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Dit tijdschrift wil verleden, heden en toekomst van het Gooi en omstreken in al zijn facetten
belichten, met als invalshoeken historisch perspectief, natuur, landschap

en ruimtelijke ordening.
Het wordt toegezonden aan de leden van de Vereniging van Vrienden van het Gooi en de

donateurs van de Stichting Tussen Vecht en Eem.

De Vereniging van Vrienden van het Gooi stelt zich
tot doel zowel in het landelijk als in het stedelijk
gebied het eigen karakter van het Gooi en omstreken
zo goed mogelijk te bewaren en een goed natuurbe
heer te bevorderen. Zij streeft hierbij naar een
milieubeheer en een ruimtelijke ordening, die
aantasting van natuur- en cultuurwaarden tegengaan
of voorkomen. Het bestuur volgt de ruimtelijke
ordening op de voet, adviseert over en maakt
zonodig bezwaar tegen voorgenomen plannen. Er is
een door de vereniging ingestelde Gooise Natuur-
wacht, die misbruik en ontsiering van de natuur
tegen moet gaan. Verder organiseert de vereniging
voor leden roeitochten op het Naardermeer en
wandelexcursies onder deskundige leiding.
De vereniging werd in 1935 opgericht en telt ruim
4000 leden, zij organiseerde in 1959 het Gooicongres
dat mede de stoot gaf tot de oprichting van het
Gewest Gooi en Vechtstreek. Op vertoon van het
lidmaatschapsbewijs hebben de leden toegang tot de
landgoederen ’Bantam’, ’De Beek’, ’Oud-Bussem’,
’Boekesteyn’ en ’Oud-Naarden’.
Bestuur
voorzitter ir J.W.G. Pfeiffer,
Van Tienhovenlaan 23, 1412 EB Naarden,
02159-41637
vice-voorzitter N. Biersteker-Vonk,
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leden
ir E.J. van Busschbach, Laren, 02153-15755
dr C. Dudok de Wit, Bussum, 02159-12420
A. Farjon, Huizen, 02152-62857
E. Goldfinger-Albertis, Hilversum, 035-210423
drs J. Kwantes, Bussum, 02159-35970
drs S.R. Roest, Blaricum, 02153-14438

Correspondentie-adres Secretariaat
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t.n.v. de penningmeester van de VVG.

De Stichting Tussen Vecht en Eem overkoepelt ruim
25 lokale en regionale organisaties op historisch en
aanverwant gebied. Zij bevordert en verbreidt de
kennis op historisch gebied betreffende de streek,
onder andere in het Goois Museum te Hilversum.
Voorts ijvert zij voor het behoud van cultuur
historische en karakteristieke waarden. De Stichting
organiseert jaarlijks een open dag in één van de
gemeenten in de regio. De stichting is opgericht in
1970, maar vormt in feite de voortzetting van de in
1934 opgerichte Stichting 'Museum voor het Gooi en
Omstreken’, later ’Vereniging van Vrienden van het
Goois Museum’, die in 1969 werd opgeheven en
waarvan de bezittingen aan de gemeente Hilversum
zijn overgedragen.

Dagelijks Bestuur
voorzitter mr. F. Le Coultre,
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T.V.E. overkoepelt onder andere Historische
Kringen in Ankeveen, Baarn, Blaricum, Bussum,
Eemnes, ’s-Graveland, Hilversum, Huizen,
Kortenhoef, Laren, Loosdrecht, Muiden, Muider-
berg, Naarden en Weesp, musea in Hilversum,
Huizen, Laren en Naarden, alsmede archeologische
en genealogische organisaties.
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Voorwoord

A. Visser

In 1982 werd voor het eerst een open dag van
de Stichting Tussen Vecht en Eem in Weesp
gehouden. Mijn voorganger, de heer H.J.
Over de Linden, merkte toen op dat hij
spoedig een tweede bezoek verwachtte.
Die gelegenheid is dan nu gekomen.
Op 25 mei a.s. zal Weesp wederom het
middelpunt zijn van een TVE-ledendag.
De mede-organisator van deze dag, de
Historische Kring Weesp, doet er onge
twijfeld alles aan om van de 25ste mei een
geslaagde dag te maken. Iets dat gezien het
voorlopige programma zeker zal lukken.

Voor u ligt een ander aspect van de open
dag: een tijdschrift vol verhalen over Weesp.
Er wordt zowel verslag gedaan van onder
zoek naar de geschiedenis van de stad als van
de toekomstige ontwikkelingen.
Als burgemeester hoop ik dat deze verhalen
uw interesse in onze stad zullen vergroten.
Wanneer wij u dan ook nog op 25 mei in ons
karakteristieke stadhuis mogen begroeten,
dan weet ik wel bijna zeker: aan het eind van
de dag heeft Weesp er weer heel wat fans bij!

De burgemeester van Weesp
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Toegang tot de raadszaal van het stadhuis te Weesp
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Archeologisch onderzoek naar het
Jonge Convent te Weesp
Gerard Alders

Rond het jaar 1400 werden in Weesp twee
vrouwenkloosters van de derde orde van
Sint-Franciscus gebouwd. Als eerste werd in
1397 het Oude Convent aan de zuidwestzijde
van de Grobbe gesticht. Voordien woonden
de nonnen in een huis achter de kerk. Op
een onbekend tijdstip erna, maar zeker voor
1428, kwam ten noordoosten van de Grobbe
het Jonge Convent tot stand1*. Nadat de
vrouwenkloosters in 1577 waren opgeheven,
werden de gebouwen van het Jonge Convent
in 1591 aan particulieren verkocht. Vervol
gens zijn ze in woningen opgesplitst. Op
verschillende plaatsen is het opgaande
muurwerk van het klooster tot in de huidige
tijd in de bebouwing bewaard. Het meest
imposante gedeelte daarvan betreft het
vermoedelijke dormitorium of dormter
(slaapzaal) met werkruimten op de hoek van
de Middenstraat en de Pieter Jacobsteeg.
Omdat de zuidoostelijke helft van dit
dormter te bouwvallig was om nog gerestau
reerd te kunnen worden, werd tot sloop
besloten. Daarbij is gelegenheid geboden tot
het verrichten van archeologisch onderzoek
naar de grondslagen van het dormter.
In maart 1988 werd dit onderzoek onder
dagelijkse leiding van ondergetekende als
archeologisch assistent voor Noord-Holland
verricht2*. De supervisie berustte bij de
provinciaal archeoloog van Noord-Holland,
de heer drs P.J. Woltering3*. Ondanks de
grote tijdsdruk heeft dit onderzoek veel
bruikbare resultaten opgeleverd. Een
verrassing was dat er, behalve veel vondsten
uit de kloostertijd, ook resten werden
gevonden van bewoning uit de 12e eeuw. De
vrijgelegde funderingen van het dormter
verkeerden in een redelijke staat en zijn
naderhand, tijdens nieuwbouw op deze
plek, zoveel mogelijk ontzien. De gemeente
Weesp (contactpersoon de heer J.N. van
Bemmel) heeft een belangrijke financiële

bijdrage geleverd aan het onderzoek door
een graafmachine en een veldassistent (de
heer H. Gijzen) voor haar rekening te
nemen4*. Het graafwerk werd verricht in
plezierige samenwerking met aannemer
C. van Vliet te Weesp. Veel hulp werd ook
ondervonden van de heer C. Prins uit
Egmond aan Zee, die vrijwillig assisteerde
bij het inmeten en zorgvuldig met een
detector naar metaalvondsten zocht5*.

De kloosterplattegrond

De plek waar het Jonge Convent werd
gebouwd, bevindt zich vlak achter de
bebouwing langs de Hoogstraat. Waarschijn
lijk behoort die bebouwing tot de oudste van
Weesp en is hier aan een buitenbocht van de
Vecht al vroeg een handelsnederzetting
ontstaan nabij het splitsingspunt met het
Smal Weesp. Vanwege deze bewoning langs
de Vechtoever zal men al snel tot ophogen
zijn overgegaan. Het huidige straatniveau
van de Hoogstraat ligt op 2.00 m boven
NAP; dit is ongeveer een meter hoger dan
het maaiveld bij het dormter, 60 meter
verderop. Uit de ligging van het Oude en
Jonge Convent vlakbij elkaar en de grote
oppervlakte die zij innemen, blijkt dat dit
deel van de stad rond het jaar 1400 nog niet
dicht bebouwd was.
Er zijn weinig schriftelijke gegevens bekend
over de gebouwen van het Jonge Convent.
Behalve de copie van de kaart van Cornelis
Anthonisz. uit de 16e eeuw, waarvan het
origineel in 1968 verbrandde, geeft vooral
een rechterlijke uitspraak uit 1552 aan waar
zich een aantal gebouwen bevond. De stad
wilde in die tijd de Middenstraat doortrek
ken dwars over het kloosterterrein, omdat
men anders steeds helemaal om het brouw
huis heen moest. Volgens de uitspraak van
1552 mocht de Middenstraat oostwaarts
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Stadskern van Weesp midden 16e eeuw. A : Vecht, B: Smal Weesp, C: Grobbe, D: Lange brug over de Vecht,
K: Kerkstraat, H: Hoogstraat, S: Slijkstraat, 1: Parochiekerk, 2: Oudste Zusterhuis, 3: Gasthuis, 4: Oude
Convent, 5: Jonge Convent, 6: Muurtoren met Stadhuis, 7: Stadspoorten (schematisch weergegeven)
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worden aangelegd tot om den dormpter,
spinhuijs, weeffhuijs ende scheerhuijs des
selffs convents, te weten tusschen tbrouwhuijs
ende den dormpter voirsz., voirts deur den
bogaert van Thijman Burger ende het
hoenderhuijs van den voirsz. convente tot in
het volgens plan nieuw aan te leggen
gedeelte van de Middenstraat ten zuiden van
het convent6*.
Hieruit blijkt duidelijk dat dormter, spin
huis, weefhuis en scheerhuis bij elkaar lagen
nabij de Middenstraat, waarschijnlijk samen
in een groot pand waarbij, zoals gebruikelijk
was, de werkruimten op de begane grond
lagen en de slaapzaal op de verdieping.
Direct ten oosten van het dormter moet dan
het hoenderhuis hebben gelegen, mogelijk
stond hier ook het, in een andere bron
vermelde, koehuis. Deze agrarische activi
teiten zouden we kunnen zoeken in de nog te
behandelen constructie met stiepen tussen
dormter en brouwhuis. Nog oostelijker
stond het brouwhuis, waarvan in de bebou-

50 m

Kloosterplattegrond met vermoedelijke ligging van
enkele gebouwen. 1: paterhuis, 2: kapel, 3: poort,
4: keuken, 5: refter (eetzaal), 6: niet gesloopte deel
van dormter (slaapzaal), 7: opgegraven deel van
dormter, 8: hoenderhuis (en koehuis?), 9: brouw
huis. De stippellijn geeft de in 1552 toegestane route
van de Middenstraat aan

wing nog steeds muurresten aanwezig zijn.
Op een afbeelding is een en ander aange
geven. De dikke lijnen geven muren en
funderingen aan die nog bestaan of bij
archeologisch onderzoek zijn ontdekt. Met
een stippellijn is de route van de Midden
straat aangegeven, zoals die in 1552 was
toegestaan. Tegenwoordig loopt de Midden
straat ten zuidwesten van het dormter.
In 1985 werden bij restauratiewerkzaam
heden aan enkele huizen aan de Nieuwstraat
(de voormalige Grobbe) door ondergete
kende enige funderingen ingemeten7*. Deze
behoorden bij het paterhuis en een toegangs
poort. Ook bleek toen dat er in de bebou
wing muurwerk bewaard was van keuken en
refter.s’.
Tijdens de sloop van het voormalige
arbeidsbureau aan de Schoolsteeg in 1987
werden de funderingen van de kapel
teruggevonden. H. Gijzen heeft daarbij de
driezijdige koorsluiting ingemeten. De 70
cm brede fundering had spaarbogen en
reikte tot 2.60 m onder het huidige straat
niveau. Van een natuurstenen gotische
venstertracering werd een deel teruggevon
den. De kapel was 24 m lang en 8.5 m breed;
van het westelijk deel van een der zijmuren
staat nog een stuk overeind.
Bezien we de door deze gegevens verkregen
kloosterplattegrond, dan blijkt dat van alle
gebouwen van het ’slot’ of clausuur9* de
ligging op dit moment vrij goed bekend is.
Van de bijgebouwen in het zuidoostelijk
deel van het klooster is nog niets terug
gevonden. Opvallend is dat bij het uitmeten
van het terrein, voorafgaand aan de bouw
van het klooster, gebruik is gemaakt van de
Weesper roede van 3.50 m: langs de Grobbe
is het kloosterterrein 70 m (= 20 roeden),
langs de noordwestzijde circa 53 m
(= 15 roeden).

Tussen dormter en brouwhuis

Van het vermoedelijke brouwhuis zijn ten
noordoosten van het opgravingsterrein
resten bewaard gebleven in enkele panden
ter grootte van 7.75 bij 18.60 m. Het
brouwhuis en het vrijwel vierkante achter-
terrein tussen dit brouwhuis en het dormter
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vormden samen een uitstulping van het
kloosterterrein in de richting van de Vecht.
Ter weerszijden werd dit achterterrein
begrensd door muren, om de nonnen en de
buitenwereld gescheiden te houden. Van
beide muren zijn resten gevonden, waarbij
een stuk muur met een steunbeer. Hier
tegenaan lag een beerput uit de 17e eeuw,
die aan het eind van het archeologisch
onderzoek door H. Gijzen is onderzocht.
Aan de andere zijde bevond zich een muur
langs de huidige Pieter Jacobstraat die op de
oosthoek van het dormter aansloot.
Vanwege de beperkte hoeveelheid tijd kon
op het achterterrein slechts een ’kijkgat'
worden gegraven. Hier werd de onderkant
van een kolom (een stiep) gevonden. Bij
latere sloopwerkzaamheden werd circa 3.50
m ten zuidwesten hiervan weer een stiep
gezien, waarvan de ligging globaal kon
worden ingemeten. De afstand van daaruit
tot het dormter bedroeg 10.50 m, dus drie
roeden van 3.50 m. Waarschijnlijk zijn ook
hier de maten uitgezet met de Weesper
roede die in 1629 werd vermeld; de bijbeho
rende voetmaat bedroeg 29.2 cm10*. Ook de
afstand van de stiepen tot aan de klooster
muur langs de Pieter Jacobstraat bedroeg
3.50 m. Het lijkt erop dat langs deze
kloostermuur en evenwijdig aan de Pieter
Jacobstraat een gebouw heeft gestaan van
een roede breed, waarvan een wand licht
was geconstrueerd en versterkt met stenen
kolommen, die op onderlinge afstand van
telkens een roede stonden. Een andere
mogelijkheid is, dat het een tweebeukig
gebouw was, twee roeden breed, met een rij
kolommen in het midden.
Dit bouwwerk kan niet eerder dan omstreeks
het tweede kwart van de 16e eeuw zijn
opgericht, want ter plaatse van werkput 1
bevond zich onder de stiep een grote
beerkuil, vol met aardewerk uit het laatste
kwart van de 15e eeuw en het eerste kwart
van de 16e eeuw.
Daarbij zijn fragmenten gevonden van
drinkgerei (drinkglas, schenkkannen),
eetgerei (kommen, borden met slibversie-
ring, schaaltje van vroeg majolica), kook
gerei (kookpotten, koekepannen) en toilet-
gerief (pispotten). Blijkbaar werd het

huishoudelijk afval van dormter en omge
ving gedurende de genoemde periode in
deze beerkuil geworpen. Onder de beerkuil
bevond zich een venige laag, waaronder op
circa 1.75 m beneden NAP een grijze
lichtkleiige natuurlijke zandlaag aanwezig
was. Juist op deze overgang werden enkele
aardewerkscherven uit de 12e eeuw (’pings-
dorf’) gevonden11'.

Afbeelding van een zogenaamd Maria-bord, thans
in Museum

Het bodemprofiel

Middenin het dormter werd een profielteke-
ning gemaakt van alle bodemlagen tot op de
natuurlijke ondergrond van grijze vette klei.
Op deze klei lag een veenlaagje waarvan niet
duidelijk is of het ook natuurlijk is of dat het
door mensenhanden is opgebracht. Een
verrassing was de daarop volgende 20 tot 30
cm dikke laag (onderkant op circa 1.40 m
beneden NAP) van kleiig veen, die rond het
jaar 1200 gedateerd kan worden. Hierin
lagen skeletdelen van enkele runderen. Een
kleilaag van 20 tot 30 cm dikte lag daar
overheen, zodat een gezamenlijke dikte van
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ongeveer een halve meter ontstond. De
opgraving was te beperkt van omvang om
precies uit te kunnen maken wat de beteke
nis van deze verschijnselen is. Het is niet
uitgesloten dat het hier om de randzone van
een terpje gaat.
Door de ’terp’-lagen heen was later een
ingraving gestoken, die samenhangt met een
waarschijnlijk vrij snel daarop volgende
grootscheepse ophoging van venige klei in
de 14e eeuw. Het maaiveld kwam daardoor
bijna op NAP-hoogte te liggen. Het is de
vraag of deze ophogingen, die bij alle
archeologische waarnemingen op het
kloosterterrein zijn geconstateerd, samen
hangen met het bouwrijp maken van dit
terrein voor de bouw van het Jonge Convent.
In ieder geval heeft men grote funderings-
sleuven door de ophogingen heen moeten
graven om de funderingen van het dormter
aan te kunnen leggen. Bovenop de ophogin
gen liggen dunne laagjes zand en klei, die
ontstaan zijn door het geregeld ophogen van
de vloeren. In deze laagjes werden onder
andere een vertind stukje gereedschap met
onbekende functie en een fraai mesje uit de
15e eeuw gevonden. Van de bovenste vloer
van rode ongeglazuurde plavuizen (op circa
50 cm boven NAP) was ter plaatse van het
profiel nog een stuk aanwezig. De laag
daarboven was in recente tijden verstoord.

Het dormter

Het vermoedelijke dormter van het Jonge
Convent was uitwendig 8.20 m breed en
oorspronkelijk circa 39.50 m lang. Na de
afbraak van het bouwvallige zuidoostelijke
gedeelte, staat nu nog de helft overeind.
Ook de zuidoostelijke sluitmuur daarvan
(voorheen een binnenmuur) dateert nog uit
de middeleeuwen. In deze muur waren op de
begane grond de resten van twee nissen of
dichtgemetselde doorgangen aanwezig. Op
de verdieping vertoonde zich zelfs een brede
dichtgemetselde doorgang. Vanwege de
slechte staat waarin de muur zich bevond, is
een vier meter brede strook grond aan de
voet van de muur onopgegraven gebleven.
Het opgegraven gedeelte van het dormter
bezat een schouw in de zuidoostelijke

Het nog bestaande deel van het dormter ten tijde van
het archeologisch onderzoek vanuit het oosten
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eindgevel en was in de middeleeuwen
verdeeld in twee ruimten. De ruimte met de
schouw mat inwendig 7.50 m bij 10.60 m, de
andere ruimte 7.50 m bij 8.80 m. De
eindgevel was in de fundering 55 cm
(= 2,5 steens) dik, de beide langsgevels
35 cm (=1,5 steens). De funderingen van de
langsgevels waren tot op 1.02 m boven NAP
afgebroken en bestonden uit spaarbogen op
diepgaande kolommen (stiepen). Ter
plaatse van de kolommen was de fundering
steeds zo’n 10 cm breder (dus 2 steens),
waardoor op lisenen lijkende uitstulpingen
aan de binnenzijde van de funderingen
ontstonden. De bovenkanten daarvan
vormden richels, die geschikt waren voor het
dragen van de muurstijlen van een hout-
skelet. Op een afbeelding zijn deze richels
aangegeven voor zover ze tijdens het
onderzoek goed konden worden vrijgelegd
en ingemeten. De bovenkant van de richels
lag op circa 35 cm boven NAP. De boven
zijde van de spaarbogen bevond zich op
ongeveer een halve meter onder NAP (die
van de zuidwestgevel waren iets hoger). Op
een plaats kon de onderkant van een stiep
worden vrijgelegd: hij verbreedde zich op
1.52 m beneden NAP en de onderkant lag op
2.35 m beneden NAP. dus ongeveer 3.35 m
beneden het maaiveld.
In de funderingen van het dormter is op
verschillende plaatsen de Weesper voetmaat
van 29,2 cm terug te vinden. Zo zijn de
spaarbogen van de noordoostgevel circa
1.45 m (= 5 voet) breed en die van de
zuidwestgevel 1.75 m (= 6 voet). De schouw
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meet tussen de wangen 1.15 m (= 4 voet) en
de bovengenoemde uitwendige breedte van
8.20 m komt overeen met 28 voet.
Er zijn op verschillende plekken in het
dormter resten van vloeren gevonden op
diverse diepten en van uiteenlopende
ouderdom. De vloeren waren soms van
baksteen en soms van plavuizen. Een
aanwijzing voor de oorspronkelijke vloer
hoogte wordt gevormd door de bovenkanten
van de ’richels’ bij de diepgaande kolommen
op circa 35 cm boven NAP. Deze hoogte
stemt overeen met de onderkant van een op
een plaats teruggevonden bepleistering.
Dat men vloeren van tegels en baksteen had,
die direct op de ondergrond lagen en geen
houten vloeren, wijst er al op dat de begane
grond van het dormter een werkfunctie had
en geen woonfunctie. Het is heel goed
mogelijk dat zich hier inderdaad het scheer-
huis, weefhuis en spinhuis bevonden. De
indeling van de begane grond in minstens
drie vertrekken en de aanwezigheid van een
schouw (voor het spinnen) lijken dit te
bevestigen.
Het opgaande werk van het dormter is voor
de sloop ingemeten door architect
G. Lankhorst te Voorburg. Opvallend
waren de resten van een middeleeuws
doorgaand houtskelet. De muurstijlen ervan
staan op elkaar en de onderste stijlen
steunen op de verbrede richels van de
diepgaande kolommen. Van deze hout-
skeletconstructie is een stuk muurstijl met
korbeel en sleutelstuk behouden voor het
gemeentemuseum te Weesp. In het opgegra
ven gedeelte van het dormter moeten acht
van dergelijke muurstijlconstructies zijn
geweest, zodat de ruimte verdeeld was in
negen vakken. Vijf vakken in de kamer bij
de schouw, vier vakken in de andere kamer.
De vakken maten elk circa 2.15 m
(= 7 1/3 voet). Als het nog bestaande deel
van het dormter (dat de helft van de totale
lengte bezat) ook uit negen vakken bestond,
waren er dus 18 vakken van 7 1/3 voet
= 132 voet = elf roeden. De beide eindgevels
zijn bij deze berekening niet inbegrepen.
In het opgaande muurwerk van de verdie
ping, waar zich de slaapzaal moet hebben
bevonden, kon in de zuidwestelijke langs-

gevel een dichtgemetseld middeleeuws
venster worden ingemeten, waarvan de
sponning de oorspronkelijke aanwezigheid
van een glas in loodraam verraadde. Van
een dergelijk venster werd tijdens het
archeologisch onderzoek een loodstrip
teruggevonden. Het venster was volgens de
tekening circa 1.27 m (= 52 duim) hoog en
0.83 m (= 34 duim) breed. De muurdikte
bedroeg, zowel op de begane grond als op de
verdieping, ook in de eindgevel, circa 21 cm
(= 1 steens). De verdieping was ruim 2.60 m
hoog; dit moet in de kloostertijd ook al zo
geweest zijn. De begane grond was voor de
sloop nog geen 3 m hoog. Vanwege de vele
vloerophogingen, die in de loop der eeuwen
plaatsvonden, zal de oorspronkelijke hoogte
wat groter zijn geweest.
Voor de datering van de bouwtijd van het
dormter staan de volgende gegevens ter
beschikking: de ophogingslagen onder het
dormter dateren uit de 14e eeuw. Er zijn
daarin geen vondsten gedaan die beslist na
het jaar 1400 gedateerd moeten worden. De
bakstenen waaruit het dormter is opge
bouwd, meten 21x10/11x5/5,5 = 1150 cm3.
In het Hollandse kustgebied werden
bakstenen van dit formaat, voor zover
bekend, uitsluitend gebruikt in de periode
1400-1430, maar het is mogelijk dat dit
formaat in het Vechtgebied iets langer in
gebruik bleef. Een datering voor 1400 is
echter zeer onwaarschijnlijk. Zoals boven
vermeld werd, moet het Jonge Convent
tussen 1397 en 1428 zijn gesticht. Omdat er
geen reden is om aan te nemen dat het
dormter pas veel later is gebouwd, lijkt een
datering in de eerste helft van de 15e eeuw
het meest waarschijnlijk.
Van dergelijke kloostergebouwen zijn in het
gewest Holland slechts weinig resten
bewaard gebleven. Het is daarom te hopen
dat het nog overeind staande gedeelte van
het dormter aan de Middenstraat behouden
kan blijven.
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NOTEN

1) Deze en andere historische gegevens zijn,
voor zover niet anders vermeld, ontleend
aan: Koolbergen, H. van, 1980. Enige
aspecten van de middeleeuwse geschiedenis
van Weesp. Deel I: De topografische en
demografische ontwikkeling van Weesp in de
middeleeuwen. Eigen uitgave, Amsterdam.
84 pp.

2) Over dit onderzoek en eerdere waar
nemingen werd beknopt verslag gedaan in de
Archeologische Kronieken van Noord-
Holland over 1985,1987 en 1988 (onder
redactie van P.J. Woltering), verschenen in
het tijdschrift 'Holland’ van resp. 1986
(p. 301), 1988 (p. 305) en 1989 (p. 314). Ook
verscheen er een beknopte bijdrage over de
stadsarcheologie van Weesp van de hand van
ondergetekende in: Sarfatij, H. (red.), 1990.
Verborgen steden. Meulenhoff, Amsterdam,
p. 178.

3) Verbonden aan de Rijksdienst voor het
Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) te
Amersfoort.

4) H. Gijzen is reeds jaren samen met K. de
Vries actief als amateur-archeoloog in
Weesp. Veel van hun vondsten zijn in het
gemeentemuseum te bezichtigen.

5) Van de vondsten die door derden op het
terrein werden gedaan, kunnen genoemd
worden: een lakenloodje, afgestaan door een
onbekende en een groot gedeelte van een
testje van rood aardewerk uit de kloostertijd,
gevonden door K. Zondergeld uit Weesp.

6) Brood, H., 1979. De Weesper kloosters.
7) Hierbij werd hulp ondervonden van

H. Gijzen en K. de Vries.
8) Opgemerkt door H. Weenink te Weesp en

gemeld door W. Ruys van de gemeentelijke
Technische Dienst.

9) De belangrijkste gebouwen van een klooster
rond een kloosterhof, afgesloten van de
buitenwereld.

10) Verhoeff, J.M., 1982. De oude Nederlandse
maten en gewichten. P.J. Meertens Instituut,
Amsterdam, p. 86.

11) Verspreid door de gehele opgraving vonden
we, ook in de latere lagen, steeds enkele
fragmenten ’pingsdorf’.
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Een plankje voor pelgrimsinsignes
gevonden in Weesp
R.F.C. van der Lof

Voorwoord

Het Weesper plankje waarover het in dit
artikel gaat, munt niet uit door schoonheid
en lijkt in eerste instantie evenmin om
andere redenen speciale aandacht waard.
Het is voor een groot deel aan prof dr J .G .N.
Renaud, pionier op het terrein van de
middeleeuwse archeologie en de geschiede
nis van de materiële cultuur, te danken dat
nu al weer decennia lang bij zowel beroeps
als amateur-archeologen, kunsthistorici en
anderen toch ook belangstelling bestaat
voor schijnbaar onbeduidende voorwerpen
als een dergelijk plankje. Als oud-leerling
van prof Renaud draag ik daarom dit artikel
aan hem op naar aanleiding van zijn tachtig
ste verjaardag op 20 februari 1991.

Een vondst te Amsterdam

Bij de aanleg van de Amsterdamse metro
werd in 1973 in een vroegere bocht van de
Amstel, waar nu de Zwanenburgwal ligt,
een zeer bijzondere vondst gedaan. Het
betreft een grenehouten plankje van 14,3 x
7,9 cm, waarop twee pelgrimsinsignes waren
vastgespijkerd1*. Er is terecht veel aandacht
aan geschonken, zowel in de pers als op de
televisie, als ook in wetenschappelijke en
populair-wetenschappelijke tijdschriften2*.
Het plankje is rechthoekig, maar bovenaan
puntgevelvormig toegesneden. Het werd
ook puntgevelvormig uitgediept, waardoor
dankzij de resterende kaders (alleen aan de
onderkant werd geen opstaande rand
uitgespaard) een ondiepe nis ontstond. De
top van de nis is doorboord. Boven het gat is
een kruis ingekerfd. De uitvoering is
primitief en weinig afgewerkt. De insignes
waren in de nis bevestigd. Het geheel wordt
gedateerd op de tweede helft van de
vijftiende eeuw, stellig op grond van de

insignes en het vondstcomplex3’. Pelgrims
insignes met een houten plankje als achter
grond waren in 1973 al lang bekend, maar
alleen in de combinatie van één insigne op
een plankje. Zo’n klein plankje diende ter
versteviging van het kwetsbare insigne. Het
Amsterdamse plankje met zijn beide
insignes was echter door zijn grotere formaat
niet geschikt om op hoed of mantel van de
pelgrim, de gebruikelijke plaatsen, te
worden gedragen en wordt daarom, sinds
het artikel van Koster in 1974, beschouwd
als een stuk dat in of aan een huis of schip
heeft gehangen, al dan niet met een koordje
of kettinkj e door het gat. Koster noemde het
plankje een primitieve imitatie van een heel
klein retabel, waarbij de insignes niet slechts
een aandenken aan de pelgrimage vormden
of objecten voor vrome aanschouwing
waren, maar zeker ook, naar men geloofde,
heil zouden brengen en het kwade zouden
afweren. Het beschreven gebruik van
insignes op een groter plankje aan de wand
was tot 1973/74 onbekend4*. Omdat het werd
aangetroffen tussen allerlei andere voor
werpen, zal het hier vermoedelijk niet per
ongeluk in de Amstel zijn beland, maar er
bewust als vuilnis weggegooid zijn3*.

