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Veenlandschap in de Ster van Loosdrecht. Het ontstaan van dit landschap wordt besproken in de tweede aflevering
over de paleogeologische ontwikkeling in onze regio; zie p. 94 e.v. (foto Sander Koopman).
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Het oog wil ook wat

Het eerste nummer van deze jaargang is positief
ontvangen. Dat gold ook nadrukkelijk de kleuri
ge verschijningsvorm. En terecht! We zijn tro ts
op ons tijdschrift zoals het nu is en vinden het
belangrijk dat het er mooi uitziet. Zoals bij ons
thuis gezegd werd: het oog w il ook wat.

De inhoud b lijft natuurlijk voorop staan. Enke
le artikelen gaan over het hele gebied tussen
Vecht en Eem. Zo is er het tweede deel over
archeologie en geologie van Gooi en Vecht
streek, waarin de auteurs de lange historische
lijn doortrekken van 30.000 jaar to t  7.000 jaar
geleden. Er is een bijdrage van Ruud Gortzak
over toneelverenigingen tussen Vecht en Eem in
de vorige eeuw. En ook het artikel van Henk
Michielse over het godsdienstig leven in de tijd
vóór de Reformatie bestrijkt de hele regio.

Henk Michielse b lijft (gelukkig!) een van de
belangrijkste leveranciers van ons tijdschrift. In
een ander artikel beschrijft hij de geschiedenis
van Museum Hofland, dat d it jaar veertig jaar
bestaat.

Ook Jan Out is een veelschrijver (in de goede
zin des woords!). Dat is een van de redenen dat
hij de Ludenpenning heeft gekregen. Over de
uitre iking daarvan kunt u in d it nummer lezen.

Op de omslag prijk t d it keer het Muiderslot.
Was daar oo it een M uiderkring o f niet? Jan Let
terie doet het uit de doeken.

Tenslotte vat TVE-voorzitter Jan Vollers in zijn
jaarverslag nog eens samen waarom 2011 voor
TVE een bijzonder jaar was.

Ik wens u veel lees- en kijkplezier.

Hans Mous

Illustratie omslag voor (inzet): Het Muiderslot in 2012 (foto Olf Henselmans). Zie p. 88 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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Schoonheid en vreugde
Veertig jaar Geologisch Museum Hofland

H e n k  M ic h ie ls e

De geschiedenis van het gebied tussen Vecht en Eem is ten diepste bepaald door de
geologische wederwaardigheden in een periode van zo’n twee miljoen tot
tienduizend jaar voor Christus. De Historische Canon tussen Vecht en Eem (2009)
opent niet voor niets met het venster over de geologie van de regio, geschreven
door dr. Jan Lambert, toentertijd voorzitter van het Geologisch Museum Hofland in
Laren. Dat museum werd in 1972 opgericht door de afdeling Laren-Blaricum-Eemnes
van het Nivon en leidt een bloeiend bestaan; duizenden kinderen en volwassenen
worden jaarlijks vertrouwd gemaakt met de 'zuivere schoonheid’ van de geologie
zoals de naamgever van het museum het ooit noemde en met de archeologie van
ons gebied. Er is dus alle reden om het veertigjarig bestaan van Museum Hofland
uitbundig te vieren en er ook in TVE ruime aandacht aan te schenken.

De geologiewerkgroep van het NIVON

Het Geologisch Museum Hofland kende een
heel bescheiden, maar wel romantische start.
Nico Zethof, jarenlang een van de steunpilaren
van het museum, beschreef in TVE, hoe begin ja-
ren zestig van de vorige eeuw iemand uit een
groepje Nivonleden dat een wandeltocht door
het Gooi maakte, een windkanter opraapte en
daar heel boeiend over wist te vertellen: waar
de steen vandaan kwam, hoe hij hier gekomen
was en hoe hij zo mooi geslepen was. De andere
wandelaars vonden het allemaal heel interes
sant en besloten voortaan regelmatig als ama-
teurgeologengroep van de Nivonafdeling Laren-
Blaricum-Eemnes bijeen te komen. Uit deze club
van een man of tien zou later het museum
voortkomen.

Het Nivon
Dat de Nivonafdeling naast werkgroepen zoals
fotografie en handenarbeid ook een werkgroep
geologie kreeg, was niet zo heel bijzonder; wel
bijzonder was de verdere geschiedenis ervan.
De vereniging Nivon was in 1924 door de so-
ciaal-democratische partij SDAP en de eveneens
sociaal-democratische vakcentrale NW opge
richt als Instituut voor Arbeidersontwikkeling

(IvAO) met zowel landelijke activiteiten als
plaatselijke afdelingen. Het was het vormings-
en scholingsinstituut van beide organisaties, tot
het zichzelf in 1940 na de inval van de Duitsers
na enige aarzeling ophief. Na de oorlog werd
het IvAO heropgericht, maar nu los van partij en
vakbeweging, als sociaal-culturele vereniging.
Dr. Ad de Vrankrijker -  bij ons vooral bekend als
de eerste hoofdredacteur van TVE en groot ken
ner van de Gooise geschiedenis -  was niet al
leen jarenlang voorzitter van de IvAO/
Nivonafdeling Naarden-Bussum, maar werd ook
landelijk voorzitter van het IvAO, dat op zijn ini
tiatief na enige weerstand in 1959 werd omge
doopt in Nederlands Instituut voor Volksontwik
keling en Natuurvriendenwerk, Nivon.

Al voor de oorlog was het IvAO ook de Neder
landse tak geworden van de Internationale Na
tuurvrienden, die met name in Duitsland, Oos
tenrijk en Zwitserland natuurvriendenhuizen be
zaten, waar arbeiders in een gezonde omgeving
goedkoop en in eigen sfeer op vakantie konden
gaan. Ook in Nederland kwamen zulke natuur
vriendenhuizen, die trouwens nog altijd be
staan, zoals in onze regio het Koos Vorrinkhuis
in Lage Vuursche. Daarnaast kregen veel IvAO-
afdelingen ook aparte natuurvriendengroepen,
die zich toelegden op het bestuderen van flora
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en fauna en ook van geologie en archeologie.
Zowel voor als na de oorlog waren vooral oud-
leden van de AJC (Arbeiders Jeugd Centrale)
actief op dit gebied. Zo werd het IvAO en later
het Nivon door de combinatie van ontwikke-
lings- en natuurvriendenwerk een instelling
voor ‘sociale educatie en natuurvriendelijke re
creatie’.

Lucas Hofland
De geologiewerkgroep kreeg een enorme im
puls, toen de gedegen amateur-geoloog Lucas
Hofland (1899-1969) uit Maartensdijk zich bij de
werkgroep aansloot. Hij had eens een inleiding
voor de groep gehouden en ‘de honger naar
kennis en de sfeer in de groep’ sprak hem, al
dus Nico Zethof, zo aan dat hij steeds vaker op
bijeenkomsten kwam en uiteindelijk lid van de
groep werd.

Hofland had al vroeg interesse gekregen voor
de geologie van het Gooi. Hij zelf spreekt over
de ‘schoonheid en vreugde’ die hij er vond.
Schoonheid was er voor mij in het landschap, in
de wanden van zand- en grintkuilen, in de keien
en de vreugde was er om het ontdekken van die
schoonheid, vreugde ook in het leeren spellen
van haar wondere sprake. Dat iemand zo geest
driftig spreekt over het object van zijn bewon
dering, moet naast zijn grote geologische ken
nis voor de werkgroep wel een geweldige sti
mulans betekend hebben, zoals ook wordt be
vestigd door oud-leden van de groep.

Lucas Hofland had niet alleen de werkgroep
gecoacht bij het aanleggen van een bescheiden
collectie fraaie gesteenten, maar hij had ook zelf
een grote verzameling stenen en fossielen. Toen
hij in 1969 overleed, vermaakte hij een flink deel
daarvan aan de gemeente Laren, die dit bij ge
brek aan beter voorlopig maar opborg in de kel
der van het gemeentehuis. Intussen had het
meer gevorderde lid van de geologiewerkgroep
Manu Porcelein al het idee geopperd om een ge
ologisch museum te starten. De groep nam dit
idee over: er zou een museum moeten komen
met de collectie van de geologiegroep zelf en
die van Hofland en dat zou uit dankbaarheid
voor zijn inzet zijn naam moeten dragen.

De oprichting van het Geologisch
Museum Hofland

Een grote stimulans voor de oprichting van
een geologisch museum was de Larense feest-
week in het voorjaar van 1971. In het buurthuis
De Warrekam, naast de basiliek van Sint Jan,
had de Nivonafdeling een expositie ingericht
met de collectie stenen, mineralen en fossielen
van de geologische werkgroep. De belang
stelling was overweldigend. Meer dan tiendui
zend mensen bezochten de tentoonstelling.
Het zou kennelijk de moeite waard zijn de col
lectie permanent toegankelijk te maken samen
met de verzameling van Hofland. De gemeen
te Laren was bereid deze verzameling af te
staan op voorwaarde dat er een aparte stich
ting zou komen. Ook het Nivon vond een apar
te stichting de beste oplossing; de afdeling
zou dan niet de financiële verantwoordelijk
heid voor het museum hoeven te dragen, al
zouden de bestuursleden wel door het Nivon
worden aangewezen. Op 19 april 1972 werd de
Stichting Nivon Geologisch Museum Hofland op
gericht met als doelstelling de oprichting, in
richting en instandhouding van een geologisch
museum in het Gooi, ten algemene nutte. Het
wekken van belangstelling voor en het bevorde
ren van activiteiten op het gebied van de geolo
gie en de archeologie met name ook bij de
jeugd, daarbij de zelfwerkzaamheid stimulerend
(artikel 2 van de statuten).

Intussen had Nico Timmerman, lid van de
werkgroep, een oude, vervallen boerderij aan
het Zevenend in Laren ontdekt. Met de eige
naar kon een huurovereenkomst gesloten wor
den met een looptijd van vijftien jaar voor het
voorste gedeelte van de boerderij, waarbij de
restauratie van het pand voor rekening van de
huurder kwam. Jan de Nies, jarenlang voorzit
ter van de Nivonafdeling Laren-Blaricum-
Eemnes én van Museum Hofland geeft een sail
lante beschrijving van die restauratie. De kozij
nen waren verrot, de kopgevel puilde uit en
moest opnieuw gemetseld worden. Er was
geen toilet, geen verwarming, de balken waren
aangetast door houtworm. En daarnaast moest
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Tekening van het oude museum door Henk Timmerman (coll. Geologisch Museum Hofland).

er natuurlijk een inventaris in het museum ko
men: tafels en stoelen, vitrines enzovoort.
Kortom ‘een gigantisch karwei stond voor de
boeg,’ schrijft De Nies. Maar toen kwamen de
vrijwilligers in actie. Een paar mensen gingen
op stap om geld in te zamelen en anderen sta
ken de handen uit de mouwen. ‘Zo is met ver
eende krachten het museum op het Zevenend
totstandgekomen.’ Het resultaat was een mooi
intiem museumpje, dat ik ook zelf heb leren
kennen, toen ik er in 1981 een cursus sociale ge
schiedenis mocht geven voor Nivonleden uit
de regio.

Het museum ging functioneren als hét cen
trale punt voor het wekken van belangstelling
voor geologie en archeologie in de hele regio
tussen Vecht en Eem. Daarom besteedde TVE
er meermalen aandacht aan, zoals mag blijken
uit de lijst van literatuur waarop dit artikel is
gebaseerd. Maar het was geen zuiver streek
museum, doordat de stenen, fossielen en mi
neralen niet alleen afkomstig waren uit het
Gooi en ommelanden, maar ook uit andere ge
bieden in binnen- en buitenland, verzameld
door leden van de werkgroep of afkomstig uit
schenkingen en aankopen.

Verhuizing en ontplooiing

In 1987 waren de vijftien jaren huur voorbij en
het bleek niet mogelijk het huurcontract te ver
lengen. Het museumpje had ook zo zijn beper
kingen; allerlei plannen konden in de beperkte
ruimte geen doorgang vinden. De gemeente
Laren was bereid te helpen bij het verwerven
van een andere behuizing. In oktober 1989
werd er een overeenkomst getekend tussen
deze gemeente en de Nivon Stichting voor de
huur van het voormalig benzine- en smeersta-
tion van Shell annex woonhuis aan de Hilver-
sumse weg 51 in Laren, naast het Sint-
Janskerkhof. Het pand was in 1823 door de ge
meente Laren gebouwd als tolhuis aan de zo
juist verharde weg tussen Laren en Hilversum.
Bij het pand hoorden nog een houten garage
en een schuurtje en er was een grote tuin aan
drie kanten rond het huis. De vrijwilligers, weer
onder leiding van Henk Timmerman, konden
opnieuw aan de slag. De toenmalige bestuurs-
secretaris Jeanne Diekman vatte het werk van
de Nivonleden en museumvrijwilligers in het
Utrechts Nieuwsblad goed samen: De gemeente
Laren is ons geweldig ter wille geweest, maar
dat neemt niet weg dat we zelf een gigantische
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Het exterieur van de boerderij aan het Zevenend (co)/. Geologisch Museum Hofland).
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klus hebben moeten klaren. Net als vroeger in de
boerderij, hebben we weer alles eigenhandig
moeten opbouwen. Het resultaat mocht er zijn:
Het is een prachtig museum geworden. Ruim en
licht met een logische overzichtelijke opstelling
en ruimte genoeg voor een heleboel publiek
(geciteerd bij Evert van Tijn).

De gesteententuin
De volgende stap in de ontplooiing van het mu
seum was de aanleg in het begin van de jaren
negentig van de gesteententuin, naar een ont
werp van de Eemnesser tuinarchitect W.M.
Bakker, later ook medewerker van het muse
um. In TVE van februari 1994 deed Nico Zethof,
die zelf een groot aandeel in de totstandko
ming van de tuin heeft gehad, verslag van de
aanleg, inhoud en betekenis ervan.

Eerst schetst Zethof de herkomst van de ste
nen, die tijdens het pleistoceen en latere Saa-
lien werden aangevoerd met ijsgletsjers uit
Scandinavië of al eerder waren meegesleurd
door de grote rivieren. Daarna beschrijft hij
waar in Nederland allemaal zwerfstenen te vin

den zijn en tenslotte geeft hij aan waar de
zwerfstenen van Museum Hofland precies van
daan komen, alles bij elkaar zo’n honderd ton.
Zethof karakteriseert de gesteententuin als
een verlengstuk van de binnententoonstelling.
Buiten probeert het museum de aandacht van
het publiek op zwerfstenen te richten en bin
nen worden vele gesteenten, mineralen en fos
sielen systematisch geëxposeerd en toegelicht.

De nieuwe Nienhuysvleugel
Het ging goed met het museum: de collectie
was uitgebreid, de uitstalling enorm verbeterd
en er kwamen veel mensen op het museum af.
In 1996 waren er ruim tienduizend bezoekers,
bijna de helft meer dan het jaar ervoor. Maar
het werd ook al gauw duidelijk dat vernieuwing
nodig was, wilde het museum bij de tijd blijven,
terwijl de brandweer ook zo haar eisen ging
stellen. Er werd een plan gemaakt voor moder
nisering en de bouw van een nieuwe vleugel;
geraamde kosten: drie miljoen gulden. Een on
mogelijk groot bedrag, waar de gemeente La
ren niets in zag. Het lokale blad De Bel kwam
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Het huidige museum (coil. Geologisch Museum Hofland).
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zelfs met de alarmerende kop Geologisch Muse
um Hofland mogelijk dicht. Maar toen keerde
het tij. Een geweldige aansporing om door te
gaan was de schenking in 1999 door C.M. Nien-
huys, oud-directeur van de Chemische Fabriek
Naarden, niet alleen van zijn eigen complete
collectie zwerfstenen, mineralen en fossielen,
maar ook van een aardige som gelds. Dat kapi
taal was wel voldoende voor de noodzakelijke
uitbreiding, maar nog veel te weinig voor de
beoogde algehele vernieuwing.

Toen kwam er een nieuwe voorzitter, dr. Jan
Lambert, die de zaak tot een goed einde
bracht. Hij en zijn vrouw lanceerden, zoals
Evert van Tijn het noemt ‘een charmeoffensief’
om de nog benodigde drie ton binnen te halen.
Met succes, dankzij de provincie Noord-
Holland, het Prins Bernard Cultuurfonds en het
VSB-fonds. Op 17 februari 2005 ging de eerste
spade in de grond voor de nieuwe Nienhuys-
vleugel en op 20 mei 2006 kon het museum
heropend worden door de Noord-Hollandse
commissaris van de koningin.

Los van het Nivon
Museum Hofland draaide en draait nog steeds
praktisch geheel op vrijwilligers. Aanvankelijk
kwamen die allemaal uit het Nivon evenals de
leden van het museumbestuur. Maar in de loop
van de jaren meldden zich steeds meer vrijwil
ligers aan van buiten en steeds minder van de
Nivonafdeling, die intussen na een fusie van de
afdeling Laren-Blaricum-Eemnes met die van
Naarden-Bussum Nivon-Gooi Noord was gaan
heten. Jan de Nies, voorzitter van deze afde
ling, was ook de laatste Nivonvoorzitter van
het museum, to t 1995. Daarna kwamen er op
die post eveneens mensen van buiten het
Nivon. Had het nog wel zin om in de naam en
statutair de band met het Nivon te handhaven?
Van de leden van de Nivonwerkgroep waren er
nog maar een paar over, zoals Jo Buijs, die
trouwens nog altijd als medewerker in het mu
seum te vinden is. Zelf was ik, na een tijdje als
‘organisatieadviseur’ van het museum gediend
te hebben, namens het landelijke Nivon van
1999 tot 2004 lid van het museumbestuur. Ook
ik vond dat het beter was museum en Nivon te
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De gesteententuin (coll. Geologisch Museum Hofland).

scheiden. Het landelijke Nivon was nog steeds
wel trots op het Nivon Ceologisch Museum
Hofland, maar mede vanwege een veranderde
wetgeving ten aanzien van statutair aan ande
re organisaties gebonden stichtingen achtte
het landelijk Nivonbestuur het eveneens goed
de banden te verbreken. Er was geen Nivonmu-
seum meer, maar voortaan heette het ge
woon: Ceologisch Museum Hofland.

Lustrumuitgave

Na veertig jaar staat het museum er goed voor.
Het aantal bezoekers groeit nog steeds. In 2011
was het 12% hoger dan het jaar ervoor, terwijl
het museum toch dagen lang praktisch onbe
reikbaar was door de reconstructie van het ter
rein voor het kerkhof. Er zijn op gezette tijden
naast de vaste collectie wisseltentoonstellin
gen zoals in 2011 Hetgeo-Bio Historisch Verhaal,
de geschiedenis van de oerknal tot heden. Dit
jaar is er uiteraard een jubileumtentoonstelling

En toen... .kwam de mens, die op 19 april feeste
lijk werd geopend. Daarnaast zijn er regelmatig
lezingen, terwijl er elke maand speciale kinder-
activiteiten worden georganiseerd. Er zijn ver
gevorderde plannen om een houten kinderpa-
viljoen te bouwen, waarvoor een speciaal ge
vormde Club van 100 de financiën bijeen pro
beert te brengen. En nog altijd zijn er heel veel
mensen die als vrijwilliger het museum op de
been houden, tegenwoordig zo’n zestig man.
Kortom, er is alle reden om het veertigjarig be
staan enthousiast te vieren.

Inmiddels is er ook een jubileumboek ver
schenen: Ceologisch Museum Hofland -  40 jaar
verwondering. Het is heel vlot en aangenaam
geschreven door Evert van Tijn, oud-journalist
van de Gooi en Eemlander, die in grote trekken
de geschiedenis van het museum schildert
met veel saillante citaten, waarvan ik er in dit
artikel een paar heb gebruikt. Belangrijke per
sonen in de geschiedenis van het museum krij
gen extra aandacht in aparte stukjes zoals Lu
cas Hofland en de eerste voorzitter Ruud Al-
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De Nienhuysvleugel (coll. Geologisch Museum Hofland).
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bers, die als zoveel andere Nivonners afkom
stig was uit de AJC en ook voorzitter was van
de Nivonafdeling en die nu na een lang verblijf
in Nieuw-Zeeland weer actief in het museum
is geworden. Daarnaast zijn er ook bijdragen
over de oud-rechter Liz Drion, die zich in 1995
na haar pensionering to t aan haar vrij plotse
linge dood in 2008 vooral bezighield met de
jeugdactiviteiten in het museum en over oud-
voorzitter Jan Lambert en zijn vrouw Marieke
die het museum definitief de eenentwintigste
eeuw in brachten. Donateurs van het museum
krijgen het boek gratis. Voor anderen kost het
€ 10, verkrijgbaar in de museumwinkel. Ieder
een die meer van de museumgeschiedenis wil
weten, moet het boek zeker aanschaffen; het
is de moeite waard. Zie verder ook:
www.geologischmuseumhofland.nl.
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Amateurtoneel tussen Vecht en Eem is
springlevend

Ruud Gortzak

Toneelvereniging Tovenaar uit Naarden viert dit jaar haar vijftigjarig jubileum.
Justus van Maurik uit Hilversum heeft het eeuwfeest ruimschoots achter de rug. In
’s-Graveland speelt D.5.0. reeds meer dan 75 jaar toneel en bewoners van Huizen
kunnen al sinds 1940 genieten van toneelgroep Ontwaakt. Er zijn meer lang
bestaande en kort geleden opgerichte groepen op toneelgebied actief. In Bussum
zag onlangs toneelvereniging Pluus het licht. Het amateurtoneel is dus springlevend
tussen Vecht en Eem.

Volgens sommigen is dit te danken aan de komst
naar Bussum van de familie Cressent uit Amster
dam. Deze familie ontving rond 1900 thuis veel
vrienden en familie. Het was gebruikelijk dat zij
samen toneel speelden. Volgens anderen is de
opkomst van het amateurtoneel een gevolg van
het groeiende zelfbewustzijn van de arbeiders
klasse aan het einde van de negentiende eeuw.
Hun politieke leiders wilden via toneel de cultu
rele ontvoogding van de arbeiders realiseren.

Toneelgezelschap Justus van Maurik, de oud
ste nog actieve vereniging in deze streek, heeft
duidelijk sociaaldemocratische wortels. Vrij snel
na de oprichting op 29 augustus 1901 stonden al
stukken die sociale vraagstukken behandelden,
op het repertoire. Vergiffenis, geschreven door
de socialistische voorman Pieter Jelles Troel-
stra, en titels als Gerechtigheid en Wraak, Jean
ne, de vrouw van de diamantslijper en Mottige
Janus doen vermoeden dat het de spelers niet
alleen om luchtige niemendalletjes ging.

Zuilen

Amateurtoneelgezelschappen in Gooi en Vecht
streek ontstonden vaak, net als elders in het
land, binnen een toen nog sterk verzuilde sa
menleving. In Eemnes bijvoorbeeld werd Deo et
Arti alleen maar opgericht omdat meneer pas
toor dat destijds wilde. M.V. Toneel in Hilversum
kwam voort uit de Katholieke Arbeiders Bewe
ging (KAB). Binnen die KAB bestond een Meer

Vreugde Beweging en daar groeide bij de leden
de belangstelling voor toneelspelen. ToVeNaar,
uit Naarden, vond haar oorsprong in een chris
telijke jongerengroep, Ontwaakt ontstond in
1940, toen het gelijknamige zangkoor ter opluis
tering van een 1 meiviering werd verzocht een
toneelstukje op te voeren. Enkele leden werden
tijdens de repetities zo enthousiast, dat zij be
sloten met toneelspelen verder te gaan. Ka
rakter in Baarn werd door gelijkgezinde vrien
den opgericht en was zoals elke groep hoofdza
kelijk actief binnen de eigen kring.

Ook na de Tweede Wereldoorlog was er nau
welijks belangstelling voor spelen buiten de ei
gen kring. De zuilen werden slechts langzaam
gesloopt. Het duurde to t november 1955 alvo
rens het Werkverband Katholiek Amateurtoneel
de wens uitsprak regelmatig contact te hebben
met beide andere landelijke organisaties, de Ne
derlandse Amateur Toneel Unie en het Werk
centrum Lekentoneel Creatief Spel.

