | Geologisch Museum Hofland, Laren
| Nederlandse Genealogische vereniging, afdeling Gooi en Eemland | Stichting Couleur Locale, Blaricum | Museum
Hilversum | Stichting Hilversum, Pas Op! | Stichting Huizer Museum | Stichting Omgevingseducatie Gooi, Vecht- en
Eemstreek | Singer Museum, Laren |Stad en Lande Stichting | Stichting Vrienden van het Nederlands Vestingmu-
seum, Naarden | Stichting De Hof, Hilversum | Stichting Behoud het Oude Dorp, Huizen | Stichting Karakteristiek
Blaricum | Stichting Oude Landbouwgewassen Laren | Stichting Oude Begraafplaats van Naarden | Gemeentemu
seum Weesp | Comenius Museum, Naarden

Het tijdschrift Tussen Vecht en Eem is een uitgave van TVE en verschijnt vier maal per jaar.

Redactie
drs. J.M. Mous, Huizen (hoofdredacteur a.i.)
dhr. FJ. Booy, Baarn (eindredactie)
dhr. J.J.L. Cammelbeeck, Naarden
dhr. A. Medema (archief Naarden, Bussum, Muiden, Huizen)
mw. S.C.L. Verster, Loenersloot

Redactieadres 035-526 7458 -  redactie@tussenvechteneem.nl
Opmaak Olf Henselmans, Huizen
Druk Drukkerij J. Bout 81 Zonen, Huizen NH

64 TVE 30e jrg . 2012



Het beste mijner paradijzen
Wandelen door het Gooi met Van Eeden, Van Deyssel en anderen

Bcrögaart i

Het beste

m ijner paradijzen

; Wandelen door het Gooi

met Van Eeden,

Van Devssel en anderen

Dankzij de aanleg van de spoorlijn
Amsterdam-Amersfoort in 1874 werd
het Gooi een creatieve broedplaats
voor schrijvers, schilders, wereldver
beteraars en dichters. Het werd ook
een populaire streek voor veel Tach
tigers. In dit boek volgen we vooral
twee van hen, Frederik van Eeden en
Lodewijk van Deyssel.

De wandel- en fietstochten in deze
literaire reisgids voeren langs de laat
ste resten van Van Eedens utopie, de
kolonie Walden in Bussum, en in Hil
versum langs locaties uit de jeugd van
Van Deyssel. In Baarn loopt de route
langs het monumentale huis dat Van
Deyssel cadeau kreeg van zijn vrien
den, maar waar hij diep ongelukkig
was. Onderweg ontmoeten we volop
andere schrijvers en dichters. Louis
Couperus, Willem Kloos, Herman Gor
ter en Carry van Bruggen, maar ook
tijdgenoten met een vergeten oeuvre.
Welke dichter wurgde zijn vrouw met
een laken? Wie speelde graag cricket?
En waarom trok de schrijver Adriaan
van Oordt in zijn hut op Walden
middeleeuwse kleren aan?

Het beste mijner paradijzen biedt aan
de hand van dagboeken, brieven,
romanfragmenten en poëzie een
(hernieuwde) kennismaking met de
rijke Nederlandse literatuur aan het
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