Vondsten te Leiden en Weesp

De Amsterdamse vondst was een unicum,
totdat twee nieuwe plankjes werden gevon
den. Over één daarvan is gepubliceerd,
namelijk het plankje uit een beerput op de
hoek Middelstegracht/Groenesteeg te
Leiden, aangetroffen in 1985 bij het bouwrijp
maken van het terrein6*. Dit waarschijnlijk
eikehouten, rechthoekige plankje van 28,5 x
12,5 cm7’ is bovenaan fraai versierd door drie
gekoppelde, opengewerkte spitsbogen en
(niet opengewerkte) zwikken. Onder deze
decoratie bevindt zich een rechthoekig.
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Plankje metpelgrimsinsignes, Amsterdamse
bodemvondst

minimaal uitgediept veld, waarvoor in dit
geval ook aan de onderkant een rand bleef
staan. Het uitgediepte vlak vertoont een
ingekerfd ruitenpatroon. Helemaal boven
aan het plankje is in het midden een ophang-
gat. Een tweede bevestigingsgat bevindt zich
onderaan in het midden. In tegenstelling tot
het Amsterdamse plankje is de uitvoering
van het Leidse plankje zeker niet primitief,
maar kunstig en verfijnd. In het vlak zijn
spijkers aanwezig. Het plankje wordt op
grond van begeleidende vondsten gedateerd
op de zestiende eeuw. Volgens Suurmond-
van Leeuwen maken spijkers en ophanggat
(zij bedoelde stellig: ophanggaten) het
waarschijnlijk dat het plankje heeft gediend

om pelgrimsinsignes op te spijkeren en
vervolgens ’als aandenken’ aan de muur te
hangen. Zij verwees ter verklaring van haar
vermoeden naar het Amsterdamse plankje
met zijn opgespijkerde insignes8'. Ook ik
veronderstel, dat het Leidse plankje een
dergelijke functie heeft vervuld, maar
attendeer er hierbij op, dat het, zoals
hierboven beschreven, dan niet alleen om
een aandenken ging, maar tevens om een
heil brengend en het kwade werend object.
Hoewel de vorm van het plankje uit Leiden
aanzienlijk verschilt van die van het plankje
uit Amsterdam, kan men met enige fantasie
misschien ook in het Leidse plankje iets van
een mini-retabel zien. Net als bij de Amster
damse vondst is ook in dit geval niet bekend,
om welke reden het voorwerp werd afge
dankt.
Bij het Weesper plankje gaat het om een
vondst van amateur-archeoloog H. Gijzen,
gedaan in 1979, dus nog vóór de Leidse
vondst, tijdens rioleringswerkzaamheden
Weesp op het punt waa de Kerkstraat
uitkomt op de Hoogstraat9'. Het plankje lag
onder een bakstenen fundament. Gijzen
schonk zijn vondst aan de amateur-archeo
loog H.J. Weening, die het plankje in
bruikleen gaf aan het Gemeentemuseum
van Weesp, waar het object tentoongesteld
ligt en waardoor mij deze vondst bekend
werd10'. Dit grenehouten plankje van 15,5 x
9,5 cm11' (dezelfde houtsoort en vrijwel
hetzelfde formaat als van de Amsterdamse
vondst) heeft in opzet dezelfde vorm als het
Amsterdamse plankje: rechthoekig, maar
boven puntgevelvormig toegesneden, in het
Weesper geval echter weinig symmetrisch.
Ook het plankje uit Weesp heeft bovenaan
een doorboring, maar in tegenstelling tot de
gaten in het Amsterdamse en Leidse plankje
zit het Weesper gat excentrisch. Het plankje
heeft geen andere bewerkingen ondergaan
en maakt een onafgewerkte indruk. Spijkers
of spijkergaatjes ontbreken. Vanwege de
stilistische overeenkomst met het Amster
damse plankje dateer ik het Weesper
exemplaar met enige voorzichtigheid op de
tweede helft van de vijftiende eeuw. De
vormverwantschap met het Amsterdamse
plankje maakt aannemelijk, dat de functie
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van het plankje uit Weesp gelijk was aan die
van de plankjes uit Amsterdam en Leiden.
De toelichting van Weenink bij het plankje
in het Weesper museum luidt: ’grenehout
insignes plankje, vorm van een nis. Deze
toeschrijving van functie lijkt ook mij juist.
Voor alle duidelijkheid voeg ik hieraan toe,
dat het hoogstwaarschijnlijk een plankje
voor aan de muur of scheepswand betreft,
niet voor op de kledij van de pelgrim. Het
Weesper plankje heeft echter zijn beoogde
functie nooit vervuld, want het vertoont
geen sporen van bevestiging van insignes.
De reden daarvan is mijns inziens, dat het
plankje waarschijnlijk niet voltooid was,
gezien het ontbreken van enige afwerking.
De vraag is dan, waarom het niet was
afgemaakt. Mogelijk heeft de maker het
plankje halverwege het vervaardigings-
proces weggegooid, omdat hij het ophanggat
niet netjes in het midden had geboord,
waardoor het plankje niet recht zou kunnen
hangen. Een ’misbaksel’ dus? Hoe dan ook,
ervan uitgaande dat het plankje in Weesp
inderdaad onvoltooid is, mag men aan
nemen, dat het daar ter stede is gemaakt,
wellicht in de buurt van de vindplaats. Het is
een raadsel hoe het plankje op zijn vindplaats
is beland. Omdat voornoemd fundament op
klei stond en geen ander houtwerk aanwezig
wasl2), mag niet worden gedacht aan
secundair gebruik van het plankje in een
houten fundering.

Conclusies

Zoals hier beschreven, zijn nu waarschijnlijk
slechts drie plankjes voor pelgrimsinsignes,
bedoeld voor ophanging aan de wand,
bekend. Dat zij alle binnen de grenzen van
het voormalige graafschap Holland werden
gevonden, berust vermoedelijk op toeval.
Twee typen kunnen worden onderscheiden:
het ene wordt gekenmerkt door een punt-
gevelvormige bovenkant (de plankjes te
Amsterdam en Weesp), het andere door een
geheel rechthoekige vorm (het plankje te
Leiden). Omdat de vijftiende en zestiende
eeuw zeer rijk aan pelgrimstochten waren, is
het niet vreemd, dat de tot nu toe bekende
plankjes in die tijd zijn gemaakt. Koster13*

Plankje gevonden te Weesp, waarschijnlijk voor
pelgrimsinsignes

meent, dat het Amsterdamse plankje
wegens zijn primitieve uitvoering zal zijn
vervaardigd door de pelgrim zelf. Dat zou
dan ook kunnen opgaan voor het Weesper
exemplaar. De opvallende vormverwant
schap van het Amsterdamse met het
Weesper plankje zou dan mijns inziens
kunnen worden verklaard uit een mode om
plankjes met deze functie een dergelijke
vorm te geven, zodat twee verschillende
makers (pelgrims) toch eenzelfde type
plankjes sneden. Het is echter eveneens
mogelijk, dat dit type plankjes niet door de
pelgrim zelf werd gemaakt en dat het ook
niet behoorde tot een algemene mode. maar
dat een eenvoudige houtsnijder deze
plankjes steeds in eenzelfde vorm vervaar
digde en verkocht. In het laatste geval zou
het Amsterdamse plankje afkomstig kunnen
zijn uit een werkplaats in het tamelijk dicht
bij Amsterdam gelegen Weesp. Hieruit zou
dan tevens de frappante formaat-overeen-
komst Amsterdam-Weesp kunnen worden
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verklaard en ook de houtsoort overeenkomst
Amsterdam-Weesp is dan niet toevallig.
Zeker het Leidse plankje lijkt mij vanwege
zijn verfijnde bewerking niet het produkt
van een pelgrim, maar van een kundige
houtsnijder, die plankjes voor de verkoop
maakte (of was de pelgrim-eigenaar van dit
plankje toevallig zelf een vaardige beroeps
houtsnijder?). Er zijn nog andere mogelijk
heden denkbaar, maar alleen wanneer meer
plankjes worden gevonden, zijn misschien
betrouwbare conclusies omtrent de vervaar
diging van deze plankjes te trekken. Voorals
nog is de in dit artikel aan de orde gestelde
soort plankjes zeldzaam.

NOTEN

1) Met dank aan drs J.M. Baart, stadsarcheo
loog van Amsterdam, voor het schenken van
de foto en het verstrekken van gegevens over
de fotograaf en de bewaarplaats van de
vondst in een brief d.d. 1-10-1990.

2) Ik vond de volgende publikaties waarin het
plankje voorkomt, in chronologische
volgorde: Kurt Koster, ’Ein spatmittelalter-
liches Blomberger Pilgerzeichen. Zu einem
Amsterdamer Bodenfund von 1973’,
Lippische Mitteilungen aus Geschichte und
Landeskunde 43 (1974), pp. 9-18; Jan Baart
e.a., Opgravingen in Amsterdam. 20 jaar
stadskernonderzoek, Amsterdam/Haarlem
1977, pp. 393-395; R.R. Datema, Pelgrims-
insignes in Nederlands bezit en Nederlandse
tekens in het buitenland 1250-1500, s.1. 1978,
pp. 58-59 en pi. XV (niet uitgegeven
doctoraalscriptie Kunstgeschiedenis;
exemplaar aanwezig in bibliotheek Rijks
dienst voor de Monumentenzorg, Zeist);
R.M. Kemperink, ’Amersfoortse pelgrims
tekens’, Flehite 12 (1980), nrs. 3/4, pp. 54-57,
i.c. pp. 55-56; W.H.Th. Knippenberg,
’Pelgrimsteken gevonden te ’s-Hertogen-
bosch’, Brabants Heem 36 (1984), nr. 2,
pp. 72-79, i.c. p. 76; Saskia de Bodt en Jos
Koldeweij, ’Museumaanwinsten. Middel
eeuwse pelgrimstekens’, Antiek 20 (1985),
nr. 4, pp. 240-244, i.c. p. 241; H. Suurmond-
van Leeuwen, ’Verslag over het jaar 1985’,
in: L. Barendregt en H. Suurmond-van
Leeuwen, red., Bodemonderzoek in Leiden
8, Leiden 1986, pp. 7-28, i.c. p. 15; R.M. van
Heeringen, A.M. Koldeweij en A.A.G.
Gaalman, Heiligen uit de modder; in Zeeland

gevonden pelgrimstekens, Utrecht/Zutphen
1987, p. 10 en 12. Een volgens Koster (o.c.,
p. 11, noot 11) door J.M. Baart in Spiegel
Historiael te publiceren artikel trof ik niet
aan, zodat ik aanneem, dat bedoeld artikel
nooit is verschenen.

3) Abusievelijk wordt bij Baart e.a., o.c., p. 392
een onderdeel van de tekst op het onderste
insigne weergegeven als: XPL. In werkelijk
heid namelijk staat daar in gotische minus
kels: x-pi, hetgeen, in tegenstelling tot XPL,
in extenso getranscribeerd ’Christi’ oplevert.
Vgl. Koster, o.c., p. 14 en Datema, o.c.,
p. 59. Overigens schreef Datema, p. 58,
foutief ’Zwanenburgweg’ in plaats van -wal.

4) Vgl. Koster, o.c., pp. 16-18 en Baart e.a.,
o. c.,p. 395. Koster zag ook in de vormgeving
van het plankje en de doorboring ervan op
slechts één punt aanwijzingen, dat het
Amsterdamse plankje niet op de uitrusting
van de pelgrim bevestigd kan zijn geweest,
maar ik acht deze twee argumenten voor een
gebruik in huis of schip niet erg sterk en
blijkbaar vonden Baart c.s. dat ook, want zij
vermeldden ze niet. Voor de goede orde zij
opgemerkt, dat Knippenbergs verwijzing
(o.c., p. 76) naar andere plankjes dan het
Amsterdamse, betrekking heeft op de kleine
plankjes met één insigne en dus niet op
soortgenoten van het Amsterdamse plankje.

5) Vgl. Koster, o.c., p. 12 en Baart e.a., o.c.,
p. 386 en 518.

6) Suurmond-van Leeuwen, o.c., p. 15.
7) Met dank aan dra T. Henry-Buitenhuis,

medewerkster Oudheidkundig Bodemonder
zoek Gemeente Leiden, voor het schenken
van de foto

8) Suurmonds verwijzing, De Bodt & Kolde
weij, o.c. betreffende, is wel enigszins slordig.

9) Met dank aan H. Gijzen voor informatie over
vindplaats en vondstomstandigheden via
mondelinge mededeling d.d. 12-3-1991
(vinder en vindplaats als vermeld in Antiek,
jan. 1991 bleken onjuist.

10) Weenink bond met touw een kaartje aan het
plankje vast met daarop de tekst: 'Kerkstr.
Weesp 1979 HW’.

11) Met dank aan dra A.J. Zondergeld-Hamer,
museumassistent Gemeentemuseum Weesp,
voor de geboden gelegenheid het plankje te
fotograferen en op te meten.

12) Mondelinge mededeling H. Gijzen d.d.
12-3-1991.

13) O.C.,p. 18.

Verscheen in enigszins gewijzigde vorm in
Antiek, 25stejrg. nr. 6, januari 1991, pp. 307-311.
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De vestingwerken van Weesp

R.J.W.J. Meijer

In de eerste helft van de twaalfde eeuw lag
rond de voorganger van de Laurentiuskerk
al een kleine nederzetting, die zich in de loop
van de dertiende eeuw ontwikkelde tot het
bestuurlijk en kerkelijk centrum van het
gebied tussen de Bijlmer-, de Horster- en de
Naardermeer. Mede door de ligging op de
grens van het graafschap Holland werd het
van belang de plaats te versterken.
Omstreeks 1350 moet begonnen zijn met de
aanleg van wallen en een gracht aan de
landzijde. Waar Weesp door natuurlijk
water werd begrensd (Vecht, Smal Weesp),
was in het begin de behoefte aan een
versterking minder. De wallen zullen
waarschijnlijk van aarde zijn geweest,
versterkt door houten staketsels en doornige
hagen.
In 1355 kreeg Weesp stadsrechten. Blijkens
bewaard gebleven rekeningen werd in 1373
nog stevig gewerkt aan versterkingen en
poorten. Vier j aar later bestonden er in ieder
geval twee stenen poorten, te weten de
Geynpoort op de hoek van de (huidige
Oude) gracht en het Smal Weesp en de
Klinketpoort op de hoek van de Hoogstraat
en de Vecht (bij het huidige politiebureau),
terwijl er misschien ook al een derde poort
was, de Muiderpoort, op de hoek van het
Smal Weesp en de Vecht.
In die tijd moet ook de bouw zijn aangevan
gen van een muur met enkele rondelen11
langs de Vecht, want in 1408 bevond zich in
het rondeel ter hoogte van de Kerkstraat het
toenmalige stadhuis.
Hertog Albrecht gaf op 7 december 1401 aan
de poorters het recht hun stad beter te
stercken en te bevesten en de stadsvrijheid te
vergroten, waarschijnlijk ten gevolge van
het feit dat Weesp herhaaldelijk te lijden had
van de legers van de bisschop van Utrecht.
Zo zien we dat ook de aarden wal langs de
gracht (Oude Gracht) wordt vervangen door

Plattegrond van Weesp, Jacob van Deventer, ca.
1560

een stenen muur met rondelen, hetgeen
bevestigd wordt door het feit dat in 1458 de
kloosterzusters van het Oude Convent
verplicht werden de muur voor zover die aan
hun klooster grensde voor eigen rekening te
onderhouden. In 1507 werd Weesp veroverd
door de Geldersen, waarna volgens W. van
Gouthoven de stad met steenen mueren werd
omcingelt en weder herboul2\
De vorm die de stad toen kreeg, is bekend
van een schildering die Cornelis Anthonisz
vervaardigde in 1551 en die in de brand van
1968 verloren ging. Op een copie is ook een
vierde poort afgebeeld vlakbij de Klinket
poort, toegang gevend tot de brug over de
Vecht, die veel zuidelijker lag dan thans.
De drie eerder vermelde poorten waren
versterkt met ronde of halfronde torens, de
’brugpoort’ daarentegen was van een zeer
eenvoudig type. In tijd van vijandelijke
bedreiging werd zo’n houten brug afgebro
ken. Met bootjes de rivier oversteken zou
een hachelijke onderneming zijn door de
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beschietingen vanaf de muren en de ron
delen.
Door de verbetering van het geschut
ontstond de noodzaak de stenen muren met
de kwetsbare rondelen te vervangen. Alom
in den lande ziet men dan ook vanaf het
midden van de zestiende eeuw, dat er vóór
of -  waar ruimte was -  achter de muren
zandlichamen werden opgeworpen. Torens
en rondelen werden vervangen door
bastions3', die enerzijds minder kwetsbaar
waren voor vijandelijk vuur en anderzijds
het aantal dode hoeken voor eigen geschut
verminderden.
Het stadsbestuur van Weesp ontwikkelde
ook plannen om de stad aan de landzijde te
voorzien van een nieuwe wal; dit plan is te
zien op een kaart van Lucas Jansz Sinck uit

1613. Het is wel verbazingwekkend dat er
aan de overzijde van de Vecht geen enkele
versterking is getekend. Dit plan is echter in
deze vorm niet tot uitvoering gebracht: op
een kaart van Boxhorn, die de situatie van
circa 1632 uitbeeldt, is de oude situatie nog
onveranderd. Dat is nog steeds zo in 1649en
1657 getuige de kaarten respectievelijk van
Blaeu en Janssonius.
Bewust van de groeiende Franse dreiging
vroeg de stadsregering in 1665 wederom de
stad beter te mogen versterken. In hun
vergadering van 8 februari 1666 besloten de
Staten van Holland niet alleen Weesp, maar
oock alle andere Frontieren deser Provincie
in genoeghsame staet van defensie te brengen.
Gedreven door geldgebrek besloot men
slechts Naarden, Woerden, Schoonhoven en

Plattegrond uit het kaartboek van Boxhoorn, toestand 1632, ca. 1650
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Vestingplan uit 1672?, in 1673 gewijzigd uitgevoerd

Oudewater van verbeterde vestingwerken te
voorzien. De invloed van Amsterdam, dat
de aanslag van Prins Willem 111 in 1650 nog
niet was vergeten, zal niet vreemd zijn
geweest aan het feit dat Weesp niet werd
versterkt en de plannen voor Haarlem
werden uitgesteld.
Onder druk van de Franse inval in 1672 gaf
Amsterdam haar verzet op en stemde in met
de modernisering van de vestingwerken van
Naarden en Weesp. Voor Weesp resulteerde
dat in een plan met een aarden wal en acht
bastions; na de tussenkomst van Willem III
is dit plan vervangen door een dat er sterk op
leek en van de hand was van ingenieur Bos.
Met de uitwerking daarvan werd in 1674
begonnen door het graven van een buiten
gracht ten oosten van de huidige Ossen
markt. Vreemd genoeg is in een toelichting
op een vestingplattegrond uit 1673 van
Lambert van den Bosch sprake van sware
wallen, diepe grachten en seer schoone

Contrescarpen en seven Royale Bolwerken,
hoewel er acht bastions waren afgebeeld.
Daarbij komt dat op de stadsplattegronden
van F. de Mutzert Aertsz (1754) en J.O.
Husly (1772) slechts vier bastions zijn
afgebeeld, namelijk de thans nog bestaande
bastions: Bakkerschans, Nieuw Achtkant,
Rooseboom en Draaierschans. Op de plek
van de overige geprojecteerde bolwerken
lagen Thuynen, Gronden en Erven, Speel-
huijsen en verdere Betimmeringen.
Blijkens laatstgenoemde plattegronden is de
stad aan de westzijde uitgebreid en is de
stadsmuur langs de Oude Gracht verdwe
nen. Op de bastions verschenen al gauw
molens met de namen van die bastions.
De toelichting uit 1673 was inderdaad te
optimistisch: het westfront is nooit aange
legd, wellicht door de slappe grond waarvan
de bouwers na 1674 al veel hinder ondervon
den. Het oorspronkelijke ontwerp gaf aan
het zogenaamde ’ ’s-Gravelandse front’ aan
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de overzijde van de Vecht (Bakkerschans-
Nieuw Achtkant) een fraai voorbeeld van
het Oud Hollands Stelsel met een vóór de
hoofdwal gelegen lage ’voorwal’ of ’fausse
braye’, zodat van twee niveaus vuur gegeven
kon worden; bij het aan de zuidzijde van de
stad gelegen front (Rooseboom-Draaier-
schans) ontbrak de voorwal.
Op enige tekeningen uit de eerste helft van
de 18e eeuw is echter ook geen onderwal aan
het ’s-Gravelandse front afgebeeld, zodat
betwijfeld kan worden of deze voorwal er
ooit is geweest.
Na de modernisering van de vestingwerken
werd er zo’n 175 jaar niets meer aan gedaan,
behoudens wat summier onderhoud en de
aanleg van een traverse4' ten zuiden van het
Smal Weesp.
Het wekt daarom bewondering dat Weesp in
1787 toch een aanval van de Pruissische
troepen wist af te slaan; tot verdere strijd
kwam het daarna niet meer daar de stad
capituleerde, nadat Amsterdam om een
wapenstilstand vroeg.
In 1799 werd door de Fransen aan de
zuidzijde van het Smal Weesp ter verbetering
van genoemde traverse een aarden batterij,
de Roskam genoemd, aangelegd ongeveer
op de plaats van de huidige Prins Bernhard-
laan. Doel van deze batterij was de bescher
ming van de westzijde van Weesp dat daar
immers geen muren of wallen had en de
bestrijking van het gebied tussen de stad en
’t Gein.
Na de Franse overheersing begon men met
de aanleg van de Nieuwe Hollandse Water
linie, die in vergelijking met de vorige
uitgebreider en beter beheersbare inundaties
moest krijgen. Tevens werden forten en
batterijen ontworpen om de kwetsbare
sluizen te beschermen en toegangswegen te
bestrijken.
Na de Belgische opstand werden de werk
zaamheden voortvarend voortgezet: de
meeste verdedigingswerken kregen bomvrije
wachthuizen en torenforten. Deze toren
forten (zie bijvoorbeeld ook Muiden en fort
Uitermeer) maten doorgaans zo’n 35 meter
in doorsnee, waren van zwaar metselwerk
opgetrokken en telden twee of drie verdie
pingen, waarvan de bovenste boven de

(stads-)omwalling uitstak. Zo kreeg Weesp,
dat vanaf 25 januari 1854 tot de Nieuwe
Hollandse Waterlinie behoorde, in de jaren
1859-1861 zijn fort aan de Ossenmarkt.
Om het fort werd een gracht gegraven en op
het bovenvlak stond een geschutsbatterij.
Ook werden in 1860 de courtines5' en de
bastions verzwaard.
In deze tijd werd het getrokken geschut
ontwikkeld, dat wil zeggen dat de binnen
zijde van de geschutsloop werd voorzien van
groeven waardoor de kogel een draaiende
beweging kreeg en met grotere kracht en
nauwkeurigheid zijn doel trof.
Proeven wezen uit dat de dikke muren van
de (net gebouwde) torenforten daar niet
tegen bestand waren. Daarom werd ook in
Weesp in 1876 de gracht rond het torenfort
vervangen door een aarden wal aan de
oostzijde van het fort, die werd echter niet
direct tegen het fort aangelegd, zodat een
gang, een contrescarpgallerij, ontstond. Om
te verhinderen dat de contrescarpmuur door
het gewicht van de aarden wal tegen het fort
zou worden gedrukt, werden negentien
steunbogen gebouwd waarvan de sporen
nog duidelijk zichtbaar zijn.
Op de bastions Bakkerschans en Roose-
boom werden remises6' met ondergelegen
buskruitmagazijn en projectielenvulplaats
gebouwd. Op het bastion Draaierschans na
werden de bastions ook voorzien van
traversen46 en barbetten7', terwijl het
bastion Nieuw Achtkant werd voorzien van
een, toen nog, met aarde overdekte wacht
ruimte.
Op 30 mei 1892 meldde de Minister van
Oorlog dat de vesting Weesp tot de sector
Ouderkerk van de Stelling van Amsterdam
zou behoren. Bij Koninklijk Besluit van 26
april 1923 werd de batterij de Roskam
opgeheven.
Vlak voor de Tweede Wereldoorlog werden
om de stad en op het bastion Nieuw Acht
kant nog bunkers geplaatst van het type
’pyramide’, die slechts als schuilplaats voor
soldaten dienden.
In 1947 werd de naam ’Vesting Weesp’
gewijzigd in 'Wal van Weesp’ en bij Konink
lijk Besluit van 19 augustus 1959 werd
Weesp als vestingstad opgeheven.
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NOTEN

1) Rondeel: rond buitenwerk aan een wal.
2) d’Oude chronycke en historie van Holland,

Dordrecht 1620.

3) Bastion: meerhoekige uitbouw aan een wal.
4) Traverse:

a) lichte borstwering;
b) dwars op de borstwering liggende aarden
wal tot dekking tegen mogelijk zijwaarts
invallende schoten, scherfwerking of uiteen
spattend naast opgesteld geschut.

5) Courtine: de wal tussen twee bastions.
6) Remise: overdekte, bomvrije schuilplaats

voor geschut.
7) Barbetten: ophogingen achter de borstwering

op de wal waarop geschut kon worden
opgesteld om beter vuur uit te kunnen
brengen.
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Het Weesper Zandpad in de zeventiende
en achttiende eeuw
I.H.M. Kemperman-Wilke

In de eerste helft van de zeventiende eeuw
steeg de economische bedrijvigheid. Van
oudsher was het water in Holland in gebruik
als middel van transport. Toen men dan ook
uitzag naar een vergroting van de transport
mogelijkheden was er niets natuurlijker dan
het verbeteren van de waterwegen. Hiertoe
werden bestaande waterwegen met elkaar
verbonden door nieuw gegraven vaarten.
Het vervoer van personen werd verbeterd
doordat er een stelsel van beurtveren
ontstond. De veerschuiten waren voor
passagiers comfortabel, goedkoop en
zorgden ervoor dat men op een vaste tijd en
vanaf een vaste vertrekplaats naar een
andere stad kon reizen. Om te voorkomen
dat men afhankelijk was van de wind,
werden deze schepen voortgetrokken door
paarden en werden zo tot ’trekschuiten’.
Langs de vaarten kwamen jaagpaden voor
de trekpaarden. Allengs werden deze paden
uitgebreid met een voetpad of wagenweg.

Amsterdam maakte in deze jaren een zeer
snelle groei door. Een goed (vaar)wegennet
was dan ook van belang. In 1631 was de
eerste gegraven verbinding gereed gekomen:
de vaart tussen Amsterdam en Haarlem.
Ten zuidoosten van Amsterdam liep een van
de oudste vaarroutes, de zogenaamde
’Keulsevaart’, de vaarverbinding van
Amsterdam via de Vecht met Utrecht en zo
verder naar Keulen. Het eerste gedeelte van
de route werd dan gevormd door het Almere
(later Flevomeer-Zuiderzee), waarna de
Vecht bij Muiden opgevaren werd. Deze
tocht ’buitenom’ was natuurlijk niet zonder
gevaar en men zocht naar een vaarweg
binnendoor. Een goede verbinding met de
steden ten zuidoosten van Amsterdam was
ook uit militair oogpunt van belang. Weesp
en Naarden fungeerden immers als voor
posten bij een eventuele Spaanse aanval op

Amsterdam. Ook de Weesper bestuurders
zagen zeker het belang van een goede
waterverbinding. De Weesper bierbrouwe
rijen en jeneverstokerijen waren voor hun
afzet op de grote stad aangewezen. Alle
belangen bijeengevoegd maakten dat zowel
Amsterdam als Weesp reikhalzend uitkeken
naar een goede verbinding 'binnendoor’. In
de jaren twintig van de zeventiende eeuw
ontstonden goede mogelijkheden voor deze
route. De inpoldering van de Bijlmermeer
vond plaats rond 1626 en de droogmaking
van de Diemer- of Watergraafsmeer was
circa 1630 gereed. Rond de beide droogge
vallen meren lagen ringvaarten, die als
trekvaart werden ingericht, de zogenaamde
Weespertrekvaart. De hele Weespertrek-
vaart bestond toen uit de volgende route:
Amsterdam, aansluiting van de Amstel op
de Weespertrekvaart ter hoogte van de
zogenaamde 'Omval’, zuidoostelijk over de
ringvaart van de Watergraafsmeer naar
Diemerbrug en via het oostelijk gedeelte van
de Bijlmerringvaart naar de Gaasp en de
Geinbrug. Het laatste gedeelte bestond dan
uit het Smal Weesp. Zo was de vaarweg in
principe gereed voor het instellen van een
trekschuitenveer. Het enige dat men nog te
doen had, was het maken van een trekpad
langs de gehele route, een ’zandpad’.