Dat lekentoneel was vooral aantrekkelijk voor
jongeren. De inhoud van die lekenspelen was
vaak getuigend. Gespeeld werd er in eigen kring
voor een publiek dat meestal al op de hoogte
was van de problematiek. Socialistische jonge
ren van de AJC brachten stukken over sociale
misstanden en het ideaal dat daar tegenover ge
steld kan worden. De katholieke jongeren wil
den met hun repertoire het roomse leven be
vorderen. Zij vonden in Anton Sweers, die uit
onvrede met bestaande stukken in 1934 in Bus
sum uitgeverij Ons Leekenspel oprichtte, een
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Scène uit Schakels van Herman Heijermans dat in de jaren vijftig werd opgevoerd door toneelgroep Ontwaakt.

j(Ife3|l

tekstleverancier. De Vrijzinnig Christelijke
Jeugdcentrale (VCJC) kende een gezaghebben
de lekenspelbeweging, waarin de bijbelse spe
len van Martinus Nijhoff vermaard waren. De
Communistische Jeugdbeweging noemde to
neelstukken geen lekenspel maar agitprop, poli
tiek theater dat uit de Sovjet Unie was overge
waaid en vooral bedoeld was om de jongeren
politiek bewustzijn bij te brengen. Het agitprop-
theater is na de oorlog niet teruggekeerd, al
werd door sommigen het maatschappelijk be
trokken vormingstheater uit de jaren zeventig
als de opvolger hiervan beschouwd.

Repertoirekeuze

Speelden inhoudelijke overwegingen bij de to
neelvereniging in deze streek vroeger nog een
rol, tegenwoordig is dat nauwelijks van belang
bij de repertoirekeuze. Men speelt toneel om

dat het een leuke hobby is, waarmee je en pas
sant ook het publiek nog een leuke avond kunt
bezorgen. Het repertoire wordt door leescom
missies of door artistieke commissies gekozen
zonder politieke of andere boodschap.

Het publiek een spiegel voorhouden willen de
amateurgezelschappen niet meer. De tijd ligt
ook ver achter ons dat, zoals bij toneelgroep
Deo et Art/, dat het geval was, alleen meneer
pastoor bepaalde, welke stukken gespeeld
mochten worden. Voor stichtelijk repertoire zou
het publiek in Eemnes, waar de toneelgroep
zich sterk verankerd in de samenleving voelt,
niet warm meer lopen.

Uit diverse enquêtes in de Gooi- en Vecht
streek kwam naar voren dat het merendeel van
de toeschouwers een voorkeur heeft voor en
tertainment. Modern repertoire staat niet hoog
op het verlanglijstje van toneelgroepen en hun
publiek. In de jaren zeventig is het hier en daar
wel geprobeerd. Het publiek, bestaande uit fa-
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milie, vrienden, kennissen, donateurs en zij die
om welke reden dan ook naar amateurtoneel
kwamen kijken, liet het afweten. Het voelde er
weinig voor door ingewikkelde stukken uitge
daagd te worden. Men wil een avondje uit, hoor
je bij verscheidene gezelschappen. Vandaar dat
vroeger een toneelvoorstelling vaak werd be
sloten met bal na en tegenwoordig de nazit met
een hapje en een drankje aan populariteit wint.

Geschiedenis

Bij onderzoek naar de geschiedenis van de ama-
teurtoneelgezelschappen tussen Vecht en Eem
blijkt dat sinds het ontstaan van veel groepen veel
materiaal verloren is gegaan. Oud-leden zijn vaak
niet meer op te sporen en archieven of oude re
censies zijn nauwelijks voorhanden. Toneelvereni
ging Justus van Maurik lijkt enigszins een uitzon
dering. Deze vereniging dankt haar naam aan de
nu vrijwel geheel vergeten toneelschrijver Justus
van Maurik (1846-1904), een man die naast talloze
toneelstukken ook verhalen en reportages
schreef en na zijn overlijden in Muiderberg werd
begraven. Hoe de vereniging is ontstaan, valt niet

meer te achterhalen. Wel bekend is dat toneelver
eniging begon met veertien leden, die niet alleen
oog hadden voor sociale vraagstukken maar ook
kluchten, melodrama’s en blijspelen een plaatsje
gaven op hun repertoire.

Naast ontspanning bleef er aandacht voor de
didactische waarde van toneel. Tijdens het 25-
jarig jubileum in 1926 wees de voorzitter van de
feestcommissie, J. Mols, daar nog eens op. Hij
zei dat opvoeding op het gebied der voordrachts
kunst de hoofdschotel is van het menu dat Justus
van Maurik opdient. De spreker hoopte dat de
vereniging nog lang aan de spits der dilettanten
verenigingen zou mogen staan. Justus van Mau-
rik speelde daarna onder meer het door Herman
Heijermans geschreven sociaal-realistische werk
De opgaande zon en het tranentrekkende melo
drama De twee wezen.

Tijdens de Duitse bezetting ging het gezel
schap aanvankelijk gewoon door. Dit leidde to t
conflicten. Uit notulen van een vergadering op
20 september 1940 blijkt dat hierover menings
verschillen waren. Het ene na het andere lid be
dankte. In 1943 stopte men ermee, toen het be
stuur zich niet wilde aansluiten bij de Kultuurka
mer. Wel werd besloten iedere week bijeen te
komen om met kaart- en gezelschapsspelen de
ploeg bij elkaar te houden en ook om het repeti
tielokaal te behouden. Na de oorlog ging men
weer toneelspelen en op 25 mei 1946 werd met
een bezetting van 32 rollen Gier Wally opge
voerd. Dergelijke grote bezettingen kent men
tegenwoordig niet meer.

Rederijkers

Lijkt amateurtoneel tussen Vecht en Eem eerst
rond 1900 te zijn ontstaan, de werkelijkheid is
anders. Gaan we een paar eeuwen terug, dan
zien we dat op het Muiderslot het toneelspelen
niet werd geschuwd, zeker niet toen P.C. Hooft,
drost van Muiden, baljuw van Naarden en Gooi
land, dijkgraaf en hoofdofficier van Weesp, daar
woonde. Hij ontmoette er zijn vrienden regel
matig en een smakelijke maaltijd werd vaak om-

76 TVE 30e jrg. 2012
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lijst door een fraai stukje muziek en een goed
gespeeld toneelstuk. Hooft, sinds 1600 lid van
de Amsterdamse Rederijkerskamer De Egelan
tier, was een groot liefhebber van toneel. Toen
prins Maurits in 1618 een bezoek bracht aan het
Muiderslot, was hij getuige van een opvoering
van Isabelle, geschreven door Samuel Coster,
een gevierd toneelschrijver in die tijd.

De leden van de rederijkerskamers vertoon
den, net als de huidige amateurtoneelspelers,
hun kunsten naast hun gewone werk. Pas laat in
de zeventiende eeuw hadden de rederijkerska
mers in de grote steden betaalde toneelspelers
in dienst. Hooft liet overigens niet alleen binnen
de muren van het Muiderslot toneelspelen. Hij
stuurde de spelers ook de straat op om de ge
moederen van de menigte te mennen. De didac
tische inslag van de gekozen spelen noemde hij
fundamenteel. Volksopvoeding stond hoog in
zijn vaandel. Dat was trouwens ook het doel van
de rederijkers. De Kamers van Rhetorycke wer
den financieel ondersteund door de stedelijke
overheden. Als wederdienst dienden zij dan der
stad eere te bewaren.

R o lv e r d e e l in g

„ O v e r  tw aalf dagen tegen m iddernacht"

P e r s o n e n :

APPELMAN, heereboer, pa rvenu . . J. Goedknegt
CHRIS, zijn h u is k n e c h t ...................... J. v. d. W iilik

M ARTHA, zijn huishoudster . . M evr. G. H ogetoorn

SCHMIDT, a m b tenaa r.......................................G. Panjer

SOPHIE, zijn vrouw, nicht
van Appelm an M evr. M. de Vries

GUSTA, hun dochter . . . .  Mej. A . Jongerden
M r. STREKKERS............................................L. Franzen
FRITS, zijn z o o n ............................................H. Schaap
BERT ZO N N EVE LD , vriend van Frits J. Schlüter
EM M Y WALTER, schilderes. M evr. J. Franzen
KNETERMAN, rentenier, vriend

van Appelm an G. de Boer

BOEREMA, houtvester.......................................T. Visser *

Bent LI a l  d o n a te u r?
Geeft U op in de z a a l !

Tegenwoordig gelden dit soort voorwaarden
niet meer voor het verkrijgen van geldelijke on
dersteuning. Subsidie wordt slechts mondjes
maat verleend. Vaak bestaat die uit een tege
moetkoming in de kosten voor het huren van
een zaal, maar zelfs die wordt niet door elke ge
meente aan iedere vereniging gegeven. Dona
teurs dragen dikwijls hun spreekwoordelijke
steentje bij en toneelgroep ToVeNaar heeft ze
ventien jaar geleden bedacht geld te gaan ver
dienen als ‘Sint-en-Pietenbedrijf’ door gezinnen
en bedrijven te bezoeken en mee te werken aan
de intocht van Sinterklaas in Bussum. Andere
verenigingen zoeken op uiteenlopende manie
ren naar (sponsor)geld. De gedachte dat ama
teurtoneel nog altijd van belang is, wordt door
velen gedeeld.

Kwaliteit

Bij de amateurtoneelgezelschappen zijn twee
grote groepen te onderscheiden, zij die de
kunst als middel beschouwen, meestal voor ple-
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Acteurs van de toneelgroep Ontwaakt voeren in 2011 het blijspel When the cat's away op.

zier en sociaal contact, en zij voor wie het eind
product, de voorstelling, het doel is. De laatst
genoemde groepen besteden aan de kwaliteit
van de voorstelling meer aandacht. De meeste
verenigingen telden en tellen nogal wat allroun-
ders onder hun leden. Niet zelden zijn leden zo
wel acteur als regisseur, decorbouwer, techni
cus en grimeur. Bij sommige amateurgezel-
schappen zijn die taken verdeeld. Wel hoor je
ook daar dat de groepen gemeenschapsvor-
mend zijn. Doordat in het amateurtheater het
sociale aspect een belangrijke plaats inneemt,
krijgt zowel het gezelschap als zijn publiek een
gevoel van saamhorigheid.

Slechts zelden zijn in het verleden in deze
streek groepen gesplitst vanwege grote ruzies.
Er is wel eens een groepje spelers vertrokken om
dat zij de vereniging meer als een gezellig clubje
dan als een serieuze toneelgroep beschouwden,
zeggen ze bij de ene groep. Bij een andere gin
gen leden weg vanwege onenigheid op be

stuursniveau en bij De Plankeniers in Huizen, te
genwoordig gezien als semi-beroeps, ver
trokken in de jaren zeventig jonge spelers van
wege een verschil van inzicht over het te spelen
repertoire. Het gooien van tomaten, zoals bij
het beroepstoneel aan het einde van de jaren
zestig, bleef het amateurtoneel bespaard. Al
leen bij De Plankeniers kwamen acteurs tot de
conclusie dat zij hun activiteiten beter elders
konden voortzetten. Zo ontstond het Goois Mi
niatuur Theater.

Amateurtoneelspelers vinden het in de huid
van een ander kruipen interessant. Het toneel
spelen geeft je een kick, verklaarde een acteur,
en als je er eenmaal mee bent begonnen dan is
het erg moeilijk om ermee te stoppen. Bovendien
leggen vele spelers in elke rol een stukje van
zichzelf. Regisseur Theu Boermans, die in het
verleden veel amateurs regisseerde, heeft eens
gezegd: Ik vind de manier waarop amateurs spe
len altijd roerend. Ze gaan helemaal op in hun
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spel. Als ze verliefd moeten worden in een stuk,
dan worden ze echt verliefd. Dan is er geen terug
houdendheid meer en is elke afstand zoek. Het
spelen in een amateur gezelschap is levensgevaar
lijk en heeft meer huwelijken kapotgemaakt dan
in het beroepstoneel.

Ruzies

Verhalen over amateurspelers die na een voor
stelling werden opgewacht door een boze echt
genoot die vond dat een speler al te intiem met
zijn vrouw was geweest, zijn er legio. Maar niet in
deze regio. En toch schrijft Herman Pieter de
Boer in een jubileumuitgave van De Plankeniers
over een medespeelster: O, wat was ik verliefd op
jou. Wat hoopte ik op van alles. Vraag spelers naar
hun ervaringen en je hoort dat een speler het
maar lastig vond om een incestpleger te spelen.
Problemen buiten de zaal kreeg hij niet. Een jong
stel, in het dagelijks leven ook een stel, had er op
het toneel moeite mee om elkaar te kussen.

Sommigen vinden al te vrijpostige medespe
lers niet altijd een pretje. Als een speler/speelster
zich niet gemakkelijk voelt bij een bepaalde actie,
dan wordt daar over gesproken. Alles gaat in
goed overleg, verklaart een regisseur van een
vereniging. De achterban vergeet soms dat het
maar een toneelstuk is waar men naar kijkt maar
dat wordt altijd uitgepraat, zegt een ander. Ru
zies daarover zijn onbekend en evenmin in de
annalen van verenigingen vermeld.

Onenigheid over de cast ontstaat zelden of
nooit. Tegenwoordig wordt die in de meeste ge
zelschappen samengesteld in overleg met de re
gisseur. De regisseur maakt een keuze uit het
spelersaanbod en legt de bezetting voor aan
het bestuur. Het bestuur beslist wie welke rol
gaat spelen. Er wordt getracht de hoofdrollen
zoveel mogelijk te laten rouleren. In sommige
verenigingen staat het alle spelers vrij zich be
schikbaar te stellen voor een rol. Bij een enkele
vereniging moeten spelers auditie doen. De be
tere spelers kunnen geen rechten aan hun sta
tus ontlenen, maar uitblinkers komen bijna altijd
aan bod.

Het amateurtoneel tussen Vecht en Eem had en
heeft een sociaal belang. Het brengt mensen
met uiteenlopende achtergronden samen en sti
muleert samenwerking. Sommige verenigingen
lenen tegenwoordig bij grotere producties spe
lers van elkaar. Een ander belang is, volgens een
speler, dat amateurtoneel een democratische
kunstvorm is en daardoor drempelverlagend
werkt. Het amateurtheater slaagt er nog altijd
beter in om alle sociale lagen van de bevolking
te bereiken dan het professionele. En het eeu
wenoude en vaak bespotte amateurtoneel blijft
trekken. Jonge toneelspelers blijven zich mel
den, ondanks de zuigkracht van televisie, iPad
en andere tijdrovende zaken.

Aan dit artikel werkten leden mee van Justus
van Maurik, Ontwaakt, De Fusie, Kameleon, D50,
Naardens Podium, ToVeNaar, Goois Toneel, De
Tonelist, Toneelvrienden, De Schakel, M.V. To
neel, De Plankeniers en Deo et Arti.

Ruud Gortzak was redacteur bij de Volkskrant en
publiceert regelmatig in TVE.
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Nauwgezet in zake van godsdienst
Van kerstening tot Reformatie tussen Vecht en Eem

Henk Michielse

In TVE van maart 2011 stond het artikel ‘Het Huis Cods tussen Vecht en Eem’, waarin
de middeleeuwse kerkstichtingen in onze regio van de achtste tot de zestiende
eeuw werden beschreven. Onderstaande bijdrage sluit hier bij aan. Henk Michielse
vraagt zich hierin af, hoe na de kerstening het godsdienstig leven er in onze streken
uitzag. Hoe diep drong het katholieke christendom door bij de bevolking? Hoe
kwam het godsdienstig leven tot uitdrukking? En vooral: hoe zag het eruit aan de
vooravond van de Reformatie? Dit artikel hoort bij de reeks studies van het TVE-
onderzoeksproject ‘Katholiek en Protestant ca. 1550-1750’ en zal ook onderdeel
uitmaken van de bundel die volgend jaar verschijnt met alle artikelen uit deze reeks
(redactie).

Vanaf de achtste eeuw werden onze streken
gekerstend en in alle plaatsen kwam in de loop
van de eeuwen een kerkgebouw. De interes
santste vraag is, hoe het godsdienstig leven
rond die kerken er tussen Vecht en Eem uitzag,
maar het is ook de allerlastigste. Het is in het
algemeen al heel moeilijk, zeker voor de eerste
eeuwen na de kerstening, om iets van het dage
lijks leven van de gelovigen te achterhalen, laat
staan voor onze streken. Directe bronnen heb
ben we immers niet. Pas aan de vooravond van
de Reformatie zijn er gegevens over het kerke
lijk leven in enkele plaatsen, zoals Naarden,
Huizen, Eemnes en Soest. Ik ga er maar van uit,
dat het in deze regio niet wezenlijk anders was
dan in de rest van de Nederlanden. In dit artikel
beperk ik mij tot enkele hoofdlijnen en spits het
verhaal toe op de vooravond van de Reformatie
tussen Vecht en Eem.

Langzame kerstening

Maakte de doop van onze streekgenoten door
Willibrord, Bonifatius en Liudger onmiddellijk
overtuigde christenen die de oude góden en
gebruiken definitief afzwoeren en goed op de
hoogte waren van alle ins en outs van het ka
tholieke christendom? Er is een prachtige tekst

uit de achtste eeuw overgeleverd, die zeer
waarschijnlijk in Utrecht is vervaardigd en nu
bewaard wordt in de Vaticaanse bibliotheek en
waarin een dialoog wordt voorgeschreven tus
sen de dopende missionaris en de dopelingen.
Missionarissen als Willibrord en Bonifatius en
ook Liudger hebben er ongetwijfeld gebruik van
gemaakt. De mensen werden gedoopt in het
Latijn, maar daar ging dan de volgende dialoog
in de volkstaal aan vooraf:

Forsachstu diabolae? (Verzaak je aan de dui
vel).
Ec forsacho diabolae.
Ende alium diaboles wercum?
End ec forsacho allum diaboles wercum and
wordum. Thunaer ende Wodan ende Sax-
note ende allum them umholdum the hira
genotas sint
(Ik verzaak aan alle werken en woorden van
de duivel, aan Donar en Wodan en Saxnoot
en al hun trawanten).
Gelobistu in Got alamechtigan fadaer?
Ec gelobo in Got alamechtigan fadaer.
Gelobistu in Crist, Cotes suno? -
Ec gelobo in Crist, Gotes suno.
Gelobistu in halogan gast?
Ec gelobo in halogan gast (Ik geloof in God de
almachtige vader. Ik geloof in Christus, Gods
zoon. Ik geloof in de Heilige Geest) . 1
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In het handschrift volgt dan nog een lijst met
heidense praktijken, die de missionarissen met
wortel en tak moesten uitroeien. Maar hoe op
recht de doopbelofte ook geweest zal zijn, de
kerstening was toch een proces van eeuwen.
Allerlei magische gebruiken en rituelen, die offi
cieel als ‘bijgeloof’ werden afgedaan, bleven
nog lang bestaan en helemaal is het magisch
denken in de Middeleeuwen nooit verdwenen.
De kerstening werd wel vergemakkelijkt door
wat Demyttenaere het duizelingwekkend aan
passingsvermogen van het christendom noem
de. Oude feesten werden getransformeerd in
een christelijke viering zoals kerstmis.’ Volgens
Bredero werd ‘de cyclische tijdsbeleving’ van de
plattelandsbevolking gekerstend zoals de plaat
sing van de christelijke vastentijd in een jaarge
tijde dat de boeren toch al door hun voorraden
heen raakten.3

Lijsten met allerlei vormen van bijgeloof die
door biechtvaders bestreden moesten worden,
verschenen ook eeuwen later nog. De vraag is
of zij louter werden overgeschreven van vroe
ge voorbeelden of elementen van de werkelijke
situatie in hun eigen tijd weergaven. Er zijn ook
wel enkele meer directe aanwijzingen, dat niet
iedereen het nieuwe geloof had aanvaard. Een
elfde-eeuws handschrift uit het bisdom Kame
rijk weet te melden, dat ‘bij de zee wonende
Friezen’ uit het diocees Utrecht zelden of nooit
ter communie gingen en dat volgens de dorps-
schout iedereen die dat wel deed, nog hetzelf
de jaar zou sterven. Liepen er tussen Vecht en
Eem ook zulke lieden rond? Het oordeel van
Utrechtse bisschoppen uit de tiende en elfde
eeuw onder wier kerkelijk gezag onze streken
vielen, over de bewoners van Holland was niet
erg vleiend. Zo worden zij in een aan bisschop
Radbod (900-917) toegeschreven heiligenleven
van Bonifatius mensen genoemd die afgezon
derd van de overige volken leven en daarom
redeloos en barbaars zijn.4 Het Gooi en de
Vechtstreek waren nog niet Hollands, maar zag
de bisschop de mensen hier aan het Almere
ook zo?

L/udger (742-809) wordt tot bisschop gewijd (coil.
Staatsbibliothek zu Berlin).
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Veelkleurig geloofsleven

Vanaf de twaalfde eeuw geldt de kerstening
wel als voltooid en wordt er gesproken over
‘dieptekerstening’. Het is niet langer nodig om
heidense erediensten te verbieden. Ook het
inwendige gedrag, het denken en voelen is
gekerstend. Langzaamaan ontplooit zich het
veelkleurige katholicisme zoals we ons dat bij
de Middeleeuwen voorstellen: uitbundige
heiligenverering, processies, bedevaarten, een
bonte verscheidenheid aan broederschappen,
de godshuizen voor armen, ouden van dagen
en zieken. Twee devoties komen in het bijzon
der op: die van de verering voor het Allerhei
ligste Sacrament (de geconsacreerde hostie,
die geacht wordt het lichaam van Christus te
zijn) en die van de verering voor Maria. In alle
plaatsen werd het Sacramentsfeest gevierd
met een plechtige processie, eerst binnen het
kerkgebouw, maar steeds meer als een open
bare aangelegenheid. In Amsterdam voltrok
zich in 1345 het zogeheten hostiewonder. De
jaarlijkse viering ervan werd het grootste ste
delijke feest, zowel kerkelijk als burgerlijk,
waarin de stad zich in al haar geledingen en in
alle luister manifesteerde. Is het zo vreemd
om te veronderstellen dat ook de mensen
tussen Vecht en Eem naar de Heilige Stede
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trokken, de kapel ter ere van het hostiewonder
in Amsterdam?

Ongeveer een eeuw na het Amsterdamse
wonder openbaarde zich in 1444 in Amersfoort
een nieuw mirakel, nu rond een beeldje van
Maria, dat op wonderbaarlijke wijze onder het
ijs gevonden werd. Er kwam een aan Onze Lieve
Vrouw toegewijde kapel, die van heinde en ver
re pelgrims trok. Al in 1446 werd er een jaarlijkse
feestdag ingesteld, de Vrouwenvaartsdag op de
zondag voor Pinksteren. Het wonderbeeldje
werd dan plechtig door de stad gedragen in een
processie van de geestelijkheid, het stadsbe
stuur, de gilden en de broederschappen. Amers
foort werd het belangrijkste Mariabede-
vaartsoord boven de grote rivieren, dat onge
twijfeld ook uit Eemland en het Gooi pelgrims
getrokken zal hebben.

Intussen kregen de kerken tussen Vecht en
Eem hun eigen afbeeldingen van Christus, Maria
en de heiligen. De wanden van de kerk werden
vaak beschilderd en er stonden beelden. Funda
menteel voor een kerk was de aanwezigheid
van relieken, waarmee de verbondenheid met
de heilige voorgangers tot uitdrukking werd
gebracht. In de geloofsbeleving van de latere
Middeleeuwen werden de relieken van heiligen
vooral vereerd als weg naar de hemel door hun
afgesmeekte voorspraak bij God en als bescher
ming tegen allerlei kwaad.

Na de Reformatie kwamen de kerken in pro
testantse handen en praktisch alles wat aan de
katholieke beeldcultuur herinnerde, verdween
onder de witkalk of werd vernietigd. Maar hier
en daar komen bij restauraties nog wandschil
deringen van heiligen te voorschijn zoals een
wandschildering van de heilige Nicolaas in de
kerk van Muiden. Van de vele beelden zijn er
ook enkele bewaard gebleven. Uit de kerk van
Eemnes-Binnen zijn er een Madonna met kind
en een Piëta, die nu in de Sint-Nicolaaskerk
staat. In de katholieke kerk van Blaricum staat
een Piëta die wellicht afkomstig is uit Huizen,
terwijl de Sint-Jansbasiliek in Laren een prachtig
middeleeuws kruisbeeld bezit uit de sfeer van
de Moderne Devotie. In het Rijksmuseum be
vindt zich nog een zijpaneel van een altaarstuk

Madonna met kind, afkomstig uit de kerk van Eemnes-
Binnen (partculier bezit).

uit Naarden. Het meest befaamd zijn de gewelf
schilderingen van de Naardense Grote kerk, met
aan de zuidzijde taferelen uit het Oude Testa
ment en aan de noordkant uit het Nieuwe Tes
tament.