De aanleg van het Zandpad

Gedurende de eerste helft van de jaren
dertig was er overleg tussen Amsterdam en
Weesp. In 1637 verzocht men bij de Staten
van Holland om octrooi. Dit werd op 15
oktober van dat jaar verleend en behelsde de
volgende zaken: vergunning tot het maken
van een trek- en voetpad, toestemming in
het afbreken van huizen en vergraven van
landerijen ten behoeve van dit voetpad, het
verbeteren en eventueel verkorten van de
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Het zandpad bij Weesp met herberg de Roskam, Gerrit Lamberts 1817

vaarweg en vergunning tot het heffen van
een watertol. Dit alles onder het motto ’tot
gherief van de reysende luyden'. De
opbrengst van de watertol of gabelle was
voor de helft voor Weesp en voor de andere
helft voor Amsterdam. Men moest de weg
voor gezamenlijke rekening aanleggen en
onderhouden. In juni 1638 werden de zaken
groots aangepakt. De vaart Amsterdam-
Weesp werd overal uitgediept. Tussen
Diemerbrug en de Bijlmermeer werd het
traject zelfs afgedamd, zodat er met de schop
gegraven kon worden tot een diepte van zes
voet, circa 1 meter 80. Het werk moest in
twee maanden geklaard worden. Langs de
vaart werd het Zandpad aangelegd, hoewel
nog niet overal even breed. Er kwamen twee
bruggen: de Bijlmerbrug bij het begin van de
Bijlmermeer en de Hulksbrug ter hoogte van
de overgang Bijlmermeer-Gaasp.
Men sprak in deze tijd ook over een uit
breiding van het Zandpad met een gedeelte
Weesp-’s-Graveland, speciaal vanwege de
buitenplaatsen die hier door Amsterdam

mers werden gebouwd. Aanleg van dit
zogenaamde ’Zandpad’ naar ’t Harde werd
echter nog even uitgesteld.

Muiden, Naarden en de erfgooiers

Een apart verhaal vormt in deze tijd de
houding van Muiden, Naarden en de
erfgooiers ten opzichte van het Weesper
Zandpad. Tegen het octrooi van 1637
schijnen Naarden en de erfgooiers geprotes
teerd te hebben. Toen duidelijk werd dat het
Zandpad Weesp-’s-Graveland zou worden
aangelegd, heeft Naarden in januari 1638
met Weesp overlegd over een te graven
vaart Weesp-Naarden. Men vreesde de
concurrentie van de verbinding Amsterdam-
Weesp-’s-Graveland. Tot een besluit kwam
het echter niet, daar Weesp eerst de aanleg
van het Zandpad naar Amsterdam wilde
voltooien. Financieel kon de stad niet meer
dragen, zo vond men. Bovendien wilde
Weesp geen nieuw kanaal graven, maar
gebruik maken van de bestaande wateren.
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Het mislukken van de onderhandelingen
leidde tot een voor Weesp nadelige situatie:
het overleg Naarden-Muiden-Amsterdam
met als doel te komen tot de aanleg van een
tweede trekvaart en Zandpad. Op 25
oktober 1640 resulteerde dit in een octrooi
van de Hollandse Staten, waardoor de drie
steden konden beginnen met de aanleg van
de Muidertrekvaart. De Weespertrekvaart
en de Muidertrekvaart gingen gezamenlijk
de vaart en het Zandpad van Amsterdam tot
aan de Diemerbrug gebruiken. Daar deze
vaart en het Zandpad al waren uitgediept en
aangelegd door Amsterdam en Weesp
werden Naarden en Muiden verplicht om
aan Weesp hiervoor een vergoeding te
betalen.

Het beurtveer Weesp-Amsterdam vice versa

Het beurtveer ging officieel van start op
1 juni 1639. De vaart was inmiddels op de
juiste diepte en langs de route lag een
jaagpad voor de trekpaarden. Het veer bezat
het monopolie voor het vervoer van per
sonen. De vaartijd Weesp-Amsterdam was
ruim twee uur. In de loop van de zeventiende
en achttiende eeuw varieerde het aantal
veerschuiten van 4-6 per dag. In Amsterdam
legde men aan bij de Turfmarkt en in Weesp
aan het Binnenveer.
De schippers van de schuiten werden
aangesteld door de stadsbesturen van
Amsterdam en Weesp. Zij waren er voor
verantwoordelijk dat de passagiers voor hun
passage en voor de watertol of gabelle
betaalden. Het tarief Weesp-Amsterdam
bedroeg voor een passagier ruim 5 stuivers.
Hiervan vormde het passagegeld circa
3 stuivers en de tol 2 stuivers. De opbrengst
van het tolgeld werd door de schippers
regelmatig afgedragen aan de inner. Deze
kreeg ook vrijwel dagelijks een lijst van
passagiers. Uit deze opgaven blijken ook de
aantallen passagiers. Aan het eind van de
zeventiende eeuw waren dit er ongeveer
11.000 tot 14.000 perjaar. Het aantal
passagiers was afhankelijk van de situatie in
de wintermaanden. Bij het dichtvriezen van
de vaart werd er door de beurtschepen niet
gevaren. Als het even kon, ging wel de grote

Weesper vrachtschuit ’s morgens van het
Binnenveer in Weesp naar Amsterdam.
In Amsterdam had deze schuit zijn ligplaats
bij de Beurs op ’t Rokin. ’s Middags vertrok
men van daar dan weer naar Weesp. Voor
dit schip en voor de Amsterdamse water
schuiten, die in Weesp Vechtwater innamen
voor de Amsterdamse bierbrouwerijen,
werd bij ijs ook wel de Ijsbreker ingezet.
In de loop van de zeventiende en achttiende
eeuw experimenteerde men met de manier
van innen van de watertol. In het begin werd
de gabelle aan stedelijke functionarissen
afgedragen, later werd de tol verpacht.

De landtol op het Zandpad

Oorspronkelijk was er geen tolgeld verschul
digd door gebruikers van het Zandpad naast
de vaart. Toen echter rond 1650 dit trekpad
tot een echte wagenweg was geworden door
het op breedte brengen van het gedeelte
langs de Gaasp, werd wel een tol ingesteld.
Tot circa 1680 moest deze tol betaald
worden aan het tolhek bij de Diemerbrug.
In dat jaar werd een tolhek en een tolhuis
gemaakt bij (van Amsterdam uit gezien) het
begin van de Bijlmerringdijk. Dit werd het
Weesper tolhek genoemd. In het jaar 1787
was hier een militaire batterij en werd hier
druk geschoten door de Pruisen. De kogels
waren nog veel later te zien in het huis van de
tollenaar. De landtol werd vanaf 1679
verpacht aan de meest biedende. Zoals
hierna zal blijken, waren deze pachters
financieel gezien geen kleine jongens.

Het Zandpad naar ’t Harde en de Hinderdam

Zoals al eerder werd vermeld, kwam dit
gedeelte van het Weesper Zandpad pas later
aan bod. Op 14 januari 1650 sloten Amster
dam en Weesp een accoord over het
onderhoud van deze weg. Het betrof hier
de volgende route: Weesp-Ossenmarkt-
’s-Gravelandseweg-Uitermeer-Broeckdijk-
Loodijk-’s-Graveland (ook wel 't Harde
genoemd). Bij Uitermeer was dan nog een
aftakking van het Zandpad naar de Hinder
dam. Het onderhoud van deze weg en van de
’s-Gravelandse vaart naast deze weg was
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Hef tolhuis bij de Ossenmarkt uit 1732

echtereen kostbare zaak. In 1675 verkregen
Weesp en Amsterdam het octrooi om tol te
heffen ter bestrijding van de onderhouds
kosten. Ook hier bestond de tol uit een
watertol en een landtol. De watertol werd
geïnd aan het begin of aan het eind van het
Zandpad. Voor Weesp was dit bij de Lange
Vechtbrug. In 1732 kwam hiervoor een
tolhuis aan de Ossenmarkt gereed. De
landtol werd geïnd aan een tolhek bij
Ankeveen. De vaart werd in de achttiende
eeuw gebruikt door schippers uit ’s-Grave-
land, Loosdrecht en Hilversum, zoals blijkt
uit een request van 1758, waarbij deze
verzoeken de vaart uit te diepen. Ook de
eigenaars van de ’s-Gravelandse buitenplaat
sen bevoeren natuurlijk deze route.

Het beheer van het Zandpad

Het Zandpad werd beheerd door de
zogenaamde Commissarissen van het
Zandpad, afgevaardigden uit het Amster
damse en Weesper stadsbestuur. Zij hielden
toezicht op het onderhoud van het Zandpad

(waarbij heel wat zand te pas kwam van de
Hilversumse heide) en op het regelmatig
uitdiepen van de Weespertrekvaart met
zogenaamde moddermolens.
Extra kosten ontstonden in tijd van oorlog
als er geïnundeerd werd (1672) of bij
dijkdoorbraken (1651 de Diemermeer, 1702
de Bijlmermeer). De pachters van de tollen
vroegen in dergelijke gevallen ook direct om
een vermindering van hun pachtsom. De
bruggen moesten regelmatig vernieuwd
worden. Aan de inkomstenkant stond de
opbrengst van de tollen. De tollen aan het
Zandpad naar ’s-Graveland en de Hinder
dam lijken in de zeventiende en achttiende
eeuw nauwelijks genoeg op te brengen om
het onderhoud te betalen. Het verpachten
van de land- en watertol op het traject
Weesp-Amsterdam was een heel andere
zaak. Het lijkt de moeite waard om de
winsten in deze sector eens aan een grondig
onderzoek te onderwerpen. Vooral met de
verpachting van het Weesper tolhek waren
in de achttiende eeuw grote bedragen
gemoeid: 5000 tot 13000 gulden per jaar.
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Het zandpad langs de Vecht bij de ’s-Gravelandseweg
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Een kleine steekproef laat zien dat er in deze
eeuw ruime winsten werden gemaakt. Voor
Weesp betekende dit een batig saldo per jaar
van 2000 tot 4500 gulden!

De geschiedenis van het Weesper Zandpad
is met dit artikel nog lang niet geschreven.
Het zou mooi zijn als het overvloedige
archief van het Zandpad anderen inspireerde
tot een uitgebreider onderzoek. Een
historisch onderzoek naar alle Zandpad-
archieven, zowel in Weesp, Amsterdam,
Naarden en Muiden vormt naar ik hoop een
uitdaging voor komende onderzoekers.
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De verdwenen joodse gemeenschap van
Weesp
Dick van Zomeren

De enkele jaren geleden gerestaureerde
synagoge aan de Nieuwstraat te Weesp is het
duidelijkste bewijs dat de stad Weesp ooit
een bescheiden, maar bloeiende joodse
gemeenschap bezat. Nog geen honderd
meter van die synagoge, in de Sleutelsteeg,
is nog een bewijs te vinden van vroeger joods
leven in Weesp.
In de muur naast de voordeur van de
vroegere voorzanger, een echte rabbijn
hebben de Weesper joden nooit gehad, zit
nog altijd een gedenksteen met daarop het
jaartal van de ingebruikneming van de
woning. In de steen staan twee jaartallen
gebeiteld: 1878, het jaartal volgens de
algemeen gebruikelijke telling en 5638, naar
de joodse jaartelling.
Dat jaar kan gezien worden als het hoogte
punt in de groei en bloei van de joodse
gemeenschap, want omstreeks 1875 telde de
joodse gemeenschap, Weesp plus de kleine
omliggende plaatsen, circa 180 leden.
Daarna zou dat aantal tot 1940 voortdurend
dalen en de tweede wereldoorlog maakte
definitief een einde aan de joodse gemeen
schap in Weesp.

De eerste synagoge

Al vanaf omstreeks 1700 hebben er joden in
Weesp gewoond. Dat valt af te leiden uit het
feit dat de burgemeester in 1747 Judel
Jacobs bij zich roept. Deze Jacobs is sinds
oktober 1744 beheerder of eigenaar van de
pjaatselijke Bank van Lening, maar werpt
zich ook op als religieus leider van de joodse
gemeenschap in Weesp. Dat zint een joodse
medeburger niet en deze vraagt de burge
meester er bij Judel Jacobs op aan te dringen
dat deze zich onderwerpt aan de regels en
wetten van de rabbi te Amsterdam. Hoe dat
afloopt is niet meer te achterhalen.
In 1758 verhuist Judel Jacobs met bank en al

naar de Hoogstraat en trekt in het pand dat
nu huisnummer 19 heeft. Twaalf jaar later,
in 1770, wordt Jacobs opgevolgd door
Salomon Abraham Cohen, mogelijk zijn
schoonzoon. Deze kennelijk niet onbemid
delde Salomon Cohen heeft in 1774 voor de
godsdienstoefeningen een gebouwtje aan de
Middenstraat gekocht. Dat pand staat recht
achter het huis aan de Hoogstraat, waar zich
later zijn schoonvader vestigt.
Het gebouwtje aan de korte Middenstraat,
recht tegenover de Dirk Marcussteeg, kan
beschouwd worden als de eerste Weesper
synagoge. Ondanks het feit dat het pand niet
groter was dan 25 vierkante meter, ofwel een
oppervlak had van ’37 ellen’. Enkele
decennia later, in 1802, beschikte de joodse
gemeenschap te Weesp ook al over een
eigen godsdienstschooltje, aan de Nieuw
straat, vlakbij het Grote Plein.
Dat dit alles aan het licht gekomen is, is de
verdienste van mevrouw I. Kemperman,
gemeentearchivaris van de stad. Zij heeft
dat stukje joodse geschiedenis te Weesp in
1985 onthuld in het blad van de lokale
Historische Kring.
Hoeveel joodse inwoners de stad bij de
ingebruikneming van de eerste synagoge
telde, is niet te zeggen, maar het moeten er
minstens enige tientallen zijn geweest. Er
werd namelijk pas een godsdienstoefening
gehouden als er minimaal tien mannelijke en
kerkelijk meerderjarige joden bijeen
konden zijn, jongens die dus Bar Mitswa
waren geworden. De gezinnen bestonden
voornamelijk uit Hoogduitse joden, oor
spronkelijk afkomstig uit Oost- en Midden-
Europa. Tot die joodse gezinnen uit het
begin van de achttiende eeuw behoorde ook
de familie Vleeschhouwer, waarvan één
nakomeling door onder te duiken de tweede
wereldoorlog overleefde en nu nog in Weesp
woont.
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Aan de Franse bezetting danken we het
eerste betrouwbare cijfer over de joodse
gemeenschap van Weesp. Op last van de
Franse overheersers werd in 1809 in het
gehele land een officiële volkstelling
gehouden. Tot dat tijdstip werden geboorten
en overlijden niet van gemeentewege
bijgehouden, ze werden alleen in kerkelijke
boeken opgetekend. Uit die eerste volks
telling bleek dat de stad Weesp onderdak
bood aan 104 Floogduitse joden.
Kennelijk leidde de gemeenschap een
bloeiend bestaan, want de in 1774 in gebruik
genomen sjoel aan de Middenstraat werd te
klein. Bovendien leerde een inspectie door
twee ambachtslieden (waaronder metselaar
Jasper Vree) dat het gebouwtje in 1831 te
bouwvallig was geworden en instortings
gevaar dreigde. Dat wordt nog erger als
enkele jaren later een oliemolen in een
aangrenzende zeepziederij, op de hoek van
het Waagplein en de Korte Middenstraat, de
bouwvallige synagoge doet schudden op zijn
grondvesten. De oorspronkelijke geld
schieter, Salomon Cohen, maakte dat
allemaal niet meer mee. Hij stierf in 1828.
Wanneer klachten over de buren van de
synagoge in 1836 in de openbaarheid
komen, gloort er al hoop voor de joodse
gemeenschap. Het kerkbestuur is er drie
jaar eerder al in geslaagd aan de Nieuwstraat
'een huis en erve met de daaraan grenzende
twee woningen’ te kopen. Vervolgens
maakte een comité van aanbeveling zich op
om op die plek, op 100 meter afstand van de
eerste synagoge, een nieuwe ’sjoel’ te
bouwen. Die benaming is een verbastering
van het Duitse Schule, omdat een synagoge
in joodse kring werd beschouwd als een
plaats om te leren.
Om gelden in te zamelen voor die eerste als
zodanig te bouwen synagoge werd een
comité geformeerd waarvan sommige leden
namen droegen die tot aan de tweede
wereldoorlog een bekende klank in Weesp
hadden: De Vries, Vleeschhouwer en
Wonder. De inzameling leverde voldoende
geld en volgens het kadaster in Amsterdam
werd op 13 september 1839 de benodigde
grond aan de Nieuwstraat, dan in het bezit
van schoolmeester Cornelis Terwogt,

gekocht door de joodse gemeente. Merk
waardig is dat volgens de bewijzen in het
gemeentearchief het kerkbestuur al in 1833
de op die plek staande huizen kocht, maar
blijkens het kadaster, pas zes jaar later de
grond waar die panden op stonden.

De tweede synagoge

Nog geen jaar na de aankoop van de grond
was de bouw van de synagoge een feit. Aan
de Nieuwstraat werd in 1840 de laatste hand
gelegd aan een nieuw gebouw, met een
balkon vanwaar de vrouwen de dienst
konden volgen en een naast de sjoel gelegen
woonhuis.
Op vrijdag 30 oktober 1840 (3 Cheschwan
5601 volgens de joodse jaartelling) werd het
gebouw officieel ingewijd. Daarbij werd
door Gabriel J. Polak te Amsterdam een
'Orde van plechtige inwijding van de
synagoge der Gemeente Weesp’ opgesteld,
nu nog te bewonderen in de synagoge van
Bussum. Dezelfde Polak hield de inwijdings
rede, terwijl opperrabbijn Berenstein uit
Amsterdam de predikatie verzorgde.
Als voorzanger fungeerde de heer S. Frijda
uit Amsterdam. Voor Weesper joden was
kennelijk geen prominente openingsrol
weggelegd, maar gelukkig werd het gemeen
tebestuur wel dank gebracht, omdat men de
bouw, mede met hulp van rijk en provincie,
mogelijk had gemaakt.
Een jaar na de opening in 1840 van de
synagoge die nu nog te zien is, schreef W.J.
Berlijn uit Amsterdam een 'Uitboezeming
ter gelegenheid van de Inwijding der nieuwe
Israëlitische Kerk te Weesp’. Het origineel
hangt ingelijst en wel ook aan de wand van
de synagoge te Bussum.
De Ontboezeming betreft vijf coupletten
van elk zes regels, waarin de naam Weesp
welgeteld precies één keer voorkomt, in de
eerste regel:
Juicht! Juicht. O Weesp! met jubeltoon,
een parel hecht zich aan uw kroon!
De blijdschap over de nieuwe synagoge
beperkte zich niet tot de stad Weesp, want
het gebouw dat ruim een eeuw het centrum
van het joodse leven in de stad zou vormen,
was een zogenaamde ringsynagoge. Dat wil
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zeggen dat het ook als kerkgebouw diende
voor de joden in Muiden. Nederhorst den
Berg en de nu opgeheven gemeente Wees-
perkarspel.
Binnen vijf jaar na de opening werd de
synagoge het doelwit van ongeregeldheden.
Volgens een ’Beschrijving van Weesp en
Weespercarspel’, gedateerd 1849 van
F. Boogaard, werd op woensdag 10 april
1844 de avondgodsdienst bij de Israëlieten
door eene troep jongens baldadig met woest
getier gestoord. Vervolgens trok een zamen-
scholing van volk door de stad die bij vele
Israëlieten alsmede in de synagoge de glazen
insloeg.
De politie kwam er aan te pas en enkele
dagen later, maandag 15 april 1844. kwam
de rechter-commissaris naar Weesp om een
gerechtelijk onderzoek in te stellen. Daaruit
bleek dat een vrouw het onschuldig spel van
een paar Israëlieten met enige jodenkinderen
voor een bespotting van de christelijke
godsdienst had aangezien. Ze maakte daar
zoveel misbaar over dat de geringe klasse te
Weesp zich opwond en besloot de joodse
inwoners een lesje te leren.
Dat in het bericht sprake is van joden en
Israëlieten kan verwarring wekken. In het
algemeen werd tot 2 september 1796 alleen
over 'joden’ gesproken, maar op die dag
besloot de Nationale Vergadering (onder
Frans bestuur) de joden volledige burger
rechten te verlenen. De ’beteren’ onder de
joden begonnen zich prompt Israëlieten te
noemen om zich zo te onderscheiden van de
lagere klasse.
Dat de joden toen volledige burgerrechten
kregen, was hoog nodig, want tot dat tijdstip
was er sprake van discriminerende bepalin
gen. Joden moesten buiten de stad worden
begraven, konden geen lid van een gilde
worden, mochten geen land bezitten, enz.
Die laatste beperkingen hebben ertoe geleid
dat talrijke joden in de handel gingen,
besloten met (bescheiden) bankieren te
beginnen, in de kunsthandel terecht kwamen
of als musicus in hun onderhoud gingen
voorzien.
Tussen 1840 en 1890 maakte de joodse
gemeenschap in Weesp de grootste bloei
door. Het aantal joodse inwoners, dat bij de

telling in 1809 nog slechts 104 bedroeg, steeg
tot 129 in 1860. De stad telde toen totaal
2.862 inwoners, zodat van de totale bevol
king 4,5% joods was.
Twee decennia later, in 1881, steeg het
aantal joodse Weespers tot 173, het hoogste
aantal dat ooit in de stad heeft gewoond.
Dat de joodse gemeenschap onmogelijk
over het hoofd kan worden gezien, blijkt ook
uit een ander cijfer. Het speciale schooltje,
een lokaal achter de synagoge, waar de heer
L.S. Spier in 1868 de joodse kinderen
godsdienstonderricht gaf, telde niet minder
dan 37 leerlingen. Met andere woorden van
de joodse gemeenschap in Weesp bestond
bijna een kwart uit kinderen.
Vanaf 1880/1890 is het aantal joden op het
platteland, dus ook in Weesp, steeds
gedaald, omdat velen van hen op economi
sche gronden naar de grote stad trokken
waar de industrialisatie nieuwe impulsen gaf
aan handel en dienstverlening.
In die bloeiperiode van de joodse gemeen
schap te Weesp was er nog een hoogtepunt:
in de smalle en wat sombere Sleutelsteeg
werd in 1878 een woonhuis voltooid voor de
voorzanger, in de stad ook wel ten onrechte
'de rabbijn’ genoemd. Waarom die voor
zanger geen gebruik maakte van de veel
meer representatieve en grotere woning die
tegelijk met de synagoge aan de Nieuwstraat
werd gebouwd, is onduidelijk.

De teruggang

De stad Weesp had weliswaar geen rabbijn,
maar de voorzanger had wel degelijk een
dagtaak aan het leiden van de joodse
gemeenschap. De bezoldigde voorzanger
leidde de godsdienstoefeningen, onderhield
het contact met de joodse organisaties in
Amsterdam en de gemeentelijke instanties
in Weesp, verrichtte de rituele slachtingen
en nam deel aan het joodse verenigingsleven.
De Permanente Commissie in Amsterdam
hield toezicht op het reilen en zeilen van de
Weesper joden. Men had zelfs een eigen
inspecteur die nu en dan kwam kijken hoe
(godsdienst)onderwijzer L.S. Spier zijn taak
opnam. De inspecteur stelt in mei 1888 vast
dat de heer Spier (bezittende den laagste
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Interieur van de Synagoge in 1923 versierd voor Koningin Wilhelmina

rang, een gemoedelijke en nauwgezette man)
les geeft aan 23 leerlingen. Maar dan tekent
zich toch al de teruggang van het aantal
Weesper joden af, want door gebrek aan
leerlingen zijn de vijfde en zesde klas
opgeheven. Onderwijzer Spier vult de lege
uren op door een godsdienstcursus te geven
voor de meisjes die de school reeds hebben
verlaten.
Na de eeuwwisseling, in 1901, wonen er nog
maar 80 joden in Weesp en bij een telling in
1911 blijken het er nog maar 75 te zijn. In
1913 verschijnt er een jaarboek dat ook
cijfers bevat over het synagogaal ressort
Noord-Holland. Dan blijkt dat er in Weesp
63 joden wonen (29 vrouwen en 34 mannen),
in Muiden 12, in Weesperkarspel geen
enkele en in Nederhorst den Berg 2.
Verbazingwekkend is dat de joodse gods
dienstschool dan nog drie klassen telt,
terwijl nota bene uit het overzicht blijkt dat
er slechts vier leerlingen zijn: twee jongens

en twee meisjes. Minstens zo verbazing
wekkend is dat er desondanks nog drie
bestuursleden voor de school zijn, dus bijna
net zoveel als er leerlingen zijn.
Veel gemeenteleden waren er niet meer,
maar aan joodse verenigingen geen gebrek.
De joodse gemeenschap van rond de
zeventig personen kende een kerk- en een
schoolbestuur, een vereniging (’Gemiloeth
Gasadim’) voor ’het reinigen en verzorgen
van de overledenen', een vereniging Tiferes
Kehilloseinoe’ die de inventaris van de
synagoge beheerde, een joods armenbestuur
en de joodse damesvereniging Goede
Daden, ten behoeve van ’kraamvrouwen,
minvermogenden en aannemelingen’.
In 1920 viert men op bescheiden schaal het
80-jarig bestaan van de synagoge, een
periode waarin de heer Engelsman als
voorzanger fungeerde. Drie jaar later is het
andermaal feest, want koningin Wilhelmina
viert haar 25-jarig regeringsjubileum en bij
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dat feest is ook de Weesper synagoge
betrokken. Het interieur wordt met palmen
versierd en de foto die bij die gelegenheid
gemaakt wordt -  aanwezig in het gemeente
archief- is ook de enige die een beeld van
het interieur van de synagoge geeft.
Begin 1926 komt er een nieuwe voorzanger
naar Weesp, de uit Bergen op Zoom
afkomstige heer S. van der Hal. Met zijn
vrouw en twee kinderen betrekt hij het huis
in de Sleutelsteeg. Van der Hal neemt van
harte deel aan het sociale leven in Weesp.
Hij is binnen enkele jaren na zijn komst
bestuurslid van de Oranjevereniging en zit
ook in het bestuur van de openbare leeszaal
en bibliotheek.
Vier jaar na de komst van Van der Hal
breken er drukke tijden voor hem aan, want
in 1930 bestaat de synagoge 90 jaar en dat
feit zal uitgebreid worden herdacht.
In de synagoge wordt een speciale dienst
gehouden met als eregast de opperrabijn
Onderwijzer uit Amsterdam. Ter gelegen
heid van het 90-jarig bestaan van het gebouw
wordt een foto gemaakt met daarop de
opperrabbijn, omringd door het college van
burgemeester en wethouders en een aantal
prominente joodse Weespers.

Het begin van het einde

Het is tragisch te bedenken dat de viering
van het 90-jarig bestaan van de synagoge de
laatste gelegenheid was waarbij de stad
nadrukkelijk geconfronteerd werd met de
kleine joodse gemeenschap. Aan het vieren
van het 100-jarig bestaan zou men nooit
toekomen, want in oktober 1940 was het
voorspel tot de grote tragedie al aan de gang.
Het is nog tragischer te bedenken dat zes van
de prominente joodse Weespers, die zo trots
op de foto uit 1930 staan, een decennium
later door de bezetter zouden worden
omgebracht.
Al heel kort na de viering van het 90-jarig
bestaan van de synagoge werd de joodse
gemeenschap -  toen bestaande uit omstreeks
70 personen -  in de stad geconfronteerd met
het nazisme. In 1933 arriveerden in Weesp
de eerste Duitse joodse vluchtelingen.
De eerste groep vluchtelingen vormde het

gezin Kanarek uit Leipzig. Kanarek, een
bonthandelaar, arriveerde al begin 1933 in
Nederland. Hij woonde eerst alleen in
Amsterdam totdat hij in Weesp aan de
Hoogstraat een woning bemachtigde.
Najaar 1933 arriveerde de rest van het gezin,
bestaande uit een moeder en vijf kinderen.
Van het zevental dat later aan het Stations
plein te Weesp woonde, overleefde alleen de
dochter Ruth de bezetting. Ze woont nu met
haar man in Israël.
In 1938 kwam weer een joods gezin uit
Duitsland over, de familie Marx, een
echtpaar met twee zoons. De familie betrok
een woning aan de Torenstraat, terwijl Marx
senior een bedrijfje begon, aan de Stations
weg, waar hij worst produceerde. Het gehele
gezin is gedeporteerd, de moeder vanuit de
verpleeginrichting het Apeldoornsche Bos,
en omgebracht.
Twee opvallende buitenlandse joden waren
de heren Matzner, in 1887 geboren in
Oostenrijk en Heinrich Bezen, een Roe
meen geboren in 1889. Beiden waren
katholiek gedoopte joden en verbleven
gedurende de oorlog in het nu verdwenen
katholiek verzorgingshuis het Bernardus
Gesticht aan de Heerengracht. Wanneer ze
daar kwamen en waarom is niet meer vast te
stellen. Beiden kregen ze een oproep om
zich te melden voor ’werk in het oosten’. Dat
kon Matzner niet verontrusten, want hij
meende geen gevaar te lopen, omdat hij
gedurende de eerste wereldoorlog in Duitse
dienst het Ijzeren Kruis had verdiend. Het
hielp Matzner niet, hij stierf in Theresien-
stadt. Bezen is vermist.
Tenslotte nog twee Duitse vluchtelingen:
Hans en Ruth Heumann, van wie de vrouw
de oorlog overleefde .Hans Heumann kwam
april 1939 in Weesp aan en begon een
eenmanszaakje aan de Achtergracht waar
hij een machientje ontwikkelde voor het
mechanisch schillen van aardappelen. Hij
werd weggevoerd en stierf augustus 1944 in
Polen.
Van de vijftien joodse vluchtelingen uit
Duitsland die zich blijvend in Weesp
vestigden, stierven er dertien. Alleen de
ondergedoken Ruth Kanarek en de half
joodse Ruth Heumann overleefden de
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De synagoge in ca. 1946
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bezetting.
Het uitbreken van de tweede wereldoorlog
in mei 1940 verstoort het gewone leven in
Weesp nauwelijks. Gezien de ontwikkelin
gen in Duitsland sedert 1933 maken de
Weesper joden en vooral de vluchtelingen,
zich echterwelzorgen. Het 100-jarigbestaan
van de synagoge gaat uiteraard zonder
feestelijkheden gewoon voorbij.

’Meester’ Bouhuys

Begin 1941 worden de Weesper joden
geregistreerd en genoteerd op een lijst die
nog altijd bewaard wordt bij het Rijksinsti
tuut voor Oorlogsdocumentatie. Die lijst is
een momentopname, omdat joden die kort
vóór januari 1941 uit Weesp vertrokken,
er niet op staan. Op die lijst komen de
namen voor (plus adressen, geboortedata en
hun eventuele beroep) van 32 vrouwen en
36 mannen. Daaronder namen van families
die al generaties lang in de stad woonden.

Van hen is vrijwel niemand in loondienst en
bijna allemaal oefenen ze een zelfstandig
beroep uit. Barend Wonder is veekoopman,
zijn broer Levie heeft in de Slijkstraat een
slagerij. Salomon Gazan is kleermaker,
Joseph Rood is manufacturier, net als Flip
van Bergen en David Vleeschhouwer. Flip
de Vries is opkoper in ruste, net als Vic van
Bergen. Maar Jacob Presser en zijn zoon
Gerrit zijn in 1941 nog altijd opkoper. Beha
de Vries werkt ook al zelfstandig en is
officieel de gemeentelijke vroedvrouw.
Als de bezetter afkondigt dat de joden een
gele ster moeten dragen, komt tenminste
één Weesper daar tegen in opstand, de
niet-joodse onderwijzer ’meester Bouhuys’.
Hij vertelt zijn leerlingen, kinderen van de
tweede christelijke lagere school te Weesp,
dat ze de mensen die zo’n ster dragen met
respect moeten groeten en behandelen. Die
raad levert hem een honend stuk op (’Een
christelijke jodenslaaf te Weesp’) in het
anti-semitische landelijk verschijnende blad
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De Misthoorn. Het artikel is nota bene
geschreven door ’Beertje’ Wijnand, een
Weesper redacteur die free lance voor De
Misthoorn schrijft. Naar aanleiding van dat
stuk krijgt meester Bouhuys van de bezetter
een officiële waarschuwing.
In maart 1942 krijgen de Weesper joden het
bevel om ten laatste op woensdag 29 april
1942 de stad te verlaten en zich, in afwach
ting van hun transport naar Westerbork, in
Amsterdam te vestigen. Op die 29ste april
gaat het merendeel van de Weesper joden,
alleen voorzien van handbagage, te voet
naar het station. Daar aangekomen zien ze
in de tunnel naar het eerste perron een
spandoek hangen met 'Tot weerziens’. Dat
is een daad van Daan Bouhuys, een zoon van
’meester’ Bouhuys en ook onderwijzer (te
Haarlem), die dat doet zonder dat zijn vader
daar vanaf weet. Meester Bouhuys zelf is
ook op het station en neemt huilend afscheid
van elke joodse stadgenoot die vertrekt.
Dat wordt weer gezien door 'Beertje’
Wijnand, die opnieuw een stuk schrijft over
’Jodenknechtschap voor de klas’ van iemand
die op het perron 'als een kind stond te
grienen’. Het resultaat is dat de heer
Bouhuys, de vader van de bekende schrijf
ster Mies Bouhuys, als onderwijzer wordt
ontslagen en tot de bevrijding zelf in zijn
onderhoud moet voorzien.
Vanaf midden 1942 woonden er vrijwel geen
joden meer in Weesp. Slechts enkele
ouderen en zieken waren achtergebleven tot
ook zij, de laatsten begin 1944, gedwongen
werden de stad te verlaten. Aan een joodse
gemeenschap die minstens tweehonderd
jaar had bestaan, was door vreemde over
heersing een eind gekomen.

De balans

van de 32 joodse vrouwen en 36 mannen die
begin 1941 in Weesp woonden, zijn er met
zekerheid 57 door de nazi’s omgebracht.
Twee mannen gelden nog altijd als vermist
en twee ’gemengd’ gehuwde vrouwen
werden niet gedeporteerd, terwijl ook de
halfjoodse Ruth Heumann na de bevrijding
even naar Weesp terugkeerde. Vijf doken er
onder en overleefden zo de oorlog. Dat

waren de drie gebroeders Vleeschhouwer,
Max Walvis en Ruth Kanarek. Belia de
Vries werd wel gedeporteerd, maar keerde
behouden terug.
In 1946 woonden van de overlevenden nog
slechts zes personen in Weesp en dat
betekende ook het einde van de joodse
gemeenschap ter plaatse en van de ring-
synagoge. In 1949 wordt het gebouw voor
ƒ 12.150,-verkocht aan de heer L. Knol uit
Weesp, die er een garage van maakt. De
resterende bezittingen, het huis van de
voorzanger, drie huisjes aan de Middenstraat
en saldi van enkele bescheiden rekeningen
gingen over naar de synagoge in Bussum,
waar kerkelijk joods Weesp nog altijd onder
valt.
November 1951 worden het huis in de
Sleutelsteeg en de drie arbeidershuisjes aan
de Middenstraat voor bij elkaar ƒ 4.000,-
óók verkocht, opnieuw aan de heer Knol.
Met die verkoop was al het joodse bezit te
Weesp in andere handen overgegaan.
Wellicht zou ook de synagoge zijn verdwe
nen of door een verbouwing voorgoed
onherkenbaar zijn geworden, als er in 1983
niet een boekje verschenen was over de
verdwenen joodse gemeenschap hier te
plaatse. Deze publikatie leidde ertoe dat de
gemeente Weesp de vroegere synagoge
kocht, het gebouw restaureerde (na al in
1985 een gedenksteen in de zijmuur te
hebben aangebracht) en vervolgens beschik
baar stelde aan het Arbeidsbureau te
Weesp. Op het balkon van de synagoge dat
vroeger voor de vrouwen bestemd was,
geven enkele foto’s en documenten een
beeld van de vroegere joodse medeburgers.
Verder is bij het station een verkeerstunnel
naar ’meester Bouhuys’ genoemd. Dat is al
wat rest van een kleine gemeenschap die
meer dan twee eeuwen mede het gezicht van
de stad bepaalde.

BRONNEN

Voor dit artikel is gebruik gemaakt van het boek
’Geschiedenis van de joodse gemeenschap in
Weesp’, D. van Zomeren, uitgeverij Heureka/
Boekhandel de Ark te Weesp, ISBN 9062620922.
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De geschiedenis van het voormalige
buitenhuis Landskroon bij Weesp
G. Meulmeester jr.

De geschiedenis van de buitenhuizen
(buitenplaatsen, hofsteden) aan de Vecht,
vangt aan in de eerste helft van de 17e eeuw
rondom de gemeente Maarssen. Al in 1608
kocht de Amsterdamse regent Jan Jacobse
Huydecoper in de heerlijkheid Maarsseveen
een boerderij met de bijbehorende gebou
wen en boomgaard, waarop het buitenhuis
Goudenstein gebouwd zou worden1*.
Het eerste buitenhuis aan de Vecht bij
Weesp dat genoemd werd, was het Huis te
Capelle, hetwelk gestaan heeft aan de Lange
Muiderweg aan de rechteroever van de
Vecht even ten noorden van Weesp. Uit het
oudst bekende stuk, een akte van 1629,
blijkt dat Pieter Jansz. Reael de nieuwe
eigenaar van te Capelle werd. Hij was een
Amsterdams regent en ontvanger van de
gemeenelandsmiddelen te Amsterdam2'.
Het merendeel van de buitenhuizen aan de
Vecht rondom Weesp, dateerde uit de
tweede helft van de 17e eeuw en de eerste
helft van de 18e eeuw. Op het buitenhuis
Amerika na zijn ze alle afgebroken. Enkele
namen van deze buitenhuizen waren:
Landskroon, Middenrak, Schapendoorn en
Vechtzicht.
De eigenaars waren Amsterdamse regenten
families. Ze bewoonden doorgaans statige
grachtenhuizen en verhuisden ’s zomers
naar hun buitenhuizen. Het woon-werk-
verkeer geschiedde per koets, particulier
jacht of per openbare trekschuit.
In zijn voorwoord van het boek 'Plaatsen
aan de Vecht en de Angstel’ van E. Munnig
Schmidt en A.J.A.M. Lisman, schrijft
R. Meischke dat Landskroon van oorsprong
een kasteel was, doch dit berust op een
misverstand. Bij Weesp heeft inderdaad een
kasteel gestaan, Ten Bosch genaamd.
Dit bevond zich aan de andere zijde van
Weesp aan de Vecht nabij fort Uitermeer.
Na de verwoesting door de Fransen in 1672 is

Detail van de kaart van J. Wandelaar, 1749

het nooit meer herbouwd3*.
De geschiedenis van het buitenhuis Lands
kroon, gelegen aan de Korte Muiderweg op
de linkeroever van de Vecht even ten
noorden van Weesp, begint in de tweede
helft van de 17e eeuw. De verpondings-
boeken van vóór 1650 vermelden de naam
van het buitenhuis niet. In die tijd stonden er
in de Bloemendalerpolder slechts een paar
kleine boerderijtjes en een poldermolen.
Het is zeer goed mogelijk dat Gerard
Hasselaer de eerste eigenaar van Lands
kroon is geweest en dat hij de opdracht tot de
bouw gegeven heeft. De eerste vermelding
van Landskroon dateert namelijk uit 1664 en
Gerard Hasselaer was toen de eigenaar.
Het stuk laat ons tevens zien dat het er toen
bij de Weesper schout en schepenen verre
van rustig toe ging4'.
In 't eerste van Februarij 1664 is den capityn
Witsen met sijn compaignie soldaten snachs
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getrocken naer Weesp, en daerop gevollicht
eenige Raetsheeren uyt Den Haech, over een
questie tusschen den Drost en eenige magi-
straeten van Weesp, soodateen Burgemeester
met gevolch eeniger gemeente den geseyden
Drost Bicker vervolchde, die de vlucht nam
op de hofstede van den Heer Gerret Hasse-
laer, genaemt Lantscroon, geleegen tusschen
Muyden en Weesp, welcke hofstede sij met
gewelt opsmeeten, en den Drost gevanckelijck
naer Muyden brachten; in den maend
Augusti o f September zijn eenige bij het hof
gestraft.
Het is bekend dat Gerard Bicker over het
algemeen op zeer slechte voet met de
Weesper regenten stond, maar het valt niet
meer te achterhalen wat de reden van de
achtervolging geweest is. Wel weten we dat
enkele schepenen het rooms katholieke
geloof aanhingen, hetgeen zeer tegen de zin
van Bicker was. Ook moeten we niet
vergeten dat vanouds de tweede februari de
dag van de ambtswisselingen in Weesp was,
zodat er wijzigingen in de raad te verwachten
waren. Dat kon door bepaalde partijen of
families als ongunstig worden ervaren, wat
de spanningen in de kleine stad deed
toenemen.

Gerard Hasselaer, zoon van Nicolaes
Hasselaer en Geertruid van Erp, werd in
1620 in de Nieuwe Kerk te Amsterdam
gedoopt.
In 1650 was hij commissaris van de Monste
ring, in 1663 overman van de Voetboog
doelen en van 1653 tot 1673 regent.
Hij overleed thuis op de Keizersgracht op
12 juni 1673 ten gevolge van een schotwond,
die hij opgelopen had tijdens een nachtelijke
wandeling nabij de Amstel Steenebruclr’.
Zijn dochter Geertruid erfde Landskroon.
Zij was getrouwd met Hendrick Hooft
(1641-1707), zoon van Hendrick Willemsz
Hooft en Aeghje Hasselaer. Hendrick was
van 1666 tot 1707 advocaat fiscaal der
Admiraliteit van Amsterdam, drost en
kastelein van Muiden, baljuw van Naarden
en Gooiland, hoog baljuw en dijkgraaf van
Weesp en Weesperkarspel en Hoog Bijlmer.
Uit zijn tijd dateren de oudst bekende
tekeningen van Landskroon van de landme
ter Joannes Leupenius uit circa 169061.
Daarop is te zien dat het huis uit twee
bouwmassa’s bestond. Het gedeelte met het
afgeknotte pyramidedak met dakruiter is
van ouder datum dan dat met het zadeldak.
Het oudste gedeelte had karakteristieke

sum mi m

Naar een origineel van Joannes Leupenius, ca. 1690
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smalle, hoge ramen.
De tuin achter het huis was aangelegd in
Oudhollandse stijl met lage geschoren
heggetjes die in stijve vierkanten waren
verdeeld.
Hendrick Hooft (1666-1717) erfde Lands-
kroon van zijn vader na diens overlijden in
1707. Hij was in 1695 schepen van Amster
dam en ook hij was drost en kastelein van
Muiden, baljuw van Naarden en Gooiland,
hoog baljuw en dijkgraaf van Weesp en
Weesperkarspel en Hoog Bijlmer. Zijn
huwelijk met Agatha van den Bosch bleef
kinderloos.
Na zijn overlijden werden zijn goederen
getaxeerd door schout en schepenen van
Weesp7). In de stukken lezen we onder
andere de waarde van het huis en het
aangrenzende land.
Ten tweeden een huys en boerewooning met
bargh en schuur genaemt Landtscroon, met
sesendertigh morgen landt, geleegen in
Bloemendael naest Aert Lourense, in 't
geheel getaxeert op een somma van drieduy-
sent seshondert gulden, segge ƒ 3.600,-.
Actum Weesp, den 17 aprilis 1717.
De volgende eigenaar werd oom Gerrit
Hooft (1649-1717). Na zijn overlijden in
augustus 1717 ging Landskroon naar zijn
zoon Gerrit (1684-1767), een volle neef van
Hendrik. Hij was van 1709 tot 1716 bewind
hebber van de W.I.C., commissaris van het
Weesper Zandpad en van 1744 tot 1767
regent. Hij was gehuwd met Hester Hin-
lopen. Uit een verpondingsboek van circa
17398̂ kunnen we een redelijk beeld van zijn
welstand krijgen. Hij bezat in de Bloemen-
dalerpolder onder andere de volgende
gebouwen en landerijen.
Een Heerehuys, stallinge en playzierplaats,
een bouwhuys, 12 morgen 6 hond lant,
4 morgen V h  hond lant, 18 hond Nesse,
10 hond lant.
Zijn dochter Constantia was gehuwd met
Nicolaas Jonasz Witsen (1707-1739), wiens
moeder Isabella Maria Hooft heette.
Na het overlijden van Gerrit Hooft komt
Landskroon in het bezit van het echtpaar
Witsen. Jonas Witsen is vroeg overleden.
Hij had slechts een dochter Hester.
Constantie is met haar dochter na het

overlijden van haar man op Landskroon
blijven wonen. Na haar dood in 1788 heeft
het huis enige jaren leeg gestaan. Tot Hans
Hendrik van Haersma het in 1792 kocht. Hij
zou de laatste eigenaar zijn die op lands
kroon woonde.
In 1806 verkocht hij het aan jonkheer
Coenraad Willem Wijborgh, die het in 1827
met Leeuwenveld via het notariskantoor van
Johannes Commelin te Amsterdam liet
veilen.
Twee Loosdrechters, meester schilder
Marten van der Starre en meester timmer
man Dirk Bernardus Streefkerk, werden de
nieuwe eigenaars. Zij verkochten in 1828 het
buitenhuis en de omliggende gronden aan de
gemeente Weesp, die op het terrein een
openbare begraafplaats aan zou gaan leggen.
Eerst werd het huis gesloopt, vervolgens de
boerderij. Van de twee vijvers werd er een
gedempt in verband met de aanleg van de
begraafplaats. Deze werd in 1830 in gebruik
genomen en zou de naam Landskroon
dragen.
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Het Torenfort aan de Ossenmarkt te
Weesp
C.G. Scheltema

Aan het einde van de achttiende en het begin
van de negentiende eeuw werd op verschil
lende plaatsen in Europa de sterkte van
ronde verdedigingstorens herontdekt.
Verdedigingstorens waren in onbruik
geraakt door slechte ervaringen met muren
die een verkeerde vorm hadden of te dun
waren, waardoor men dacht dat het schieten
van een bres in een muur of het geheel
vernielen daarvan niet moeilijk was. In Italië
en op Corsica bleken torens met dikke
muren echter goed bestand te zijn tegen
beschieting. In Engeland en in Frankrijk
werden daarom dergelijke verdedigings
torens gebouwd. In Engeland rond, Mar-
tello-towers genoemd naar een toren van die
naam op Corsica; in Frankrijk vierkant.
In Nederland brak vanaf 1840 -  op initiatief
van Koning Willem II -  een periode aan van

activiteiten op vestingbouwgebied.
Verschillende torenforten werden in de
periode van 1840 tot 1860 gebouwd in het
gebied van de Nieuwe Flollandse Waterlinie.
Daarvan zijn nu nog onder andere de forten
Asperen, Everdingen, Honswijk (zeer
groot), Uitermeer (een ruïne), de West-
batterij in Muiden en het fort aan de
Ossenmarkt te Weesp herkenbaar en
bekend.
Deze torenforten dienden om de vijand de
weg over toegangswegen, accessen
genoemd, te versperren met behulp van in
en op het fort opgesteld geschut. Voor
beelden van accessen over het water zijn de
Linge (fort Asperen), de Lek (Everdingen
en Flonswijk), de Vecht (Ossenmarkt), de
Vechtmonding (Westbatterij). Accessen
over land zijn bijvoorbeeld de wegen op de

Bomvrije toren Weesp na het weggraven van de aarden dekkingswal
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Doorsnee ABC

dijken langs genoemde rivieren. Ook
beschermden sommige van deze torenforten
sluizen, die voor de inundaties in de Nieuwe
Hollandse Waterlinie van vitaal belang
waren, zoals die langs de Linge (fort
Asperen) en die in de holle sluisbeer in
Muiden (Westbatterij).
Na de Frans-Duitse oorlog 1870-1871 bleek
dat door de ontwikkelingen van het geschut
de torenforten te kwetsbaar waren. Van
verschillende torenforten (bijvoorbeeld
Honswijk) werd toen de bovenverdieping
gesloopt en alle torenforten werden voorzien
van een ringvormige aarden wal er vlak
omheen.

Het torenfort aan de Ossenmarkt is gebouwd
in de jaren 1859-1861, nadat -  niet zonder
strijd -  de benodigde gronden door het Rijk
voor een totaalbedrag van ƒ 2.120,- van de
gemeente Weesp waren aangekocht. Het
diende voor het opstellen van geschut in en
op het fort en voor de legering van de
manschappen, onderofficieren en officieren
die het geschut bedienden en die ook met
geweren door schietsleuven op de vijand
konden schieten als deze tot dichtbij het fort
genaderd was.
Het dak van het fort wordt gevormd door de
gemetselde gewelven van de bovenste
verdieping. Op dit metselwerk is een laag
geglazuurde plavuizen als waterdichte laag
aangebracht. Daarop liggen losse bakstenen,
die zo zijn gelegd dat er straalsgewijze
kanaaltjes lopen naar het midden van het
cirkelvormige fort. De kanaaltjes zijn
afgedekt met baksteen en zij komen uit in
een ronde hardstenen (een harde kalksteen
soort) plaat waarin straalsgewijs sleuven zijn
gemaakt, die in een gat in het midden van de

steen uitkomen. Deze hardstenen plaat is
afgedekt met een hardstenen deksel. Het
regenwater dat door de afdekking van zand
en aarde en door de poreuze baksteen in de
kanaaltjes zakt, liep door een verticale buis
naar de zogenaamde reinwaterkelder, waar
het als drinkwater werd bewaard. De
kwaliteit van dit water was heel goed. Bij de
restauratie zijn buizen aangelegd die het
regenwater, via een bij vorstgevaar ver
warmde buis, naar de gracht leiden.
Door de vrijwel gelijktijdig met de bouw van
het fort voortschrijdende ontwikkeling van
het geschut en van granaten, die in het
metselwerk doordrongen en dan explodeer
den, was het fort bij het gereedkomen in
1861 al meteen verouderd. In 1879 is er dan
ook een aarden wal -  rond de van de stad
afgekeerde zijde -  aangelegd. Daarvoor is
de gracht gedempt. Tussen het fort en het
steile binnentalud van de wal werden
straalsgewijs steunberen aangebracht.
Deze toestand bestond tot 1982. Alhoewel
de gronddekking op het fort hoger was dan
de kruin van de aarden wal (zodat men vanaf
het dak van het fort ook het nabijgelegen
voorterrein kon beschieten) kon men vanaf
de weg het eigenlijke fort in het geheel niet
zien. De wal en het fort dat in 1976 voor
ƒ 42.049,66 door de gemeente Weesp van de
Dienst der Domeinen was gekocht, waren
nogal verwaarloosd. Het inwendige van het
fort werd gebruikt voor brandweeroefenin-
gen, wat een roetaanslag in alle ruimten tot
gevolg had.
De trechtervormige ruimte tussen de
binnenzijde van de wal en de buitenmuur
van het fort vervuilde en leverde gevaar op
voor spelende kinderen. Na enig wikken en
wegen heeft de Rijksdienst voor de Monu-
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mentenzorg, geadviseerd door de stichting
Menno van Coehoorn, toestemming
gegeven de wal af te graven om de toestand
van vóór 1879 te herstellen. De gracht werd
dus ook weer aangelegd, compleet met de
brug naar de ingang van het fort. Het fort
zelf werd uitwendig gerestaureerd, de
regenwaterafvoer werd hersteld en inwendig
werd het fort schoongemaakt.

In maart of april 1991 komt er een voorstel
aan de gemeenteraad om het fort voor
sociaal-culturele doeleinden bruikbaar en
voor invaliden toegankelijk te maken.
Verlichtings-, verwarmings- en ventilatie-

Plattegrond beneden

installaties zullen worden aangelegd. In dit
voorstel zal het souterrain worden bestemd
voor de Creatieve Groep Weesp. Door de
voormalige reinwaterkelder met een andere
centrale ruimte samen te trekken komt daar
een ruimte voor bijeenkomsten met dia-,
film- of videovoorstellingen voor circa 100
personen. Op de begane grond worden de
ruimten bestemd voor het Muzieklyceum en
voor de Historische Kring Weesp.
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Het ontstaan van een vakorganisatie in het
Weesper bouwvak
M. van Melle

Het onderstaande artikel is een bewerkt
fragment van een niet uitgegeven doctoraal
scriptie. Onder de titel 'Los poeder of
opgeklopt - opkomst van de vakbeweging in
cacaostad Weesp' beschrijft de scriptie de
situatie aan het eind van de vorige eeuw en
het begin van deze eeuw bij de verschillende
beroepscategorieën en bij verschillende
fabrieken. Getracht wordt te bepalen welke
factoren een rol hebben gespeeld bij de
vestiging van vakorganisaties in Weesp.
De scriptie verscheen in 1987 bij de vakgroep
nieuwe en theoretische geschiedenis van het
Historisch Seminarium van de Universiteit
van Amsterdam en is in te zien bij het
gemeentearchief van Weesp.

Na de voedings- en genotmiddelensektor
was het bouwvak in Weesp de grootste
bedrijfstak. In inwonertal gerekend groeide
Weesp tussen 1869 en 1899 met 119%11 en er
werd dan ook flink gebouwd. Aan de
overkant van het Smal Weesp -  zoals het
laatste deel van de Gaasp heet voordat het
uitmondt in de Vecht -  verrees een nieuw
wijkje; de oude stad werd verder vol
gebouwd.
Rond de eeuwwende ging het vestigingsover
schot echter omslaan in een vertrekover-
schot: de woningbouw stagneerde.
Afgaande op de beroepstellingen waren er
in 1889,1899 en 1909 respectievelijk 169,253
en 164 timmerlieden, schilders en metselaars
in Weesp. De terugloop in het eerste
decennium van deze eeuw kan te maken
hebben met het inzakken van de woning
bouw: tussen 1889 en 1899 steeg het aantal
bewoonde huizen met 310, in de tien jaar
erna met 113. Door utiliteitsbouw kan de
bouwproduktie echter min of meer op peil
zijn gebleven2*.
In de jaren 90 domineerde de firma Van
Houten de utiliteitsbouw. Tussen 1890 en

1897 verrees aan de Amsterdamscheweg
haar nieuwe fabriekscomplex. De bouwlust
van de firma was daarmee nog niet geheel
bevredigd: het kantoorgebouw en de
blikfabriek volgden (gereed in respectieve
lijk 1906 en 1912).
Andere opdrachtgevers bepaalden het beeld
in de utiliteitsbouw in het begin van deze
eeuw. De gemeente gaf bijvoorbeeld
opdracht tot de bouw van de watertoren en
tot een nieuw schoolgebouw (beide gereed
in 1906); de katholieke kerk deed de toren
van de St. Laurentiuskerk verrijzen (gereed
in 1900) en gaf opdracht tot de nieuwbouw
van het St. Bernardusgesticht (1908);
Hofmeester & Vis lieten een blikfabriek
optrekken (1905)3*.
Tijdens de bouw van de nieuwe Van Houten
fabriek in de Aetsveldsche polder besloten
enkele timmerlieden om een vakvereniging
op te richten, die de naam kreeg van Door
Eendracht Verbetering (DEV). Dit was in
1896, een mijlpaal in de geschiedenis der
Weesper arbeidersbeweging, daar dit DEV
de eerste vakorganisatie in dit Vechtstadje
was4*.
De (kortstondige) bouwwoede had vele
bouwvakkers doen besluiten om naar Weesp
te verhuizen en een van hen was Gerard
Vader (1865-1940), die op 25-jarige leeftijd
uit Medemblik hier naartoe was gekomen.
Vader, één der weinige socialisten in het
toenmalige Weesp, wist met zijn charis
matische gaven een niet onaanzienlijk deel
der timmerlieden te overtuigen om zich
aaneen te sluiten5*. Onder zijn leiding
groeide DEV in drie jaar van 25 naar 45
leden; zij omvatte nu de overgrote meerder
heid der timmerlieden6*. Daarna begon de
vakvereniging af te kalven en het is waar
schijnlijk dat ook hierin Vader een centrale
rol vervulde. Het is namelijk aannemelijk
dat naarmate Vader zich bij zijn pogen om
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Tijdens de bouw aan de Singel

een SDAP-afdeling op te richten -  hetgeen
in april 1899 lukte -  meer profileerde als
socialistisch voorman, de confessionele
timmerlieden gingen afhaken.
Dezen richtten in mei 1900 de Gecombi
neerde Bouwvakvereeniging Verbetering
Zij Ons Streven (VZOS) op. Als interconfes
sionele vakvereniging hield deze club het
nog geen twee jaar uit: in februari 1902
stapten de protestantse timmerlieden op en
stichtten een afdeling van de Prot. Chr.
Timmerliedenbond. VZOS was vervolgens
een der initiatiefneemsters tot de vorming
van het RK Timmerliedensecretariaat, de
eerste landelijke katholieke timmerlieden
bond. Voor het voorzitterschap hiervan
tekende Theo Rutjes, het hoofd van het
tekenschooltje van VZOS7). Het experiment
om verschillende bouwvakberoepen in een
vereniging te verenigen was hiermee ook
van de baan. Dat zou ook in landelijk
verband nog vele jaren duren8).
Omdat Vader vanwege zijn zwakke gestel de
hamer er aan het eind van de vorige eeuw bij

neer moest gooien -  om vervolgens als
brooddepothouder de tering naar de nering
te zetten -  raakte DE V haar bezielend leider
kwijt en dit gemis heeft zij naar het zich laat
aanzien nimmer weten op te vangen.

Tabel 1. Ledentallen Timmerliedenbonden7’

DEV VZOS Prot.Chr. Totaal

1896 25 25
1897 32 32
1898 45 45
1899 38 38
1900 33 21 54
1901 26 27 53
1902 20 29 12 61
1903 15 17 16 48
1904 18 15 19 52
1905 15 15

De verdeeldheid stond incidentele samen
werking echter niet in de weg. Zo werd er
gezamenlijk solidariteit betracht met de
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strijd van de in de ANDB georganiseerde
Amsterdamse diamantbewerkers10’. Belang-
rijker was het optreden van het zogenaamde
Looncomité, dat medio 1901 door SDAP,
RK Volksbond en Patrimonium werd
opgericht. Dit comité zond een adres naar de
Raad om de gemeente te bewegen om
bepalingen inzake minimumloon en maxi
mum arbeidsduur op te nemen in de
bestekken van in opdracht van de gemeente
te bouwen objecten.
Over de aktiemiddelen om de Raad onder
druk te zetten om aan het adres van het
Looncomité gehoor te geven, liepen de
meningen echter uiteen en toen Patri
monium om deze reden in juli 1902 uit het
comité stapte, betekende dit ook het einde
ervan"'. Deze stap van Patrimonium werd
door de socialisten des te meer kwalijk
genomen, omdat eerder dat jaar Patri
monium de hand had gehad in het uiteen
vallen van de interconfessionele Timmer-
liedenvereeniging VZOS en toen een goede
start van hun eigen vereniging hadden
bewerkstelligd door loonsverhoging te
bedingen bij de geloofsverwante aannemers,
die in Weesp ook wel als de Zwarte Bende
bekend stonden. Patrimonium wilde
blijkbaar noch met socialisten, noch met
katholieken meer samenwerken12'.
Nadat op deze wijze de poten onder het
Looncomité waren doorgezaagd, probeerde
elke richting op eigen houtje de propaganda
voort te zetten. De volksbond en Patrimo
nium bestookten met succes hun geest
verwante Raadsleden. En toen de Raad
besloot om het adres van het voormalige
Looncomité in behandeling te nemen,
organiseerde de SDAP een vergadering met
als sprekers de hoofdredacteur van Het Volk
P. L. Tak en de voorzitter van de Algemeene
Nederlandsche Timmerliedenbond P.M.
Verdorst. Op deze openbare vergadering
waren 5 van de 9 Raadsleden aanwezig13'.
In januari 1903 werd de aktie bekroond: in
de bestekken van voor gemeenterekening te
bouwen werken zou voortaan een minimum
loon (20 cent per uur) en een maximum
arbeidstijd (11 uur 's zomers en 9 uur
’s winters per dag) gelden; overwerk zou
voortaan volgens vaste percentages worden

uitbetaald14’.
Zoals in de verwachting lag, fungeerde de
gemeente met de vaststelling van arbeids
voorwaarden in de bestekbepalingen van uit
te voeren gemeentewerken als trendsetter
voor het hele bouwvak. Het loon dat in 1896
nog gemiddeld 16 cent per uur was geweest,
was in 1905 algemeen opgetrokken tot 20
cent per uur15'.
Overigens schijnt het gemeenteraadsbesluit
van 1903 nogal eens ontdoken te zijn.
In 1908 dienden Patrimonium, de katholieke
Volksbond en de SDAP-afdeling een adres
in bij de Raad om een einde aan de ont
duiking te maken en om de arbeidsvoor
waardenbepalingen ook toepasbaar te
verklaren voor onderhands aanbestede
werken. Het verzoek werd afgewezen;
vreemd genoeg gaf de tegenstem van
Patrimoniumman W. Kuyper de doorslag.
Naar de stem van de in 1906 voor de SDAP
in de Raad gekozen Vader, die de vertolker
was van de wensen der adressanten, werd
niet geluisterd16'.
Ondanks het feit dat de timmerlieden erin
geslaagd waren om voor het eerst de
overheid te bewegen in te grijpen in de
arbeidsvoorwaarden, had het geruzie
binnen het Looncomité blijkbaar zoveel
kwaad bloed gezet, dat na 1905 het pad der
organisatie voor lange tijd versperd was.
Het nadeel hiervan bleek toen er in 1912
weer eens eendrachtig bij de bazen aange
drongen werd op loonsverhoging -  het was
een tijd van prijsstijgingen -  maar er niets
afgedwongen kon worden, daar er op ’een
enkele zoete jongen’ bij Patrimonium na
niemand georganiseerd was17’. Mogelijker
wijs werden de timmerlieden bij deze aktie
geïnspireerd door het feit dat hun collega’s,
die in vaste dienst bij Van Houten waren,
een ’duurtetoeslag’ hadden gekregen18'.
Bovendien zal het gestoken hebben, dat de
(ongeschoolde) sjouwers, die werkten aan
de in aanbouw zijnde bussenmakerij van
Van Houten, veel meer verdienden dan de
(geschoolde) timmerlieden bij andere
bouwobjekten19’. Pas in 1914 zouden er weer
vakbondsafdelingen van de grond komen: in
maart die der Ned. Chr. Bouwarbeidersbond
en twee maanden later die der Alg. Ned.
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Bouwvakker: timmerman, opperman?, timmerman, metselaar

Timmerliedenbond20).
De katholieken zouden zich in januari 1915
verenigen in de Roomsch-Katholieke
Timmerliedenbond St. Joseph, die twee jaar
later herdoopt zou worden in Roomsch-
Katholieke Bouwvakarbeidersbond St.
Joseph21*.