Moderne Devotie
Naast en ook wel tegenover de uitbundige,
sterk naar buiten gerichte katholieke cultuur,
kwam sinds de late veertiende eeuw de hervor
mingsbeweging op van de Moderne Devotie,
die streefde naar de ‘navolging van Christus’,
naar een eenvoudig, evangelisch gericht chris
tendom, met een persoonlijk innerlijk gericht
geloof.

Ook tussen Vecht en Eem had deze beweging
veel aanhang, zoals blijkt uit de zeven kloosters
die er in onze regio sinds ongeveer 1400 werden
gesticht met steun van de stadsbesturen en die
allemaal to t de Moderne Devotie behoorden.
Meerdere van die kloosters begonnen als hui-
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zen van de Zusters en Broeders des Gemenen
Levens zoals het Mariaconvent in Naarden, het
Sint-Jansconvent in Weesp en het Sint-
Andriesklooster in Soest, gemeenschappen van
leken die samen een eenvoudig, christelijk leven
wilden leiden en die langzaamaan in een proces
van verkloosterlijking terechtkwamen.5 Dat die
kloosters er waren, wil natuurlijk niet zeggen,
dat alle gelovigen in dezelfde geest handelden,
maar een bepaalde werking is er ongetwijfeld
van uitgegaan, bijvoorbeeld door de vele wel
doeners van de conventen die wilden delen in
de genadegaven van de kloosterlingen. Ook het
Larense kruisbeeld en de twee Piëta’s wijzen op
invloed van de Moderne Devotie, waarin identi
ficatie met de lijdende Christus een van de
hoofdmotieven was.

De kerkvisitaties van 1568-1569

Het godsdienstig leven aan de vooravond van
de Reformatie wordt in de geschiedschrijving,
zowel de protestantse als de katholieke, vrij
negatief beschreven in termen van achteruit
gang of zelfs verval. In de tijd zelf werd het ka
tholieke leven van verschillende kanten onder
vuur genomen. De humanisten -  onder wie ook
Lambertus Hortensius, de rector van de Naar-
dense Latijnse School, die de ‘Lutherse
Paep’ (priester) genoemd werd -  wilden een
morele, intellectuele en religieuze hervorming
van kerk en samenleving, geleid door de schone
letteren en de geest van het evangelie en de
kerkvaders. Zij hadden niets met de relikwieën
verering en de uitbundige uitingen van het ge
loof. De protestanten wilden breken met de
kerkelijke traditie, met de leer van de goede
werken en de vrije wil. Geloof en godsdienst
moesten uitsluitend gebaseerd worden op de
Heilige Schrift; zaligmaking kon alleen geschie
den door de genade Gods. En dan waren er
vanaf het midden van de zestiende eeuw nog
de katholieke contrareformatoren, die sinds het
Concilie van Trente (1545-1563) streefden naar
hervorming van de kerk door herstel van de
kerkelijke tucht en het kerkelijke gezag en door

Piëta in de Sint-Nicolaaskerk van Eemnes, afkomstig uit
de kerk van Eemnes-Binnen (foto Jan Out).

-  - '  >

een strenge geloofsbeleving, die brak met wat
zij zagen als de uitwassen van het middeleeuw
se katholicisme. Zo waren getrouwde priesters
hun een gruwel.

Kritische geschiedschrijving
De kritiek van deze drie groepen heeft ook de
geschiedschrijving sterk beïnvloed. Zo werd in
de katholieke variant daarvan heel veel waarde
gehecht aan verslagen uit de sfeer van de Con
trareformatie, waarin incidenten vaak om kerk
politieke redenen werden veralgemeend. Maar
was het godsdienstig leven zo vervallen als be
weerd wordt? Neen, zegt Llewellyn Bogaers in
haar indrukwekkende op twintig jaar minutieus
onderzoek gebaseerde proefschrift Aards, be
trokken en zelfbewust. De verwevenheid van
cultuur en religie in katholiek Utrecht, 1300-1600.
Zij gaat ervan uit, dat de katholieke cultuur en
religie niet beoordeeld moeten worden vanuit
de contemporaine kritiek, maar vanuit de bele
ving van de gelovigen zelf. Haar conclusie is, dat
er een breed gedeelde cultuur was, waarin per-
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soonlijke religiositeit haar plaats had. Veel pries
ters hielden er inderdaad vrouw en kinderen op
na, maar de parochianen vonden dat best, mits
de priesters hun werk maar goed deden: de
liturgie verzorgen en zieken en stervenden
troosten. Het kerkelijk wetboek is iets anders
dan het geleefde geloof.

Hoe was het gesteld met het godsdienstig
leven tussen Vecht en Eem? Er is hier geen uitge
breid onderzoek naar gedaan zoals Bogaers dat
voor de stad Utrecht deed, noch van een afzon
derlijke plaats, noch van de regio in haar geheel.
Het is ook de vraag of dat überhaupt mogelijk
zou zijn, gezien het bronnenmateriaal. Maar er
zijn wel een paar bronnen die iets zeggen over
bepaalde aspecten van het kerkelijk leven. Zo
reisde in 1524 de stadssecretaris van Naarden
rond in de dorpen Laren, Eemnes Binnen, Eem-
brugge en Soest, waarvan hij verslag deed. Een
belangrijke bron vormen de visitatieverslagen uit
de jaren 1568 en 1569 betreffende delen van het
gebied tussen Vecht en Eem: Eemland (1568) en
het Gooi en Weesp (1569). De verslagen van
Naarden, Huizen, Laren, Blaricum en Eemnes-
Binnen zijn bewaard gebleven, dat van Weesp is
verloren gegaan. Landvoogd Alva had in 1568 de
Utrechtse kerk gedwongen om de decreten van
het contrareformatorische Concilie van Trente
uit te voeren en daarom stuurden de aartspries
ters visitatoren naar de gebieden die onder hun
kerkelijk bestuur vielen. Bij de geschiedenis van
de afzonderlijke plaatsen, met name Eemnes,
Huizen en Naarden, wordt uitvoerig op de visita
tieverslagen ingegaan6. Hier volsta ik met enkele
algemene gegevens.

Gezien de grote nadruk die de Contrarefor
matie legde op de kerkelijke tucht, verbaast het
niet, dat in het bijzonder ook gekeken werd
naar het al dan niet handhaven van het celibaat
door de parochiepriesters. Zelfs in contrarefor
matorische ogen moet het meegevallen zijn.
Van bijna geen van de pastoors die ter sprake
kwamen, wordt gezegd dat zij concubinaris
waren. Alleen de pastoor van Naarden en een
van de vicarissen (geestelijken die een speciaal
altaar bedienden) hadden vrouw en kinderen.
We weten ook, dat de Naardense humanist en

priester Lambertus Hortensius twee zoons had.
De pastoors preekten op zon- en feestdagen
zoals die van Naarden. De pastoor van Huizen
kwam er heel goed van af. Hij leidde een eer
zaam leven en vervulde zijn ambt goed. Die van
Eemnes-Binnen was nog jong, ging graag met
jongeren om en hield van een paar biertjes,
maar hij preekte goed en bracht ijverig de H.
Sacramenten aan de zieken. Geen heilige, con
cludeert Post in zijn standaardwerk over het
kerkelijk leven vóór de Reformatie, maar wel
‘een fatsoenlijk man’. Ook uit andere bron blijkt,
dat de pastoors ‘fatsoenlijke’ lieden waren. De
Naardense secretaris, die toch geen blad voor
de mond nam, zinspeelde in 1525 niet op concu
binaat of pastoorskinderen in de plaatsen die hij
bezocht. Naast de pastoor van Naarden bleek
op een bepaald moment die van Soest er een
vrouw op na te houden. In 1548 had keizer Karei
V per decreet het concubinaat van priesters
strafbaar gesteld. Op grond daarvan werd de
pastoor van Soest in 1551 veroordeeld to t een
boete van 12 gulden.7 Maar daar bleef het bij.

Interessanter dan de preoccupatie met het
seksuele leven van de clerus is de vraag of de
visitatieverslagen ook iets zeggen over het gods
dienstig leven van de parochianen. Een van de
hoofdkenmerken van het katholieke leven in de
late Middeleeuwen was de verbijzondering van
de parochie, zeker in de steden, in subgroepen
zoals broederschappen en gilden. Dat is ook
goed te zien in het visitatieverslag van Naarden.8
De grote Sint-Vituskerk had eenentwintig altaren,
waarvan er tien door een broederschap of gilde
gesticht waren, zoals het Sint-Gregorius en Se-
bastianusaltaar van de schutters, Severinus van
de wevers, Querinus van de vollers en de Naam
van Jezus van de schoenmakers. Daarnaast wa
ren er acht altaren, waaraan een vicaris was ver
bonden, betaald uit een eeuwigdurend fonds. Bij
al deze altaren hoorden gouden of verguldzilver-
den kelken en patenen en ze werden allemaal
onderhouden uit grondbezit. Zelfs in 1715, toen
de kerk van Naarden al een honderdveertig jaar
hervormd was, werd er in de bezittingenregisters
nog gesproken over O.L. Vrouwe altaar, 't Heilich
Sacrament, het H. Kruis en Sint Jan.9
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Het Laatste Oordeel, gewelfschildering in de Cote Kerk van Naarden (co//. Stichting Grote Kerk Naarden).

Gedeelde katholieke cultuur
Uit alles wat er over het katholieke leven tussen
Vecht en Eem bekend is, mag geconcludeerd
worden dat net als in de stad Utrecht de katho
lieke cultuur hier algemeen gedeeld werd met
daarbinnen plaats voor ieders persoonlijke ge
loofsbeleving. Het beste bewijs voor het alge
meen gedeeld katholicisme ligt in het feit, dat
na de Reformatie en ondanks de actieve prote-
stantiseringspolitiek in veel plaatsen tussen
Vecht en Eem de katholieken bijna het totaal
van de bevolking uitmaakten, zoals in Soest,
Baarn, Bussum, Laren, Blaricum of er de meer
derheid vormden, zoals in Ankeveen, Weesp of
Eemnes, dan wel er een aanzienlijke minderheid
waren zoals in Nederhorst den Berg of Naarden.
En dit alles doorgaans tot ver in de twintigste
eeuw.

Dat neemt niet weg, dat er ook hier oprechte
gelovigen waren die enigerlei vorm van prote
stantse kritiek deelden. De grote weerklank die
de Moderne Devotie hier vond, wijst er al op,

dat veel mensen in plaats van het sterk uiterlijk
gerichte katholicisme verlangden naar een meer
persoonlijk, innerlijk gericht geloofsleven. Een
vroege lutheraan was Anthonis Frederikszoon
uit Naarden, die na een los leven door een zwa
re ziekte to t inkeer kwam en met succes preek
te om van menselijke opvattingen af te zien en
zich alleen te houden aan Gods Woord. Hij werd
voor het Hof van Holland gedaagd, waar hij
grote indruk maakte door zijn jeugd (hij was pas
24 jaar), zijn eruditie en zijn bescheiden stand
vastigheid. In 1529 werd hij veroordeeld om
‘verbrandt te worden to t polver toe’.10 De kar
meliet Hendrik van Hilversum werd wederdo
per. In 1534 was hij predikant in het ‘Nieuw Jeru
salem’ van Munster en toen hij elders aanhang
ging zoeken, werd hij in Maastricht op de brand
stapel gezet.

Er waren ook antikatholieken van minder
allooi. In 1572, kort voor de uitmoording van
Naarden door de Spanjaarden van Zijne Katho
lieke Majesteit Philips II, werd het Gooi geteis-
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Piëta in de Sint-Vituskerk van Blaricum (foto Ad Klaas-
sen).

terd door de geuzen onder leiding van Jan
Cruysbergen, gewezen pastoor van Nigtevecht,
en de uit Bussum afkomstige Lambert Wilt-
vangh, bijgenaamd Hopman Luis. Zij plunderden
de Naardense kerken en vernielden altaren en
beelden, terwijl Hopman Luis stomdronken
priestergewaden aantrok.

Van bijzonder vurige katholieken is in de bron
nen ook nergens sprake, maar voor het hele
gebied to t aan de doorvoering van de Reforma
tie geldt ongetwijfeld wat Lambertus Hortensi-
us in zijn geschiedenis van de opkomst en on
dergang van de stad Naarden schreef: In zake
van godsdienst zijn de Naarders steeds nauwge
zet geweest, eenigen uitgezonderd, die in de ban
zijn gedaan met verbeurdverklaring van goe
deren.

Dr. Henk Michielse studeerde geschiedenis in
Nijmegen en promoveerde aan de Universiteit
van Amsterdam in de sociale wetenschappen. Hij
was voorzitter en hoofdredacteur van TVE (2000-
2012). Binnen TVE-verband is hij momenteel onder
meer nog actief als coördinator van het onder
zoeksproject Katholiek en Protestant ca. 1550-
1750, waaruit ook bovenstaand artikel is voortge
komen.
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Mythevorming van 'den Huize te Muiden'
Heeft de Muiderkring echt bestaan?

Jan Letterie

Een van de schoolplaten van J.H. Isings stelt de Muiderkring voor, een literair en
muzikaal gezelschap rondom de dichter P.C. Hooft, dat vertoefde op het
Muiderslot, het zomerverblijf van deze drost, dichter en geschiedschrijverJ In de
negentiende eeuw is de mythe ontstaan dat de Muiderkring een besloten culturele
‘club’ was waarvan de leden geregeld in een vaste samenstelling bijeenkwamen.
Recente onderzoeken hebben aangetoond dat daarvan geen sprake is. Hoe vaak die
bijeenkomsten hebben plaatsgevonden en
artikel nader toegelicht.

Het ontstaan van de mythevorming

Onder invloed van de Romantiek en de Franse
overheersing (1794-1813) ontstond er omstreeks
1800 een nationaal gevoel en ging men zoeken
naar een eigen identiteit. Waar onze oosterbu
ren zochten naar het ‘Duitseigene’ in de middel
eeuwse volksliteratuur2 (denk aan de gebroe
ders Grimm en Floffmann von Fallersleben),
richtte men zich bij ons op de roemrijke zeven-
tiende-eeuwse cultuur. Vooral de schilderkunst
en de literatuur waren uitermate geschikt voor
verheffing van het vaderlands gevoel.

Een van de eerste voorbeelden van wat de
‘Muiderkring-mythe’ genoemd kan worden,
vinden we in 1832 bij Jacob van Lennep. In Een
Amsterdamse Winteravond in 1632 laat hij Flugo
de Groot, Vondel, Tesselschade en Barlaeus
bijeenkomen ten huize van de familie Fiooft te
Amsterdam.

In de loop van de negentiende eeuw neemt
de voorstelling van de Muiderkring steeds ex
tremere vormen aan. Zo treffen we in het door
Jacob van Lennep en anderen uitgegeven Ne
derlands geschiedenis en volksleven in schetsen
een beeld aan van de ‘salon’ van de familie
Fiooft, waarin Fluygens met het hoofd tegen
Vondels schouder leunt, terwijl hij ondeugend
lacht tegen Tesseltje (Tesselschade).3 Bij het
venster zit Anna Roemer Visscher in gesprek
met ‘haren vriend Jakob Cats’. Het is natuurlijk
ondenkbaar dat Huygens met zijn hoofd op

in welke samenstelling, wordt in dit

Vondels schouder zou hebben gerust. Evenmin
klopt de aanwezigheid van Cats. Voor zover wij
hebben kunnen nagaan uit de brieven van Tes
selschade en Hooft, is hij nooit bij de kring rond
Hooft geweest.4

De kring van Hooft

De kring waarin Hooft gastheer en middelpunt
was, herinnert ons eraan dat hij een voorgan
ger had in Roemer Visscher. Tot aan diens dood
in 1620 kwamen vele Amsterdamse kunste
naars over de drempel van Roemers huis op de
Gelderse kade. Vondel schreef dat deze drem
pel ‘gesleten [was] van Schilders, Kunstenaars,
van Sangers, en Poëten’.5 Wij moeten het ont
staan van de Muiderkring of Amsterdamse
kring (bijeenkomsten waren ’s winters in Am
sterdam in verband met de kou en het vocht in
het Muiderslot) dan ook laten plaatsvinden na
1620.

Uit de veelvuldige briefwisseling van Hooft in
1630 blijkt dat er na dat jaar een begin is ge
maakt met de bijeenkomsten. Aanleiding tot
het drukke briefverkeer was het niet doorgaan
van een bezoek van prins Frederik Hendrik aan
het Muiderslot. Hooft was zeer teleurgesteld.
Hij was lang bezig geweest met de voorberei
dingen en had zeer veel werk, geld en energie
gestoken in een vorstelijk onthaal. De prins was
wel door de streek getrokken, had zelfs Muiden
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De Muiderkring op een schoolplaat, een fantasietekening van J.H. Isings (pa rt bezit).
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bezocht, maar niet het slot. Alle geplande activi
teiten zoals saluutschoten, bloem- en fruitfes-
toenen, kluchtopvoeringen, zang- en muziekop-
treden door Hoofts vriendinnen Francisca Duar
te en Tesselschade Roemer Visscher en de orga
nist Dirk Sweelinck, zoon van de beroemde
componist en organist Jan Pieterszoon, waren
helemaal voor niets geweest 6. Een brief ge
schreven aan Hoofts vriend Constantijn Huy
gens, die behoorde to t het gevolg van Frederik
Hendrik, spreekt boekdelen:

Gelijk een ‘swangere vrouw, die haeren
mondt op een glas lekkeren wijns gemaeckt
had, dat haers tegens de tanden aen stukken
gesmeeten wordt o ft als een Alchijmist, dien
een werk van zeven jaeren, ende ’t grontzap
van ‘een grondeloze hoop, om zijn ooren
springt, zoo stondt ick, m/ts het schielijk
doorreizen zijner Vorst/. Doorl. ende Uwer
Ed.gestr. voor 't hooft geslaeghen, ziende

teleurgestelt de lust die ick mij ujt d'eere
uwer jeghenwoordigheit, had toegeleght.7

Naast Hooft als gastheer mogen we zeker zijn
tweede vrouw Leonora Hellemans als
middelpunt niet vergeten. Met haar warme
spontaneïteit w ist zij sfeer te brengen in de
bijeenkomsten waarbij naar hartenlust
gezongen, gemusiceerd en gediscussieerd werd
over literatuur en kunst. Haar spontaneïteit
bracht haar wel eens in botsing met een van de
gasten, maar dat werd later altijd wei weer
gladgestreken zoals bij Huygens die schriftelijk
had beloofd te komen, maar op het laatste
moment wegens ambtsverplichtingen moest
afzeggen. Zij heeft toen vinnig opgemerkt dat
‘die obligatie van hem maar op de beurs geveild
moest worden om te zien of hij iets waard
was’.8

In 1631 zien wij dat Hooft voor de eerste maal
probeert een logeerpartij to t iets meer te ma-
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Pieter Cornelisz. Hooft (1581-1647), geschilderd door M.
van Mierevelt in 1629 (coll. UvA).

ken dan een individuele aangelegenheid. Aan
zijn zwager Joost Baeck schrijft hij dat Maria
Tesselschade in Muiden is. Hij nodigt Baeck en
zijn vrouw, maar via hem ook Reael uit. Uitein
delijk bleef er van de zes uitgenodigde gasten
maar één over: neef Joachim van Wickefoort.9

Wie kunnen wij nu to t de vriendenkring van
Hooft rekenen? Welke personen bezochten
meer of minder regelmatig in wisselende sa
menstelling het Muiderslot of het winterverblijf
op de Heerengracht? Brengen wij de
‘vriendenschare’ in kaart, dan zouden wij dit
kunnen voorstellen als twee cirkels. In de bui
tencirkel, de periferie, treffen we onder ande
ren aan: Van Reigersberch, Doublet, Van den
Honerdt, Wytz, Martinius en Poirier. Dit waren
raadsheren met wie Hooft ambtshalve corres
pondeerde of zijn (remonstrantse) geestver
wanten. Tot de binnenring, de kern, behoorden
op grond van zowel omvang en aard van de
correspondentie als aanwezigheid op het Mui
derslot: Tesselschade, Huygens, Barlaeus, Vossi-
us, Van der Burgh, Brosterhuysen, Wicquefort,
Mostaert en Baeck.10

Vervolg van de bijeenkomsten in gevari
eerde samenstelling

Na die mislukte poging van 1631 om to t een
afspraak te komen treffen we een brief aan van
neef P.J. Hooft die meldt dat hij invitaties heeft
overgebracht aan Vossius en Barlaeus. Of het
bezoek doorgegaan is, weten we niet. In 1633
hebben de uitnodigingen wel succes. Op 7 juli

Maria Tesselschade Roemersdr. Visscher (1594-1649),
getekend door H. Coitzius.

£  Ü '

komen bij elkaar de kunstminnende vrienden
Maria Tesselschade met haar man, Francisca
Duarte, Mostaert, Baeck en Johan Brosterhuy
sen. Huygens moet wegens ziekte helaas ver
stek laten gaan.11 Op 1 augustus meldt Hooft dat
Tesselschade haar muiltjes vergeten heeft. Het
is een van Hoofts beroemdste brieven.

Mejoffre
UE heeft haere mujlen gelaeten. Dit 's een’
leelijke vergetelheit. Want het waer beter
dat ‘er UE de voeten vergeten had en ’t  geen‘
daer aen vast is. De vloer heeft UE willen
houden, ende ghij zijt haer ontslipt. (...) En
zeker, steenen en planken leggen en treuren,
om dat ze niet langer van die zoete treedjens
gestrookt worden (brief 587).

In het jaar daarop, 1634, zijn er twee bijeenkom
sten geweest in zeer verschillend samengestel
de gezelschappen. Huygens en Tesselschade
ontbraken. Vondel was vermoedelijk wel aan
wezig. In juli 1636 is er een samenzijn in een
groter gezelschap van intimi. Tesselschade ont
brak, maar aanwezig waren Huygens, Barlaeus,
Vossius, Wicquefort, Bartolotti en Baeck, al dan
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Zingend en musicerend gezelschap, afgedeeld op de titelpagina van het liedboek Den nieuwen verbeterden Lust-hof/
Cheplant vol uytgelesene eerlijcke/Amoreuse ende vrolijcke ghesanghen, Amsterdam 1607 (part. bezit).
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niet vergezeld van hun echtgenotes. De dag
eindigt stormachtig en Huygens plaagt in een
Latijns gedicht Barleus met zijn ‘watervrees’.

Over de jaren 1637 en 1639 ontbreken harde
gegevens. In 1638 zijn er diverse gasten op wis
selende tijden. Barlaeus schreef: ‘Maar mij hield
vast de zoete omgang met zo vele elkander
almaar aflossende vrienden.’ Het was een ko-
men en gaan van de culturele elite.12 In februari
1640 vindt een grote vriendenbijeenkomst
plaats ten huize van Wickefort in Amsterdam.
Tot het gezelschap behoren dan naast de gast
heer: Hooft, Huygens, Tesselschade, Barlaeus,
Vossius, Jacob van Campen en Vondel. De laat
ste is opvallend, doordat er verkoeling tussen
Hooft en Vondel was opgetreden.13
In 1643 is eindelijk weer een uitgebreide
vriendenkring op het Muiderslot bijeen. Tot het
gezelschap behoren nu naast de gastheer en
gastvrouw: Huygens, Barlaeus, Tesselschade en
twee nieuwe gezichten uit de ‘kring van
Huygens’: de gezusters Treslong en Charlotte
van Dorp. Verder waren aanwezig Wickefort en
een nieuw literair fenomeen: de dichter en
treurspelschrijver Jan Vos.