NOTEN

1) J.C. Ramaer, ’Het Koninkrijk der Neder
landen 1815-1831’. Geschiedkundige atlas
der Nederlanden. Den Haag, 1931. Vol. 11,
pp. 225-227.

2) Aannemelijker is de teruggang te verklaren
uit het meetellen van de timmerlieden van de
stoomtimmerfabriek Van Wijngaarden &
Van Mesdag; deze ging in 1907 failliet.
De timmerlieden van de kistenmakerij en de
schildersgezellen van Van Houten zijn
waarschijnlijk zowel in de beroepstellingen
als in de in de Gemeenteverslagen opge
nomen tellingen betrokken, zodat de
precieze omvang van de bouwsector in
Weesp niet te geven is.

3) J.C. Wijnand, 'Weesp en Weesperkarspel’.

Amsterdam 1927.
Jac. Salomons en J. Snel (ed.), ’Prentenboek
van Weesp en Weesperkarspel. Herinnerin
gen aan grootouders, ouders en eigen tijd’.
Alphen aan de Rijn, 1983. Doss. ingekomen
stukken B&W 1895-1914 gemeentearchief
Weesp; familiearchief Van Houten, Rijks
archief Groningen nr. 27.

4) Bijdragen tot de Statistiek, Statistiek der
vakvereenigingen. Vol. 11 (tabelwerk). Den
Haag, 1905. pp. 180-181. De datum was
23-11-1896. Bij K.B. van 26-11-1897 zou
DEV koninklijk goedgekeurd worden (Doss.
Ingekomen Stukken B&W, 1898-1900,
G A W ) .

5) J.Chr. Wijnand, ’De heer G.A. Vader
overleden. Een der populairste ingezetenen
heengegaan’. Weesper Courant 30-8-1940.

6) De gemeenteverslagen melden voor 1896
vijftig en voor 1901 achtenveertig timmer
lieden.

7) C.J. Kuiper, ’Uit het rijk van den arbeid.
Groei en werk van den Roomsch-Katholieke
Vakbeweging in Nederland;. Utrecht, 1924.
p. 355.

8) In 1909 werd er nog een poging ondernomen
om ongeschoolde bouwvakkers (opperlieden,
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sjouwers en metselaars) te organiseren in de
Centrale Bond van Bouwvakarbeiders, maar
dit mislukte. Cf. SdV 21-8-1909. In het
bouwvak liep het NAS voorop in het
organiseren van alle bouwvakkers in een
bond (de Landelijke Federatie van Bouwvak
arbeiders, opgericht 1-2-1909). De Christe
lijke Nederlandsche Bouwarbeidersbond
volgde in 1915 toen gefuseerd werd met de
schilders; zelf was deze bond ontstaan nadat
de chr. timmerliedenbond zich in 1908 had
verbreed met de bouwarbeiders (metselaars,
opperlieden en sjouwers). De katholieke
evenknie van deze bond, de RK Bouwvak-
arbeidersbond St. Joseph ontstond op
19-5-1917 uit een fusie van timmerlieden,
kalk- en steenbewerkers en schilders. De bij
het NVV aangesloten timmerlieden en
bouwarbeiders richtten in 1920 de Algemeene
Nederlandsche Bouwarbeidersbond op. De
Ned. Schildergezellenbond (NVV) zou
echter nog tot 1941 zelfstandig blijven. Zie
Jaarverslagen betrokken bonden; Hagoort,
De Christelijk Sociale beweging, pp. 103-104;
A. Leusink, Op hechte fundamenten.
Geschiedenis van de Algemene Nederlandse
Bouwarbeidersbond. Amsterdam, 1950. pp.
118-119 en 145.

9) Zie ten aanzien van Door Eendracht
Verbeetering: noot 4, t.a.v. de RK Tim-
merl.ver. VZOS en de Prot.Chr. Tim-
merl.ver.: Bijdragen tot de Statistiek,
Vakvereenigingen en andere centrale
organisaties. Den Haag, 1907. p. 77; De
volksbanier 1-11-1906.

10) Voor de steuncampagne in 1900 (boort-
staking) zie Weesper Courant De Reclame
4-3-1900. De fabriek Van Houten zond als
steun een kist cacaoblikjes (Archief ANDB,
11SG, nr. 3040/11). Over de afdracht van het
verzamelde geld is later nog onenigheid
ontstaan (brief Vader aan Henri Polak.
23-3-1902, ANDB-archief, nr. 3072/3). In
1904, toen de diamantairs overgingen tot
uitsluiting in verband met een leerlingen
kwestie, werd er in Weesp ƒ 74,71 1/2
opgehaald. Van Houten was het met deze
aktie minder eens: de directie weigerde de
zaal van De Roskam ter beschikking te
stellen voor een benefietconcert van Van
Houtens harmonie De Adelaar (Stem des
Volks 11-6-1904).

11) Stem des Volks 14-6-1902; ibidem 28-6-1902;
ibidem 26-7-1902; De Volksbanier 20-5-1906.

12) SdV 12-7-1902.
13) SdV 20-9-1902.
14) Besluit Gemeenteraad 28-1-1903 (Jaarverslag

Gemeente Weesp over 1903, GAW); SdV
14-2-1903; Bijdrage tot de Statistiek der
Vakvereenigingen deel II (tabelwerk). Den
Haag, 1905. pp. 180-181.

15) De Nieuwe Tijd, volksblad voor Twente e.o.
III, p. 44 (4-11-1905); Bijdrage tot de
Statistiek, Vakvereenigingen en andere
centrale organisaties. Den Haag, 1907. p. 77.

16) Het rekest was opgesteld op een vergadering
in het gebouw van de RK Volksbond op
20-1-1908 die door de Volksbond, Patrimo
nium en de SD AP-afdeling was belegd
vanwege de heersende werkloosheid. Er was
toen een comité gevormd met Vader als
voorzitter en zijn ex-collega timmerman C.
van Leeuwen (Volksbond) als secretaris.
(Doss. Ingekomen Stukken B&W 1905-1908,
SdV 13-6-1908; ibidem 31-10-1908; ibidem
25-12-1908; Archief SDAP, doss. Weesp,
IISG, jaarverslag van de afdeling over 1908).
Een andere vorm van samenwerking tussen
de verschillende levensbeschouwelijke
richtingen vond gestalte in de gezondheids
zorg. Zie hiervoor: 'Heel Weesp liep met
brillen en breukbanden van Van Houten - de
Weesper gezondheidszorg in de eerste helft
van deze eeuw’, M. van Melle, De Nieuwe
Weesper 29 maart 1990.

17) SdV 10-8-1912. De eis was optrekking van het
loon tot 23 cent per uur. Voor ’bekwamen’
werd het loon opgetrokken tot 22 cent per
uur. De vergadering met de bazen vond
plaats op 3-6-1912.

18) SdV 21-10-1911; ibidem 11-11-1911.
19) SdV 31-8-1912. Deze sjouwers kregen 25 tot

28 cent per uur. De niet in vaste dienst van
Van Houten zijnde sjouwers verdienden
overigens maar 19 cent per uur. ’Uit
bovenstaande kunnen de arbeiders zien dat
een modelondernemer nog geen modellonen
betaalt’ aldus De Stem des Volks.

20) Zesde jaarverslag van de Nederlandsche
Christelijke Bouwarbeidersbond over
1914/1915; Jaarverslag Algemeene Neder
landsche Timmerliedenbond over 1914.
p. 116.

21) Archief van de Roomsch-Katholieke
Bouwvakarbeidersbond St. Joseph, voorheen
de Roomsch-Katholieke Timmerliedenbond,
Gemeentearchief Weesp.
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1906-1913: de zevenster,
een democratische coalitie
R. van Veelen

Ieder zal moeten toegeven dat in een kleine
plaats als Weesp, waar de politieke partijen
toch reeds zoo scherp tegenover elkander
staan, kalmte en voorzichtigheid dringend
geboden is. (Ingezonden brief Weesper
Courant, 19-7-1913.)

... De laatste 5 jaren waren van geheel andere
aard geweest. Ze hadden zich meer een club
gevormd en zo waren zij met hun 7 leden die
in hoofdzaak steeds de zaken met elkaar eens
waren. In de volksmond had deze club de
benaming van de zevenster. (...) Ook in deze
club kwam naderhand weer verwijdering, dit
kwam door de verschillende richtingen.
(Raadslid W. Kuijper op openbare vergade
ring, 7-7-1913).

De jaren 1906 tot 1913 vormen voor de
politieke historicus van de nieuwe geschiede
nis van Weesp vette jaren. Een aantal
tendensen en lijnen in de Weesper samen
leving en in de wisselwerking tussen het
landelijke en plaatselijke komen hier samen.
Ook de tijdgenoten waren het hier over
eens, de een verrukt over de levendige
politieke strijd, de ander terugverlangend
naar de politieke rust van de oude tijd.
De notulen van de gemeenteraad beginnen
smakelijke literatuur te vormen: de hoofd
rolspelers zijn directer en meer uitge
sproken. Het lijkt wel of men over alles
openbaar wil spreken, waar vroeger gezwe
gen of in beslotenheid gefluisterd werd.
Tekenend voor de omslag in de geest der
tijden zijn de reacties op de dood van
burgemeester De Haan in 1908. Hij was een
vertegenwoordiger van de oude stijl van
politiek bedrijven. Niet alleen de socialisten
schimpten over De Haan: Weesp is in zijn tijd
een uitgewoond schip geworden. Ook
(voormalige) politieke vrienden als dominee
Dijkstra en wethouder A. A. Knaap uitten in

De eerste waterstraal uit de Gemeentelijke water
leiding, 1907

...

I

2a

herdenkingsredes bedekte kritiek. Met de
nieuwe burgemeester O.E. Cleveringa deed
een nieuw type bestuurder zijn intrede.
In de periode 1909-1913 kwam het tot een
reeks van hervormingen op het gebied van
de gemeenschapsvoorzieningen (gas,
vuilnis, rioleringsplan, aanleg van straten,
zwembad). Daarmee werden voor een groot
deel de liberale hervormingsplannen van
Van Houten c.s. gerealiseerd. Op het vlak
van de sociale problematiek van armenzorg,
sociale zekerheid en inkomens van arbeiders
en middenstanders was het gemeentebestuur
beduidend minder voortvarend.
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Deze laatste problematiek en de wijze
waarop de politieke elite daarmee omging
lokten de vorming van een specifiek Wees-
per fenomeen uit: de zevenster. Dit was een
los en informeel verbond van radicale
raadsleden door de partijen heen; radicale
liberalen, vertegenwoordigers van Patrimo
nium en RK Volksbond en socialisten. Zij
kwamen bijeen en bereidden raadsvergade
ringen voor. Ze kenden elkaar van allerlei
politieke en sociale activiteiten. Deze
politieke combinatie stelde in de gemeente
raad sociale kwesties aan de orde. Deze
vraagstukken waren toentertijd binnen
verzuilde kaders kennelijk niet op te lossen.
Zoals nog wordt beschreven, heeft dit
gezelschap zich echter uiteindelijk niet
weten te handhaven vanwege externe
politiek-godsdienstige controversen in 1913.

De liberalen

De periode 1906-1913 bracht de politieke
leider van de Weesper liberalen, D.J. van
Houten, zowel politieke triomfen als
politieke nederlagen. De populariteit van
D. J. van Houten als politicus reikte verder
dan zijn liberale achterban. Bij verkiezingen
voor de Provinciale Staten eindigde Van
Houten in Weesp altijd met een grote
voorsprong op zijn confessionele concurren
ten. Het kan niet anders of een groot deel
van het christelijk-historische electoraat
koos voor Van Houten, ondanks de oproep
om op de confessionele coalitiekandidaat te
stemmen1'.
In zijn eigen kiesvereniging kreeg hij echter
in toenemende mate te maken met opposan
ten. Deze jong-turken (zoals J.A. Bode,
E. W. Raadsheer en H. Bremer Wzn) waren
in feite vrijzinnig-democraat tegenover de
unie-liberaal Van Houten. Zij namen de
draad van de radicale J. Keijzer op. Maar
terwijl deze door zijn excentriciteit nog
teveel mensen van zich vervreemdde,
slaagden zij er wel in met radicalen uit
confessionele kring en met socialisten een
verbond te vormen voor doorvoering van
sociale hervormingen, de reeds genoemde
zevenster2'.
Naast politiek-inhoudelijke verschillen

kwamen de radicale liberalen ook met Van
Houten in botsing wegens diens regenteske
manier van optreden in de Weesper politiek.
Zeker na de verkiezing van Van Houten tot
wethouder in 1909 begon dit sterker te
spelen. In de gemeenteraad kwam het tot
grote meningsverschillen tussen Van
Houten en de radicale liberalen. De conflic
ten behelsden onder meer de democratische
controle op het beheer en de tarievenpolitiek
van de gemeentebedrijven, de arbeidsvoor
waarden van gemeente-ambtenaren en
bestuurlijke benoemingen3'.

KIEZERS I Denkt aan de stem mini: op
V rijd a g  13 J u n i  a .s .  voor de

Provinciale Staten.
S te m t  o p  d e  H e e r e n

D. ] . van fouten
e n

jj. van jlüesdag.
Groot-Industriëelen. U wel bekend. Twee vaca

tures dus STEM T BEIDEN.
De Liberale Vereeniginu.

De radicale liberalen waren actief in de
kiesrechtbeweging, de geheelonthouders-
beweging, de Vereeniging Volksonderwijs
èn werkten meer aan de basis. Van Houten
was daarentegen op en top regent en
bekleedde allerlei politieke erefuncties,
zoals in het polderbestuur en in het St.
Bartholomeus Gast- en Armenhuis. Men
verkeerde ten dele in andere werelden. De
radicale coalitie had ook binnen de gemeen
teraad zo aan invloed gewonnen, dat Van
Houten in 1913 moest constateren dat hij
niet meer het vertrouwen van de raad
genoot. Verbitterd verklaarde hij, doelend
op de radicale liberalen Het heeft spreker nog
getroffen, dat zij, die naar hij meent hem het
meest naast staan, over het algemeen niet het
minst hebben blijk gegeven van gebrek aan
vertrouwen.4'.
De liberale kiesvereniging bleef echter
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gespaard voor splitsingen. De radicale
liberalen wonnen langzaamaan aan invloed.
Bij gemeenteraadsverkiezingen ging men
vanaf 1906 bij gelegenheid de sociaal-demo-
cratische kandidatuur steunen. De prijs
hiervan was echter vervreemding van de
confessionele radicalen. Deze ontwikkeling
werd versterkt toen onder druk van de
landelijke politieke kwesties en strijdvragen
de liberale kiesvereniging zich steeds meer
op de tegenstelling vrijzinnig-confessioneel
richtte, ook op plaatselijk niveau. Bij de
verkiezingen van juli 1913 trad de liberale
kiesvereniging zeer gedecideerd anti-confes-
sioneel op. De verkiezingsstrijd werd fel
gevoerd. Vergaderingen met honderden
mensen vormden geen uitzondering. De
krijgslustige leuze ’breekt de coalitie’
maakte een ongekende polemiek los in de
plaatselijke pers, waar in ingezonden
brieven gepleit werd voor overbrugging van
de politieke tegenstelling vrijzinnig-confes-
sioneel5*. Het electoraat volgde evenwel de
polariserende lijn. Het werd een grote
vrijzinnige overwinning, die vooral de
liberalen ten goede kwam. Liefst zes
liberalen werden in de gemeenteraad
verkozen, ten koste van de confessionelen.
Zoals burgemeester Cleveringa teleurge
steld commentarieerde: Zo gaat het, indien
de kiezers politiek en godsdienst bij gemeente
raadsverkiezingen superieur achten aan
burgerdeugd, persoonlijke hoedanigheden
en talenten...6'
Ondanks de door de verkiezingskoorts
veroorzaakte schade wisten de gematigde
liberalen rondD.J. van Houten en A.M. van
Dockum de samenwerking met de confessio
nele politieke elite voort te zetten. Onbe
doeld was door de polarisatie echter de
afstand met de confessionele volksbeweging
vergroot. De ’zevenster’ had de meeste
schade opgelopen.

De protestanten

Ook in deze periode behield de christelijk-
historische kiesvereniging haar sterke
positie in het politieke krachtenveld van
Weesp. De zoeven beschreven vrijzinnig-
confessionele polarisatie bij de verkiezingen

van 1913 leverde haar wel verlies van
liberale steun op en daardoor verlies van
raadszetel (van vier naar drie), maar zij bleef
toch in het centrum van de plaatselijke
politieke macht.
De coalitie met de liberale top bleef intact en
via de soepele wethouder C.P. van Asselt
werden ook de lijnen naar andere politieke
kringen (ook de zevenster!) opengehouden.
C.P. van Asselt behoorde tot een uitgebreide
Weesper middenstandsfamilie en was zeer
goed ingevoerd in de lokale verhoudingen.
Veel problematischer lagen de zaken bij de
antirevolutionairen. In 1905 en 1906 hadden
zij eerst de christen-democratische oppositie
vanP.P. Hartendorf moeten verwerken. Dit
was dan wel gelukt -  een christen-democrati
sche kiesvereniging overleefde het jaar 1906
niet -  maar met het verdwijnen van Harten
dorf waren de problemen nog niet opgelost.
In 1911 verloor de AR zijn tweede raads
zetel7'. En in 1913 verscheen een tweede
antirevolutionaire kiesvereniging ten
tonele8*. Deze vereniging ’Nederland en
Oranje 2’ genaamd, was geheel geformeerd
rond de al vele malen genoemde Patrimo-
nium-man W. Kuijper. Niet uitgesloten mag
worden dat aan de splitsing allerlei persoon
lijke tegenstellingen ten grondslag lagen.
Waarschijnlijk heeft echter ook een rol
gespeeld dat W. Kuijper plaatselijk moeilijk
uit de voeten kon met de partijpolitieke
tegenstelling tussen vrijzinnig en confessio
neel en met het in AR-kringen heersende
anti-socialisme. In de eigen AR-kiesvereni-
ging kreeg hij bijvoorbeeld in 1908 opdracht
geen moties van de socialist Vader te
steunen. Kuijper was met Vader één van de
drijvende krachten achter de zevenster en
had ook van buiten de eigen kring aanhan
gers.
Een waarnemer merkte over Kuijper op in
1913: Hij dankte zijn zetel allerminst aan ’t
beginsel doorhem beleden. Zijn 427stemmen
gaarde hij bijeen uit alle partijen9). Aan de
andere kant kon hij zich moeilijk losmaken
van zijn partijpolitieke achtergrond. Tot
1919 heeft hij dankzij zijn persoonlijke
charisma, maar ook dankzij het kiessysteem
zijn raadszetel weten te behouden, behoed
zaam manoeuvrerend tussen de Scylla van
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de confessionele politiek en de Charybdis
van zijn zevenster-activiteiten.

De katholieken

Ook de katholieke kiesvereniging kreeg te
maken met de gevolgen van de radicalisering
van de Weesper liberalen. Het katholiek-
liberale verkiezingsverbond uit de j aren
1901 en 1902 was opgehouden te bestaan. Bij
raadsverkiezingen in 1906 werd de katho
lieke A.C.M. Rijke gesteund door de
anti-revolutionairen, terwijl de liberalen
daarentegen nota bene de socialistische
rivaal steunden. A.C.M. Rijke verloor10'
Tekenend voor de liberaal-katholieke
verhouding ter plaatse was dat de liberaal
J. A. Bode naar aanleiding van de liberaal-
confessionele verkiezingsconcurrentie
dreigde zijn rooms-katholieke bakker en
melkboer op te zeggen11'. In 1909 raakten de
katholieken zelfs hun tweede raadszetel
kwijt door het ontbreken van liberale
steun12'. Ook bij de herkansing ontbrak deze
steun. Zo verloor de katholieke kandidaat
F.D.J.R. Storms bij herstemming van de
liberaal E.W. Raadsheer. Met dat al waren

KIEZERS!
Dinsdag aa. 8 Jolt m tiezing  yan 5 leden yoor den

Gemeenteraad
Wjj berelan n aan te kiezen de Vrfjz. Cendidnten, de heeren

SI. 9K. van Jodium
$• W). fflaadsfieer,f itimMc yan,

at i i  6. Wis.
Vrijiiulfem, wij drmkkei i t p ’i hart SLECHTS DEZE DRIE

TB STEKKEN EN «EEN ANDERE. W ut wij hefctoa weterm
««a Coalitie ram- RerkUcke Party tm taageaarer «as. Blijft du
■let thala ea KIEST DEZE DRIE aaader rerdere bljTaegl.g.
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de rooms-katholieken politiek verhoudings
gewijs ondervertegenwoordigd geraakt.
Binnen de rooms-katholieke kiesvereniging
leek het middenstandselement naar voren te
komen. Althans er leek een stilzwijgende
afspraak te zijn over de verdeling van de
politieke macht tussen vertegenwoordigers
van de RK Volksbond, zoals C. van Leeu
wen en A.C.M. Rijke en de katholieke elite,

zoals de melkfabrikant F.D.J.R. Storms en
de patroon Koopmanschap. De RK Volks-
bonders vonden in deze periode aansluiting
bij de zevenstercombinatie, al speelden zij
daarin een secundaire rol. Zoals al in het
voorafgaande is aangegeven, was de sociale
controle bij de rooms-katholieken veel
effectiever en moest men zich daar meer
moeite getroosten om met andersdenkenden
te verkeren.
De melkfabrikant Storms op zijn beurt
ondervond minder moeilijkheden van de
sociale controle. Hij behoorde tot de sociale
elite en verkeerde veelvuldig met de
protestantse en liberale groep. Zijn politieke
loopbaan in de gemeenteraad werd echter
een paar maal gefrustreerd door de partij
politieke polarisatie tussen vrijzinnigen en
confessionelen. Vooral zijn spectaculaire en
onverwachte verkiezingsnederlaag bij de
gemeenteraadsverkiezingen van juli 1913
maakte op de Weesper elite grote indruk.
Burgemeester Cleveringa wijdde er in de
gemeenteraad bittere woorden aan.
De christelijk-historische kiesvereniging
maakte melding van het aanbod van raadslid
J. Schoenmaker om zijn zetel af te staan en
daarmee de mogelijkheid te scheppen voor
Storms om in de raad terug te keren13'. Door
de nederlaag was zelfs de laatste katholiek
uit de gemeenteraad verdwenen. Dankzij
het aanbod van de christelijk-historischen
kon Storms enkele maanden later toch nog
in de raad terugkeren. Pas onder het
algemeen kiesrecht konden de katholieken
hun politieke positie herwinnen en uitbou
wen.

De socialisten

De jaren 1906-1909 waren voor de socialis
tische beweging in Weesp de Sturm-und-
Drang periode. Het ledental sprong van
rond de dertig in 1903-1904 naar rond de
zeventig in 1906. In dat jaar trad de eerste
socialist toe tot de Weesper gemeenteraad.
Overigens gebeurde dat niet op eigen
kracht, maar met liberale steun. De Weesper
socialisten ondergingen deze gebeurtenis in
grote euforie, het was de tijd van de hoogge
spannen verwachtingen.
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De leider van de Weesper socialisten, G.A.
Vader, was een charismatische persoonlijk
heid, die de marxistische orthodoxie
verenigde met een grote politieke souplesse
en menselijke warmte. Ondanks zijn
socialistische pathetiek verstond hij de kunst
veel met andersdenkenden te verkeren.
Terwijl het regionale socialistische blad
Stem des Volks doorging met zijn fel
anticlericale en anti-liberale toonzetting,
werkte Vader aan de brede politieke
combinatie van de zevenster, waarvan hij
met de antirevolutionair W. Kuijper de
geestelijke vader was.
In de gemeenteraad was hij de rebel, die niet
alleen voor het nodige vuurwerk zorgde,
maar allengs ook invloed verwierf. Zijn
voorstellen over sociaal-hygiënische aange
legenheden, hervorming van de armenzorg,
minimumloon en maximum arbeidsduur in
bestekken en de lonen van lagere gemeente
ambtenaren kregen geleidelijk aan onder
steuning van andere raadsleden14'.
De scheuring in de SDAP in 1909 kwam in
Weesp hard aan. Vader koos zonder een
moment van twijfel voor de Tribunisten.
De afdeling spleet in tweeën. Naast een
kwijnende SDAP-afdeling (in 1910 26 leden,
in 1911 18 en in 1912 11 leden), die zelfs niet
in staat was aan de gemeenteraadsverkiezin
gen deel te nemen, stond de gideonsbende
van de SDP-afdeling. Debet aan de splitsing
waren landelijke, ideologische factoren.
Lokale situaties en omstandigheden stonden
hier volledig buiten. Wel had de scheuring
effecten op het lokale vlak. Vader moest zijn
raadszetel opgeven. De SDAP was als
politieke factor in Weesp tot 1913-1914
uitgeschakeld. Er ontwikkelde zich een
politieke broederstrijd, die leidde tot veel
persoonlijke conflicten en politieke apathie.
De kern van de socialistische activiteiten in
Weesp lag tussen 1909 en 1913 bij de SDP.
Rond hun dissidente voorman G.A. Vader
legde deze kleine politieke groep een grote
gedrevenheid aan de dag. De afdeling
steunde daarbij op de militante sigaren
makers. Door het lokale gezag van Vader
bereikte vooral de SDP de ongeschoolde
arbeiders en lagere middenstand. In 1911
wist de SDP een raadszetel voor Vader te

Kiezers van Weesp
wilt gij in uwewoningellende verbetering verwachten,
stemt dan bij de a.s. gemeenteraadsverkiezing op 5 van
onderstaande candidaten.
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te Weesp en wel in het bijzonder de toepassing van art.
30  en 31 der woningwet, (art. 30 betreft het verleenen
van voorschotten tot bouwen, 31 het verschaffen van grond).
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bemachtigen (de enige raadszetel in Neder
land!).
In de jaren 1911-1912 bereikte de zevenster-
combinatie onder leiding van Vader haar
eerste politieke doorbraken. Tegen de wil
van het gemeentebestuur in werden kleine
overwinningen geboekt, zoals over lonen en
werktijden bij de gemeentelijke gasfabriek
en over tarieven van gemeentelijke instellin
gen.
De raadsverkiezingen van juli 1913 beteken
den door liberale steun een eerste herstel
van de Weesper SDAP-afdeling; de sigaren
maker G.J. van der Belt nam als tweede
socialist naast G.A. Vader zitting in de
gemeenteraad.

Conclusies

In deze periode valt de opkomst van de
zevenster-combinatie op, een democratische
coalitie door de politieke organisaties heen,
gericht op sociale hervormingen en zijn
steun ontvangend van een groot deel van de
Weesper arbeiders en lagere middenstand.
Tegenover deze zevenster stond het even
eens informele overleg tussen de politieke
figuren uit katholieke, liberale, christelijk-
historische en antirevolutionaire kringen.
De gehele periode bleef het dagelijks
bestuur van de gemeente echter in liberaal/
christelijk-historische handen. Als verkla-
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ring voor het niet omzetten van de mogelijk
heden van de zevenster-combinatie in
politieke machtsvorming kunnen worden
genoemd: het terugschrikken voor het
nemen van bestuurlijke verantwoordelijk
heid; het gemis aan bestuurstraditie; het
pragmatische van de samenwerking (gebrek
aan hechtheid); het ontbreken van machts-
ambities.
Was de zevenster een politieke tendens
tegen de verzuiling in? De vraag is op het
politieke niveau alleen moeilijk te beant
woorden. In deze paragraaf gaat het om
politieke coalities en afspraken. De verzui
ling bestrijkt meerdere terreinen. Er kunnen
derhalve slechts voorzichtig een paar punten
worden aangestipt.
Ten eerste: de zevenster heeft een beperkt
programma van sociale hervormingen.
Inlossing van de door de zevenster voorge
stane regelingen op het gebied van sociale
zekerheid en sociale zorg maakte deze
bijzondere politieke coalitie meteen minder
dwingend. Van ideologische toenadering
tussen de verschillende deelnemers was in
het geheel geen sprake.
Een tweede ontwikkeling is de organisa
torische verzuiling op lokaal niveau. Met
name bij katholieken en antirevolutionairen
beïnvloedde dit de politieke handelings
vrijheid.
Ten derde waren het vooral de landelijke
politieke onderwerpen die een stempel
gingen zetten op de lokale politieke verhou
dingen. Met name de strijd tussen de
confessionele coalitie en de vrijzinnige
concentratie in 1913 werkte de politieke
verzuiling in de hand.

NOTEN

1) De Gooi-en Eemlander 21-3-1908 en
18-6-1910.

2) Notulen gemeenteraad 1907-1913, passim.
3) Ibidem 1910-1913, passim
4) Ibidem 18-2-1913
5) Weesper Courant 16-7-1913, 23-7-1913,

13-8-1913
6) Notulen gemeenteraad 31-7-1913
7) De Gooi- en Eemlander 28-6-1911
8) Weesper Courant 7-7-1913
9) Ibidem 26-7-1913

10) De Stem des Volks 15-12-1906
11) De Gooi- en Eemlander 6-6-1906
12) Weesper Courant 25-8-1909
13) Ibidem 9-8-1913
14) Melle, Marius van. en Rob van Veelen

’Gerard Albert Vader’ in: P.J. Meertens e.a.
(eds.), Biografisch woordenboek van het
socialisme en de arbeidersbeweging in
Nederland Vol. 111 (Amsterdam, 1988).

Naschrift

In 1989 verscheen de doctoraal scriptie ’Verzuiling
te Weesp 1850-1920'. De auteur. Rob van Veelen,
beschrijft hierin de ’omgevingsfactoren’ die op het
proces van verzuiling hun invloed uitoefenden en
de aspecten van de verzuiling: de armenzorg, de
sociale bewegingen van arbeiders en midden
klassen, de culturele en sportieve verenigingen en
de politiek. Uit de beschrijving van de Weesper
politiek werd de paragraaf gelicht over de periode
1906-1913, een periode die een specifiek Weesper
situatie te zien geeft. Deze doctoraal scriptie van
de Vakgroep Nieuwe en Theoretische Geschiede
nis van het Historisch Seminarium van de
Universiteit van Amsterdam is niet uitgegeven.
Men kan de scriptie vinden in de bibliotheek van
het gemeentearchief van Weesp.
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Weesp: ruimtelijke ontwikkeling,
1850-1940
J.A. van der Hoeve

Monumenten Inventarisatie Project

In november en december 1990 heeft in de
gemeente Weesp een onderzoek in het
kader van het Monumenten Inventarisatie
Project (MIP) plaatsgevonden. Een systema
tische inventarisatie van stedebouwkundige
en bouwkundige ontwikkelingen en van
objecten uit de periode 1850 tot 1940. Het
resultaat van dit onderzoek bestaat uit een
rapport met een beschrijving van de ruimte
lijke ontwikkeling van Weesp en ongeveer
135 beschrijvingen en foto’s van objecten
(woningen, boerderijen, bruggen, sluizen,
bunkers en andere).
Het MIP beoogt een landelijke inventari
satie, die is opgezet en wordt geregisseerd
door de Rijksdienst voor de Monumenten
zorg. Deze dienst heeft de twaalf provincies
en de vier grote steden opdracht gegeven
regio- en gemeentebeschrijvingen te maken
en een ruime inventarisatie te verrichten.
Deze decentrale uitvoering is gekozen om de
gegevens zo snel mogelijk ter beschikking te
hebben.
De resultaten van het MIP moeten dienen
als grondslag voor verder (wetenschappelijk)
onderzoek, als uitgangspunt bij planning en
beheer op zowel stedebouwkundig als
bouwkundig gebied (onder andere bestem
mingsplannen, welstandtoezicht) en als
basis voor een latere selectie van te bescher
men monumenten.
Reeds bij de vaststelling van de Monumen
tenwet in 1961 was besloten om de stede
bouwkundige en architectonische ontwikke
lingen in de periode na 1850 te onderwerpen
aan een systematisch onderzoek. Aangezien
aanvankelijk de prioriteiten elders lagen, is
men pas in de jaren tachtig begonnen met de
voorbereidingen voor deze inventarisatie. In
januari 1987 is de inventarisatie officieel
gestart, onder de naam MIP. Het is de

bedoeling dat het project in 1992 afgerond is.
MIP in Weesp

Voor de inventarisatie is de provincie
Noord-Holland in tien regio’s verdeeld.
Weesp is ingedeeld in de regio Gooi en
Vechtstreek. Per regio zijn vervolgens de
belangrijkste structurele en ruimtelijke
ontwikkelingen vastgelegd. Vervolgens zijn
de gemeenten per stuk beschreven en
geïnventariseerd. Eén aspect uit de inventa
risatie van Weesp, de verdichting van de
stadskern met arbeiderswoningen, zal hier
als voorbeeld nader worden toegelicht. De
algemene en stedebouwkundige gegevens
zijn ontleend aan het eerste deel van de
inventarisatie, de verslaglegging van de
ruimtelijke ontwikkelingen tussen 1850 en
1940. De objecten zijn gelicht uit de circa 135
beschrijvingen van panden, boerderijen en
andere.
Uit het onderzoek is gebleken, dat de
belangrijkste ruimtelijke ontwikkelingen
van Weesp in deze periode zijn:
-  vestiging van de cacao- en chocolade

fabriek C.J. van Houten, die zich ontwik
kelde tot de belangrijkste werkgever in
Weesp;

-  groei van de industrie;
-  sterke groei van het aantal arbeiders

woningen;
-  de geringe mogelijkheden tot uitbreiding

van de stad;
-  verdichting van de stadskern, bebouwing

van de noordelijke en westelijke stads
wallen;

-  uitbreiding van de verdedigingswerken in
het gebied ten oosten en zuiden van
Weesp;

-  uitbreiding en aanpassing van de infra
structuur: onder andere de spoorweg
(1874), Merwedekanaal (1892), Gooiland-
seweg (1932).
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Torenstraat

In 1850 was de bebouwing van Weesp
grotendeels binnen het tracé van de 17e
eeuwse wallen geconcentreerd. Hiervan
waren overigens de fronten aan de zuid- en
oostzijde uitgevoerd. De fronten aan de
noord- en westzijde waren wel uitgezet,
maar niet opgeworpen. Sinds de 18e eeuw
waren de terreinen van de laatstgenoemde
fronten in gebruik als hoveniersgrond.
In de eerste helft van de 19e eeuw ondervond
Weesp een ernstige economische malaise,
nadat de bestaande industrie was wegge
kwijnd. In 1851 vestigde de cacao- en
chocoladefabrikant C.J. van Houten zijn
bedrijf te Weesp. Hier groeide deze firma in
het laatste kwart van de 19e eeuw uit tot de
belangrijkste werkgever van de stad. Rond
1900 was ruim 1/3 van de mannelijke en 9/10
van de vrouwelijke beroepsbevolking
werkzaam bij de firma Van Houten. Vele
toeleveringsbedrijven en diensten waren
afhankelijk van de activiteiten van Van
Houten. De bouw van het nieuwe fabrieks
complex (1891-1897), de villa Casparus voor
de eigenaar/directeur van de fabriek (circa
1900) en de grote aantallen woonhuizen
voor de fabrieksarbeiders zorgden ervoor

dat de bouwnijverheid uitgroeide tot de
tweede werkgever binnen Weesp.
De woningen voor de fabrieksarbeiders zijn
voornamelijk in de wijk ten noorden van het
Smal Weesp, aan de westelijke stadsrand en
in het zuiden van de oude stad gerealiseerd.
De eerste arbeidersbebouwing kan gekarak
teriseerd worden als speculatiebouw.
Verschillende particuliere ondernemers
bouwden arbeiderswoningen op door hen
verworven terreinen, veelal hovenierslande-
rijen. De aanwezige perceelgrenzen en
sloten bepaalden het nieuwe stratenverloop
en de verkaveling. Veel bebouwing werd in
sloppen gerealiseerd: doodlopende, in het
algemeen onverharde, straten met in de
meeste gevallen aan weerszijden woon
huizen. Nog bestaande voorbeelden zijn: de
Wilhelminastraat en de Vorsselmanstraat.
Het aantal inwoners per hectare was in korte
tijd gestegen van 96 tot 242. Omstreeks 1910
werd de woonsituatie steeds slechter, vooral
in de wijk F en G, de wijk ten noorden van
het Smal Weesp. Er waren veel klachten
over slechte bestrating, het ontbreken van
verlichting en het slecht toegankelijke
stratenplan met zijn sloppen, sloten en
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Het Slop: Vorsselmannstraat

grachten. Om dit te verhelpen heeft de
gemeente rond 1915 een aantal straten
aangekocht en bestraat. Ook heeft zij enige
grachten en sloten gedempt en enkele
verbindingen gemaakt.
Kort na 1920 worden gesubsidieerde
woningbouwverenigingen actief: AWWV,
Patrimonium en St. Laurentius. Enkele nog
open plekken in de vesting worden met
woningwetwoningen bebouwd; de terreinen
rond de Talmastraat en aan de Tuinkade.
De verkaveling van deze bebouwing is
ruimer, de woningen zijn ruimer en kwalita
tief beter.
Buiten de vesting werd nog nauwelijks
gebouwd. Ten oosten en zuiden van de
vesting werd bouw bemoeilijkt door de
bepalingen van de Kringenwet uit 1853.
Deze wet gaf zones rond vestingen en forten
aan, waarin slechts onder stringente bepalin
gen in hout kon worden gebouwd. Deze

gebouwen moesten in tijd van oorlog of
beleg snel verwijderd kunnen worden.
Daarom staan aan de Utrechtseweg en het
Molenpad nog houten woningen uit de
periode 1890-1940. De verboden kringen
werden pas in 1947 (voor het zuidfront) en
1959 (voor het oostfront) opgeheven.
Ook lieten de krappe gemeentegrenzen van
Weesp weinig mogelijkheden tot uitbreidin
gen. Pas in 1966, na de opheffing van de
gemeente Weesperkarspel, werden de
gemeentegrenzen aanzienlijk verruimd.
Ten westen van de vesting lagen de terreinen
van de firma Van Houten. Ten zuiden van
het Smal Weesp lag het fabriekscomplex en
ten noorden van het Smal Weesp lag en ligt
de villa Casparus, die oorspronkelijk door
een zeer grote tuin was omgeven. Ook rond
de Aetsveldseweg bezat de firma Van
Houten veel grond. Tot diep in de jaren
dertig was Van Houten niet genegen enige
grond te verkopen.
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Overzicht dichtverkavelde wijk F en G
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Aan het eind van de jaren twintig zijn
daarom plannen ontwikkeld om de stad in
noordelijke richting uit te breiden, in de
Bloemendalerpolder. Het uitbreidingsplan
van het bureau Granpré Molière gaf
hiervoor concrete richtlijnen.
Tengevolge van de economische malaise van
de jaren dertig liep de bevolking van Weesp
terug. De bouwplannen voor de Bloemen
daler polder werden aan de kant gelegd. Na
de tweede wereldoorlog herstelde de
economie zich weer en nam de werkgelegen
heid en daarmee ook de bevolking van
Weesp weer toe. De opheffing van de
verboden kringen maakte forse uitbreidin
gen van de stad mogelijk.

gesloopt en vervangen door nieuwbouw,
vooral in het zuiden van de stad en in de wijk
F en G. Van de nog bestaande bebouwing
moet zeker de rij woningen Julianastraat
1-23 (1903, architect: A. van Beusichem)
worden genoemd. Deze rij woningen heeft
mede door de grote hoogte een welhaast
monumentale vormgeving. Daarnaast valt
materiaalgebruik op (kalkzandsteen).
Veel van de arbeiderswoningen in Weesp
bestaan uit slechts één bouwlaag en een kap,
waarbij de voorgevel is opgetrokken tot
twee bouwlagen. De woningen Emmastraat
1-25 en 4-24 en Singel 67-81 zijn hiervan
voorbeelden (1903 en 1904, architect:
J.H. van Vilsteren en anderen).
Vrijwel alle sloppen zijn bij deze inventari
satie beschreven. De Wilhelminastraat is
een voorbeeld van een aan twee zijden
bebouwd slop (1895). De bebouwing van de
Roskamstraat is in fasen tot stand gekomen.
Opmerkelijk is dat hier niet slechts arbei
derswoningen zijn gebouwd.
De oudste woningwetwoningen rond de
Talmastraat en de Singel (1921, architect
T. Kuiper voor de woningbouwvereniging
Patrimonium en architect Vos voor de
woningbouwvereniging St. Laurentius) zijn
integraal opgenomen vanwege het historisch
belang voor Weesp. Een opvallend element
in dit plan is de fraaie berkenbeplanting
langs de Singel.
Overigens zij hier nogmaals opgemerkt, dat
bovenstaande bebouwing niet is geselecteerd
als te beschermen monument. In deze
inventarisatie is zij aangemerkt als interes
sant of typerend voor de periode 1850-1940.
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Objecteninventarisatie

Bij de objecteninventarisatie is sterk de
nadruk gelegd op de voor Weesp specifieke
ontwikkelingen, waaronder ook de arbei-
dersbebouwing in de stadskern. Veel van
deze bebouwing is bij de recente renovaties

Emmastraat 4-12, 14-24
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De stoomtimmerfabriek
Van Wijngaarden & Co te Weesp
Marius van Melle

Ebbo Dirk van Wijngaarden

In 1874 verhuisde timmerman Ebbo Dirk
van Wijngaarden uit Medemblik naar
Weesp. Vier jaar later stichtte hij een
machinaal houtbewerkingsbedrijfje aan de
Nieuwstad. Dit bedrijf floreerde, mede door
de inschakeling bij de omvangrijke ver- en
nieuwbouw van firma Van Houten in de
jaren tachtig van de vorige eeuw aan de
Oude Gracht1'.
In 1888 overleed E.D. van Wijngaarden
echter plotseling. Zijn vrouw en drie
kinderen bleven niet onverzorgd achter:
hij liet ƒ 91.700,- na en had testamentair
geregeld dat zijn bedrijf voortgezet zou
worden door zijn broer Arnoldus Teunis, die
verplicht werd om weduwe Van Wijngaar-
den-van Ammers jaarlijks een winstuitkering
te doen van 20 procent. De erfgenaam kreeg
het trouwens niet cadeau. Hij moest voor het
bedrijf ƒ 8.000,- en voor de houtvoorraad en
bouwmaterialen ƒ 6.122,96 betalen2'.
Door deze regeling ging de toekomst van
Arnold er heel anders uitzien. Hij was,
blijkens het testament van zijn broer,
architect te Leeuwarden, maar liet zich bij
de gemeente registreren als aannemer.
In 1889, toen een ingenieur in opdracht van
de regering Weesp bezocht in verband met
een onderzoek naar de veiligheid in fabrie
ken en werkplaatsen, werkten er in het
houtbewerkingsbedrijf twintig mensen ’in
een goed ruim lokaal’. Er werden lange
dagen gemaakt: 12 3/4 uur per dag en
dikwijls overwerk3'.

Arnoldus Teunis van Wijngaarden

E.D. en later A.T. van Wijngaarden dreven
mee op de stroom die door Van Houten in
beweging was gezet. Dat familiebedrijf, in
1850 in Weesp gevestigd, kreeg de wind in de

zeilen door zich te concentreren op export
markten in de tijd dat chocolademelk steeds
meer een volksdrank werd. 'Het beste en
goedkoopste in gebruik’ was de reclame
kreet en gezien de voorsprong die het bedrijf
had door de uitvinding van poedercacao
door Coen van Houten in 1828, was die kreet
niet eens té opschepperig. De kroon op deze
ontwikkeling werd gezet toen op 12 augustus
1889 het de bejaarde koning Willem III
behaagde om de firma het predikaat
’koninklijk’ te verlenen4'.
In 1889 mocht Arnold op de Wereldexpo
van Parijs in de schaduw van de fonkel
nieuwe Eiffeltoren de firmastand bouwen.
In een soort Vermeer-huisje schonken daar
in klederdracht gestoken Weesper meisjes
menig kopje Van Houten’s cacao.
De nieuwe Van Houtenfabriek aan de
Oudegracht, waarvoor heel wat historisch
stedeschoon had moeten wijken, was al te
klein toen het geheel in 1887 gereed geko
men was. In dat jaar begon de directie al
grond aan te kopen in de Aetsveldsche
Polder om een geheel nieuw complex neer te
zetten. En als aannemer voor dit werk,
waarmee in 1890 werd begonnen, werd A.T.
van Wijngaarden aangezocht. Hij kwam te
wonen in een houten opzichterswoning
tegenover molen ’De Haan’ aan het Smal
Weesp.
Zijn machinale houtbewerkingsbedrijf zal
goede zaken gedaan hebben bij deze bouw5'.

Cornelis Arnoldus van Wijngaarden

In deze tijd verscheen de oudste broer van
Arnold, Cornelis Arnoldus, aan het Wees
per firmament. Hij nam een fabriekje over
dat een eigentijds produkt maakte: pak-
kingsstoffen voor stoommachines. Dit
bedrijf was in 1886 als Kissing & Co voor het
eerst gesignaleerd door de gemeentesecre-
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taris in het vijfjaarlijks verslag over de
fabrieksnijverheid ter stede en in 1891 bleek
C.A. van Wijngaarden eigenaar te zijn van
dit bedrijfje dat de wijdse naam van Lind-
son’s stoom- en waterpakkingsfabriek bleek
te hebben gekregen.
Een bescheiden affaire overigens, die in de
twintig j aar dat het in de gemeenteverslagen
vermeld werd, nooit meer dan aan vijf
mensen werk heeft verschaft.
De ondernemende broers Van Wijngaarden
wilden echter meer. Zij namen in 1893 een
bindrottingsfabriek over aan de Achter
gracht, een bedrijf dat rotan verwerkte. Het
was in 1875 in een leegstaande leerlooierij
gesticht en achtereenvolgens door de heren
Bletz en J.A. Hammann met wisselend
succes geleid6'.
Een hoge vlucht namen deze pakkings- en
bindrottingsfabriekjes vooralsnog niet. Het
compagnonschap van de broers ten aanzien
van de laatste fabriek werd in 1897 ontbon
den, waarna Cornelis de zaak nog vijf jaar
voortzette7'. Onder directie van het trio
C.D. Willemsz, H.C. Morel en J. van
Dorsten werd de zaak, verhuisd naar de
stallen van de voormalige villa van de
uitgerangeerde Van Houten-directeur
J.W.F. Scheffer, uitgebouwd tot in omvang
het derde bedrijf in Weesp, na Van Houten
en de timmerfabriek. Tot in 1913 ook voor
dit bedrijf het doek viel6'.
Van de door de Van Wijngaardens geleide
bedrijven floreerde het machinale houtbe-
werkingsbedrijf het meest. De band die
gesmeed was met de cacaofabriek, bleek
vruchten te dragen. Daarbij kwam nog dat
Arnold van Wijngaarden het uitstekend
bleek te kunnen vinden met een nieuwe
personage op het directiepluche van de
koninklijke firma Van Houten, Geert van
Mesdag.

Geert van Mesdag

De via zijn huwelijk in 1890 met het enige
kleinkind van de uitvinder van de poeder-
cacao in de directie van Van Houten terecht
gekomen Groninger Geert van Mesdag, zag
zijn ster binnen het cacaoconcern snel
stijgen. Hij nam al snel de plaats in die de

grote man van de firma in de jaren ’80,
J.W.F. Scheffer, ingenomen had, nadat
deze na een familieconflict het veld had
moeten ruimen. Dat hij niet alle touwtjes in
handen kreeg, lag aan Casparus van Houten,
die de opkomst van zijn zwager met lede
ogen aanzag en wist te bewerkstelligen dat
een ver familielid uit Assen, Douwinus
Johannes van Houten, medevennoot en
-directielid werd.
In 1894/’95 toen deze stoelendans rond het
directiepluche plaats vond, zag Geert van
Mesdag zijn toekomst nog in Weesp liggen.
Hij was er -  sinds 1893 -  lid van de gemeente
raad, waar twee jaar later ook zijn rivalen
C.J. en D.J. van Houten zitting in kregen.
En hij besloot zich een passender behuizing
aan te schaffen. Hiertoe nam hij voor een
schappelijk prijsje een paar percelen weiland
aan de Achterherengracht van de gemeente
over en liet er een villa neerzetten. Na een
paar jaar zou hij overigens deze villa voor
een landhuis in Hilversum verruilen en zijn
functies in de Weesper gemeenschap
opgeven. Van een toekomst in het Gooi was
echter nog geen sprake toen hij zijn oude
huis aan de Herengracht (hoek Kerklaan)
verkocht aan A.T. van Wijngaarden9'.

Van Wijngaarden & Co

In 1896, toen het nieuwe fabriekscomplex
van Van Houten zijn voltooiing naderde,
kreeg de aannemer van dit werk, A.T. van
Wijngaarden, meer tijd om in zijn machinaal
houtbewerkingsbedrijf te steken. Hij
besloot fors te gaan investeren. Hij verwierf
voor ƒ 7.000,- een bouwterrein naast het
station en liet er een nieuwe fabriek met
zeven arbeiderswoningen neerzetten10’. Het
geld hiervoor verschafte vooral Geert van
Mesdag, die als medevennoot tot de firma
toegetreden was. Het is aannemelijk dat de
schaalvergroting van het bedrijf in verband
stond met de plannen die firma Van Houten
in 1895-’97 ontwikkelde rond een omvang
rijk huizenbouwproject in de Aetsveldsche
Polder tussen het fabrieksterrein en het
kanaal. Dit plan voor de bouw van 550
woningen in een parkachtige omgeving -  een
voor Weesper verhoudingen immens plan;
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in 1889 stonden er in Weesp 1350 huizen -
werd echter in de zomer van 1897 om nog
niet geheel opgehelderde redenen door de
directie afgeblazen111.
Het niet doorgaan van dit plan tot een
parkdorp zou Van Wijngaarden & Co ertoe
hebben kunnen brengen zich meer op
meubelfabricage te gaan richten. De nieuwe
fabriek van Van Houten was immers bijna
afgebouwd in 1896 en door het afzien van het
parkdorpplan verviel de rol die het hout-
bewerkingsbedrijf tot nu toe had gespeeld:
die van hofleverancier van de Koninklijke
cacaofabriek.

Siermeubels

Opvallend is dat men zich ging toeleggen op
de produktie van artistiek hoogwaardige
’moderne’ meubels en men de hulp inriep
van kunstenaars van naam als ontwerper
C.A. Lion Cachet en decorateur Theo van
Hoytema. Over de Van Wijngaarden-Van
Hoytema meubels schreef A.C. Loffelt in
1900 in De Nederlandsche Spectator

enthousiast: De levendigste stijlvolste
versieringen zijn door middel van houtsnij
kunst aangebracht. Op het gepolitoerde hout
zijn vrij diep ingesneden en stijlvol over de
vlakken geplaatst allerlei dieren en planten
met wier karakter en schoonheid Van
Hoytema volkomen vertrouwd is en waar
voor de artist zooveel gevoelt als menig
Japanner en wetenschappelijk natuurkenner.
(...) Iets nieuws is ook de groote verscheiden
heid van kleur, die de firma Van Wijngaarden
bij het politoeren heeft toegepast: banken in
gepolitoerd lila, blauw, oranje, geel, groen,
dof rood. Leunstoelen, kapstokken, grote en
kleine kamer- en vuurschermen, muziekkast
jes, boekenhangers, klaptafels, gewone
tafels, groote en kleine bureaux-ministre
jachtkasten, secretaires, lambriseeringen,
-  allen toonvol gepolitoerd in verschillende
kleuren en houtsoorten, meestal fijne, maar
ook van eike-, populier- en teakhout.
Op de zomertentoonstelling van 1988 in het
Gemeente museum Weesp heeft men
verschillende van deze kunstnijverheidspro-
dukten kunnen zien.

■* .4
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Kastje vervaardigd door van Wijngaarden & Co.
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Naast meubels bleef de fabriek ook nog
bouwmateriaal maken en zelfs complete
pre-fab bouwwerken. Zo bouwde de firma
rond de jaarwisseling van 1900 in drie
maanden tijds de -  mede door Geert van
Mesdag opgerichte -  Hilversumsche
Manege, een houten gebouw van 28 bij 14
meter ’met een pitch-pine gevel’. Dit
gebouw staat er niet meer, maar in Zeist
staat nog een houten villa in een dergelijke
chaletstijl, die ontworpen en gebouwd is
door de firma Van Wijngaarden & Co12).

De houtbewerkers en hun arbeids
voorwaarden

In veel opzichten was de stoomtimmer-
fabriek een modelfabriek. De arbeidsvoor
waarden waren te vergelijken met die bij
Van Houten. De invloed van Van Mesdag
liet zich in het sociaal beleid duidelijk
gelden. Het loon was redelijk te noemen. Er
was gratis dokters- en apothekershulp en bij
nogal eens voorkomende bedrijfsongevallen
werden de slachtoffers die (een deel van)
hun hand hadden verloren niet ontslagen,
maar aan prothesen geholpen. Bij ziekte
werd het loon doorbetaald; daarvoor had de
directie een fonds opgezet dat zij ieder jaar
met kerstmis aanvulde. Anders dan Van
Houten kende het bedrijf geen pensioen
voorziening. Maar het kende wel een eigen
muziekkorps, dat zwaar door de patroons
werd gesubsidieerd. Zo was de aanschaf van
de muziekinstrumenten door hen bekostigd.
De arbeiders gevoelden zich gelukkig, de
meesten zelfs onbekommerd. Als je op zulk
een fabriek werkt, wat kon je dan overko
men? Vast werk, schappelijk loon, vrij dokter
en apotheker, soms een fu if o f een feest. Is het
een wonder dat ze zich zoo zachtjes aan
bewust meenden van eenige welgesteld
heid?UK

Mondigheid in een modelfabriek

Toch had -  net als bij Van Houten -  deze
modelfabriek haar keerzijde. Ook bij deze
fabriek had de directie een paternalistische
houding tegenover het personeel. Door de
extra’s die zij het personeel bood boven het

redelijke loon -  culturele ontspanning en
medische zorg -  wist zij de indruk te wekken
goed voor ’haar’ personeel te zorgen; in de
sfeer van fabrieksgemeenschap, die zij zo
wist te scheppen, was geen plaats voor
andere ideeën dan die de directie er zelf op
nahield. De timmerlieden betaalden hun
relatief gunstige arbeidsvoorwaarden met
onmondigheid: de vakbond werd buiten de
deur gehouden. Mondigheid werd uitslui
tend op prijs gesteld als het in het straatje
van de directie paste.
Tijdens de campagne voor de verkiezingen
van de Provinciale Staten van januari 1900
werden bijvoorbeeld twee leden van de
Timmerliedenvereeniging ’Door Eendracht
Verbeetering’ gedwongen om op straffe van
ontslag tijdens werktijd met steunlijsten ten
gunste van de liberale kandidatuur van Van
Mesdag langs de deuren te leurenl4). De
timmerliedenvereniging was de eerste en
toen nog enige vakvereniging in Weesp,
opgericht door Gerard Vader die net als de
Van Wijngaardens afkomstig was uit
Medemblik15’.

De sluiting van de stoomtimmerfabriek

Het compagnonschap tussen Geert van
Mesdag en Arnold van Wijngaarden werd in
1905 of 1906 -  we weten niet precies wanneer
-  verbroken. De fabriek werd door Van
Wijngaarden herdoopt in 'De Snelheid’.
Maar de bedrijfsresultaten waren niet meer

De geheel com plete F a b iitk , m ei a lle
M ach inerieën . W erk tu ig en  en  G ereedschappen , voor
m achinale Bontbewerking, g en aam d
„BE SNELHEID”, aan hel Stationsplein
le  Weesp, d i r e c t  gelegen  aan  h el Spoor en
aan de R ivier „De Vecht”, m et d e  d aa rb ij
behoorende 7 Huizen, le  zam en groot

85 Aren 90 Centiaren,

Inform aties bij den M akelaar VI. J . DE
VRIES, Amsterdam, 0. Z. V oorburgw al 181.