In de jaren 1643,1644,1645 vinden nog ad hoe
bijeenkomsten in zeer verschillende samenstel
lingen plaats met onder anderen personen uit

de ‘periferie’ zoals Martinius en Poirier. In het
jaar voor Hoofts dood (1646) vindt in Muiden
nog een ontmoeting plaats met Tesselschade
en Barlaeus.14

Hooft en Huygens

In de binnencirkel van Hoofts vriendenkring
speelde Huygens mede door zijn briefwisseling
een belangrijke rol. Uitnodigingen voor samen
zijn op het slot moest hij vaak afzeggen wegens
zijn drukke werkzaamheden als secretaris van
Frederik Hendrik. Vooral in de zomermaanden
verbleef hij ‘te velde’, want militaire expedities
vonden bijna uitsluitend tussen april en oktober
plaats.

De kennismaking van Huygens met Hooft is
niet alleen literair maar ook op het persoonlijke
vlak van enorm belang geweest. Hoe konden
twee persoonlijkheden die zo verschilden in
leeftijd (Hooft was 15 jaar ouder), levenserva
ring, ambtelijke status, afkomst, werkzaamhe
den, woonplaats, religieuze en culturele achter
grond tot zo’n hechte vriendschap komen?

Pieter Cornelisz. Hooft was geboren in 1581
als zoon van Cornells Pietersz. Hooft, een wel
varend en geslaagd koopman met ‘liberale’
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opvattingen en opgeklommen to t het burge
meestersambt. Pieter kreeg een gedegen op
voeding, bezocht de Latijnse school met succes
en wist na zijn ‘grand tour’ naar Italië een Latijns
getuigschrift mee te brengen. In 1609 werd
Pieter benoemd tot drost van Muiden en baljuw
van Gooiland, een functie die vaak was bestemd
voor leden van adellijke families.

Constantijn Huygens, geboren in 1596, was
de zoon van Christiaan Huygens, secretaris van
Willem van Oranje en later secretaris van de
Raad van State. Christiaan, evenals later zoon
Constantijn, stond op goede voet met de prin
sessen van Oranje. Constantijn kreeg een uitge
breide opvoeding, sprak op twaalfjarige leeftijd
ai vloeiend Latijn, beheerste later zeven talen
en werd opgeleid voor een diplomatieke func
tie. Bovendien bespeelde hij verschillende mu
ziekinstrumenten, componeerde en voerde
uitvoerige correspondentie met buitenlandse
componisten. Van zijn composities is helaas
slechts één werk bewaard gebleven, Pathodia
Sacra et Profana.

Hoe hebben Huygens en Hooft elkaar leren
kennen? Het eerste contact vond plaats via
Anna Roemer Visscher bij de begrafenis van
haar vader in 1620. Hooft kende Anna persoon
lijk. De families Hooft en Visscher waren goede
vrienden. Voor die tijd kende Hooft Huygens
alleen via de poëzie. De echte kennismaking is
in augustus 1621 als Huygens het gedicht
‘Muydsche Reis. Aan joffw. Tesselsschade Vis
scher’ maakt. Huygens beschrijft hierin een
tochtje van Amsterdam over zee naar Muiden,
waar hij écht kennis maakt met de drost. Deze
kennismaking is ook vastgelegd in Huygens’
Dagboek.15

Hooft en Huygens erkenden eikaars talent,
verstonden goed eikaars poëzie en de wissel
werking tussen de twee werd steeds sterker.
Hooft nam vaker de jambische versvorm van
Huygens over en we kunnen ons afvragen of
Huygens’ invloed op Hoofts latere ontwikkeling
belangrijker geweest kan zijn dan de invloed
van Petrarca op Hoofts vroege poëzie.16

Zingende engelen

Uit het bestuderen van de brieven van Maria
Tesselschade en Hooft komt duidelijk naar vo
ren, dat er sprake is van een wisselende kring
van Hoofts culturele vrienden, die in allerlei
combinaties bij hem aten, soms ook overnacht
ten, genoten van muziek zang en voordracht.
Voor de zang zorgden Francisca Duarte en Ma
ria Tesselschade. Hooft genoot met volle teu
gen van Tesselschades geest, gratie en intense
artisticiteit. Hij dichtte eens speels:

O lofrijke keeltjen! Nae dat ghij
Al' werelds stemmen waert verbij
Cestreeft, en zat der aerdsche dingen;
Ontbrak' er meer niet, dan parthij
Met 's hemels engelen te zingen. 17

Misschien zou Huygens hen begeleid kunnen
hebben op de luit, gamba of klavecimbel. De
vraag rijst ‘Wat zouden de dames gezongen
hebben?’

Rudolf Rasch wijst er in een artikel ‘Muziek in
de Muiderkring’ op dat Hooft in een brief
schrijft dat de ‘zangmaete’ vol gemaakt moet
worden. Dit zou volgens hem erop duiden dat
Hooft een ensemble in gedachten had met
twee vrouwen- en drie mannenstemmen met
begeleiding. Zo’n ensemble zou dan geschikt
zijn voor het uitvoeren van onder andere Franse
chansons en Italiaanse madrigalen. Dit was de
gebruikelijke bezetting bij huisconcerten in
voorname kring. Maar of het ervan gekomen is,
is maar de vraag bij de steeds wisselende gezel
schappen. In de brieven van Hooft ziet Rasch
summiere aanwijzingen dat er gedichtjes gezon
gen werden op bestaande wijsjes. In Hoofts
brief aan Tesselschade van 1 augustus 1636
heeft hij het over ‘etlijke deuntjes van Belus-
ar’ (Barlaeus).18

De gastvrije logeerpartijen zullen bij de aan
wezigen vast wel een gevoel hebben doen ont
staan van ‘vriendenkring’, maar van een literaire
of culturele kring of club met geplande pro
gramma’s is geen sprake. Het ging primair om
de gezelligheid met verwante geesten. Huygens
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beschreef dit treffend in april 1643: hoe een
gezelschap vrienden de tijd uiterst plezierig
doorbracht met zingen en poëzie maken, wan
delen en drinken:

Met Rijnse wijn en sec(t),
Met zingen en met rijmen,
Met sommen en met lijmen (blijven plakken)
Met zitten en met gaan
In zonneschijn en maan,
Met kuieren en praten
Langs dijken en langs straten. '9

Besluit

Wil men van een ‘vriendenkring’ spreken, dan
geldt dit misschien alleen voor de groep ‘intimi’
die ik de binnenste ring of kern heb genoemd.
Men moet hierbij dan wel bedenken dat er nooit
een bijeenkomst is geweest waarop alle intimi
tegelijk aanwezig waren.20 Uit de brieven blijkt
dat Huygens slechts twee keer present is ge
weest op de grotere bijeenkomsten en dat die
grotere gezelschappen slechts zeven keer bij
elkaar zijn gekomen!
Ik denk dat wij de negentiende-eeuwse
romantische en nationalistische interpretatie
van het begrip Muiderkring nu wel definitief een
mythe kunnen noemen.

Drs. Jan Letterie is neerlandicus, afgestudeerd
aan de VU in 1990 op een fragment uit Hoofts
‘Neederlandsche Histoorien’ dat gaat over de
uitmoording van Naarden op 1 december 1572,
onder de titel ‘Naerdes Styfstaan, Svvichten, en
Deerlyk Bederf’.

Noten

1. Zie Spies, 1984, p. 174.
2. Idem, p.173. Mythe: de veronderstelling dat er

rondom Hooft ’s zomers op het Muiderslot en ’s
winters in zijn huis op de Keizersgracht te Amster
dam, een culturele kring zou hebben bestaan.

3. Smits-Veldt, p. 83 en Koppenol, p. 173.
4. Idem, p. 11.

5. Strengholt, Huygens- studies, p.127.
6. Koppenol, 167 en Van Tricht, Briefwisseling Hooft,

brief 399, 88, 89.
7. Van Tricht, brief 399.
8. Idem, 174,175.
9. Idem, 470,471, 2315(111).
10. Strengholt, Over de Muiderkring, p. 87.
11. Van Tricht, Briefwisseling: 580, 584, 585.
12. Idem 813, 815, 824, 928, 943 en Strengholt, p. 85.
13. Worp, Een onwaerdeerlijcke vrouw, p. 199.
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Van poolwoestijn tot veenmoeras
Paleogeografische ontwikkeling en
bewoningsdynamiek tussen Vecht en Eem (deel 2)

Sander Koopman, Anton Cruysheer en Artur Pfeifer

In het voorgaande artikel (Koopman et al., TVE 2011-4) werd duidelijk dat het gebied
is gemodelleerd door de twee laatste ijstijden van het Saalien (238.000 - 128.000
jaar geleden) en Weichselien (116.000 - 11.500 jaar geleden). Ook stelden wij vast dat
de omgeving een relatief gunstige habitat bood waar de prehistorische mens uit het
Paleolithicum zich goed thuis voelde, gelet op de variëteit aan vondsten die de
afgelopen jaren in het gebied zijn aangetroffen. Het vorige artikel eindigde aan het
eind van het Midden Paleolithicum (ca. 30.000 jaar geleden). Dit tweede deel
behandelt de paleogeografie en archeologie in de hierop volgende periode.

Deze aflevering presenteert de paleogeografi
sche kaarten van het begin van het Holoceen en
van de Hoge Middeleeuwen, het tijdsmoment
vlak vóór de grote veenontginningen begon
nen. De kaart van het einde van het Saalien is in
het voorgaande artikel opgenomen. In tabel 1
ter herinnering een archeologisch overzicht -
voor Nederland -  vanaf het Laat Paleolithicum
tot heden:

Hieronder kijken we eerst naar de ontwikkeling
van het landschap aan het eind van het Weich
selien en vooral vanaf het begin van het Holo
ceen, gevolgd door een beschrijving van de
menselijke activiteit in het landschap aan de
hand van een compleet overzicht aan vondstge-
gevens die ten behoeve van dit artikel voor het
eerst zijn geïnventariseerd. Hiertoe zijn vooral
literatuurgegevens nageplozen en vondstmel-

P eriode Begin Eind

Nieuwe Tijd 1500 n.Chr. Heden

Late Middeleeuwen 1250 n.Chr. 1500 n.Chr.

Hoge Middeleeuwen 1000 n. Chr. 1250 n. Chr.

Vroege Middeleeuwen 450 n.Chr. 1000 n.Chr.

Romeinse Tijd 12 v.Chr. 450 n.Chr.

Ijzertijd 800 v.Chr. 12 v.Chr.

Bronstijd 2000 v.Chr. 800 v.Chr.

Neolithicum 5300 v.Chr. 2000 v.Chr.

Mesolithicum 8800 v.Chr. 4900 v.Chr.

Laat Paleolithicum 35.OOO v.Chr. 8800 v.Chr.

Tabel 1: archeologische en historische periode-indeling. Weichselien en Holoceen betreffen geologische tijdsaandui
dingen en komen dus niet in de tabel voor (bron: Archeologisch Basis Register (ABR)).

94 TVE 30e jrg. 2012



Afb. 1: Paleogeografische kaart van het begin van het
Holoceen, met aangegeven archeologische vondsten
vanaf Midden-Paleolithicum to t en met de Ijzertijd.

dingen beschreven -  waarbij de collectie van
Ben Walet een belangrijke plaats inneemt -  aan-
gevuld met enkele gegevens die bekend zijn in
het archeologisch informatiesysteem (Archis)
van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.

De regio aan het eind van het Weichselien
en begin van het Holoceen

Aan het eind van het Weichselien en het begin
van het Holoceen -  zo’n 11.000 jaar geleden -
werd het regionale landschap vooral geken
merkt door het voorkomen van uitgestrekte
dekzandgebieden (zie afb. 1, paleogeografische
kaart begin Holoceen). De dekzandgebieden wa
ren flauw golvende zandvlakten, op enkele plek
ken met omvangrijke duincomplexen: lengtedui-
nen van enkele meters hoog en tot enkele kilo
meters lang. De stuwwallen van het Gooi staken
zo’n 35 -  40 meter boven dit landschap uit, in
middels een stuk minder dan aan het eind van
het Saalien. De Eem was al aanwezig als lokale
afwatering en had zich ingesneden in het dek-
zand in een enkele meters diep dal. Het Gooi en
omstreken waren qua landschap vergelijkbaar
met de dekzandgebieden met stuwwallen zoals
we die rond de Veluwe en in oostelijk Nederland
aantreffen. Van veenvorming of invloed van zee
of rivieren was nog geen sprake. Landschappe
lijk gezien was het meest opvallend de ontwikke
ling van de vegetatie. Van een toendravegetatie

aan het eind van de Jonge Dryas (Dryas: korte
zeer koude periode van zo’n 11.000 -  10.000 jaar
geleden) evolueerde de vegetatie gedurende
het Holoceen tot een (vrijwel) gesloten bos met
als dominante soorten eik, berk, hazelaar, iep en
linde. Op de nattere plaatsen kwamen ook zwar
te els en es voor. Geologische processen beperk
ten zich in dit tijdvak tot het ontstaan van bo
demprofielen, voornamelijk podzolprofielen. De
ze bodemprofielen zijn in het Gooi nog goed te
zien bij graafwerkzaamheden, In de Vechtstreek
en het Eemland zijn dergelijke bodems nog be
graven aanwezig en kunnen in boringen worden
aangetroffen.

Holocene landschapsevolutie

Op de hogere gronden van het Gooi waren de
paleogeografische veranderingen in de loop van
het Holoceen beperkt. Van belang is het ont
staan van de eerste zandverstuivingen, mogelijk
al te dateren zo'n 4000 jaar geleden, en daar
mee synchroon lopend met de opkomst van de
eerste heidevelden in de Bronstijd. In de Vecht
streek en het Eemland staat het Holoceen ge
heel in het teken van de voortdurend stijgende
grondwaterspiegel. Hierdoor kon veen gaan
groeien en uiteindelijk raakten grote delen van
het dekzandlandschap in de regio bedekt met
veen. In het veen ontstonden meren, daarnaast
werd het veen doorsneden door rivieren. Bij de
paleogeografische ontwikkeling is een groot
verschil zichtbaar tussen de westzijde en de
oostzijde van het Gooi. Als eerste volgt nu een
beschrijving van de landschapsevolutie van de
Vechtstreek, daarna gevolgd door een beschrij
ving van het Eemland.

De Vechtstreek: een veenlandschap met meren
(ca. 7000-3000 jaar geleden)
Tot zo’n 7000 geleden was ook de Vechtstreek
een dekzandlandschap (afb. 2), met plaatselijk
enkele verheffingen zoals de ‘Berg’ van Neder-
horst den Berg, grotendeels begroeid met bos.
Zo'n 7000 jaar geleden steeg de zeespiegel snel,
en daardoor ook de grondwaterspiegel. Het ge-

TVE 30e jrg. 2012 95



R5 é t t '

r ________

Afb. 2: In Nieuw Loosdrecht komt hier en daar dekzand aan de oppervlakte (foto Sander Koopman).

bied vernatte hierdoor steeds meer, en in de
bossen werd zwarte els geleidelijk dominant.
Ten westen van de Vecht, in de buurt van Ab
coude, ontstond het eerste veen. Ongeveer
5500 jaar geleden bedekte het veen het gehe
le westen van de Vechtstreek. Nog verder naar
het westen lag een kwelder- en waddengebied.
Uit karteringen en pollendiagrammen blijkt dat
de veensuccessie zeer wisselend begon. Op
sommige plekken werd als basisveen gyttja af
gezet, een organisch sediment dat wordt afge
zet in oppervlaktewater. Op andere plekken be
gon de successie met veenmosveen of bosveen
(veelal elzenbroekbos). In de gehele Vecht
streek werd deze eerste fase opgevolgd door
het ontstaan van een pakket mesotroof veen,
vooral zeggeveen. In dit veen ontstonden al vrij
snel (kwel)meren, vooral daar waar de toevoer
van kwelwater uit het Gooi het sterkst was.
Rond 3.500 jaar geleden waren deze meren ze
ker aanwezig. De exacte positie van de meren
en de verplaatsingen in de tijd zijn onduidelijk
en het is lastig om hierover goed onderbouwde
uitspraken te doen. Boorkernen uit het gebied
rondom de Vecht laten een sterk wisselende bo-
demopbouw zien. Het hierna beschreven beeld
is een ‘best effort’ reconstructie op basis van de
bij de auteurs bekende literatuur.

De Gans et al. (2010) veronderstellen dat er
rond 2500 jaar geleden oermeren lagen ten
westen van zowel het huidige Naardermeer als
het Horstermeer. Bos (2010) veronderstelt rond
3500 jaar geleden een groot meer (het Aetsch-

veldsche meer) ten westen van het huidige
Naardermeer, en het Horstermeer op de plaats
van de huidige Horstermeerpolder. Verbers
(2007) veronderstelt dat er rond 4000 jaar gele
den meren lagen op de plaats van het huidige
Naardermeer en de Horstermeerpolder. Op ba
sis van de boorgegevens uit de diverse publica
ties lijkt het meest aannemelijk dat er oorspron
kelijk ten westen van het Naardermeer en de
Horstermeerpolder meren ontstaan zijn. Voor
het Horstermeer is dit onlangs extra onder-
bouwd door boorgegevens van de locatie Over
meer, westelijk van de Horstermeerpolder,
waarbij in alle boringen een ruim drie meter dik
ke kleivulling werd aangetroffen op veen. De
dikte van deze kleilaag is veel groter dan die van
de alleen door de Vecht afgezette kleilagen, die
ter plaatse van Nederhorst den Berg een kleine
meter dik zijn Deze klei moet dus wel in een
meer afgezet zijn. Interessant is hierbij dat de
gegevens uit Overmeer afkomstig zijn van een
archeologisch onderzoeksrapport, waarmee
boorgegevens uit andere disciplines ook van be
lang zijn voor geologisch onderzoek. Door de
synergie in dit artikel van de verschillende disci
plines konden dit soort dwarsverbanden wor
den gemaakt.

De Vechtstreek: het ontstaan van rivieren (ca.
2500 jaar geleden)
Waterhuishouding en landschap veranderden
ingrijpend met de komst van het Vecht-Angstel
riviersysteem. Vanaf zo'n 5500 jaar geleden ont-
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Afb. y. De (nog oorspronkelijke) middenloop van de Drecht bij de Bloklaan (foto Sander Koopman).

stond in de opbouwende Rijn-Maasdelta het
Kromme Rijnsysteem. Bij Wijk bij Duurstede
vond een avulsie (avulsie: verlegging van de ri-
vierloop) plaats en er ontstond een stroomgor-
del die via Utrecht naar het westen liep. Tussen
3000 en 2500 jaar geleden ontstond er in deze
stroomgordel bij Utrecht een naar het noorden
lopende vertakking, die het Angstel-
Vechtsysteem ging vormen. Hierbij vormde zich
eerst zo rond 2600 jaar geleden de Angstel, en
rond 2270 jaar geleden de Vecht; volgens Bos
(2010) ontstond het Vechtsysteem al rond 2970
jaar voor heden. Ook hier blijkt dat de exacte
datering van gebeurtenissen lastig is. Zo trad er
volgens dateringen vermeld in RGD (1988)
reeds rond 3700 jaar geleden klastische sedi
mentatie op bij Vreeland, waarbij rivierklei afge
zet zou zijn door de Vecht. Tevens zijn er vol
gens RGD (1988) rond die tijd al aanwijzingen
zichtbaar voor een toenemende invloed van
Rijnwater. Mogelijk is het Vechtsysteem dus al
ouder. Echter, volgens Berendsen &. Stoutha-
mer (2001) zijn deze dateringen te oud, veroor
zaakt door erosie van het veen onder de oever-
wallen (afb. 3).

Een interessante vraag is, in hoeverre er vóór
de avulsie vanuit de Kromme Rijn al een veenri
vier aanwezig was als voorloper van de Vecht.
Aangezien rond 5500 geleden al vrijwel de ge
hele Vechtstreek met veen bedekt was, is het
zeer waarschijnlijk dat zich ten tijde van de
Vecht-Angstelavulsie al een drainagesysteem
had gevormd in het veen. Daarnaast is het aan
nemelijk dat het rivierwater een voorkeur had
voor bestaande waterlopen (zoals ook opge
merkt door Vervloet, 2007), echter op basis van
de huidige kennis kan dit nog niet worden be

wezen. De vondst van 1, waarschijnlijk 2 kano’s
uit de Ijzertijd (ca. 600 v.Chr.) te Nigtevecht en
de Rijksmonumentaal beschermde IJzertijdne-
derzetting te Weesp/Aetveld (waarbij ook vis-
resten zoals steur zijn gevonden) tonen aan dat
de datering van Weerts et al. (veel) te jong is in
geschat. De Vechtstreek als veenriviercomplex
zal gelet op bovenstaande gegevens sinds ca.
3500 v.Chr. volledig hebben gefunctioneerd
(binnen het dan aanwezige veenlandschap).

De Vechtstreek: Naardermeer en Horstermeer
Hoe dan ook zorgde het nieuwe riviersysteem
voor een sterke toename van de klastische sedi
mentatie in het gebied. Complexen van stroom-
gordelafzettingen en komafzettingen ontston
den in en op het veen, en in de aanwezige me
ren werden grootschalige crevassecomplexen
(crevasses: natuurlijke doorbraken van oever-
wallen) en meeropvullingen gevormd. Het
Horstermeer en het Naardermeer zijn ondanks
deze sedimentatieprocessen wel steeds als
open water blijven bestaan, maar zoals hiervoor
al bleek is de exacte positie lastig te reconstrue
ren, mede in verband met erosie in de meren.
Het lijkt er dus op dat de voorlopers van
Horstermeer en Naardermeer iets verder naar
het westen lagen dan tegenwoordig, en dat de
meren door erosie (oeverafslag) aan de oostoe-
vers in de loop der tijd naar het oosten migreer
den. Hierbij raakten de meren in het westen ge
leidelijk opgevuld door sedimentatie vanuit de
Vecht. Zo beschrijft De Gans (2010) hoe het
Naardermeer vóór de Romeinse tijd westelijk
van de huidige Vecht lag (ten westen van Uiter-
meer), en in een tijdsbestek van zo'n 1700 jaar
naar zijn huidige positie is gemigreerd. De
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Afb. 4a: AHN-hoogtebee/d van de Noordpolder en Zuidpolder te Veld ten oosten van Eemnes. De slingerende struc
tuur is het Weichselien lengteduin dat zich hier in de ondergrond bevindt.
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oostoever van het meer is hierbij verplaatst
over een afstand van ongeveer drie kilometer.
Het verloop van de Vecht tussen Nigtevecht en
Uitermeer laat dit migratieproces mooi zien.
Oorspronkelijk mondde de Vecht bij Nigtevecht
uit in het meer. Bij de oostwaartse migratie van
het meer volgde de monding van de Vecht de
meeroever, waardoor de Vecht vanaf Nigte
vecht een loop in noordoostelijke richting
kreeg. De uitstroom van de Vecht is hierbij
steeds nabij Weesp blijven liggen.

Het Horstermeer is op een soortgelijke wijze
ontstaan met een aanvankelijke ligging rond
2700 jaar voor heden ten noordwesten van
Vreeland, en vervolgens een migratie naar het
noordoosten, waarbij er vanaf zo'n 1500 jaar ge
leden sedimentatie begon in het westelijk deel
van de huidige Horstermeerpolder. In dit meer
werden door de Vecht, die steeds door of langs
het oer-Horstermeer stroomde, klastische sedi
menten afgezet, vooral klei en zandige klei. In
en direct langs de stroomgeul en op plekken
waar crevasses uitstroomden, werden ook zan

dige sedimenten afgezet. Een recent onderzoek
bij Vreeland illustreert dit. In het zuiden van de
polder Dorssewaard is een serie boringen uitge
voerd waarbij kleien en zanden zijn aange
troffen die worden geassocieerd met de Vecht
en/of crevasses daarvan. Alleen in het uiterste
zuidoosten, vlakbij de N201, is een dik veenpak
ket in de boringen aangetrofFen. Dit duidt erop
dat ter plaatse van de polder Dorssewaard het
veen geërodeerd was door open water, met in
het zuidoosten een oever bestaande uit veen.
Mogelijk bestond het Horstermeer in eerste in
stantie uit een aantal kleinere meren, die pas la
ter aaneengroeiden to t één groot meer.

De activiteit van het Vechtsysteem begon vol
gens Bos (2010) al vanaf 2200 jaar geleden af te
nemen, doordat er steeds minder Rijnwater via
deze route werd afgevoerd, en rond 1300 jaar
geleden was de fluviatiele invloed zodanig afge
nomen dat er veen kon gaan groeien over de
fluviatiele afzettingen. Volgens Weerts et al.
(2003) nam zo rond 1700 jaar geleden de fluvia
tiele invloed duidelijk af. In die zin kunnen we er
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Afb. 4b: Lithologisch dwarsprofiel over de flank van het
duin.

daarom van uitgaan dat sinds tussen ca. 200
v.Chr. en 300 n.Chr. de huidige loop van de
Vecht (en Angstel) niet wezenlijk meer van posi
tie is veranderd. Na het stoppen van de fluvia-
tiele activiteit diende de Vecht uitsluitend nog
voor de afvoer van lokaal water uit de omrin
gende veengebieden. Daarmee eindigde voorlo
pig ook de grootschalige klastische sedimenta
tie in het gebied, en vanaf dat moment kreeg
veengroei weer de overhand. Er ontstond een
afwisselend veenlandschap met zeggevenen,
bosvenen en oligotrofe venen (veenmosveen).
De zeggevenen ontstonden vooral in een brede
zone westelijk van het Gooi, onder de invloed
van het uittredende kwelwater. Eutroof veen,
bosveen dat zich vormt in elzenbroekbossen,
ontstond vooral langs de loop van de Vecht. Ter
plaatse van de huidige plassengebieden
(Loosdrechtse, Ankeveense en Kortenhoefse
plassen) ontstonden na verloop van tijd oligo
trofe hoogvenen, met een begroeiing van veen
mossen en heidesoorten. Deze venen verhieven
zich enkele meters boven het omringende land-
schap en breidden zich tijdens het Subatlanti-
cum (Subatlanticum: Fase in het Holoceen van
500 jaar v. Chr. tot heden) uit tot de randen van
het Gooi. Het Horstermeer en het Naardermeer
waren steeds in dit veenlandschap aanwezig, en
in deze meren werd klei afgezet. Bij het Naar
dermeer is hierbij al vanaf de Romeinse tijd de
invloed van brak water zichtbaar, hetgeen duidt
op inbraken vanuit de Zuiderzee. In het Horster
meer is de invloed van brak water afwezig (N.B.:
momenteel kwelt er wel brak water op in de
Horstermeerpolder, maar dat komt door de in
tensieve polderbemaling).

Het Eemland
Het Eemland heeft een geheel andere ontwik
keling doorgemaakt. In tegenstelling to t de
Vechtstreek heeft hier geen grootschalige fluvi-
atiele activiteit plaatsgevonden. Er was alleen
sprake van lokale afwatering via de Eem. De
Eem bestond al vanaf het begin van het Holo
ceen en stroomde toen in een dekzandland-
schap dat 1-4 meter beneden NAP lag, het
diepst bij de huidige Eemmonding. Vanaf 5000-

noordwestzuidoost

boring 1

JU  zeeklei

^  veen

| dekzand

meters

4000 jaar geleden begon er in het Eemland
veen te groeien. Al vrij snel daarna (zo rond
3850 geleden) kwam het noordelijk deel van het
Eemland onder de invloed van het getijdenge
bed dat zich had ontwikkeld ter plaatse van het
huidige Usselmeer en de Flevopolders. In boor-
kernen zien we dit terug in de aanwezigheid van
enkele kleiige lagen, enkele tientallen centime
ters boven het Pleistocene dekzand. Na deze
kortstondige estuariene incursie (estuariene in-
cursie: het tijdelijk binnendringen van de zee
waardoor een verbrede riviermond met wad
denmilieu ontstaat) nam de veengroei weer de
overhand. In het grootste deel van het Eemland
ontwikkelden zich zeggevenen met berken en
veenmoshoogvenen. Langs de Eem kwam ook
bosveen voor.

Om de landschapsevolutie van het Eemland
gedetailleerder te onderzoeken is door de au
teurs een booronderzoek uitgevoerd nabij de
kruising Stammeweg-Noord Ervenweg, allebei
recente ruilverkavelingswegen in het Eemland.
Hierbij zijn drie boringen geplaatst op de flank
van een begraven duin. Op basis van deze borin
gen is een profiel geconstrueerd dat de geolo
gische ontwikkelingen goed weergeeft (afb. 4a
t/m d). Onderin het profiel vinden we het Laat-
Weichselien dekzand. Het dekzandoppervlak
loopt sterk op van zuidoost naar noordwest.
Het profiel toont een hoogteverschil van ruim 2
meter over een horizontale afstand van 50 me
ter. De top van het lengteduin is in het terrein
nog zichtbaar als een flauwe boiling in de ak
kers. Ook verraadt het duin zich door sloten die
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Afb. 4c: Zicht vanaf de top van het duin in de richting van de Wakkerendijk.
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dichtgeslibd zijn op de plek waar ze het duin
doorkruisen. Plaatselijk was in de boringen nog
een paleobodem te herkennen. Delen van een
podzolprofiel waren zichtbaar. Direct op het
dekzand ligt zeggeveen, gevolgd door een pak
ket van zo’n 75 cm dik met eveneens een zegge-
veenlaag en twee kleiige veenlagen. Deze klei
ige veenlagen dateren uit de periode Laat-
Atlanticum-Subboreaal (5000-3800 jaar gele
den), een periode waarin de kustlijn zich snel
landinwaarts verplaatste en de zee haar maxi
male uitbreiding bereikte. Het Eemland kwam
toen onder perimariene invloed. In de loop van
het Subboreaal en gedurende het Subatlanci-
cum breidde het veen zich weer sterk uit en ver
dween de mariene invloed. Het Eemland was
opnieuw een moerasgebied waarin zeggesoor-
ten dominant waren, maar ook riet, lisdodde en
berken- en/of elzenbomen groeiden er, getuige
de plantenresten in de steekkernen. Het boven
ste veenpakket is ruim een meter dik en wordt
afgedekt door een laag zeeklei van een halve
meter dik. Deze laag dateert van na 1170. Mid
denin de zeeklei is een zandige laag aanwezig.
Deze is waarschijnlijk ontstaan door inwaaiing
van zand vanaf de top van het duin. Het ver
moeden bestaat dat deze zandige laag, gezien
zijn positie middenin de kleilaag, gecorreleerd is
met een zeer droge periode in de La
te Middeleeuwen of begin Nieuwe Tijd, een pe

riode waarin de verstuivingen in Nederland op
hun hoogtepunt waren. Diverse auteurs zijn van
mening dat, naast overexploitatie door de mens
en daling van de grondwaterstand door veen
ontginningen, het vóórkomen van droge perio
den ook een rol heeft gespeeld bij het ontstaan
van de Nederlandse zandverstuivingen. De
waarnemingen in dit profiel ondersteunen dit
idee. Overexploitatie was in het extensief ge
bruikte Eemland erg onwaarschijnlijk, terwijl het
goed aannemelijk is dat tijdens een periode met
weinig neerslag de top van het duin (die toen
tertijd verder boven het maaiveld uitstak dan
nu) uitgedroogd raakte met lokale verstuiving
als gevolg. Na de stuiffase raakte het duin weer
verder bedekt met zeeklei, dit is zichtbaar in de
bovenste 30 cm van het profiel. De meest recen
te kleiafzetting vond plaats in 1916, toen het
zeewater tot in de kerk van Eemnes-Binnen
kwam.

Paleogeografie ten tijde van de Hoge Middeleeu
wen
Ten opzichte van het begin van het Holoceen
was het landschap in de Middeleeuwen inmid
dels ingrijpend veranderd. Op de paleogeografi-
sche kaart van afb. 5 een schets van het land
schap ten tijde van de Hoge Middeleeuwen
(rond 1000 n.Chr.). Opvallend is de sterke uit
breiding van het veen en de vernatting van de
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Vechtstreek en het Eemland. Het Vroeg-
Holocene dekzandlandschap is grotendeels af
gedekt door metersdikke veenpakketten, waar
doorheen de Vecht en de Eem zich een weg ba
nen naar het Almere. Het Gooi vormt een hoger
liggend ‘schiereiland’ in een moerasrijke delta.
Tijdens de Hoge Middeleeuwen was de uitbrei
ding van het veen op haar maximum. Daarna,
vanaf de elfde eeuw, begonnen de grote ont
ginningen en werden de Vechtstreek en het
Eemland in cultuur gebracht. Vanwege het af
graven van veen en oxidatie van veenresten
door daling van de grondwaterstand is sinds
dien het veenoppervlak aanmerkelijk afgeno
men.

Archeologische culturen aan het eind van
het Weichselien en begin van het Holo-
ceen

Na het verdwijnen van de Neanderthalers in
Noord-West-Europa bleven de ‘Homo Sapiens
Sapiens’ -  ofwel de huidige mens -  over. Nog al
tijd leefden zij van jagen en verzamelen. Het
grootwild was hun voornaamste voedselbron
en zij trokken waarschijnlijk met de seizoensge
bonden migraties mee. Net zoals bij de Nean
derthalers het geval was zal de behuizing van
de mensen van semipermanente staat zijn ge
weest. Vermoedelijk betrokken zij dus meer
maals dezelfde behuizing tijdens hun verplaat
singen in het landschap.

In het vorige artikel behandelden we het Pale-
olithicum, letterlijk: de Oude Steentijd. Deze is
onderverdeeld in drie fasen: het Oud-
Paleolithicum (ca. 3.500.000 - 300.000 jaar gele
den en voor het onderzoeksgebied qua vond
sten vooralsnog niet van toepassing), het Mid-
den-Paleolithicum (ca. 300.000 - 30.000 jaar ge
leden en in het voorgaand artikel behandeld) en
het Jong-Paleolithicum (ca. 30.000 - 11.000 jaar
geleden).

Voor het (Laat-)Paleolithicum en Mesolithi-
cum wordt door archeologen altijd onderscheid
gemaakt tussen basiskampen/basisneder-
zettingen, extractiekampen, depots, grafvelden

Afb 4d: Foto van de steek kernen van boring 1. Geheel
linksboven (lintaandu/ding 1 m) een stuk riet. Daaron
der (111150) een duidelijke kleilaag. Geheel rechtsonder
(21T140) dekzand.
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en palimpsest sites. De basiskampen of basisne
derzettingen zijn locaties die over een langere
periode bewoond waren en waar meerdere ac
tiviteiten uitgevoerd werden. De archeologische
vondsten uit dit soort vindplaatsen betreffen
hoofdzakelijk vuursteen, houtskool, steen, bot
en hout. De zogenoemde extractiekampen zijn
meer specifiek voor een bepaalde activiteit ge
bruikt, bijvoorbeeld met het oog op de jacht of
visvangst, maar werden dan wel vaak herhaal
delijk bezocht. De hier gedane archeologische
vondsten hangen daarom samen met de desbe
treffende uitgevoerde activiteit. Naast de bo
vengenoemde vindplaatstypen moet ook reke
ning worden gehouden met individuele begra
vingen en misschien ook grafvelden. Kenmer
kend vondstmateriaal betreft dan botmateriaal
en oker. Tot slot kunnen deposities van objec
ten van bot, gewei, vuursteen of steen voorko
men. De palimpsest sites (de letterlijke beteke
nis van palimpsest is: hergebruikt stuk perka
ment waarbij veelal nog restanten van het vori
ge gebruik zichtbaar zijn) betreffen locaties die
over een langere periode herhaaldelijk werden
gebruikt, misschien ook voor verschillende acti
viteiten. De vondsten die hier worden gedaan
zijn zeer divers van aard.

De periode van het Laat-Paleolithicum wordt
-  samen met het Mesolithicum (zie hieronder) -
in dit artikel behandeld. Allereerst kijken we
naar het Laat Paleolithicum, waarover in de re
gio tussen Vecht en Eem nog nauwelijks
(hoofdzakelijk door Ben Walet) is geschreven.
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Afb. 5; Paleogeografische kaart van de Hoge Middeleeu
wen, rond 1000 AD; het veen heeft zich explosief uitge
breid en in de Vechtstreek zijn diverse meren ontstaan.

Laat/Jong Paleolithicum

Na het verdwijnen van de Neanderthalers was
het tussen ca. 30.000 en 14.700 jaar geleden ex
treem koud in Noord-Nederland. Bewonings-
sporen zijn uit deze periode dan ook vooralsnog
niet bekend.

Vanaf ongeveer 14.700 jaar geleden steeg de
temperatuur in Noord-West-Europa weer en
werd het vochtiger. De zeespiegel steeg en de
Noordzee stroomde vol. Het Gooi en de Vecht
streek waren in die tijd een toendragebied met
grassen, mossen, dwergberken en dwergwilgen.
Het grootwild was inmiddels -  net als de Nean
derthalers -  verdwenen. Wel waren er bijvoor
beeld rendieren, wilde paarden, poolvossen en
sneeuwhazen. Ook de (moderne) mens trok
vanuit het zuiden richting het warmer geworden
noorden de rendieren achterna en streek onder
meer neer in onze regio. Tijdens de periode van
het zogenoemde ‘laatglaciaai’ (14.700 - 11.700
jaar geleden) zijn er dan op basis van (vaak dui
delijke) verschillen in het vondstmateriaal in on
ze regio vijf lokale ‘ industrieën’ en ‘culturen’ te
onderscheiden: Magdalénien, Hamburg, Cres-
well, Federmesser/Tjonger en Ahrensburg. Daar
hierover zelden wordt geschreven en de meeste
mensen hiermee volledig onbekend zijn, volgt
hieronder allereerst een uiteenzetting van deze
vijf, in tijd deels overlappende, culturen, gevolgd
door een korte beschrijving van de periode van
het Mesolithicum.

1. Magdaléniencultuur
Deze periode is genoemd naar de vindplaats La
Madeleine in de Dordogne in Frankrijk en omvat
in West Europa een relatief lange periode van ca.
18.000-10.000 jaar geleden. Door de onderzoe
kers Edouard Lartet en Henry Chrity werd deze
periode als eerste aangeduid als ‘L’Age du
Renne’, oftewel de tijd van de rendieren. Natuur
lijk werd niet alleen op rendieren gejaagd maar
het was een belangrijk onderscheidend element
voor de cultuur en ontwikkeling van de mens uit
die tijd. De dieren werden niet alleen gejaagd
voor het vlees, maar boden de mensen veel
meer, zoals huiden voor kleding, schoeisel en
tenten, gewei en pezen voor werktuigen, etc. De
cultuur was verder ook in geografische zin wijd
verbreid -  van Portugal to t Polen.

In Nederland zijn van de rendierjagers uit
het Magdalénien als eersten de kampementen
vrij algemeen gevonden. Bij afbeelding 6 een
voorbeeld van een 12.000 jaar oude vindplaats
met een reconstructie van een tent (gevonden
te Pincevent, bij Fontainebleau, Frankrijk). De
Magdalénienpioniers uit het zuiden vestigden
zich ongeveer vanaf 15.000 jaar geleden in
Noord-Europa. Hieruit ontstonden al vrij snel
twee in cultuur te onderscheiden groepen, Cres-
wellien in het westen (vooral Zuid-Engeland) en
Hamburgien in het oosten (in Nederland, Duits
land, Polen en -  iets later -  Denemarken).

2. Hamburgcultuur
De Hamburgcultuur (ca. 14.600-13.900 jaar gele
den) gangbaar tijdens de warmere periode van
het Bolling interstadiaal, is genoemd naar vind
plaatsen in de omgeving van het Duitse Ham
burg en is sterk verwant aan het gelijktijdige
Franse laat- Magdalénien. De term
‘Hamburgcultuur’ is bedacht door de in 1933 in
Kiel werkende prehistoricus Gustav Schwantes.
Een latere periode van de Hamburgcultuur
wordt Havelte genoemd. De Hamburgcultuur is
een complex aan culturen/vindplaatsen uit
Noord-Nederland (met ongeveer de Rijn als
grens), Noord-Duitsland, Zuid-Scandinavië en
het noorden van Polen. De mensen uit deze cul
tuur hadden zich gespecialiseerd in de drijfjacht.
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Deze werd goed georganiseerd en gezamenlijk
uitgevoerd door het omsingelen van een kudde
rendieren om daar met behulp van speer en
speerwerper de verzwakte dieren uit de kudde
neer te halen. Een efficiënte jaagmethode die
echter veel coördinatie, geduld, samenwerking
en doeltreffendheid vergde. Rendieren stonden
niet als enige op het menu, ook kleinwild, vo
gels, vis, vruchten, noten, etc. werd gegeten.
De Hamburgcultuur onderscheidt zich door het
gebruik van speer en speerwerper ten opzichte
van latere culturen die ook van pijl en boog ge
bruik maakten. In de Hamburgcultuur leunde
men vooral op de drijfjacht en het gooien van
speren en harpoenen op rendieren. Interessant
hierbij is de vraag of men ook pijl en boog ken
de, voor bijvoorbeeld de jacht op kieinwild en
gevogelte. Voor te stellen valt dat het grootwild
na 'ontvangst' van een pijl nog wel eens door
kon rennen terwijl een speer dan effectiever is.
Of de mensen van de Hamburgcultuur, met hun
kerfspitsen, onbekend waren met pijl en boog is
volgens Ben Walet moeilijk te zeggen, in ieder
geval niet aangetoond.

Ook kenmerkend zijn de vuurstenen kerfspit
sen (maar er worden ook boren en schrapers
gevonden). In de oudste fase van de Hamburg
cultuur (Meiendorfgroep) domineren de zoge
heten kerf- of schouderspitsen, in de latere fase
vooral (lange) gesteelde (Havelter)spitsen. Van
botten en geweien werden onder andere speer
punten en harpoenen gemaakt. Met de kenmer
kende krombekstekers (kromme boren) en bu
rijnen werden lange splinters uit de rendierge-
weien gestoken voor het verkrijgen van naalden
en andere werktuigen. Ook worden er boren en
schrapers gevonden. Met de lange schrapers of
krabbers, die zich kenmerken door een vrij
scherpe hoek van 30-60 graden, werden huiden
schoongekrabd. Sporadisch worden er ook zo
geheten Tjongerspitsen of Federmesser
(vernoemd naar de Federmessercultuur) gevon
den, vermoedelijk door ruilcontacten. Verder
zijn ook lange krabbers met geretoucheerde zij
den en, vooral in de oudste fase, de hierboven
genoemde krombekstekers kenmerkend. In
Noord-Nederland zijn meer dan honderd vuur

steenvindplaatsen van de Hamburgcultuur be
kend, waarvan enkele tientallen in Drenthe.

3. Creswellcultuur
Deze cultuur is vernoemd naar de Engelse grot-
vindplaats Creswell Crags en is op basis van de
Nederlandse vindplaatsen niet exact te dateren -
waarschijnlijk rond 14.000 jaar geleden. Hiermee
is deze cultuur gelijktijdig met de late Hamburg
en de vroegste Federmessercultuur (zie hieron
der). De Creswellcultuur wordt qua vondsten
spectrum gekenmerkt door grote trapezoidale
spitsen of messen (Cheddarspitsen), Creswellspit-
sen en spitsen vergelijkbaar met spitsen uit de
vroege fase van de Hamburgcultuur. In Nederland
kennen we maar een drie- of viertal opgegraven
vindplaatsen van deze cultuur, waaronder Sie-
gerswoude in Friesland en Emmerhout en Zeijen
in Drenthe. De vindplaats te Zeijen is de belang
rijkste en heeft naast meer dat 4.000 vuurstenen
afslagen -  waaronder circa 200 werktuigen -  ook
een mogelijke tentring van grote stenen opgele
verd (mogelijk restant van een basiskamp).

4. Federmessercultuur
De Federmessercultuur -  ook wel bekend als de
Tjongercultuur, naar een vindplaats in het Friese
Tjonger -  staat bekend om de karakteristieke
pennenmesvormige spitsen met een gebogen
rug (Federmesser of Tjongerspitsen). De wijd
verspreide vindplaatsen van deze cultuur wor
den aangetroffen in het grootste deel van
Noordwest-Europa. Het merendeel van de vind
plaatsen dateert uit het zogeheten Allerod-
interstadiaal, een warmere periode die duurde
van ca. 13.900-12.850 jaar geleden en misschien
iets daarvoor. Deze datering ligt voor de hand
omdat artefacten uit deze cultuur onder meer
zijn aangetroffen in de Laag van Usselo. De
gangbare opvatting is dat de Federmessercul
tuur zich heeft ontwikkeld uit het late Magdale-
nien. Om die reden wordt deze cultuur dan ook
vaak aangeduid als ‘epi-Magdalenien’. Er be
staat ook een nauwe verwantschap met het
Zuid-Franse en Noord-Spaanse Azilien.

De Federmessercultuur eindigt abrupt door
de zogeheten ‘Jonge Dryastijd’ (o f Jonge(re)
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Dryas-stadiaal). De Jonge Dryas duurde onge
veer 1150 jaar en vond plaats tussen 12.900-
11.700 jaar geleden. Uit Engels onderzoek blijkt
dat er een gemiddelde jaartemperatuur heerste
van -5 graden. De Jonge Dryas wordt vervol
gens opgevolgd door het Preboreaal in het Ho-
loceen, beide zijn tijden met een warmer kli
maat. Het Holoceen is de naam van de warmere
periode waarin we nog altijd leven en waarin de
culturele ontwikkeling van de mens ten opzich
te van de voorafgaande lange en veelvuldig on
derbroken koude perioden grote sprongen
maakte.

5. Ahrensburgcultuur
De Ahrensburgcultuur wordt gedateerd in de
laatste koude fase van het Laat-Glaciaal en het
begin van het Holoceen -  ca. 13.000 -11.000 jaar
geleden -  en is daarmee de directe voorganger
van de Mesolithische groepen in Noordwest-
Europa (zie ook hieronder). De Ahrensburgcul
tuur of traditie is daarmee de laatste periode uit
het Laat-Paleolithicum en gaat over in het Holo
ceen. De cultuur is genoemd naar vindplaatsen
in het Ahrensburger-Tunneldal, 25 km ten
noordoosten van Hamburg in de Duitse deel
staat Sleeswijk-Holstein, waar onder meer hou
ten pijlschachten en knotsen zijn opgegraven.
De mensen van de Ahrensburgcultuur trokken
in deze koude periode terug in een brede zone
land, gelegen in de rand van het middengeberg-
te in België, Zuid-Nederland, Rijnland, Westfa
len, etc. Hierbij ziet het ernaar uit dat in deze zo
ne Federmesserelementen werden overgeno
men, goed mogelijk ook door vermenging van
de Federmessergroepen met die van de Ahrens-
burg.

De mensen van de Ahrensburgcultuur staan
ook wel bekend als rendierjagers, omdat ze
waarschijnlijk grotendeels in hun levensonder
houd voorzagen door de jacht op rendieren.
Misschien dat er in deze periode zelfs nog enke
le van de allerlaatste troepen wolharige mam
moeten rondzwierven. Gelet op de koude perio
de van het Jonge Dryas ligt dit ook voor de
hand, het menu was weer een stuk beperkter
geworden. De mensen, die gelet op de vond

sten duidelijk jaagden met pijl en boog, trokken
door een gebied met een oppervlakte van wel
100.000 km2.

Kenmerkend voor de Ahrensburgcultuur zijn,
naast de vuurstenen grote klingen (langer dan
12 cm) en (breekbare) steelspitsen, de eenzijdig
en tweezijdig getande spitsen van been of ge
wei met grote wijdgespatieerde weerhaken,
evenals de zogeheten Lyngbybijlen die gemaakt
werden van rendiergeweitakken. Dick Stapert
geeft echter aan dat steelspitsen op vindplaat
sen schaars of zelfs afwezig kunnen zijn. Voor
het maken van de werktuigen van rendiergewei
werden deze in de Ahrensburgcultuur niet meer
gekerfd, maar ruw gebroken. De eerder ge
noemde krombekstekers ontbreken dan ook.

Tot slot vermeldenswaardig en to t de ver
beelding sprekend is de unieke vondst uit deze
periode van een rechter onderkaak van een ho
lenleeuw die is opgebaggerd bij Lathum, nabij
Arnhem. De kaak heeft een ouderdom van on
geveer 10.700 jaar. De holenleeuw was een van
de dieren waarvoor men beducht moest zijn.