Uit: Alg Handelsblad 12 maart 1908
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zo glanzend als de gepolitoerde meubels die
de fabriek eens maakte. Eind 1906 werkten
er 46 man en 2 jongens, onder steeds minder
prettige omstandigheden. De modelfabriek-
franje werd er afgeknipt: de kosteloze
medische zorg werd afgeschaft, evenals de
jaarlijkse gratificatie van het bedrijf aan de
ziekenbus. Na nog een opleving in het najaar
van 1907 -  een haastklus voor een tentoon
stelling in Den Haag, waarvoor overwerk
verricht moest worden -  kreeg in december
dat jaar bijna het voltallig personeel, zo’n 40
man, met een opzegtermijn van slechts
anderhalve dag ontslag. De timmerlieden
stonden letterlijk in de kou. Alleen muziek
instrumenten van de bedrijfsharmonie
mochten ze houden; hen bleef weinig anders
over dan op een houtje te bijten of te blazen.
Waarschijnlijk heeft de tijdelijke economi
sche recessie van 1907 het bedrijf de das
omgedaan. De trots van de fabriek, de luxe
kunstzinnige meubelproduktie, was meteen
ook haar zwakte. De fabriek kon haar dure
produkten waarschijnlijk niet meer kwijt;
had de fabriek zich geworpen op massapro-
duktie, dan was het misschien anders
gelopen.
In het Amsterdamse veilinghuis Frascati
kwam op 9 maart 1908 ”de in volle werking
zijnde en zoo bijzonder gunstig gelegen en
bekend staande fabriek voor Machinale
Houtbewerking 'De Snelheid’ (...) aan het
Stationsplein te Weesp” onder de hamer16'.
Aan het Stationsplein zouden de machinale
cirkelzagen nooit meer zingen.
Volgens de advertentie in het Algemeen
Handelsblad, waarin de fabriek te koop
werd aangeboden, werd de sluiting gemoti
veerd met de ’langdurige ongesteldheid’ van
de patroon. Dit kan een verbloeming van de
werkelijkheid zijn: ’verliesgevend’ als reden
voor sluiting klinkt heel wat minder wervend
voor aanstaande kopers. Het blijft natuurlijk
mogelijk dat het voor Van Wijngaarden om
gezondheidsredenen bezwaarlijk was
geworden regelmatig van Bussum, waar hij
sinds 1905 woonde, naar Weesp te reizen. In
ieder geval ging Arnold van Wijngaarden
niet failliet.
Voor zijn zoons Nicolaas Cornelis en Ebbo
Dirk nam hij in 1908 van de gebroeders

Ravesteyn de tegelfabriek Westraven aan de
Vaartse Rijn te Utrecht over18'.
Wel bleef hij de rest van zijn leven bij Van
Mesdag in het krijt staan. Van een lening van
ƒ 55.000,- die hij in het begin van deze eeuw
aanging, moest hij in 1924-hij was toen 71 -
nog ƒ 15.000,- afbetalen19’. Met het in
Weesp en Utrecht geaccumuleerd kapitaal
heeft Ebbo Dirk later nog iets aardigs
gedaan: hij heeft ermee de stichting van het
Vestingmuseum van Naarden mogelijk
gemaakt20'.
De schepping van Van Wijngaarden heeft in
Weesp weinig sporen achtergelaten. Het
fabrieksgebouw werd gesloopt nadat
Verblifa -  het blikconcern waarin de fabriek
van Vis was opgegaan -  haar Weesper
vestiging in 1935 sloot21. De arbeiderswonin
gen hebben er iets langer gestaan.
Een produktiehal van Van Houten staat er
nog en is nu in gebruik bij Duphar. Het werd
onder leiding van A.T. van Wijngaarden iets
minder dan een eeuw geleden gebouwd. En
in muziekvereniging Jubal klinkt nog iets
van de stoomtimmerfabriek door. Deze is
voortgekomen uit de bedrijfsharmonie van
Van Wijngaarden & Co en werd 90 jaar
geleden als Jubal koninklijk goedgekeurd.

NOTEN

1) Gereconstrueerd naar de gegevens in de
Gemeenteverslagen Weesp; Vergunningen
inzake de hinderwet; Burgerlijke Stand van
Weesp (alle GAW) en Memoriaal Van
Houten 1888-1892, Bedrijfsarchief VH.
RAH, nr. 208)

2) Acte van boedelscheiding tussen weduwe en
kinderen van E.D. van Wijngaarden,
overleden 31-3-1888, volgens testament
21-3-1888. Verleden voor notaris Hermsen te
Weesp, 29-10-1896. RAH, NNA-Weesp III
68 .

3) Nijverheidsenquête door H.W.E. Struwe en
A.A. Bekaar (1887-1889), kopie van het
manuscript in de Economisch Historische
Bibliotheek te Amsterdam.

4) ld. p. 25; Marius van Melle, Los poeder of
opgeklopt. Opkomst van de vakbeweging in
Weesp (Amsterdam 1987, doet. scriptie
Historisch Seminarium van de UvA,
aanwezig op het GAW), pp. 13, 116-117.
Los poeder, pp. 72-76; het aantal
arbeid(st)ers liep op tot over de duizend in
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het begin dezer eeuw, om daarna ten gevolge
van de mechanisatie terug te lopen. Het
stoomvermogen werd uitgebreid tot 1770 pk
in 1911.

5) RAH, VH nr. 208, Memoriaal 1888-1892; id.
nr. 253, inventaris 1893; id. nr. 579, foto’s
Wereldexpo Parijs 1889; actes notaris
Meylink, RAH, NNA-Weesp III 54.

6) Los poeder, pp. 97 en 162. In dat pand
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B & W 1904, GAW.

7) Acte 21-5-1897, verleden voor notaris
Hermsen, RAH, NNA-Weesp III 68.

8) In G. Lindeboom, Weesp in oude ansichten
(Zaltbommel 1978, 3e druk, p. 79) staat een
foto afgedrukt van de laatste werklieden bij
de sluiting, genomen op 25-9-1913.

9) Geert van Mesdag koopt gemeentegrond in
de Bloemendaler Polder voor ƒ 2.702,40
(Raadsbesluit 26-3-1895); koopcontract
notaris Hermsen 23-4-1895 (RAH, NNA-
Weesp III 64). A.T. van Wijngaarden koopt
herenhuis van Van Mesdag (acte notaris
Hermsen, 22-5-1896, koopsom ƒ 4.000,-).
Zes jaar na het vertrek van Van Mesdag naar
Hilversum werd diens villa afgebroken. Van
Wijngaarden verkocht zijn huis aan de
Herengracht aan dr J.A. Fijnvandraat in 1902
voor ƒ 8.000,- (acte notaris Hermsen
23-5-1902, RAH, NNA-Weesp III 65).

10) Acte 21-8-1896, notaris Hermsen. Verkopers
waren Albertus Versteeg en Mattheus van
Engen te Weesperkarspel (RAH, NNA-
Weesp III 68). Toestemming door de
gemeente voor de bouw werd verleend
14-8-1896 (GAW, Ingekomen stukken
B& W).

11) Los poeder, p. 157; aantal woningen in 1899
volgens volkstellingsgegevens in: Wisman,
p. 21. In 1889 waren er 1040 bewoonde
huizen in Weesp.

12) Knipsel uit dossier 'Romijn, bureau voor
credietinformatie’, in: RAG, Familie Archief
(Van) Mesdag, afd. Van Houten (doos V),
zonder inventarisnummer.
De Zeister villa ’De Uilenhorst’, Duinweg 18
in de wijk Bosch en Duin (tussen Huis ter
Heide en Bilthoven) werd gebouwd in 1904.
Het huis bestaat uit twee bouwlagen met een

schilddak waarvan de begane grond is
opgetrokken uit gepleisterd vakwerk, de rest
uit hout. Het staat op de voorlopige gemeen
telijke monumentenlijst. Zie: R. Blijdenstein,
Zeist, groei en bouw. Een inventarisatie van
waardevolle gebouwen en gebieden. Deel VI,
Den Dolder en Bosch en Duin (Zeist, 1984)
p. 190.

13) Stem des Volks 25-1-1908.
14) Ibidem 14-6-1902: verslag van een openbare

vergadering in Weesp waar Troelstra sprak.
Op die avond had Patrimonium-voorzitter
P.P. Hartendorff de SDAP-ers voorgehou
den dat hun leden propaganda maakten voor
een kapitalist. Dit sloeg op de twee socialisti
sche timmerlieden die rond de jaarwisseling
van 1899/1900 gedwongen waren geweest om
zich voor de kandidatuur van patroon Van
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Statenlid zijn.

15) Los poeder, pp. 25-26 en 33-34; Marius van
Melle en Rob van Veelen, 'De onverschrok
ken werker voor het socialisme in Weesp,
Gerard Albert Vader (1865-1940)’, Bulletin
Nederlandse Arbeidersbeweging 12 (april
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Nederland UI (Amsterdam 1988). De
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16) Algemeen Handelsblad 4-2-1908.
17) Ibidem 12-3-1908 en 1-4-1908: aankondiging

van de openbare verkoop in De Roskam op 6
en 7 april 1908. De Amsterdamse makelaar in
machinerieën M.J. de Vries had de fabriek
opgekocht voor nog geen ƒ 40.000,- (AH
10-3-1908).

18) Adressen van Fabrieken in Nederland.
Uitgegeven door het Departement van
Landbouw, Nijverheid en Handel (’s-Graven-
hage 1915) p. 70.

19) RAH-VH 507, balans Geert van Mesdag
1906-1924.

20) A.C.J. de Vrankrijker, De historie van de
vesting Naarden (Bussum 1978, 3e bijge
werkte druk) p. 133.

21) GAW, Doos Handel & Nijverheid, dossier
H L Algemeen, petities van personeel en
winkeliersverenigingen tegen dreigende
sluiting der fabriek, oktober 1935.

Dit artikel is reeds eerder verschenen in enigszins
gewijzigde vorm in het 41e jaarverslag van de
commissie van beheer van het gemeentemuseum
te Weesp over 1987 en 1988.
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Het alfabet van Van Houten in Weesp

A. Stork

Mijn jeugd bracht ik tot mijn bijzonder
genoegen door in het Weesp van voor de
tweede wereldoorlog. Mijn eerste onderwijs
kreeg ik op de School met den Bijbel aan de
Nieuwstad. Vervolgens was de Mavo
onontkoombaar en toen die exercitie
voltooid was, brak de oorlog uit. De tien
jaren van 1930 tot 1940 zijn voor mij zeer
bepalend geweest.
Het was het Weesp van Van Houten. Wij
woonden aan het Singel, recht tegenover het
terrein en de gebouwen van Van Houten.
Wij snoven iedere dag de enigszins zoete
cacaolucht en ik was bijzonder jaloers op
mijn vrienden van wie de vader bij Van
Houten werkte. Dat was namelijk de
garantie voor een deugdelijke voorraad
chocolade bij de wekelijkse uitbetaling. Een
bijkomend nadeel was dat de kredietwaar
digheid in Weesp in niet onbelangrijke mate
afhing van het feit of je vader wel of niet bij
Van Houten werkte. Als ik een boodschap
moest doen en het verschuldigde geld
vergeten was, hetgeen mij meer dan eens
overkwam, was de stereotiepe vraag ’’werkt
je vader bij Van Houten?” Bij bevestiging
genoot je krediet, in het ontkennende geval
moest je je benpn gebruiken; terug naar huis
en geld halen. Het bedrijf van Van Houten
was aan alle kanten zeer indrukwekkend.
Het fraaie, nu helaas gesloopte hoofd
kantoor en de gelukkig nog steeds aanwezige
villa Casparus waren imposante gebouwen.
Het terrein maakte op mij ook altijd een
diepe indruk en last but not least ben ik nog
steeds bijzonder ingenomen met het
tijdschrift dat Van Houten uitgaf. ’Ons
Eigen Tijdschrift.’ Een fraai uitgevoerd
maandblad met een schat aan algemene
informatie en zeer fraaie illustraties. Er was
in die tijd nog een industrie die een bijzon
dere bijdrage leverde aan informatie en wel
de firma Verkade te Zaandam. Dat was

weliswaar geen tijdschrift, doch een album
dat als regel per jaar verscheen en uitsluitend
natuurhistorisch gericht was. ’Ons Eigen
Tijdschrift’ werd gedrukt in de eigen
drukkerij van de firma in een, het is eerder
vermeld, zeer fraaie uitvoering. Illustratoren
van naam zorgden voor de prenten, terwijl
ook het fotomateriaal van kwaliteit was.
Een van die illustratoren was Johan Briedé.
Hij was geboren in 1885 en had al het nodige
getekend en geschilderd, voordat Van
Houten een beroep op hem deed. Een van
de meest opmerkelijke zaken vond ik
destijds reeds dat er een speciaal alfabet
gebruikt werd voor de hoofdletters in het
tijdschrift. Het augustusnummer van 1925
bevatte een artikel van Rinke Tolman over
Jac.P. Thijsse, die in dat jaar 60 jaar
geworden was. Het was een tijdschrift dat ik

'JAC-DTHySSE) r60 tJAAB
(25 Juli 1865—25 Juli 1925).
DOOR RINKE TOLMAN. 0  0

E MOOGT, NAAR AANLEIDING
van bovenaangeduiden jaardag, nu
de redacteur van Ons Eigen Tijd
schrift mij een artikeltje vraagt over
dr. Jac. P. Thijsse, geen breed

voerige bio- en bibliografie verwachten. Eerder
is het gepast in dit tijdschrift, dat een goed deel
Begin van een artikel in 'Ons eigen tijdschrift'

in handen kreeg door de goede zorgen van
vele tantes die terecht veronderstelden dat
zij mij daar een plezier mee deden. Mijn
respect voor Thijsse was toen reeds zeer
groot. In het artikel van Tolman omschrijft
hij Thijsse als de man, die ’het Nederlandse
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volk heeft leren lezen in het boek van de
natuur’. Het bedoelde artikel is uitbundig
versierd met fraaie pentekeningen en een
kader van bes- en plantmotieven. Dat
gebeurde wel meer in die tijd. Ook Briedé
was daar dikwijls zeer voortvarend mee aan
de gang. Men tekende dan getrouw naar de
natuur een plant met blad, bloem en vrucht,
vervolgens werd dat tot de hoofdvormen
teruggebracht en tenslotte geheel gestileerd.
Een goed voorbeeld is het ontwerp dat
Briedé maakte voor een boekomslag,
afgebeeld destijds in het tijdschrift Sierkunst
in 1911.
Ik leerde Briedé kennen in de late jaren
vijftig. Hij was toen hoogbejaard, doch
bijzonder goed gezond en dagelijks bezig.
Wij deelden onze belangstelling voor de
vrije natuur en tevens voor... Van Houten.
Ik kreeg toen het oorspronkelijk ontwerp
voor het alfabet. Hij vertelde mij dat hij daar
een goed jaar mee bezig was geweest.
Natuurlijk niet voortdurend, doch met
diverse intervallen hield het hem toch wel
degelijk bezig. Het is bekend dat er niets zo
moeilijk is als het ontwerpen van een goede
letter. Ook hier was het uitgangspunt dat het
geheel geënt zou zijn op een natuurlijk
motief. Hij tekende een motief waarin alle
letters tot hun recht zouden komen. Met de
letter I is dat natuurlijk geen probleem, doch

met R wordt het bijzonder ingewikkeld. Bij
deze letter maakte hij dan ook de enige
uitzondering door het rechter vruchtje op de
achtergrond niet in te vullen. Voor het
overige vertoont het retoucheerwerk in het
oorspronkelijke ontwerp nog wel eens een
witte plek als bewijs dat bijstelling gewenst

was. Dit betrof dan minuscule details, die
echter toch wel aantoonden dat er een
artistiek gevecht geleverd is tussen Briedé en
zijn alfabet.
Naast alle goede herinneringen aan Van
Houten ben ik ook nog steeds zeer inge
nomen met het oorspronkelijk ontwerp van
het eigen alfabet uit ’Ons Eigen Tijdschrift’.

109



Tachtig jaar lang een museum in Weesp

A.J. Zondergeld-Hamer

Tachtig jaar geleden in 1911 nam burgemees
ter O. E. Cleveringa een belangrijk initiatief.
Belangrijk, omdat daaruit het tegenwoor
dige gemeentemuseum van Weesp is
voortgekomen. Hij was het, die de kostbare
herinneringen aan het Weesp van vroeger
uit het kabinet op de burgemeesterskamer
(toen de kamer van de secretaris) haalde en
in de Grote Vroedschapskamer tentoonstel
de. Deze ruimte op de tweede verdieping
van het stadhuis, stond al enige tijd leeg en
leende zich er uitstekend voor. Samen met
de toenmalige bode Mooy richtte Cleveringa
de zaal in. Het aldus ontstane ’museum’ was
niet zo gemakkelijk te bezichtigen. Als men
al wist dat er bovenin het stadhuis een
museum was, dan moest men toch altijd nog
de bode Mooy voorbij, die als een cerberus
over de verzameling waakte en vieze voeten
op de trappen niet duldde.
Het voorgaande wekt de indruk als zou deze
Cleveringa de eerste zijn geweest, die
interesse voor de ’Weesper oudheden’
toonde. Dat was echter niet het geval. In
augustus 1880, helemaal aan het eind van
een gemeenteraadsvergadering, deelde de
voorzitter, burgemeester W. Bruyn Jzn,
mee, dat het raadslid J.H. van West het
wenselijk oordeelde dat de ’den Gemeente
toebehoorende voorwerpen van Kunst'
voortaan bewaard zouden worden in een
vitrine. Van West doelde hiermee op de
voorwerpen, die in het hierboven genoemde
kabinet opgeborgen waren: een zegel van de
stad, een bodeteken, een schuttershalskraag
met een wederdoperspenning eraan beves
tigd, twee begrafenisschilden van het
korendragersgilde, de zilveren troffel
gebruikt bij de eerste steenlegging van het
stadhuis en een zilveren naaigarnituur.
Zowel in 1880 als ook later in 1884 werd geld
uitgetrokken voor een vitrine. Deze kwam
er echter niet en in 1891 was het een andere

burgemeester, die de zaak afgelastte, omdat
'de antiquiteiten te weinig voorstelden’.
Zo kwam het dat burgemeester Cleveringa
in 1911 die kern van een Weesper gemeente
museum nog steeds in de kast van de
toenmalige secretariskamer aantrof.
Behalve de 'antiquiteiten' uit het kabinet
werden ook andere zaken als twee schilde
rijen van de zeventiende eeuwse burgemees
ter G.J. Sybilla, waaronder het grote
'Oordeel van Salomo', een partij hellebaar
den, een aquamanile (liturgische schenkkan)
uit de dertiende eeuw, een tegelkachel,
diploma’s, borstbeelden van koning Willem
I en Willem III, een vaandel, kortom allerlei
curiosa tentoongesteld. Er was maar één
vitrine, die waar de aquamanile in stond. In
1929 kocht de gemeente zijn eerste stuk
Weesper porselein, een soepterrine met
onderschotel. Langzamerhand breidde de
verzameling zich uit, maar toen in 1939 het
porselein in verband met de oorlogsdreiging
opgeborgen moest worden, kon men alles
nog gemakkelijk in enkele koffers verpak
ken.
November 1945 installeerden burgemeester
en wethouders onder de naam ’Kunsthisto
risch College van Advies’ een groep enthou
siaste Weespers: K. Breyer, directeur
gemeentewerken, mr R.P. Cleveringa,
rechter in Amsterdam en zoon van de
burgemeester-oprichter, G.J. Douwes,
hoofd van de openbare muloschool, G.
Lindeboom, architect bij de gemeente
Amsterdam en drs R. Wartena, huisarts te
Weesp. Zij zouden het museum nieuw leven
moeten inblazen. De omstandigheden
waaronder dit college werken moest, waren
allesbehalve ideaal: er was geen licht, geen
verwarming en maar weinig ruimte. Uit het
eerste jaarverslag, dat in april 1947 uitkwam
en de stand van zaken van de afgelopen
anderhalf jaar weergaf, blijkt flinke activi-
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Het museum van Weesp omstreeks 1920

teit. Men was tot een verbeterde opstelling
gekomen en een oproep aan de Weesper
bevolking had behoorlijk wat opgeleverd.
Allerlei bruiklenen en schenkingen waren
ontvangen en toegezegd. Zo ook de porse-
leinverzameling van het collegelid G.J.
Douwes. Enige mogelijkheid tot het doen
van aankopen bestond toen nog niet.
Oktober 1947 kon het museum officieel
heropend worden. Met de inventarisatie van
de museumvoorwerpen en de samenstelling
van een topografisch album werd begonnen.
In de zomer van 1949 gaf het College voor de
eerste maal een voorwerp uit de museumcol
lectie in bruikleen. Het was de aquamanile,
die aan het Rijksmuseum te Amsterdam
uitgeleend werd voor de tentoonstelling ’Uit
de schatkamers der middeleeuwen’. Jammer
genoeg is hij zo laat ingezonden dat hij niet in
de catalogus kon worden opgenomen.
Van groot belang voor de groei van de
collectie porselein was het opzetten van een

’Aankoopfonds’ halverwege 1950. Dit
fonds, met als beginkapitaal ƒ 1.050,- van
Weesper industriëlen en een subsidie van
het Anjerfonds, maakte verschillende
aankopen mogelijk. Toen in 1952 in het
museum Willet Holthuysen de grote
tentoonstelling 'Nederlands Porselein'
ingericht werd, nam ook Weesp daaraan met
een kleine collectie deel. Naar aanleiding
van deze expositie werd de Vereniging
Vrienden van de Nederlandse Ceramiek
opgericht, waarvan Cleveringa penning
meester en Wartena lid werd. Voorzitter
was F. baron van Heeckeren van Waliën,
met wie het Weesper museum later nog veel
te maken zou krijgen. Hij was een afstamme
ling van de graaf van Gronsveld de porselein-
fabrikant. In 1958 was het fonds uitgeput; er
was bijna ieder jaar porselein gekocht.
Toen het College in mei 1958 twaalfeneen-
half jaar bestond, kreeg het van het gemeen
tebestuur ƒ 150,- waarvoor in eerste
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instantie 110 dia’s gemaakt werden. Het
vertonen van deze diaserie ’Oud Weesp’
bood de mogelijkheid voortdurend de
aandacht op het museum te vestigen. In
totaal hebben tot 1977 zo’n 2500 personen de
serie gezien. Daarna nam de Historische
Kring Weesp de projectie van deze en
andere dia’s onder haar hoede.
De eerste grote tentoonstelling, die het
Kunsthistorisch College van Advies zelf
organiseerde, was de Oranje-Nassau-
tentoonstelling. Deze duurde van 8 tot 22
november 1950 en werd ingericht met
materiaal uit de collectie van het Koninklijk
Huisarchief. De tentoonstelling werd een
succes en trok een kleine 3000 bezoekers,
wat in die jaren zo kort na de oorlog en bij
deze materie ook wel verwacht mocht
worden. Zelfs was er, voor de duur van de
tentoonstelling, kunstverlichting aange
bracht tot groot genoegen van het Kunst
historisch College.
Pas vijftien jaar later volgde opnieuw een
grote expositie. Deze tentoonstelling van
Weesper porselein uit particulier en gemeen
telijk bezit, die van 28 april tot 17 mei 1965 in
de Grote Vroedschapszaal van het gemeen
temuseum opgesteld was, werd een ware
manifestatie. Eén van de particulieren, die
bruiklenen ter beschikking stelde, was Van
Heeckeren van Waliën. Er kwamen bijna
1000 bezoekers.

Kort na deze expositie moest het museum
vanwege de restauratie van het stadhuis
gesloten worden. Vrijwel de hele museum
inventaris werd ondergebracht op de zolder
van de Openbare Leeszaal en Bibliotheek
aan de Nieuwstad, in een deel van de
vroegere fabriek van Geesink. In de
namiddag van 3 april 1968 voltrok zich een
ramp. Een brand in een ander deel van de
fabriek van Geesink zette ook de bibliotheek
in vlammen en vernietigde het daar opgesla
gen museumbezit. Een vijftigtal schilderijen,
etsen, tekeningen enz. waaronder drie
schilderijen van Sybilla, één schilderij, etsen
en tekeningen van Simon de Vlieger, werk
van Cornelis Anthoniszoon, Vaarberg en
’t Hooft, alles ging verloren. Het was een
groot geluk dat het porselein voor een

tentoonstelling aan het museum Willet
Holthuysen was uitgeleend, dat de schutters-
halskraag en één begrafenisschild ter
restauratie in het Rijksmuseum lagen en dat
de aquamanile in bruikleen was gegeven
voor een tentoonstelling van Gothische
Kunst in het Louvre. De brand betekende
voor het museum een onbeschrijfelijke slag.
Fantastisch was daarom de schenking, die
Van Heeckeren van Waliën de gemeente in
1974 deed. Niet alleen een grote hoeveelheid
Weesper porselein, maar ook zes olieverf
portretten van de familie Gronsveld waaron
der een portret van de graaf van Gronsveld,
de porseleinfabrikant, zelf.
In overleg met B. en W. kwam het Kunst
historisch College van Advies tot de slotsom
dat deze uitbreiding van de collectie een
nieuwe verordening vereiste, die de samen
stelling, taak en bevoegdheden van een
commissie van beheer van het gemeente
museum van Weesp regelen moest. Deze
commissie van beheer zou voortaan
’Museumcommissie’ heten. In de nieuwe
commissie werden behalve de leden van het
Kunsthistorisch College van Advies van dat
moment, ook een raadslid en verder drie
deskundigen op museum- en porselein-
gebied en een ambtenaar culturele zaken
opgenomen. Vanaf juni 1975 kwam er een
wekelijkse openstelling op de zaterdag
middag waartoe in totaal drie suppoosten
werden aangetrokken. Vier jaar later werd
het museum voor het eerst in de zomer
maanden juli en augustus op alle werkdagen
’s morgens opengesteld. In 1981 werd de
museumcommissie een museumassistent
rijk, welke functie in 1991 tot die van
museumbeheerder uitgebouwd werd. In
1988 kwam er een streekconservator.
Tengevolge van de restauratie van het
stadhuis duurde het nog even voordat het
museum de hele tweede verdieping van het
stadhuis in gebruik kon nemen. De ruimte
voor een prentenkabinet kwam in 1977 vrij
en twee jaar later werden ook de beide
laatste vertrekken aan het museum toege
voegd. Nu volgde een jaar van zeer hard
werken, want in 1980 zou het museum ter
gelegenheid van 'Weesp 625 jaar Stads
rechten’ en wegens het feit dat het dan
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Roemer (ca. 1700), gevonden in beerput aan
Middenstraat

compleet zou zijn, heropend worden. Bij die
gelegenheid was op de hal van de museum-
verdieping een expositie ingericht over
Weesper verenigingen, die zeer veel
belangstelling trok. Tentoonstellingen als
deze, waar het Weesper publiek zich
onmiddellijk bij betrokken voelt, blijken een
grote trekpleister.

De collectie van het Weesper museum
omvat behalve de grootste verzameling
Weesper porselein, in 1983 nog met een
prachtige schenking van mevrouw C.J. van
Krevelen-Simons verrijkt, ook een mooie
verzameling van Van Houten, Duphar, de
Pottery Wesopa en andere Weesper in
dustrieën van weleer. In 1982 werd begon
nen met een opstelling van een collectie
archeologie, die sinds de opgravingen van
1985 en 1988 zeer de moeite waard geworden

is. Daarnaast neemt het werk van Weesper
kunstenaars, een heel belangrijke plaats in,
zoals van Sybilla, Simon de Vlieger,
J.C. Vaarberg, Leendert Overbeek,
J.H. Wijsmuller, N. van de Waaij,
J.E. Morel, L. Moritz, J.H. Müntz,
C.G. ’t Hooft. A. IJsselstein en Thom
Posthuma.
Het aantal bezoekers is vanaf het jaar 1980,
toen de hele verdieping als museum kon
worden ingericht, constant boven de 1100
geweest. Exposities bleken belangrijke
aantrekkingskracht te hebben. Zo was 1980
een goed tentoonstellingsjaar met 1735
bezoekers, terwijl een jaar later het aantal
bezoekers met 600 terugliep, omdat er geen
tentoonstelling was. Het jaar 1982 was een
echt succesjaar met Kerkepad (5000 bezoe
kers) en de unieke expositie van de ’collectie
Weesp’ uit de Koninklijke Bibliotheek.
Deze expositie was door het bestuur van
TVE georganiseerd op de Open Dag Weesp
op 15 mei. Er waren handschriften te zien,
die in de vijftiende eeuw in Weesp vervaar
digd waren en 15e en 16e eeuwse drukken uit
het bezit van de kerk en kloosters. Deze
collectie werd in 1847 door de kerkmeester
van de Hervormde Kerk van Weesp aan de
KB geschonken. In totaal werd het museum
in 1982 door 10.832 personen bezocht.
Vanaf 1983 zijn er ieder jaar twee a drie
exposities georganiseerd met daarnaast
manifestaties als ’Ontdek-je-plekje’,
’Kerkepad’ en ’Museum- en Monumenten
dagen’. Momenteel is er een tentoonstelling,
die de ontwikkeling van Weesp laat zien aan
de hand van plattegronden en prenten en in
mei zal de zomertentoonstelling ’Van
Houten’s Parkplan' geopend worden.
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Bronzen Rams Aquamanille, 13e eeuw
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Een Latijnse spreuk in het stadhuis te
Weesp
W.K. Kraak

In de raadszaal op de eerste verdieping
bevindt zich een deur tegenover de schouw,
dus midden in de andere lange zijde van de
zaal. De deur zelf -  toonbeeld van eenvoud -
trekt weinig aandacht, hoogstens hierdoor
dat de bruine kleur afsteekt tegen het blanke
uiterlijk van muren en plafond. Boven deze
deur is een compositie van zinnebeeldige
elementen die alle met de rechtspraak te
maken hebben. Men kan er met plezier naar
kijken en de speurzin oefenen. Centraal
staat een Latijnse spreuk van drie woorden:
DISCITE IUSTITIAM MONITI.
Een classicus leest dat ogenblikkelijk in het

ritme van een vers, een dactylische hexa
meter, een ’zesvoetige’ regel, waarvan hier
slechts drie-en-een-halve voet aanwezig is:
lang kort kort, lang kort kort, lang kort kort,
lang...
En in letterlijke of stroeve vertaling: leert
Gerechtigheid kennen vermaand zijnde...
Onze voorvaderen konden wellicht vlotter
dan wij uit het geheugen de rest van het vers
aanvullen, namelijk ’Et non temnere divos’
(= de góden niet te trotseren).
Kortheid, bondigheid en de daarin verbor
gen intensiteit zijn de elementen die het
Latijn tot een wereldtaal hebben gemaakt.