Mesolithicum

Met de archeologische periode van het Mesoli
thicum zijn we dan aanbeland in het Holoceen,
de warmere periode na de ijstijd(en) van het
Weichselien en die to t de dag van vandaag
voortduurt. De letterlijke betekenis van Mesoli
thicum is de ‘Midden-Steentijd’, deze wordt op
gevolgd door het Neolithicum -  de Nieuwe
Steentijd. Het Mesolithicum duurde van 10.800-
6.900 jaar geleden en wordt opgedeeld in 3 fa
ses: 1. Vroeg-Mesolithicum (einde van de
Ahrensburgcultuur) 10.800-9.100 jaar geleden,
2. Midden-Mesolithicum (met kenmerkende op-
pervlakteretouche op de vuurstenen spitsen)
9.100-8.450 jaar geleden, 3. Laat-Mesolithicum
(begin van de kenmerkende brede trapezium
vormige vuurstenen werktuigen) 8.450-6.900
jaar geleden.

De eerste fase van het Mesolithicum kunnen
we opvatten als een overgangsperiode waarin
de materiële cultuur nog sterk leek op die van de
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jagers-verzamelaars uit het Laat-Paleolithicum
zoals die van de Federmesser/Tjongercultuur en
Ahrensburgcultuur. Uitzondering hierop vormt
de al in de eerste fase van het Mesolithicum aan
wezige kleine, ongeslepen vuurstenen bijlen
(kern- en afslagbijltjes) die men waarschijnlijk
voor de houtbewerking gebruikte, zoals het ma
ken van hutten en boomstamkano's. Naarmate
het landschap, flora en fauna van het Holoceen
zich ontwikkelde en de tijd verstreek, ontwikkel
de zich ook een karakteristiek mesolithisch arse
naal aan werktuigen en wapens. Kenmerkend
zijn dan vooral de kleine, vaak geometrisch ge
vormde werktuigjes (zogeheten microlieten).
Andere werktuigen, zoals de schrabbers, stekers
en boren bleven gewoon in gebruik maar zijn
meestal een stuk kleiner dan die van de laat-
paleolithische culturen.

Door de stijgende temperaturen tijdens het
Mesolithicum veranderde ook de fauna. Rendie
ren verplaatsten zich (samen met de rendierja-
gers) naar het noorden en hun plaats werd inge
nomen door (bos)dieren zoals edelhert, dam
hert, ree, haas, wolf, wild zwijn, bruine beer,
lynx en oeros. Achtergebleven groepen mensen
en/of vanuit het zuiden opkomende nieuwe
groepen mensen pasten zich aan het gunstiger
klimaat aan. De jacht verplaatste zich van ren
dier naar nieuwe bosbewoners als ree en edel
hert. Uit recent onderzoek blijkt paard en hond
al zeer vroeg gedomesticeerd te zijn en zo goed
mogelijk ingezet in de jacht. In de groeiende
(veen)moerassen kwam, naast velerlei vogels,
onder meer de otter, bever en moerasschildpad
voor (subrecente vondst, 1927 te Kortenhoef).
In het water kwamen verder snoek, steur, zalm,
meerval en andere vissoorten voor, die ook al
len op het menu van de nieuwe bewoners ston
den. In de zomerkampementen, die vermoede
lijk aan de toenmalige (inmiddels verdronken)
vloedlijn lagen, werden voedzame schelpdieren
verzameld. Ook zijn er in Nederland een aantal
goed geconserveerde visfuiken (gemaakt van
rode kornoelje) gevonden. Uit vondsten uit
vooral de Maasvlakte weten we dat men veelal
harpoen- en pijlspitsen van bot en gewei maak
te. Voor de jacht op vogels werden volledig hou-

Afb. 6: Impressie van een Mesolithisch kampje, bestaan
de uit een tent met vuurplaats.

ten pijlen met stompe spits gebruikt. Vanwege
de (zure) zandgrond in het Gooi vinden we dit
soort artefacten in de regio niet terug, maar
goed mogelijk wel in de lager gelegen (veen/
kleigebieden. Tegelijk werd, naast de visserij,
meer en meer het verzamelen van noten, eie
ren, knollen en veldvruchten -  zoals bessen -
van belang.

Weinig vondsten
De nederzettingen, waarbij de onderkomens zo
ver bekend nog altijd uit met huiden overdekte
tenten bestonden (afb. 6), worden vooral aan
getroffen op de pleistocene zandgronden. Ken
merkend is het onderscheid hierbinnen tussen
enerzijds de relatief grote nederzettingen die
basiskampen worden genoemd en waar meest
al duizenden vuurstenen werktuigen en afsla
gen worden gevonden. Anderzijds de kleine
kampementen, die ook wel met extractiekam-
pen worden aangeduid. Deze kenmerken zich
door een kleinere omvang, beduidend minder
vondsten en vaak een enkele haardplaats. Hier
bij moet dan gedacht worden aan jachtkampjes,
vuursteenverzamelplaatsen of doorgangskamp-
jes tussen bijvoorbeeld het ene en het andere
basiskamp. Bovengenoemde indeling rond de
semipermanente bewoning staat echter we
gens recent onderzoek te Dubna (nabij Mos
kou) ter discussie. Met een klemtoon op viscon-
sumptie lijkt de bewoning permanent geweest
te zijn. Mogelijk was dit ook voor onze regio van
toepassing. De haardplaatsen vormen verder
een interessante groep vondsten, die vaak kom-
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vormig en ingegraven zijn. Behalve voor warm
te en veiligheid zullen deze ook zeker gebruikt
zijn voor de voedselbereiding. In de vorm van
een halve maan worden vaak ‘toss- en drop
zones’ gevonden van ter plaatse -  bij het kamp
vuur -  bewerkte vuurstenen. Andere vondsten
bij haardplaatsen zijn onder meer ‘kookstenen’,
klop-, wrijf- en slijpstenen. Een enkele keer
wordt een doorboorde stenen ‘hamer’ gevon
den.

Over sociale organisatie van de mensen uit
het (Laat) Paleolithicum en Mesolithicum valt
nauwelijks iets te zeggen. Veel theorieën zijn
gebaseerd op (hedendaagse) etnografische ge
gevens en antropologische generalisaties, die in
de tijd terug worden geprojecteerd. Deze werk
wijze alleen is te wankel om tot kennisvorming
te komen. Ook over de ideologie van de prehis
torische jager-verzamelaars valt moeilijk iets te
zeggen. Er zijn slechts enkele mesolithische gra
ven in Noord-Nederland gevonden, maar alle
kennen een (te) grote diversiteit, waaronder
crematie (Dalfsen) en inhumatie (begraving,
Mariënberg).

Er zijn to t slot diverse redenen dat we zo wei
nig van het (Laat) Paleolithicum en Mesolithi
cum weten en dat er relatief weinig archeolo
gische resten uit deze perioden worden gevon
den. Te noemen valt:
-  Veel vindplaatsen zijn door de stijgende zee

spiegel en algemene vernatting in het Holo-
ceen verdronken.

-  Door afzettingen van veen, gyttja, klei en
zand raakten bewoningsresten in grote ge
bieden afgedekt door meer of minder dikke
pakketten sediment.

-  Verdwijning van vindplaatsen door nieuwere
bewoning (erosie, vergraving, etc.)

-  Zeer beperkte zichtbaarheid van de vindplaat
sen, in grote delen van het landschap liggen
de bewoningssporen op grote diepte.

-  Beperkte traceerbaarheid vanwege het huidi
ge landgebruik, zoals bos en weiland.

-  Beperkte traceerbaarheid vanwege het gerin
ge aantal vrijwilligers in de archeologie die
zich op deze geschiedenis richten en hier ook
kennis van hebben. Tegelijk corresponderen

een veelvuldigheid aan vindplaatsen in een
bepaalde regio met de aanwezigheid van één
of meer zeer actieve vrijwilligers.

-  Archeologen op universiteiten richten zich
(slechts) op beperkte regio’s (waar de dicht
heid aan vondsten dan ook groot is).

-  Organische materialen zoals botmateriaal ver
gaat in (zure) zandgronden.

-  Het aantal door archeologen opgegraven
vindplaatsen in Nederland is beperkt in om
vang en aantal, waardoor de kennisvorming
ook beperkt is.

-  De herkenbaarheid van paleolithisch en ook
mesolithisch vuursteen is voor veel vrijwil
ligers beperkt.

Bovenstaande heeft duidelijk impact op de be
kende vindplaatsen in de regio tussen Vecht en
Eem. Zo zijn de beboste gebieden nagenoeg
vondstloos, en komen vondsten in de gebieden
die zijn verdronken, geërodeerd of gesedimen-
teerd (zoals de kleiveengebieden van de Vecht
streek) zeer beperkt voor. Daarentegen komen
we de meeste vondsten tegen op de zandgron
den. Weer niet in de bewoonde en overbouwde
gebieden, maar hoofdzakelijk in de vrij toegan
kelijke natuurgebieden, zeker wanneer hier ge
ploegd is of de heidevelden zijn afgeplagd. Het
mag duidelijk zijn dat dit een zeer beperkt en
vertekend beeld oplevert -  met een klemtoon
op de Cooise zandgronden. Hoopvol is wel dat
door recent prospectief booronderzoek, zoals
in de Blaricummermeent (zie hieronder) meer
vindplaatsen bekend worden. In het algemeen
zijn nog altijd de meeste vondsten gedaan door
vrijwilligers.

Post-Mesolithicum

Na het Mesolithicum raakt de ontwikkeling (in
het verdere verloop van het Holoceen) ten slot
te in een stroomversnelling met in het Neolithi-
cum het gebruik van aardewerk en introductie
van veelteelt en akkerbouw, nederzettingen en
grafritueel (waaronder grafheuvels), in de
Bronstijd de introductie van koper en brons,
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handelsnetwerken, cultuuruitwisseling en graf-
ritueel (verbranding in plaats van begraving), en
in de Ijzertijd, Romeinse tijd en Middeleeuwen
de overgang naar de moderne samenlevingen.

Regionale vindplaatsen Laat/Jong-
Paleolithicum en IVIesolithicum

In de regio zijn in het kader van dit onderzoek
alle vondstmeldingen achterhaald die bekend
zijn uit de literatuur en het archeologisch infor
matiesysteem (Archis) van de Rijksdienst voor
Cultureel Erfgoed. De vondstplekken uit Archis
zijn ingetekend op afb 1. Aanvullend zijn diverse
personen aangeschreven en nog onbekende
vondsten in beeld gebracht, hoofdzakelijk die
van Ben Walet en Arthur Dadema. De vondsten
uit Archis kwamen uit op circa 110 stuks. De aan
vullende vondsten die in beeld zijn gebracht
kwamen uit op circa 30 stuks. Met cijfers staat
een deel van de globale vondstlocaties afge-
beeld in afb. 1. Daarnaast speelt de moeilijkheid
rond de precieze determinatie (veel vondsten
uit Archis lopen bijvoorbeeld van Mesolithicum
tot Neolithicum, waardoor het niet zeker is dat
het daadwerkelijk om vondsten uit de Midden
Steentijd gaat. Andere gegevens uit Archis lo
pen uiteen van een enkele vondst tot een groep
vondsten van enkele honderden stukken uit een
bepaald gebied.

Ondanks de beperkingen die (generiek) voor
de genoemde tijdperken gelden, is het voor het
eerst dat een samenhangend overzicht in beeld
is gebracht. Hieronder worden allereerst enkele
belangrijke vondstlocaties uit de regio nader be
schreven, gevolgd door een beschrijving van
een unieke collectie vondsten van Ben Walet.

Huizen, Tafelbergheide
Op de archeologische monumentenkaart (AMK
nummer 1957) staat een locatie met het topo
niem “ Tafelbergheide, Huizen”  bekend. Hier zijn
uit meerdere periode vondsten gedaan waarbij
het complextype wordt aangeduid als
‘Mesolithicum -  Ijzertijd. Tijdens herbebossings-
werkzaamheden zijn in het verleden onder

meer crematieresten uit de Ijzertijd en vele
vondsten uit het Laat-Neolithicum en de Brons
tijd gevonden. Op basis van de vondsten, lig
ging en bodemkenmerken wordt verwacht dat
er ook sporen van bewoning aanwezig zullen
zijn.

Huizen, Naardereng
Zie hiervoor de beschrijving van de vondstcol-
lectie van Ben Walet aan het eind van dit artikel.

Baarn, De Drie Eiken
Bij industrieterrein De Drie Eiken te Baarn is de
enige -  waarschijnlijke -  hutstructuur uit de re
gio gevonden. Deze vindplaats ligt, evenals de
vindplaatsen in het Eemland, onder het holoce-
ne veen, op het pleistocene dekzand.

De rijke vindplaats werd in 1988 door de Rijks
dienst (ROB) opgegraven maar is helaas nog al
tijd niet uitgewerkt. Ook zijn hier vondsten uit
latere perioden aangetroffen waaronder een
Enkelgrafcultuurcrematiegraf, een Klokbeker-
graf en sporen uit de Middeleeuwen. Voor de
vondsten uit het Mesolithicum vallen in eerste
instantie twee zones te onderscheiden, namelijk
één concentratie van haardkuilen en vuurstenen
artefacten en één zone met veel vuursteen en
brokken natuursteen -  zogeheten kookstenen.
De hutstructuur betreft een ca. 5 bij 4 meter
ovaalvormige kuil met daarbinnen zware paal-
kuilen in een cirkelvormig patroon met een dia
meter van ca. 4 meter. In de kuil zijn houtskool,
vuurstenen artefacten en brokjes oker aange
troffen. Het vuursteenmateriaal, waaronder 4
spitsen, 2 schrabbertjes, kerntjes en klingetjes,
blijkt zonder twijfel te dateren uit het Mesolithi
cum.

Blaricum, Blaricummermeent
In februari en maart 2005 is door het onder
zoeksbureau RAAP een inventariserend archeo
logisch (boor)onderzoek uitgevoerd in de Blari-
cummermeent te Blaricum, gelegen langs de
Rijksweg 27. Dit onderzoek vond plaats vanwe
ge een geplande nieuwbouwwijk en een bedrij
venterrein in dit gebied. Uit het onderzoek
bleek dat in het bovenste deel van het dekzand
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in het gebied overal bodemvorming
(podzolbodems) heeft plaatsgevonden. Door
de zeespiegelstijging is het gebied in de loop
van het Holoceen langzaam verdronken. Hierbij
zijn de pleistocene afzettingen overdekt ge
raakt met een laag veen. Uit eerder onderzoek
naargrondwatercurves bleek dat rond 5685 jaar
geleden het noordelijk deel van het gebied on
der water kwam te staan, dus in het Midden-
Neolithicum. Na verloop van tijd verschoof het
bewoonbare deel steeds verder naar het zui
den. De hoogste toppen kwamen pas in de
Vroege Middeleeuwen onder water te staan. Op
basis van de 425 grondboringen die in het kader
van het onderzoek zijn gezet, blijkt het te gaan
om meerdere vindplaatsen uit de steentijd die
zich gemiddeld bevinden tussen 0,5 en 6,0 m -
NAP. Uit de boringen kwamen veel zogeheten
archeologische indicatoren naar boven, zoals
vuursteen, aardewerk, kwarts, houtskool en
verbrande hazelnoot. Volgens de archeologen
moeten de aangetroflren vindplaatsen gezien
worden als een bewoningssysteem binnen een
landschap. Langs de flanken van de dekzandrug
bevindt zich waarschijnlijk een strook met gro
tere nederzettingen, basisnederzettingen of
één of meer huisplaatsen. Een intact dekzand-
landschap over een dergelijk groot gebied met
een zeer hoge dichtheid aan archeologische res
ten uit de Steentijd is zeldzaam. De inhoudelijke
en fysieke kwaliteit van de vindplaats is dan ook
zeer hoog. Het advies is afgegeven om de vind
plaats te behouden en in te passen in de nieuw
bouw.

Eemnes, Eemland
Nabij Eemnes zijn verschillende vuursteenvind
plaatsen aangetroffen op de dekzandrug die
van noord naar zuid door de Noordpolder te
Veld loopt (zie ook afb. 4a t/m 4d).

In de Eemvallei zijn door bodemkartering
(booronderzoek) veel mesolithische en neolithi-
sche vindplaatsen aan het licht gekomen. Mede
op basis van palynologisch (pollen-) onderzoek
dateert een deel van de vindplaats(en) uit het
Laat Mesolithicum. Het gaat hierbij om relatief
veel en zeer goed bewaarde vindplaatsen van

een periode waarover naar verhouding weinig
bekend is.

Laren, Laarder Wasmeer
Op de archeologische monumentenkaart (AMK
nummer 2304) staat een locatie met het topo
niem ‘Laarder Waschmeer, weg over Anna’s
hoeve’ bekend. Het gaat hier om een vindplaats
met sporen van bewoning uit het Mesolithicum.

Hilversum, de Aardjesberg
In het vorige artikel (over het Paleolithicum)
werd geschreven dat de Aardjesberg (en omge
ving) een zeer aantrekkelijke plek moet zijn ge
weest voor bewoning. De Aardjesberg werd
voorheen ook wel het Korhoendersveld ge
noemd door de destijds nog aanwezigheid van
korhoenders. Vanwege de keileem in de bodem
en de stagnatie daarop van oppervlakte water
moet het een aantrekkelijke plek voor vestiging
zijn geweest. Bovendien bood de hoger gelegen
ligging een strategisch overzicht op het land
schap ten behoeve van de jacht en eventuele
verdediging (vooral tegen gevaarlijke dieren als
beren en wolven). In het artikel van Groenman-
van Waateringe et al (1993) wordt in het alge
meen iets gezegd over de Mesolithische vind
plaats op de Aardjesberg en de in de omgeving
gedane vondsten van de Westerheide. Uit een
archeologisch onderzoek -  in de vorm van een
gegraven proefsleuf -  bleek begin jaren 1990 al
dat hier vuursteenbewerking heeft plaatsge
vonden (op basis van aangetroffen artefacten
uit het Mesolithicum en Neolithicum). Duidelijke
sporen van een kamp of nederzetting zijn niet
aangetroffen, waardoor de opmerking werd ge
maakt dat de locatie op de Aardjesberg een
meermalen bezocht jachtkampje kan zijn ge
weest -  gelegen op een hogere plek in het land
schap. Volgens Groenman-van Waateringe et al
(1993) kunnen we onder meer de Aardjesberg
zien als: ‘etappeplaatsen van een binnen hun ter
ritorium rond trekkende groep jagers/
verzamelaars/vissers. Een deel van de groep ver
bleef korte tijd op de Wester- en Bussummerhei-
de om de op dat moment daar beschikbare hulp
bronnen (vuursteen, water, fauna, flora) te ex-
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Afb. 7: De Aardjesberg bij Hilversum.
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ploiteren. Na enige tijd trok men dan weer naar
een andere plek. Na één of meer jaren keerde
men weer naar ons gebied terug.’

Het ontbreken van duidelijke sporen, zoals
Wimmers aangeeft, sluit echter een volwaardig
semi-permanente of zelfs permanente neder
zetting uit het Mesolithicum niet uit. Het opge
graven deel is immers zeer beperkt van omvang
geweest. De Aardjesberg zal ook geen etappe
plaats zijn, zoals hierboven beschreven. Juist de
hoge ligging en de zeer gunstige omstandighe
den pleiten voor de veronderstelling van een
hier aanwezig ‘basiskamp’ (zie ook het hiervoor
beschreven deel over het Mesolithicum). Bo
vendien zijn ook in de nabijheid van de Aardjes
berg vondsten uit het Mesolithicum gedaan, bij
voorbeeld ten noorden van de akker bij de Lan
ge Heul en op de Westerheide, wat pleit voor
een hoog dynamische omgeving (qua jacht en
bewoningsactiviteiten) met de hoger gelegen
Aardjesberg in het middelpunt.

In de regio springt de Aardjesberg er qua on
derzoeksgegevens zonder meer uit. Niet voor
niets is de akker op de Aardjesberg een archeo
logisch rijksmonument, maar hier kunnen we,
dankzij jarenlange onderzoeken door vrijwil
ligers, onderscheid maken tussen de verschillen
de tijdsperioden (en culturen). Vooral Ben Wa-
let heeft hierover gepubliceerd, waaronder in
deel vier van een reeks met de titel: ‘Sporen uit
de Steentijd in het Gooi’. Hij beschrijft hier on
der meer in dat hij, samen met Auke Boelsma,
gedurende ongeveer 20 jaar vele duizenden

stuks bewerkte vuursteen heeft gevonden, die
telkens na het ploegen werden verzameld. Uit
de periode van het Mesolithicum werd een
groot aantal artefacten uit zowel de huishoude
lijke als de jachtinventaris gevonden. Dit deed
Walet concluderen dat het hier vermoedelijk
gaat om een zogeheten aggregatiekamp of win
terkamp, waar men gedurende langere tijd ver
bleef. Hij zet zich af tegen een opmerking uit de
bovengenoemde rapportage van Wimmers uit
1991 dat een deel van het opgegraven en uitge
zeefde materiaal mogelijk afkomstig zou zijn uit
het Mesolithicum maar wellicht nog thuis hoort
in het Neolithicum. Op basis van het zeer grote
aantal verzamelde oppervlaktevondsten -  zie
boven -  blijkt namelijk dat het vooral om Meso-
lithisch materiaal gaat.

Uit het Laat Paleolithicum zijn door Walet en
Boelsma in totaal vijf steelspitsen gevonden, die
kenmerkend zijn voor de zogenaamde Ahrens-
burgcultuur en waarvan in het Gooi geen andere
vondsten zijn gedaan. Daarnaast is hier een zo
genoemde B-spits gevonden, die zich kenmerkt
door zijn forsere uitvoering. Tot slot zijn er een
aantal schrabbers en stekers gevonden die even
eens op basis van het formaat duidelijk afwijken
ten opzichte van het gebruikelijke materiaal uit
het Mesolithicum. Walet concludeerde dat het
hier op basis van de hoeveelheid materiaal vrij
wel zeker om een jachtkampje gaat (uit het Laat
Paleolithicum). De Aardjesberg is hiermee waar
schijnlijk de meest westelijk gelegen vindplaats
van de Ahrensburgcultuur in Nederland.
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Maartensdijk - gemeente De Bilt
Op het dekzand en op de dekzandruggen in de
omgeving van Maartensdijk zijn meerdere vind
plaatsen aangetroffen uit het Mesolithicum -
mogelijk uit het Midden Mesolithicum. In alle
gevallen gaat het om kleine, sterk verploegde
concentraties van vuursteenvondsten. Op basis
van het materiaal van de verschillende vind
plaatsen wordt geconcludeerd dat er meerdere
activiteiten hebben plaatsgevonden, waarbij de
vuurstenen vermoedelijk uit het Gooi en/of de
Utrechtse Heuvelrug afkomstig zijn. Mogelijk
zijn de lager gelegen delen van de regio Maar
tensdijk gebruikt als jachtgebied op (aldaar gra
zende) dieren en zijn de hoger gelegen punten
in het landschap (zoals de Hengstenberg, Aard-
jesberg, etc.) gebruikt als basiskampen of -  klei
nere -  exploitatiekampen. Interessant zou daar
om een nader onderzoek zijn waarbij enkele op
pervlakte karteringen van enkele hoger gelegen
Mesolithische vindplaatsen (waaronder de
Hengstenberg) aangevuld met het reeds beken
de vondstmateriaal vergeleken worden met de
vondstgroepen uit omgeving Maartensdijk.
Overigens komen de vondsten uit omgeving
Maartensdijk niet voor op de vondstenkaart,
wel in de vondsteninventarisatie.

De bevindingen van Rensink en Kolen uit de ja-
ren '8o sluiten aan op recent onderzoek door het
onderzoeksbedrijf Arcadis. In de periode van no
vember 2009 en juni 2010 werd vanwege de voor
genomen uitbreiding van de wegcapaciteit van de
A27 (aansluiting Ring Utrecht-Noord en knoop
punt Eemnes) en de A1 (tussen knooppunt Eem-
nes en de aansluiting Bunschoten-Spakenburg)
uit te breiden. Ter voorbereiding hierop werd ar
cheologisch onderzoek uitgevoerd. Voor het deel
vanaf de afrit ring Utrecht-Noord to t en met de
Vuursche Dreef in Hollandsche Rading (A27 km
83,1-90,55) geldt voor het Mesolithicum en Neoli-
thicum een middelhoge verwachting voor archeo
logische waarden en lokaal een hoge verwach
ting. De A27 loopt hier door de Oostvechtse veen
ontginningen met dicht onder het oppervlak aan
wezige dekzandruggen uit het Weichselien. Ar
cheologische vondsten bestaande uit vooral uit
haardkuilen en vuursteenconcentraties worden

vooral verwacht op de grens van het veen met
het dekzand, in het bijzonder op de flanken van
de dekzandruggen. De verwachte diepte is hier
150 to t 200 centimeter onder maaiveld.

Overig en Vechtstreek
Op basis van de vondstinventarisatie en de
vondsten die reeds bekend waren in Archis blijkt
dat op vele andere dan bovengenoemde plek
ken vondsten zijn gedaan uit het Mesolithicum -
vrijwel het gehele Gooi. De vooralsnog enige be
kende melding uit de Vechtstreek is afkomstig
uit een booronderzoek door het archeologisch
onderzoeksbureau RAAP (meldnummer 58656).
In de Nieuwe Keverdijksche polder zijn op diver
se plaatsen houtskool en op twee plekken een
vuursteensplinter bij het boren naar boven geko
men met een datering tussen het Laat-
Paleolithicum en Neolithicum.
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Foto 3 en 4 (zie p. 115).
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Foto 7 en 8 (zie p. 116).
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Uit de collectie van Ben Walet

Meerdere vrijwilligers in de archeologie hebben in soms vele tientallen jaren grote collecties
vondstmateriaal opgebouwd die vaak niet of amper zijn gepubliceerd. Evenals in ons voor
gaande artikel (met vondsten uit het Paleolithicum) in TVE zorgt de vondstcollectie van Ben
Walet weer voor grote verrassingen. Deze vormt ook de enige vondstgroep in het Gooi die
tot nu toe aan specifieke culturen kon worden toegeschreven. Hieronder wordt aan de hand
van een serie foto’s voor het eerst een uniek overzicht gepresenteerd van een aantal zeer
bijzondere vondsten (een kleine selectie van het totaal aantal vondsten) die Walet heeft ge
daan. De determinaties van eind oktober 2011 zijn van Ben Walet.

Foto 1
Een groep Laat Jong Paleolithische artefacten uit de Hamburgcultuur, afkomstig van de akker
van de Aardjesberg-Westerheide te Hilversum (tevens nader beschreven in het artikel van
Walet over de Aardjesberg).
Bovenste rij v.l.n.r.: gravettespits - top van kerfspits - steker met retouche-afslag - ‘afslag-
afslag’ steker - dubbele steker met retouche-afslag - boortje.
Onderste rij v.l.n.r.: twee afgeknotte klingen - kling - bek- of snuitschrabber - gebroken kling-
schrabber- afslag.

Foto 2
Een groep vuurstenen artefacten, gevonden op de Naardereng met een wat moeilijke toewij
zing, wel overtuigend Laat Jong Paleolithicum. Hierbij zitten zeker twee spitsen maar passend
in zowel Ahrensburgcultuur, als Tjongercultuur, maar ook in elke andere die vaak worden
gevangen onder de noemer Federmessergroepen.
Bovenste rij: 4 schrabbers.
Onderste rij v.l.n.r.: 2 klingen - 2 (forse) B-spitsen, waarvan de eerste met twee tegenoverlig
gende kerfjes.

Foto 3
Een groep Laat Jong Paleolithische vuursteen artefacten, toe te schrijven aan de Hamburgcul
tuur afkomstig van de Naardereng. Het eerste artefact, bovenste rij, is afkomstig uit het Span-
derswoud en gevonden tezamen met een weinig kenmerkende afslag op een stukje heide
nabij restaurant Robert.
Bovenste rij v.l.n.r.: krombeksteker - klingschrabber - gebroken kling - kling - afgeknotte kling -
afslag.
Onderste rij v.l.n.r.: rondelle - krombeksteker - gebroken klingschrabber - kern.
Evenals de kerfspitsen en krombekstekers zijn ook de afgeknotte klingen zeer kenmerkend
voor de Hamburgcultuur. Ook hier weer eerste kwaliteit vuursteen. De zogenoemde rondelle
is vervaardigd uit leisteen; waarschijnlijk een versieringseiement zoals dat in tal van Laat Jong
Paleolithische culturen wordt gevonden. De precieze functie is onbekend.

Foto 4
Een groep Midden Mesolithische artefacten afkomstig van de Naardereng.
Bovenste rij v.l.n.r.: spitsje met oppervlakteretouche - 3 vierhoeken of rombische spitsen.
Tweede rij v.l.n.r.: 4 schrabbers.
Onderste rij v.l.n.r.: schrabber - gebroken klingschrabber - 2 boren.
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Foto 5
Een groep vuurstenen artefacten van de Aardjesberg-Westerheide te Hilversum en gedateerd
in het Midden Mesolithicum.
Bovenste rij v.l.n.r.: 6 spitsen -  zogenaamde vierhoeken of rombische spitsen.
Tweede rij v.l.n.r.: kerfrest - verbrand bladspitsje - bladspits fragment - 4 B-spitsen (kerfrest
ontstaat door een kerf in een kling te maken, deze kling op de plaats van de kerf te breken en
het gewenste deel om te vormen to t spits; de kerfrest -  ook wel pseudosteker -  is het afge
dankte deel.
Derde rij v.l.n.r.: 6 schrabbers waarvan nr. 6 klingschrabber.
Onderste rij v.l.n.r.: 6 schrabbers.

Foto 6
Een groep artefacten van de Ahrensburgcultuur, gevonden op de akker van de Aardjesberg -
Westerheide.
Bovenste rij v.l.n.r.: 3 steelspitsen -1 B-spits - 3 korte schrabbers.
Onderste rij v.l.n.r.: 1 ‘afslag-afslag’-steker -1 steker met retouche-afslag - doorboorde leiste
nen hanger - boortje - 2 kraaltjes.
Zie voor details ook het artikel van Walet over de Aardjesberg. Alle artefacten, behalve het
hangertje en de kraaltjes, zijn vervaardigd uit vuursteen.

Foto 7
Een groep Mesolithische, vuurstenen vondsten uit het meest zuid/westelijke deel van het
zandverstuivingsgebied rond het Laarder Wasmeer (min of meer achter de vestiging van Phi
lips). Deze vondsten zijn verzameld over een reeks van jaren en dit overzicht vertegenwoor
digt slechts een selectie daarvan.
Bovenste rij v.l.n.r.: 3 kernen en 3 klingen.
Middelste rij v.l.n.r.: 4 afslagen en 3 klingen.
Onderste rij v.l.n.r.: 2 op elkaar passende afslagen - 2 aan elkaar passende klingfragmenten -
spitsje met oppervlakteretouche en een klingschrabber; de aan en op elkaar passende arte
facten zijn met tussenpozen van jaren gevonden.
De datering is vermoedelijk Midden-Mesolithicum, want oppervlakteretouche komt in het
Laat Mesolithicum niet meer voor. Dit wordt ondersteund door een schenking van een groep
zogenaamde dubbelspitsen -  met oppervlakteretouche -  aan het toenmalige Coois Museum
door de vinder en oud- R.O.B.-medewerker Anton in 1964 (zie het jaarverslag van dit museum
over het jaari9ö4).

Foto 8
Versieringsomamenten of kralen, die uniek zijn voor Nederland. Beide groene artefacten zijn
vervaardigd uit heliotroop jaspis (ook bloedsteen genaamd vanwege de rode spikkels in het
gesteente) en gevonden op een geplagd heideperceel ten zuidwesten van de akker van de
Aardjesberg. Datering: waarschijnlijk Ahrensburgcultuur. Beide steentjes zijn biconisch door
boord en vertonen vele krassen. Gelet op de steensoort zijn de bewerkte objecten waar
schijnlijk in het Gooi terechtgekomen door uitwisselingscontacten met groepen van buiten
onze landsgrenzen, mogelijk uit Duitsland of Tsjechië.
Het w itte kraaltje is vervaardigd uit (in het Gooi algemeen voorkomend) w itte kwarts. Het
vertoont vele krassen en sporen die vermoedelijk zijn ontstaan door het gebruik van een
(vuurstenen) steker. Gevonden in het verstuivingsgebied rond het Laarder Wasmeer en wel
licht te relateren aan de Mesolithische vondsten uit dat gebied.
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Stichting Tussen Vecht en Eem

JAAR VAN DE
HISTORISCHE

yff Natuurmonumenten

WÊ hkgl

Open Dag op 6 oktober 2012
Historische Buitenplaatsen tussen Vecht en Eem

Aanvang: 9.30 uur; plaats: Kasteel Groeneveld in Baarn (ontvangst en inschrijving)

Ochtendprogramma:
10.00 uur: Lezing van kunsthistoricus René W.Chr. Dessing, voorzitter Stichting Themajaar
Historische Buitenplaatsen 2012, over Het ontstaan en de ontwikkeling van de Nederlandse
historische buitenplaatsen tussen 1600 en 1900 met nadruk op Amsterdam en de Vecht.
Lezing van specialiste historische tuinen Carla Oldenburger over De kunst van de Zochers. Vier
Haarlemse architecten (drie generaties) hebben tuin- en landschapsarchitectonische werken
ontworpen en aangelegd: Johan David Zocher sr. en jr., Karel Georg en Louis Paul Zocher. Bij
alle projecten werden dezelfde uitgangspunten toegepast met o.a. voorbeelden in Abcoude,
Loenen, Nieuwersluis, Breukelen en Maarssen.

Op Kasteel Groeneveld kan tevens de Tentoonstelling Amsterdammers en hun buitenplaatsen
van het dit jaar honderdjarig Oudheidkundig Genootschap Niftarlake worden bezichtigd

Middagprogramma:
Per autobus in samenwerking met Natuurmonumenten en de Historische Kring Gemeente
Loenen diverse excursies naar keuze:
A. Bezichtiging van buitenplaats Trompenburg en landgoed Gooilust in 's-Graveland.
B. Bezichtiging huis en tuin Vreedenhorst in Vreeland en wandeling in Loenen met gids.
C. Bezoek aan buitenplaats Vreedenhoff in Breukelen en wandeling in Loenen met gids.
D. Bezoek tentoonstelling Aanschouw de lusthoven aan de Vecht in Vechtstreekmuseum

Maarssen en door J.D. Zocher ontworpen tuin van Doornburgh, priorij van de Kanunnikes-
sen van het Heilig Graf.

Terug met bus en afsluiting op Kasteel Groeneveld.

Inlichtingen en aanmelden bij de penningmeester van TVE, Rostocklaan 7,1404 AD Bussum; e-
mail: penningmeester@tussenvechteneem.nl onder vermelding van excursie van voorkeur.
Kosten voor de hele dag zijn inclusief lunch en twee consumptiebonnen voor de namiddag €
18,50 voor donateurs en € 21,- voor geïnteresseerden. Uw bijdrage graag overmaken op de
betaalrekening van de ING-bank, nummer 38 92 o84t.n.v. Penningmeester TVE, Bussum, met
vermelding Open Dag.
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Stichting Tussen Vecht en Eem

Jaarverslag 2011
Een bijzonder gebeuren was de zeer geslaagde
Open Dag die op een zonovergoten oktoberdag
plaatsvond in Huizen: het milde najaarsweer
droeg ertoe bij dat iedereen na de uitstekende
ochtendlezingen ook zeer te spreken was over
de excursies in de buitenlucht, namelijk de wan
delingen door het Oude Dorp, het bezoek aan
de Oude Begraafplaats en de vaartocht met drie
historische botters op het Gooimeer. Bovendien
vond de verhoogde oplage van het Huizen
nummer van Tussen Vecht en Eem veel aftrek.

Verder moet genoemd worden de combinatie
van het uitkomen van het langverwachte boek
Gevraagd en gebleven, de geschiedenis van gast
arbeiders tussen Vecht en Eem 1960-1980, en de
gelijknamige tentoonstelling die in september
2011 in Hilversum startte. Daarna was deze ook
te zien in Huizen en Naarden. Vervolgens doet
de reizende tentoonstelling in 2012 nog Weesp,
Bussum, Soest en Baarn aan, alle plaatsen waar
vele buitenlandse werknemers gingen werken
in de toen bestaande en nu grotendeels ver
dwenen industrie.

Belangrijke evenementen

Fietsen met de Canon Tussen Vecht & Eem
In 2010 is een TVE-fietsroutekaart ontworpen
waarvan de weg voert langs de in de Historische
Canon tussen Vecht & Eem besproken locaties.
De kaart is het resultaat van samenwerking van
Hans Mous met ontwerpers Erik en Jurriaan Van
Wijland. Op 21 januari 2011 heeft voorzitter Jan
Vollers in aanwezigheid van Hans Mous en Henk
Michielse de kaart aangeboden aan
commissievoorzitter Economie 81 Werk van het
Gewest, Jan Rensen, wegens de start per 1
januari 2011 van het nieuwe bureau Regionaal
Bureau voor Toerisme Gooi & Vecht, onderdeel
van iTrovator, het nieuwe regionale
innovatieplatform voor toerisme, waartoe het
Gewest Gooi en Vechtstreek het initiatief heeft
genomen.

Emil Ludenpenning en lezing
De uitreiking van de Emit Ludenpenning door de
Stad en Lande Stichting, de Stichting Tussen
Vecht en Eem, de Vrienden van het Gooi en het
Goois Natuurreservaat vond op vrijdag 15 april
2011 in het stadhuis van Naarden plaats. De Emil
Ludenpenning werd dit keer aan Maud
Arkesteijn toegekend vanwege haar grote
verdiensten voor de cultuurhistorie, het
natuurbehoud en de bescherming van het
waardevolle landschap van het Gooi en
omstreken. Zij was van 2003 to t 2011 voorzitter
van de Vereniging Vrienden van Gooi, en in die
hoedanigheid tevens lid van het Algemeen
Bestuur van Tussen Vecht en Eem. Daarnaast
was ze o.a. ook voorzitter van de Raad van
Advies van het Comenius Museum en voorzitter
van 2000 to t 2010 van de Stichting
Omgevingseducatie Gooi, Vecht- en Eemstreek.

Daarna hield dr. H. Schmal, verbonden aan de
Universiteit van Amsterdam, de Emil Ludenle-
zing, waarbij hij een boeiend beeld schetste van
de invloed van Amsterdam op de sociale en
ruimtelijke ontwikkeling in het Gooi, met name
rond 1900. Later heeft hij deze lezing voor Tus
sen Vecht en Eem bewerkt to t zijn artikel Am
sterdammers in het Gooi (TVE/29, 2011, nr. 4). Het
muzikale intermezzo werd verzorgd door het
Van Lennep Kwartet.

Gevraagd en gebleven
Het boek Gevraagd en gebleven, de geschiedenis
van gastarbeiders tussen Vecht en Eem 1960-
1980, is een product van de TVE-werkgroep
Naoorlogse gastarbeid, die vanaf 2007
levensverhalen heeft verzameld van de eerste
gastarbeiders die in genoemde periode in onze
streken kwamen om het tekort aan
werkkrachten op te vangen. Deze publicatie is
samengesteld door antropologe-journaliste
Sofie Coronel en historicus Hans Mous, tevens
TVE-bestuurslid en lid van de redactie van
Tussen Vecht en Eem. De basis van het boek
vormen de levensverhalen die veertien
gastarbeiders hebben willen vertellen.
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Onder dezelfde titel is ook de tentoonstelling,
samengesteld door Hans Mous in
samenwerking met Ed van Mensch. Aan de
hand van foto's, citaten en documenten komen
thema's aan de orde als werken, wonen, religie
en recreatie.

In 1960 kwamen de eerste gastarbeiders naar
onze regio, met name in Weesp en Huizen. Tot
1975 groeide hun aantal met ongeveer 3000
personen. Zo vestigden zij zich ook in Baarn,
Bussum, Hilversum, Naarden en Soest. Het wa
ren bijna allemaal mannen die hier voor korte
tijd geld kwamen verdienen. Vanaf 1980 werd
het woord gastarbeider niet meer gebruikt: vele
vroegere gastarbeiders bleven hier, vele lieten
vrouw en kinderen overkomen.
Deze tentoonstelling gaat over de periode 1960
tot 1980 en laat zien hoe de buitenlandse werk
nemers hier hun weg vonden en uiteindelijk
gewone inwoners van het Gooi of de Vecht- en
Eemstreek zijn geworden: zij zijn gevraagd om
hier te werken en zijn gaandeweg gebleven als
bewoners.

Burgemeester P. Broertjes van Hilversum
opende op 7 september 2011 officieel de ten
toonstelling in de Bibliotheek van Hilversum. Hij
kreeg evenals Mevlüt Yücel, actief stuurgroeplid
van Bekend maakt Bemind, een eerste exem
plaar van het boek aangeboden.

Vervolgens ging de tentoonstelling naar Hui
zen waar de opening plaats vond in het Huizer
Museum op 14 oktober 2011; het boek is toen
aangeboden aan Kerem Geneer, lid van de ge
meenteraad van Huizen. Tenslotte voor dit jaar
opende op 28 november 2011 Marcel Adriani,
wethouder Wonen, Welzijn en Zorg, de ten
toonstelling in het Stadskantoor van Naarden.

Canon van het Gooi en de Vechtstreek
Op 11 oktober 2011 werd in Museum Hilversum
aan journalist en programmamaker Ad van
Liempt de Canon van het Gooi en de Vechtstreek,
een verkorte versie van de door TVE in 2009
uitgebrachte Historische Canon tussen Vecht &
Eem, aangeboden door TVE-voorzitter Jan
Vollers. Deze uitgave van HDC-media is de
zevende en laatste in de reeks canons van

Jan Vollers overhandigt het eerste exemplaar van de
nieuwe versie van de Historische Canon Tussen Vecht en
Eem aan Ad van Liempt (foto: Jaap van Hossel).

M i

regio’s van Noord-Holland. Eindredacteur Henk
Michielse heeft 22 vensters van de in 2009
uitgebrachte Historische Canon tussen Vecht &
Eem bewerkt en toegankelijk gemaakt voor een
breed publiek. De presentatie vond plaats in het
kader van de herdenking van '60 jaar TV,
herinnering aan de omroepen', een
tentoonstelling in het Museum Hilversum.

Open Dag in Huizen
Meer dan 100 belangstellenden bezochten op 15
oktober 2011 de Open Dag in Huizen met een
symposium over Kerken en Schepen in het
gemeentehuis van Huizen. Deze dag was
georganiseerd samen met de Historische Kring
Huizen, Het Huizer Museum, de Vrienden van
het Oude Dorp en de stichting Huizer Botters.
De stichting Energiebesparing Huizen had een
donatie gegeven die het mogelijk maakte dat
het themanummer in kleur kon verschijnen.
Dankzij medewerking van genoemde
organisaties werd een interessant programma
samengesteld.

Na het openingswoord van wethouder Janny
Bakker hield drs. Ruud Hehenkamp een lezing
over Huizen, zijn geloof en de zee. Met een
sprankelende powerpointpresentatie wist de
spreker als een geboren onderwijsman goed
over te brengen, dat de overgang van de agrari
sche, katholieke gemeenschap naar een protes
tantse die leeft van visserij en visventerij, niet
zonder slag of stoot verliep. Uiteindelijk ver
sterkten geloof en visserij elkaar wel in het on
gewisse, nieuwe bestaan.
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Excursie per botter tijdens de Open Dag van TVE in
Huizen (foto TVE).
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Daarna nam Gert Jan Schaap het woord over de
Zuiderzeevisserij vanuit Huizer perspectief. Als
onvermoeibare pleitbezorger van het nautisch
erfgoed -  hij is secretaris van de Stichting
Huizer Botters zette hij uiteen hoe het
typische vissersschip, de botter, juist geschikt
was voor de ondiepe kusten van Huizen. De
grootste bloei bereikte Huizen met wel 103
botters eind negentiende eeuw. Ook na de
afsluiting van de Zuiderzee bleven nog lang
enige visserij en visverwerking overeind, to t in
1960 de laatste botters uit de vaart werden
genomen.

Het ochtendprogramma voorzag ook nog in
een kleurrijke demonstratie van de Kleder-
drachtgroep onder leiding van mw. Van Geenen,
die door het publiek met veel belangstelling
werd gevolgd.

Na de lunch verdeelden de deelnemers zich
over drie excursies: er kon ingescheept en mee
gevaren worden met drie botters; een tweede
groep bezocht te voet de Oude Kerk en de be
graafplaats op het Oude Kerkhof met als gidsen
koster Jan Rebel en oudebegraafplaatsdeskun-
dige mw. Flos Wisse Smit; een derde groep wan
delde met gidsen van het Huizer museum langs
monumenten van het Oude Dorp en eindigde in

het museum. De afsluiting van deze geslaagde
dag werd gehouden in De Boerderij. Het volledi
ge verslag over Kerken en schepen in Huizen van
Joris Cammelbeeck is te vinden in TVE/29, 2011,
nr. 4.

Het tijdschrift TVE
Zoals gebruikelijk verschenen vier nummers van
TVE waaronder één speciaal themanummer, nl.
over Huizen. Voorzitter Jan Vollers
overhandigde op 6 september 2011 in
aanwezigheid van hoofdredacteur Henk
Michielse, redacteur Hans Mous, en gastauteur
Wendy van Noppen, het eerste exemplaar van
het Huizen-nummer aan burgemeester Hertog.

Dit themanummer over Identiteit & geschiede
nis van Huizen werpt nieuw licht op ‘oude’ on
derwerpen zoals de Reformatie in Huizen, Huizen
als boerendorp in de zestiende eeuw en het
Huizer dialect. De muziekvereniging Prinses Irene
wordt geportretteerd en de schrijfster An Rut
gers van der Loeff-Basenau en kunstenares Fan
ny Kiezenberg worden herdacht. Bep De Boer
beschrijft een fietstocht met zijn kleinzoon door
het dorp van zijn jeugd. Nel Hoogmoed be
schrijft de uitbreiding van het dorp vanaf begin
twintigste eeuw en in het bijzonder de Wolfska-
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merbuurt sinds 1926. Er kwamen ook heel ande
re mensen in Huizen wonen: Motukkers en gast
arbeiders, eerst Italianen en later Turken en
Marokkanen. De economische geschiedenis
komt aan bod met bijdragen over de rol van
Philips in Huizen en naar aanleiding van het
PHOHI-monument worden herinneringen opge
haald aan een befaamde zendinstallatie. Twee
columns gaan in op de identiteit van Huizen en
de Huizers.

De maart-, mei- en decembernummers bevat
ten gevarieerde bijdragen, met in maart aan
dacht voor de vele grenswijzigingen in de ge
meente die nu Stichtse Vecht heet, in mei voor
sociale en politieke geschiedenis en in decem
ber een lang artikel over de paleogeografische
ontwikkeling en bewonersdynamiek in ons ge
bied.

Per januari 2011 is afscheid genomen van re
dacteur en duvelstoejager Jaap Croeneveld
evenals van Hans van Gelder en Joop Smids, die
samen vanaf begin 2004 to t eind 2010 ons tijd
schrift als vrijwilligers maar wel heel professio
neel hebben opgemaakt. Frits Booy is Jaap
Groeneveld opgevolgd als eindredacteur. In Olf
Henselmans hebben we een deskundige en
enthousiaste opvolger voor het opmaken ge
vonden.

Eind december heeft Henk Michielse het
hoofdredacteurschap neergelegd, terwijl Eva
Schild eveneens is uitgetreden uit de redactie
van TVE. Zie ook de afzonderlijke bijdragen in
het maartnummer van dit jaar, die geschreven
werden om Henk Michielse en Eva Schild uit te
luiden.

Nieuwe Initiatieven
-  De opzet van een Gids op cultureel-historisch

gebied werd voortgezet door verder overleg
van DB-leden met de musea, waarbij nu ook
de instantie iTRovator is betrokken, die als
koepel van de VW's zal gaan functioneren. Ed
van Mensch, Jan Vollers en Hans Mous
werken hieraan.

-  In november besloten het bestuur en de
redactie voor de komende Open Dag in
oktober 2012 aan te sluiten bij het bijzondere

Jaar van de Historische Buitenplaatsen 2012 en
mogelijk tevens bij het thema Arm en rijk,
uitgeroepen door de organisatie van de
Maand van de Geschiedenis.

-  In november vond er een eerste bijeenkomst
plaats van initiatiefnemers om met
verschillende festiviteiten de Bevrijding van
Naarden in 1814 over twee jaar te herdenken.
Het bestuur van TVE is voornemens om een
Herdenkingsboek uit te geven waartoe een
speciale redactie inmiddels is gevormd.

Werkgroepen
-  De werkgroep Katholiek & Protestant leverde

verschillende bijdragen. De planning is nog
steeds dat in 2013 een boek over dit
onderwerp verschijnt.

-  De werkgroep Naoorlogse gastarbeid heeft de
publicatie Gevraagd en gebleven afgerond, de
reizende tentoonstelling is nog to t medio
2012 te zien in verschillende plaatsen,
Voorbereid is tenslotte een website die is
toegevoegd aan de website van TVE, waarop
méér verhalen en reacties van buitenlandse
werknemers en bezoekers van de
tentoonstelling te vinden zijn.

Andere activiteiten
-  TVE-vertegenwoordigers waren weer actief in

het Historisch Café Naarden, dat met succes
zijn lezingen blijft organiseren in Naarden-
vesting.

-  Het bestuur is van plan de lieux de memoire te
bundelen die in TVE en in Het Gooise Leven
werden gepubliceerd, aangevuld met
recentere. Streefdatum voor publicatie blijft
2012.

-  De website van TVE: Astrid Becker houdt met
de webmaster bij, wat er in de regio geboden
wordt aan activiteiten, lezingen en exposities.

Het Algemeen Bestuur als netwerkorganisatie
Als netwerkwerkorganisatie van bijna 40
historische instellingen houdt TVE jaarlijks twee
vergaderingen van het Algemeen Bestuur,
waaraan afgevaardigden van de organisaties
deelnemen.

122 TVE 30e jrg. 2012



Voor de vergadering op 16 maart genoot het AB
gastvrijheid in het fraaie onderkomen van de HK
Bussum in het gebouw van Versa. Spreker was
deze avond Peter Schat, bestuurslid van de
afdeling Noord-Holland van Heemschut dat in
februari 2011 honderd jaar bestond. In deze tijd
waarin de rijksoverheid geen nieuwe
monumenten meer op de lijst zet, is van belang
dat alleen de provincies Noord-Holland en
Drenthe ook provinciale monumenten kennen.

Vervolgens heeft voorzitter Adriaan Brander-
horst van de HK Bussum verteld over zijn actie
ve organisatie die nu gegroeid is naar 1000 le
den. Hij nodigde geïnteresseerden uit deel te
nemen aan een workshop over kwaliteit van
historisch onderzoek, die later (in juli) gehou
den is. Na afloop van de vergadering konden
aanwezigen rondkijken in de goed toegeruste
ruimte van de HK Bussum.

Bericht werd ontvangen van het overlijden in
augustus 2011 van Jan Baar van de HK Neder-
horst den Berg. Eveneens met leedwezen is
kennis genomen van het overlijden in het najaar
van de voorzitter van de stichting Oude Land
bouwgewassen Laren, Gerrit Verhoef. Beiden
bezochten steeds trouw de AB-vergaderingen.

De tweede jaarlijkse bijeenkomst was op 16
november 2011 in Museum Hofland te Laren. De
presentatie werd verzorgd door Sarah Thurlings
-Heijse en Margriet van Seumeren

Mw. Thurlings is werkzaam bij de provincie
Noord-Holland en als assistent-projectleider
belast met het project Oneindig Noord-Holland
(ONH). Het streven is om lokale verhalen uit
het verleden die in Noord-Holland leven, zoge
naamde verborgen verhalen, met behulp van
fo to ’s, geluidsfragmenten enz. via mobiele
applicaties te ontsluiten. Mw. Van Seumeren
riep TVE op om in te haken op deze virtuele
mogelijkheden; het bestuur zal verder met haar
in contact treden om na te gaan wat de moge
lijkheden zijn.

Voorzitter Wout Goetzee kondigde aan dat
zijn museum in 2012 zijn lustrum viert, wanneer
het veertig jaar bestaat. Na afloop was er gele
genheid rond te kijken in het museum.

Dagelijks Bestuur
Het DB kwam in 2011 in negen reguliere
vergaderingen bijeen en had één vergadering
met de redactie van het tijdschrift TVE, terwijl er
regelmatig extra bijeenkomsten plaatsvonden
zoals ter voorbereiding van de Open Dag in
2011. DB-leden waren begin van het jaar
aanwezig bij de viering van Honderd jaar
Heemschut in Amsterdam en in het najaar van
de Afdeling Noord-Holland in Haarlem.

Op 27 juni is in Weesp afscheid genomen van
secretaris Heleen Niemeijer. Een gids van de HK
Weesp heeft de aanwezige TVE-ers rondgeleid
langs tal van belangwekkende monumenten waar
onder de St.-Laurentiuskerk. Na afloop is zij voor
haar vele werk en de plezierige samenwerking in
de afgelopen bijna vijfjaar uitvoerig bedankt.

Op 22 augustus 2011 overleed oud-voorzitter
Frits Le Coultre die het bestuur van 1984-1995
heeft geleid (zie ook het In memoriam in het de
cembernummer van TVE). De voorzitter was te
genwoordig bij de herdenkingsdienst in Blaricum.

In Kasteel Nijenrode vierde op 8 oktober 2011
de Vechtplassencommissie haar 75-jarig be
staan; de voorzitter feliciteerde de zusterorga
nisatie met haar jubileum. Op 17 november 2011
sprak voorzitter Jan Vollers vrijwilligers toe op
een bijeenkomst in Naarden die Versa had geor
ganiseerd wegens de Dag van de Vrijwilligers.
Op 22 november 2011 maakte de TVE-voorzitter
gebruik van de gelegenheid om zijn zienswijze
in te dienen en toe te lichten over de Cultuurvi-
sie van de gemeente Hilversum en over de posi
tie van het Museum Hilversum in het bijzonder.

De Vrienden van het Gooi hielden op 2 decem
ber 2011 in samenwerking met het Goois Natuur
reservaat een belangrijke conferentie in ’t  Spant
in Bussum over De toekomst van de Cooise na
tuur. Er waren 125 deelnemers, onder wie de
voorzitter van TVE. Het resulteerde in een Mani
fest met aanbevelingen voor alle bestuurders,
dat op 6 december is aangeboden aan staatsse
cretaris Bleker van Economische Zaken, Land
bouw en Innovatie.

Jan Vollers, secretaris TVE a.i., met dank aan
Heleen Niemeijer-Hesselink
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Jan Out krijgt Ludenpenning voor zijn grenzeloze passie

t e -  fg

Nooit gedacht en toch gekregen. De slagzin van
de bekende fabriek van Friese doorlopers was
vrijdagavond 20 april zeker van toepassing op
Jan Out. Hij ontving uit de handen van de voor
zitter van de Vereniging Stad en Lande, Frits van
Duim, de Emil Ludenpenning 2012. Een prijs die
jaarlijks wordt verleend aan mensen of instellin
gen die zich bijzonder hebben ingezet voor het
behoud van regionaal erfgoed of het historisch
gegroeide cultuurlandschap.

In het stadhuis van Naarden waren familiele
den van Jan Out en tientallen genodigden en
belangstellenden aanwezig. Na een welkomst
woord van Jan Vollers, voorzitter van de stich
ting Tussen Vecht en Eem, nam wethouder Mar
cel Adriani het woord. Hij herinnerde er subtiel
aan dat de penning wellicht voor het laatst on
der het gastheerschap van de zelfstandige ge
meente Naarden wordt uitgereikt. Een histo
risch moment. Vervolgens vertelde Frits van
Duim een en ander over de achtergrond van de
Emil Ludenpenning en diens naamgever.

Daarna kon worden overgegaan to t het voor
lezen van het juryrapport door Bert van der
Moolen, lid van de jury en directeur-
rentmeester van het Coois Natuureservaat. Uit

zijn woorden werd overduidelijk dat Jan Out
vijftig jaar lang op uitzonderlijke wijze een bij
drage heeft geleverd aan het behoud van erf
goed en de regionale geschiedenis. Zo schreef
hij tientallen artikelen en zeven boeken over
regionale geschiedenis, onder andere in 1976
over Naarden en Bussum, waar hij in 1941 werd
geboren. Als hij in 1961 aan de kweekschool in
Maastricht voor onderwijzer gaat studeren,
raakt hij gefascineerd door de geschiedenis van
die stad. Na zijn opleiding wordt hij in 1965 on
derwijzer aan de Mariaschool in Eemnes, waar
van hij later directeur werd. In Eemnes komt zijn
passie voor geschiedenis to t wasdom en hij
brengt die ook over op zijn leerlingen.

In 1969 wordt hij lid van de Vrienden van het
Goois Museum, een vereniging die to t zijn grote
teleurstelling wordt opgeheven. In 1970 is hij
medeoprichter van de Stichting Tussen Vecht
en Eem, de overkoepelende organisatie voor
regionale geschiedenis van het Gooi. Tussen
1972 en 1982 is hij redactiesecretaris van het
tijdschrift Tussen Vecht en Eem. Later werd hij
ook medeoprichter en bestuurslid van de Histo
rische Kring Eemnes. Zijn kracht is het schrijven,
op een populaire manier, voor een breed pu-
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Foto p. 124: Jan Out en echtgenote na de uitreiking van
de Emil Ludenpenning. V.l.n.r. achter hen Jan Vollers,
Hetty Loverman, Frits van Duim en Bert van de Moolen.

bliek, zo schrijft de jury in haar rapport. Ook
levert hij een aanzienlijke bijdrage aan de histo
rische canon van Eemnes. Zijn belangstelling
beperkt zich niet to t Eemnes, maar gaat ook uit
naar plaatsen in de omgeving en richt zich in het
bijzonder op terreinen als onderwijs, ambts-
heerlijkheden, oude kaarten en de geschiedenis
van katholieken en protestanten in de regio.

In zijn dankwoord, dat als thema ‘grenzen’
heeft, refereerde Jan Out aan het feit dat hij 40
jaar geleden in het Hilversumse raadhuis een
aanmoedigingsprijs van de gemeente Hilversum
voor categorie historiografie in ontvangst
mocht nemen. Aanleiding voor de prijs was zijn
boek Die van Lage Bussum. En dat hij nu in Naar
den de Emil Ludenpenning voor zijn werk in
Eemnes heeft gekregen, waarmee hij maar wil
de zeggen dat grenzen betrekkelijk zijn. Zeker in
een tijd van gemeentelijke samenwerkingsver
banden en samenvoegingen.

De relativiteit van grenzen was hem al vroeg
duidelijk door zijn familiegeschiedenis. Zijn
grootouders emigreerden in 1913 van Bussum
naar Brazilië waar in 1914 zijn vader werd gebo
ren en Portugese voornamen kreeg. Terug in
Nederland werden diens kinderen: Jan Out, zijn
broers en zus beschouwd als allochtonen. Hun
vader was immers in Brazilië geboren, een niet-
westers land. Maar ook aan de hand van een
voorvader die met Napoleon naar Rusland was
getrokken en to t de 23 overlevende behoorde,
bracht Out to t zijn bespiegeling over grenzen.
Om te concluderen dat zijn nu al vijftig jaar du
rende belangstelling voor geschiedenis alles te
maken heeft met verhalen vertellen.

De feestelijke bijeenkomst werd afgerond
met een boeiende lezing door prof.dr. G. J.
Schutte met als titel Over protestant en katho
liek worden. Misverstanden over en weer.

Het thema bleek wonderwel aan te sluiten op
de opmerkingen van Jan Out over grenzen.
Schutte maakte duidelijk dat als gevolg van de
Reformatie mensen een bewuste keuze wilden
of moesten maken voor een specifiek christelijk
kerkgenootschap. Voor die tijd werd iedereen

automatisch rooms-katholiek, ook al betekende
dat geenszins dat iedereen ook actief belijdend
was. Zo blijkt uit een onderzoek dat in 1581 in
Antwerpen werd gedaan, dat 37 procent van de
ondervraagden niet wist bij welke kerk zij be
hoorden. Schutte liet vervolgens zien dat als
gevolg van de godsdienststrijd in de zestiende
eeuw degenen die geen keuze wilden maken,
de meeste problemen kregen. Relativeren was
toen niet aan de orde.

Het feestelijke karakter van de avond werd
onderstreept door het Duo Sans Souci dat tus
sen de toespraken composities van Brahms,
Monti en Rachmaninov ten gehore bracht. Toe
passelijk, gezien het historische karakter van de
avond, speelden violiste Annoesjka Cabo en
pianist Frans van Dalen, ook muziek die in 1912
aan boord van de Titanic klonk.

Joris Cammelbeeck
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Archiefnieuws
‘Naardens Burger-moort, door de Spaan-
sche begaen'

Anne Medema

In september 2011 kwam het Stads- en streekar
chief door aankoop in het bezit van een bijzon
der boekwerkje. Het betreft Naardens Burger-
moort, door de Spaansche begaen op den 1/11
Dec. 1572. Het boekje is van de hand van Antoni-
us Bynaeus, predikant te Naarden en werd in
1687 uitgegeven te Amsterdam door Gerardus
Borstius, ‘boekverkoper aen den Dam, op de
hoek van de Nieuwendijck’. Van dit boekje be
rusten ook exemplaren in de Universiteitsbiblio
theken van Amsterdam en Leiden en in de Ko
ninklijke Bibliotheek in Den Haag.

In 1572 is Naarden door de Spanjaarden over
meesterd en uitgemoord. In zijn voorwoord
‘Aen den leser’ zegt Bynaeus, dat hij zich ba
seert op een verslag van de stadssecretaris Pie
ter Aartsz, dat in 1686 nog te Naarden in af
schrift werd bewaard, evenals op een ander
kort Verhael, gevoeght in een geschreven boek, 't
welk met verscheyden oude voorrechten en
Vryheden van de Stad, behelst de namen der
Regeerders van den jare 1512 af.

Dit laatstgenoemde boek berust nog steeds
in het archief van het Stadsbestuur, 1350-1811,
inv. nr. 29, Privilegeboek, 1618. Zie hiervoor ook
Enklaar, Rechtsbronnen Stad en Lande, inleiding,
p. XIX. Ook historici als Hooft, Gysius, Van Mee
teren, Bor en Van Reydt worden genoemd als
schrijvers uit wier werken Bynaeus heeft geput.

De herdenking in 1686
De inname van Naarden door Spaanse troepen
op 11 december 1572 werd in Naarden jaarlijks
herdacht. Kennelijk werden die herdenkingen
gehouden in de Grote Kerk. Zo ook in 1686!

Bij die gelegenheid sprak Antonius Bynaeus
een herdenkingsrede uit en gezien de ca. 115
bladzijden tekst van het boekje, zijn degenen
die de plechtigheid bijwoonden, vergast op een
urenlang betoog, dat het midden hield tussen
een preek en een historische verhandeling. De
aanwezigen zullen zich hierdoor niet geheel en
al hebben laten ontmoedigen, want in 1687

kwam het zelfs to t uitgave in boekvorm, zodat
men het thuis nog eens rustig kon nalezen.

Een interessant boekje
Wat maakt het boekje nu zo interessant voor
historisch onderzoek? In de eerste plaats geeft
Bynaeus een historisch verhaal over de gebeur
tenissen uit 1572. Hij interpreteert de gebeurte
nissen en past ze toe op de situatie in zijn eigen
tijd. Bynaeus baseert zich daarbij op literatuur
en bronnen en hij gebruikt zelfs een bron, die
vandaag niet meer voorhanden is, namelijk het
verslag van Pieter Aartsz, de stadssecretaris of
‘geheymschrijver’.

In de tweede plaats geeft Bynaeus een theo
logische duiding van de verovering en uitmoor
ding van Naarden in 1572. Als kapstok gebruikt
hij het bijbelboek ‘Genesis’ en daaruit hoofdstuk
34, waar wordt verhaald van de wreedheden
door de zonen van Jacob begaan aan de inwo
ners van Sichem. Daarmee vergelijkt hij de
wreedheden door de Spaanse soldaten begaan
aan de inwoners van Naarden. Dit laatste past
helemaal in de zeventiende eeuw! De Republiek
der Zeven Verenigde Nederlanden was het Ne
derlandse Israel. De inwoners van de Republiek
vormden Gods uitverkoren volk en alles wat dat
volk wedervoer, kon je terugvinden in de lotge
vallen van het Oude Volk. De historie van Israel
als blauwdruk voor die van de Republiek! Dit
boekje is nadere bestudering waard, evenals
zijn auteur Antonius Bynaeus.

Bynaeus werd geboren te Utrecht op 6 au
gustus 1654 en overleed op 8 november 1698 te
Deventer. Hij was achtereenvolgens predikant
te Piershil (1680), Naarden (1683) en Deventer
(1693). In 1696 werd hij benoemd tot hoogle
raar in de Oosterse Talen aan het Athenaeum
lllustre te Deventer. Zie over hem: Hugo Vis-
scher e.a., Biographisch Woordenboek van Pro
testantse Godgeleerden in Nederland, dl. I,
Utrecht 1907.
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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 vaste expositie Vivat Comenius vertelt aan de
hand van acht in een kring geplaatste panelen
het verhaal van Comenius’ leven. Di t/m zo van
12.00-17.00 uur.

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 to t Munch, t/m
28 mei,
Jan des Bouvrie Art 81 Design, van 10 juni-26 au
gustus.
Di t/m zo van 11.00-17.00 uur.

Geologisch Museum Hofland
Hilversumseweg 51, Laren
Jubileumtentoonstelling En toen.....kwam de
mens. Tentoonstelling over de opkomst van de
zoogdieren, met als hoogtepunt van hun ont
wikkeling het verschijnen van de mens. Di t/m
zo 13.00-16.30 uur. Elke derde zondag van de
maand is er een lezing: 21 oktober lezing De Flo
res Mens door John de Vos (Naturalis) van 14.00-
15.00.

Historische Kring Blaricum
Brinklaan 4/a, Blaricum
t/m 1 september tentoonstelling met fo to ’s van
Sjaak Kok.
Za 14.00-16.00 en do 20.00-22.00.

Historische Kring Laren
Historisch Centrum De Lindenhoeve, Burge
meester van Nispenstraat 29, Laren.
Tentoonstelling Houthandelaren Houthandel L.
van Dijk t/m begin september.
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 20.00-22.00 uur.
Op de oneven za van 10.00 -12.00 uur.

HK Loenen
In april/mei project De Luchtwachters.

Museum Oud Soest
Steenhoffstraat 46, Soest
Gevraagd en Gebleven. Gastarbeiders tussen
Vecht en Eem 1960-1980, t/m 13 mei.
Geopend za/zo van 13.30-17.00 uur.

Historische Kring Eemnes
Oudheidkamer Raadhuislaan 2A, Eemnes
Vanaf 12 mei Jubileumtentoonstelling Het Dikke
Torentje over de historie van de Pieterskerk. Za
van 14.00-16.00 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.
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Lezingen en bijeenkomsten in 2012

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 Cooisch dialect en door
Nico Vos over Het Larens dialect. Aanvang 20.00
uur.

juni
2
Geologisch Museum Hofland
Hilversumseweg 51, Laren
Jubileumfair Opening vernieuwde gesteenten
tuin.
3
HK Albertus Perk
Hilversum kerkenstad - fietsexcursie langs een
aantal bekende of minder bekende ‘godshuizen’
in het centrum en oostelijk Hilversum. Verzame
len om 14.00 uur met fiets op de Kerkbrink.

juli
1

HK Albertus Perk
Wandelmeent in de Hilversumse Meent. Judit
Kortland geeft rondleiding door deze woonge
meenschap. Verzamelen om 14.00 uur op Wan-
delmeent 61, ’t  Luye Gat.

augustus
5
HK Albertus Perk
Laapersveld en zijn omgeving. Piet Bakker, des
kundige op het gebied van monumentaal groen
en Roel Leenders, stedenbouwkundige, geven
rondleiding door het park en langs de villa’s in
de omgeving. Verzamelen om 14.00 uur bij de
ingang van het pompgemaal aan de Laapers-
weg.

september
2
HK Albertus Perk
Historische binnenstad. Wandeling langs histori
sche panden in de binnenstad met Kees van Ag-
gelen, die vertelt over Hilversum in vroegere tij
den. Verzamelen om 14.00 uur op de Kerkbrink.
8/9
Open Monumentendagen -  motto: Groen van
toen.
9
Stichting De Hof
Organiseert een rondleiding op de historische
begraafplaats Gedenkt te Sterven in Stadspark
De Hof, Hilversum, om 12.30 uur.

15
Huizer Botterdagen

oktober
6
Open Dag TVE
Kasteel Groeneveld te Baarn
Thema: Historische Buitenplaatsen tussen Vecht
en Eem, ’s ochtends lezingen en ’s middags ex
cursies.
24
HK Baerne
Het Brandpunt, Oude Utrechtseweg 4a, Baarn
Lezing Zeiler, Baarn en Bergen door Frits Zeiler.

november
8
HK Baerne
Het Brandpunt, Oude Utrechtseweg 4a, Baarn
Lezing Architect J.C. van Epen door Michiel Krui
denier.
9
HK Nederhorst den Berg
Bergplaats, Kerkstraat 7, Nederhorst den Berg
Lezing De Geschiedenis van landschap en natuur
van de Vechtstreek door Wim Weijs.
Aanvang 20.00 uur.

Astrid Becker
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Colofon
De Stichting Tussen Vecht en Eem (TVE) is een samenwerkingsverband van meer dan 40 lokale en regionale or
ganisaties op historisch en aanverwant gebied. De Stichting bevordert en verbreidt de kennis op
historisch gebied betreffende de streek. Voorts ijvert zij voor het behoud van cultuurhistorische en karakteristie
ke waarden. Donateurs van TVE ontvangen het tijdschrift gratis.

Website: www.tussenvechteneem.nl

Donatie / Abonnement
e-mail: administratie@tussenvechteneem.nl.
Abonneren geschiedt door zich aan te melden als donateur. De minimum-donatie bedraagt € 19,50 per jaar. Aan-
melden 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 2012 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 j 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 8< Zonen, Huizen NH



¥ •

/ rq

ji
JAAR VAN DE
HISTORISCHE
BUITENPLAATS

2012 - het jaar van de historische buitenplaats
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Buitenplaatsen

Buitenplaatsen
Opkomst en ontwikkeling van de buitenplaatscultuur sinds de
Gouden Eeuw Selectie van 57 historische buitenplaatsen in alle
windstreken van Nederland. De tuin: onlosmakelijk verbonden
met het huis. Fotoreportage over de restauratie van Oud-
Amelisweerd. Portretten van bewoners van buitenplaatsen. Ex
ploitatie: hoe worden deze lusthoven financieel onderhouden?
En een opengewerkte tekening van kasteel Groeneveld in
Baarn. € 8.95

D e buitenplaats en het Nederlandse landschap
In dit boek komen alle belangrijke aspecten van de beteke
nis van de buitenplaats voor het Nederlandse landschap aan
bod. Buitenplaatsspecialisten, onder wie een historisch geo
graaf, een kunsthistoricus, een bosbouwer, een rentmeester,
een boomchirurg, een citrusverzamelaar, een tuin- en land
schapsarchitect en natuurlijk een aantal eigenaren, geven
hun visie op de bijzondere waarde van de buitenplaats voor
het Nederlandse landschap. € 24.95

DE BUITENPLAATS
en het Nederlandse landschap
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QTechtse
Paradijzen
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Vechtse parad ijzen .
Tuinen bij buitenplaatsen in de Vechtstreek
Het boek laat zien hoe buitenplaatsbewoners in de Gouden
Eeuw kosten noch moeite spaarden om grootse tuinen aan
te leggen rond hun zomerverblijf. De Vechtstreek spreekt
nog steeds tot de verbeelding: op zomerse dagen vergapen
veel bezoekers zich aan de allure van toen. Maar wat zij
niet zien is de verborgen geschiedenis van de tuinen: strak-
gesnoeide hagen in geometrische vormen, fonteinen, beel
den en exotische planten. Vechtse paradijzen wekt deze
geschiedenis tot leven. € 29.99

Nassaulaan 33,1404 CM Bussum telefoon 035 - 691 42 33/691 76 78
www.boekhandellos.nl
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