Dessus-de-porte met symbolen en spreuk
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Om het gehele vers correct te lezen moet
men de laatste i van moniti laten samenvallen
met het volgende woordje ’et’ tot één lange
syllabe. Het complete vers luidt nu:
DIscite IUstitiAm monit’ET non TEMnere
DIvos.
Nu wijst de weg zich vanzelf naar Vergilius,
de Aeneïs, boek 6 (de tocht van de held
Aeneas naar de onderwereld, het dodenrijk)
vers 620. Wie geen gymnasiale opleiding
heeft gehad, kan het citaat vinden onder
andere in de ’petit Larousse illustré’, in de
alfabetische opsomming van Latijnse
gezegden. De vertaling daar luidt: apprenez
a connaitre la justice après eet avertissement,
etanepas mépriser les dieux. De gestrafte in
de onderwereld is hier Phlegyas die de
Apollotempel te Delphi in brand had
gestoken, omdat Apollo zich vergrepen had
aan Phlegyas’ dochter Coronis. Pas in de
onderwereld kreeg Phlegyas het inzicht dat
hij terecht de doodstraf had gekregen.
Bijkomende bijzonderheid van zijn straf: hij

moet daar nu steeds hardop vers 620
’omroepen’.
Aan de buitenkant van de zaal staat boven
de deur een andere Latijnse spreuk te lezen,
die duidelijk bestemd is voor de binnen
tredende rechter: AUDI ET ALTERAM
PARTEM hoor ook de tegenpartij of luister
goed naar de verdediging na de beschuldi
ging-
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Het stadsarchief van Weesp

Ida Kemperman-Wilke

Halverwege de jaren zeventig nam de
belangstelling voor het oud-archief van
Weesp duidelijk toe. In die jaren deed de
gepensioneerde heer H. Brood regelmatig
onderzoek naar de geschiedenis van Weesp.
Hij was daarvoor dikwijls in de archief
bewaarplaats te vinden. Langzamerhand
werd hij door de toenmalige ambtenaren
meer betrokken bij de schriftelijke aan
vragen om inlichtingen uit het oud-archief.
Ook begeleidde hij wel bezoekers bij hun
onderzoek in het archief. Vanaf eind 1975
werd er in de archiefbewaarplaats een
’gastenboek' bijgehouden. Hieruit blijkt dat
er in 1976 zevenentwintig bezoekers aan het
archief waren en in 1981 al honderdzesen-
twintig. De heer Brood lijkt in die jaren
praktisch iedere ochtend in het archief te
zijn geweest. In die tijd ordende hij het
gemeentearchief naar eigen inzicht.
In 1981 nam de gemeente Weesp een
bijzonder initiatief. Als eerste gemeente in
de Gooi- en Vechtstreek besloot men een
eigen archivaris aan te stellen. Op 1 februari
1982 kon de archivaris van start gaan.
Het gemeentearchief is drie ochtenden in de
week geopend. De afgelopen jaren waren er
circa 500 bezoekers per jaar. Er wordt niet
alleen onderzoek gedaan in de archieven; er
wordt ook veel gebruik gemaakt van de
historische bibliotheek, de documentaire
verzamelingen en de topografisch-histori-
sche atlas. In de loop van de afgelopen jaren
zijn de bibliotheek en de atlas tot een flinke
omvang gegroeid, ook al doordat Weespers
en oud-Weespers veel materiaal aan het
archief hebben geschonken.
Het stadsarchief vindt het van belang veel
aandacht te schenken aan educatieve
activiteiten. Al heel wat scholen hebben
inmiddels het archief bezocht. Aan de hand
van een tentoonstellinkje wordt dan verteld
over de geschiedenis van Weesp of over
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bepaalde aspecten hiervan. Enkele malen
werd een cursus ’oud schrift’ door het archief
voor belangstellenden verzorgd. In de
gemeentelijke ’Stadskrant’ en in allerlei
andere uitgaven verschijnen artikeltjes over
de historie van de stad.
Er wordt ook vaak samengewerkt met het
museum van Weesp. Gezamenlijk ontstaan
er tentoonstellingen over de meest uiteen
lopende onderwerpen. Zo waren er exposi
ties over de Weesper schutterij, de gerechte
lijke aspecten van het Weesper stadhuis en
over de voormalige gemeente Weesper-
karspel. Een zeer druk bezochte tentoon
stelling in 1989 vertelde de geschiedenis van
één straat in Weesp, de Achtergracht, een
echte Weesper expositie.
Op de Open Dag van TVE, die in Weesp
wordt gehouden, kunt u de museum/archief-
tentoonstelling van 1991 bekijken. Deze
handelt over de -  niet gerealiseerde -
plannen van de firma Van Houten om eind
vorige eeuw een eigen arbeiders-huizenpark
in Weesp aan te leggen. Ook na 25 mei blijft
deze tentoonstelling de hele zomer te
bekijken.

Het stadsarchief van Weesp
Nieuwstraat 41, stadhuis, Weesp
open maandag-, dinsdag- en donderdagochtend
Tel. 02940-76911.
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Begraafplaats Landscroon

Pieter Moll Be.

De Weesper begraafplaats ’Landscroon’ lag
er sinds enige tijd troosteloos bij.
Monumenten en zerken waren verzakt en
danig aangetast. Sommige zerken waren
zelfs gebroken. Zich bewust van de cultuur
historische waarde van zo'n begraafplaats en
van mening dat die een betere aanblik
verdiende, vonden T. van Ommen (hoofd
afdeling groenvoorzieningen gemeente
Weesp) en C. Draijer (voorzitter Historische
Kring Weesp) elkaar. Vele Weespers
dachten dat het de bedoeling was dit oude
gedeelte op te ruimen. Niets was minder
waar. Het was juist de intentie de begraaf
plaats te behouden.
Dit oude gedeelte van ’Landscroon’ had
onderhoud nodig. Zo werd op initiatief van
de beide bovengenoemde heren bereikt dat
de gemeente Weesp zorg zou dragen voor
het opknappen. Vanuit de Historische Kring
Weesp werd een werkgroep ingesteld, welke
de volgende (cultuur-historische) taken op
zich zou nemen: fotograferen van de
monumenten en zerken; aanleggen van
stamkaarten; uitschrijven, het op lijn
brengen en in een databestand zetten van de
begraafboeken; onderzoek naar: genealo
gieën, heraldiek, beheerders, uitbreidingen
en opzoeken en copiëren van eigendoms
bewijzen.

Historisch ontstaan

Het edict van Jozef II (26 juni 1784) verbood
het begraven rond de kerk1*. Ten tijde van de
Napoleontische wetgeving werd een verbod
uitgevaardigd om in de kerk te begraven.
Koning Willem I vaardigde in 1825 een
decreet uit waarin zowel het begraven in als
rondom kerken verboden werd-’. Derhalve
was ook Weesp verplicht een algemene
begraafplaats aan te leggen buiten de
bebouwde kom. Dit geschiedde op de plek

van het voormalig buitenverblijf ’Lands
croon’ (zie het artikel van G. Meulmeester).
In januari 1829 is men begonnen met de
aanleg van de begraafplaats. In eerste
instantie betrof het een begraafplaats met
668 bruikbare graven3). Het werden uitein
delijk 892 graven. Men wilde de grond, met
een oppervlakte van 2750 m2, optimaal
benutten. In de volksmond werd de naam
Landscroon al verbonden met de begraaf
plaats. Pas in 1953 werd deze naam offi
cieel4*.
De eerste begrafenis vond plaats op 6 januari
1830, de laatste rond 1965. De begraafplaats
heeft een algemeen en een katholiek
gedeelte. Deze gedeelten worden geschei
den door een haag. Pastoor Wilbrink die
zich zo beijverde voor een katholiek
gedeelte, was nadat hij de wijding zelf had
voltrokken, één van de eersten die in
gewijde grond begraven werd.
De begraafplaats onderging een aantal
uitbreidingen in 1924, 1931, 1948 en 1959.

Activiteiten van de werkgroep

Na een aarzelende start in 1987 begon het
werk in september 1989 goed te lopen. Het
onderzoek van de werkgroep beperkt zich
tot het oudste gedeelte uit 1830. Er zijn ruim
500 foto’s gemaakt van de nog bestaande
monumenten en zerken. De bedoeling van
de foto’s is de huidige situatie van de graven
vast te leggen om ze voor de toekomst te
waarborgen. Ieder graf met een monument/
zerk krijgt een stamkaart, waarop een foto
van het betreffende graf is aangebracht. De
maten van de monumenten (staande steen)
en zerken (liggende steen) worden geno
teerd. Alsmede de eventuele aanwezige
kolomstukken, roeven, banden, plinten,
pilaren en/of paaltjes die het graf versieren.
Op de stamkaart wordt vermeld uit welke
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soort steen de graven vervaardigd zijn. Voor
80 a 90 procent vindt men op de begraaf
plaats Belgisch hardsteen, een steensoort uit
Charleroi, ook wel blauwsteen genoemd.
Verder treft men er monumenten en zerken
aan van Italiaans marmer, Siciliaans Zardo
graniet, Franse kalksteen uit Valreas en
kunststeen. De laatst genoemde steen wordt
gegoten, zoals de welbekende zwart/grijze
aanrechtbladen.
Tot voor 1920 werden alle stenen nog met de
hand gehakt, daarna kreeg het zagen de
overhand.
Vele stenen zijn versierd. De kanten van de
grafstenen werden met een frijnslag of
facetkant afgewerkt om te voorkomen dat
men zou zien dat de steen niet ’strak uit de
haak loopt’. Een handgehakte steen is nooit
recht, maar ’dwaalt’5*. Verder vindt men op
de grafstenen ter verfraaiing palmtakken,
enkel en gekruist, rozen, wingerd, kruizen,
kronen en vlinders. Meestal heeft de
versiering te maken met het beroep en/of
hobby van de overledene. Al deze gegevens
worden op de stamkaarten ingevuld.
Ook valt er veel te vertellen over de teksten.

De complete tekst met het bijbehorende
lettertype, die aangebracht is op de stenen,
wordt eveneens genoteerd op stamkaarten.
Men vindt op de begraafplaats verschillende
lettertypen, zoals de nationale, de elsevier-,
de schrijf-, de cursiefletter en het Latijns
kapitaal. De letter kan verdiept liggen, dat
wil zeggen in de steen gehakt of verheven
zijn. In het laatste geval is de steen om de
letter heen weggehakt. Daarnaast zijn er
soms bronzen letters opgelegd. Vooral
indien het granieten zerken zijn, omdat de
letter in verband met de diverse kleuren in
het graniet, niet altijd goed leesbaar is.
De letters kunnen verguld of gelakt zijn.
Op diverse stenen komen bijbelse teksten
voor. Aan de onderverdeling van de tekst op
de stenen is te zien voor hoeveel personen
het graf bestemd is. Zo treft men er de
onderverdeling voor twee of drie personen
vaak aan. Eigen graven zijn meestal bestemd
voor twee personen.
Verder wordt genoteerd hoe een graf er bij
ligt, dus of het graf omrasterd is met banden
(stenen balken) of het bedekt is met planten
of marmerslag, vezakt is en of het gebroken
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of verweerd is.
De armen hadden meestal een monument,
terwijl de meer welgestelden veelal een zerk,
met of zonder roef, lieten plaatsen. Ook
lieten de rijken het graf mooier versieren
met kolomstukken, banden en/of vazen.
Behalve stenen monumenten bevinden zich
op de begraafplaats een drietal ijzeren
kruizen, waarvan één met een wit marmeren
tekstplaat. Ook zijn er twee houten monu
menten waarvan de tekst in de loop der jaren
volledig is verdwenen. Voorts treft men
graven aan omgeven met een ijzeren hekje,
bijvoorbeeld die van de familie Van Houten.
De hekjes zijn echter zodanig aangetast dat
ze niet meer als hekwerk dienst kunnen
doen.
Op de stamkaart wordt tevens de aanblik
van een graf vermeld (iconografie). Indien
er bijvoorbeeld een beeldje of familiewapen
aanwezig is, dan wordt dit aangegeven. In
het najaar van 1989 werd een tweetal zerken
onder het zand vandaan gehaald. Een
daarvan bezat twee familiewapens. Het
betrof hier het graf van Carolina Henriette
van de Meer Mohr, de echtgenote van
mr Jan Schimmel Jzn. en de schoondochter
van mr Jan Schimmel. Deze was van 1816 tot
1838 wethouder en van 1938 tot 1847
burgemeester van Weesp. Twee familie-
wapèns sieren de grafsteen, karakteristieke
details zijn de moorkopjes op de helmtekens.
Curieus is dat het helmteken op het wapen
van Carolina zich niet boven, maar op het
wapenschild bevindt.
Archiefwerk

Naast al het veldwerk zijn er ook de activi
teiten in het archief van Weesp. Deze
vergden de meeste tijd. Hieronder vielen
onder meer het opzoeken van eigendoms
bewijzen en akten, die voor het merendeel
werden gecopieerd. Niet altijd vond men de
eigendomsbewijzen terug. Vaak bevatten ze
ook gegevens over beroep en woonplaats.
Van de 892 graven zijn er 329 in eigendom en
563 in huur uitgegeven. Bij het opzoeken
van gegevens over personen en families
kwamen zowel bekende als minder bekende
personen uit de Weesper geschiedenis aan
bod. Het analyseren en combineren van

gegevens is belangrijk, dat leidde wel eens
tot verrassende feiten over de begraafplaats
en de overledenen. De archivaris I. Kemper-
man-Wilke en medewerker W. van Gemert
zijn voor de uitvoering van deze activiteiten
een grote en waardevolle steun.
Het meest tijdrovende werk is het uitschrij
ven en op één lijn brengen van de begraaf-
boeken. Het archief bevat acht begraaf-
boeken, vijf met huurgraven en drie met
eigendomsgraven. Alle 892 graven zijn in
deze boeken genoteerd. Ieder graf steeds
afzonderlijk. Het komt dus voor dat over de
130 jaar dat op het oude gedeelte begraven
is, één graf soms in vijf a zes boeken
voorkomt. De intentie is om al die personen
op volgorde van datum te noteren. Zo kan
het bijvoorbeeld zijn dat de eerste begrafenis
in een graf, in 1838 plaatsvond. Het maxi
maal aantal volwassenen per graf bedraagt
drie personen. Kinderen daarentegen
konden met meer dan drie worden begraven
in een graf. Een graf werd als men het nodig
had pas na tien a twaalf jaar geruimd.
Rekent men vanaf 1830, dan zou men
kunnen stellen dat rond 1850 het graf
wederom gebruikt werd. Dit ging zo door tot
ongeveer 1965. Het is dan ook niet verwon
derlijk dat men in een graf ongeveer 35
personen begraven vindt. Er is zelfs een graf
waarin 59 personen in 130 jaar tijd geborgen
zijn. Het betreft hier een kindergraf.
Als men de kindergraven naloopt, dan valt
het op dat in bepaalde perioden een groot
aantal kinderen gestorven is. Dit kan wijzen
op epidemieën. Een en ander moet echter
nog worden uitgezocht.
Op dit moment zijn er 324 graven uitge
schreven op volgorde, met een gemiddelde
van tien personen per graf over 130 jaar. Dat
geeft op het moment een uitkomst van 3240
personen, die volledig genoteerd staan op
naam, op leeftijd, familierelatie, woon
plaats, datum van overlijden en begraaf-
datum. In veel gevallen is zelfs nog extra
informatie van de doodgraver aanwezig, een
vroegere benaming voor de beheerder van
een begraafplaats. Deze woonde in het huis
op de begraafplaats. Het huis dat er nu staat,
is het tweede huis op de begraafplaats. In
totaal hebben er tien beheerders gewoond
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Beheerder P. Zwankhuizen, 1885 -1919
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en gewerkt.
Aan de eigendomsgraven worden nog
toegevoegd op wiens naam het graf staat,
vaak met beroep, straat en huisnummer en
wederom gegevens die de doodgraver op dat
moment van belang vond te vermelden.
Er zijn ook graven waarin maar één persoon
is begraven, meestal eigendomsgraven.
De eerste 324 geïnventariseerde graven zijn
voor het merendeel, bijna de helft, eigen
domsgraven. Men verwacht dat het totaal
aantal begravenen meer dan 10.000 perso
nen zal zijn. Met zekerheid is dit pas te
zeggen als alle graven geïnventariseerd zijn.
Tijdens het uitschrijven wordt ook geteld
hoeveel personen uit Weesp of omgeving
hier begraven zijn. Is de woonplaats onbe
kend, dan wordt dit genoteerd. Nu al kan
worden gezegd dat 2518 uit Weesp kwamen.
Verder is iedere provincie in Nederland
vertegenwoordigd. Over de grens was
Weesp ook bekend. Zo liggen er zelfs
personen uit Yokohama (Japan), Assine

(West-Afrika) en het hertogdom Nassau
(Duitsland) begraven.

Tot zover in grote lijnen de activiteiten van
de werkgroep. Een begraafplaats is op de
eerste plaats een plek van rust en herinne
ring. Maar het is meer, als het ware een
openluchtmuseum. Het herbergt een schat
aan cultuur-historische waarden van de
Weesper samenleving. Een plek om in alle
rust te wandelen en te vertoeven. Iets wat in
vroegere jaren meer plaatsvond. W. van
Gemert vertelde mij dat menig Weesper
voor de tweede wereldoorlog ’s zondags een
wandeling maakte op de begraafplaats.
De begraafplaats of wel voor vele Weespers
’het bos’ was een heerlijke, rustige en vooral
een lommerrijke plek. Men kwam er menig
echtpaar met kinderen tegen. Vooral in het
najaar was het beukenootjes rapen voor de
jeugdige Weespertjes een geliefde bezigheid.
De toenmalige beheerder, de heer Boers,
kon dit alles goed aanzien, mits men maar op
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Leden van werkgroep Landscroon bij graf C.H. van der Meer-Mohr

de paden bleef en niets vernielde. Doorde
weeks kon de schooljeugd zich heerlijk
vermaken. Waterpartijen en een bruggetje
lokten velen om te vissen.
Wellicht bestond er toen een minder groot
taboe op de dood. Ontspannen na een week
van arbeid, nadat men eerst een bezoek
bracht aan een graf van een overleden
familielid, er bloemen had neergelegd en het
graf had verzorgd, kon men van de rust en
natuur genieten.
De mensen zijn niet meer vertrouwd met de
dood. Aan de dood wordt veelal liever niet
gedacht, maar je kunt er niet om heen. Het is
de enige zekerheid die we in het leven
hebben. De dood is niet het einde, maar het
begin van onze historie. Hiervan getuigen de
vele boodschappen die de overledenen op
hun monumenten en zerken lieten aan
brengen.

NOTEN

1) Lekturama Encyclopedie 1981, p. 598.
2) G.A.W., map V, nr. 186, ingekomen stukken

1827.
3) G.A.W., doos K 158 t/m 165 - K 158a.
4) G.A.W., doos K 160 - 1.776. 11/Algemene

Begraafplaats, Brief nr. 603. K. Breijer aan B
& W van Weesp.

5) B. Fokke (steenhouwer), gegevens ontleend
aan een interview.
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Weesp in het groen

A. Stork

Een van de belangrijkste karakteristieken
van de Vechtstreek is nog steeds de openheid
van het gebied.
Alle dorpen en stadjes zijn bescheiden van
schaal gebleven en nog steeds van elkaar
gescheiden door een ruim landschap. In de
loop der tijden ontstonden deze agglomera
ties aan beide oevers van de rivier, verbon
den met ophaalbruggen om de doorvaart
niet te belemmeren. Dit beeld is nog steeds
overeind gebleven ook al werden soms
uitbreidingen gerealiseerd, die niet bepaald
een bijdrage leverden aan de waarde van het
gebied.
In de noordelijke Vechtstreek ligt Weesp
nog steeds groen ingebed in het landschap.
Doordat het eerder een onderdeel uitmaakte
van de Hollandse Waterlinie bleef het stadje
beperkt binnen de wallen en pas na het
opheffen van de ’Kringenwet’ in 1947 was
het toegestaan om buiten de vesting in steen
te bouwen. Enige uitbreidingsplannen
kwamen tot stand die aanvankelijk aan de
zuidzijde plaatsvonden en een deel later in
het noordwesten. Ook kwam er daar een
belangrijk industriegebied tot stand. Het
meest recente uitbreidingsplan het ’Aets-
veld' werd in de gelijknamige polder
gesitueerd. Deze situatie betreur ik nog
steeds. Het ware beter geweest als er destij ds
gekozen was voor de Bloemendalerpolder,
vanwege de veel logischere ligging nabij het
station der Nederlandse Spoorwegen. Door
de planologisch verkeerde inschattingen van
de jaren zestig, veronderstelde men dat de
Nederlandse bevolking in het j aar 2000 uit 20
miljoen inwoners zou bestaan. Deze
inmiddels radicaal achterhaalde prognose
stond model voor enorme uitbreidings
plannen.
Bij die plannenmakerij had Weesp de
opdracht om een stedelijk gebied te ontwik
kelen voor circa 6500 inwoners. Dat werd

toen het Aetsveld. In een lang gevecht
tussen het gemeentebestuur en tegen
standers van dit plan werd uiteindelijk de
knoop door minister Gruyters doorgehakt
en moest er een plan ontwikkeld worden
voor 1400 woningen. Aangezien de gronden
in het Aetsveld reeds verworven waren,
koos men voor het Aetsveld. Landschappe
lijk veel meer verantwoord was toen een
omzetting van het plan geweest naar de
Bloemendalerpolder. Het mocht niet zo zijn.
Er ontstond een zorgvuldig ingedeelde wijk
met een hoge woonkwaliteit. Doch dit laat
onverlet het feit dat de situering niet
gelukkig is.
Weesp ligt nog steeds omringd door een
aantal zeer fraaie polders. We noemen de
Heintjesrak- en Broekerpolder, de Nieuwe
Keverdijksepolder, de Aetsveldsepolder en
de Bloemendalerpolder. Onderling zijn
deze polders verschillend van karakter, doch
alle zeer interessant. In het zogenaamde
bufferzonebeleid is voorzien dat dit gebied
open moet blijven om een ruimtelijke buffer
te vormen tussen Amsterdam en het Gooi.
Bij het zoeken naar geschikte bouwlocaties
wordt met grote gretigheid gekeken naar
invulmogelijkheden in dit gebied. Enerzijds
denkt men aan een locatie in de Bloemen
dalerpolder; anderzijds aan een uitbreiding
van het plan Aetsveld. In Weesp is door een
deel van de Raad gekozen voor een invulling
van de Bloemendalerpolder, althans voor
een deel daarvan, terwijl een ander deel van
de Raad geen enkele uitbreiding in het
groene gebied bespreekbaar acht. Ik reken
mijzelf gaarne tot de laatste categorie.
Wij zijn de laatste jaren overspoeld door
diverse nota’s met beleidsvoornemens en
beslissingen, waarin ons voorgehouden
wordt zorgvuldig om te gaan met natuur,
milieu en vrije ruimte. De meest recente
nota wenst een regelgeving te zijn voor het
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Aetveldse Polder bij de Hinderdam, in de verte de Horstermeer. Gefotografeerd met een camera onder een
vlieger. Frank van der Horst. 1989

Groene Hart van Holland. De nota draagt
dan ook die naam. Het belang van het
landschap in dit deel van ons land wordt
uitvoerig geschetst. Het is een pleidooi om
de ruimtelijke functies van de polder
gebieden te versterken en zo mogelijk met
elkaar in relatie te brengen. Groene (pol
ders) en blauwe (water) gebieden dienen
met elkaar een zone te vormen die het
gehele woon- en werkgebied versterken en
er dienen derhalve spelregels opgesteld te
worden voor de toekomst. Ook het natuur
beleidsplan spreekt in deze een duidelijke
taal. De ligging van het Naardermeer aan de
Nieuwe Keverdijksepolder heeft voor
Weesp ook wel een bijzondere betekenis.
Wie herinnert zich niet de strijd tegen de
gesmade A6, een rijksweg tussen de A l en
A2 en het gevecht om de zogenaamde

Gooiboog.
Voor dit gebied is momenteel een zoge
naamde ’Natuurbeschermings-convenant' in
voorbereiding. Dit convenant dient uit te
gaan van de zeer bijzondere waarde van het
gebied en zal derhalve een plan moeten
behelzen waarin de toekomst van dit
waardevolle natuurgebied voor de toekomst
definitief geregeld wordt.
Overbodig om te stellen dat de aanwezigheid
van de rivier de Vecht ook voor Weesp van
een zeer bijzondere betekenis is. De
waterkwaliteit laat nog steeds te wensen
over, doch een lichte verbetering tekent zich
af en alle maatregelen zijn erop gericht om
dit proces door te zetten. In de eerder
genoemde nota over het Groene Hart krijgt
het Vechtgebied en met name de rivier de
nodige aandacht. Het gewest Gooi- en
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Vechtstreek heeft enige tijd geleden drie
scenario’s gepubliceerd, waarbij een peiling
plaatsvond omtrent de gevoelens in de
streek. De scenario’s waren bedoeld om een
inzicht te krijgen in de vraag of het gebied
vol, dan wel bijna vol of mogelijk nog niet
helemaal vol was. Wat de natuur- en
landschapbeschermers betreft is het gebied
reeds overvol en in deze mening staan zij niet
alleen. Velen spraken zich in die richting uit.
Ook de ecologische corridors krijgen
aandacht. Het gaat hierbij om het ontwikke
len van het landschap in die zin dat de
diverse waardevolle gebieden met elkaar
een corridor vormen, zodat alle natuurlijke
elementen met elkaar in verbinding kunnen
komen. Een beter voornemen dan het
doorsnijden van het gebied met wegen en
dan verder de pijn enigszins verzachten door
tunnels te bouwen om diverse diersoorten

toch een vrije onderdoorgang te verlenen.
Tenslotte dient vermeld te worden dat de
aanwezigheid van de Kortenhoefse en
Ankeveense Plassen voor onze omgeving
zeer waardevol is. Een plan om deze
gebieden verder te waarborgen voor de
toekomst is in studie. Het betreft hier een
plan om het gebied na het uitbaggeren te
verrijken met suppletiewater. Hiervoor
wordt gedacht aan de zoetwater kwel uit de
Horstermeer. Een plan dat uitgaat van deze
condities wordt opgesteld door respectieve
lijk het Zuiveringschap Amstel- en Gooi
land, de Provinciale Waterstaat en Natuur
monumenten.
Resumerend kan gesteld worden dat het
groene gebied rondom Weesp voldoende
aandacht krijgt, doch dat het de taak blijft
van iedere bewoner van het gebied om de
ontwikkelingen kritisch te blijven volgen.
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De sluis en de ophaalbrug bij fort Uitermeer
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Oud Weesp moet blijven!

G.R. Zondergeld

De activiteiten van de Vereniging
tot Behoud van Karakteristiek
Weesp

Veel, heel veel is er de afgelopen jaren in
Weesp verloren gegaan aan oude, histori
sche gebouwen. Enkele voorbeelden uit de
laatste vijftien jaar: een zeventiende eeuws
herenhuis op Achter ’t Vosje; een pakhuis
uit 1717 aan de Achtergracht; binnenboerde-
rijen aan de Julianastraat, de Groeneweg, de
Singelstraat en achter de St. Laurentiuskerk;
een zeventiende eeuws café aan de Nieuw-
stad; het fraaie kantoor van Van Houten uit
1905; het enige park, dat de stad rijk was,
werd volgebouwd en begin 1988 werd een
van de laatste restanten van een vijftiende
eeuws klooster afgebroken in de Midden
straat.
Tegelijk met de sterk verwaarloosde Paul
Krugerstraat stonden voor 1988 twee in
goede staat verkerende huizen aan de Korte
Stammerdijk op de nominatie om te worden
vervangen door flats. Het ene, daterend uit
1873 was oorspronkelijk een negentiende
eeuws telegraafkantoor, het andere uit 1891
was het koetshuis geweest van dokter
Kortenhorst, de arts van de firma Van
Houten en vader van de bekende katholieke
politicus L.G.J. Kortenhorst. De journalist
Cees Pfeiffer, wiens tante in het oude
telegraafkantoor woonde, richtte eind 1987
een Comité voor het Behoud van Karakteris
tiek Weesp op en begon een handtekenin
genactie in de winkel van zijn vader,
gevestigd in de zeventiende eeuwse molen
romp ’t Anker, vlak naast de beide bedreigde
huizen. Op een inspraakavond werd
geprotesteerd, het leek echter allemaal een
verloren zaak.
Mijn echtgenote en ik, beiden historici en
niet afkomstig uit Weesp, hadden zich allang

geërgerd aan de gang van zaken in Weesp. In
1974-’75 hadden wij al eens meegedaan aan
een actie tegen onverantwoorde hoogbouw
op het Stationsplein en dat hadden we
gewonnen. We besloten daarom nu weer
mee te doen. Met Rob Wilhelm, ex-raadslid
van de PPR en auteur van ’Weesp in oude
ansichten II’ (Zaltbommel 1981), de
onderwijzer Willem Boshuizen en een aantal
leden van de Historische Kring namen we
het gestrande initiatief van Pfeiffer over en
organiseerden wij een reeks van acties tot
behoud van beide huizen. Onder de leuze
’Oud Weesp moet blijven’ verzamelden wij
3171 handtekeningen bij een huis-aan-huis-
actie, waarbij slechts de helft van Weesp
werd bereikt (22-2/15-3-1988). Anne

ma

126



Koerselman ontwierp een affiche, dat
binnen de kortste keren bij tientallen
mensen voor de ramen hing. Zij zou later
nog vele affiches maken. Op een koopavond
werden beide huizen in fel floodlight gezet,
om zo het winkelend publiek met de
dreigende sloop te confronteren (3-3-1988).
Het college van B. en W. plus de voltallige
raad werd op een boottocht getrakteerd over
het Smal Weesp langs beide huizen, om zo
beter te kunnen zien, wat ze zouden aanrich
ten als beide fraaie huizen door torenflats
zouden worden vervangen (19-3-1988).
Burgemeester Visser had zich toen al op
persoonlijke titel voor het behoud van beide
panden uitgesproken. Maar in de raad
waren op dat moment alleen de kleine
fracties van D66 en PSP daar voor te vinden.
Heel belangrijk was de steun van de Bond
Heemschut, die zich in een rapport positief
uitliet over de monumentale waarde van de
twee huizen. Er was volop publiciteit in de
plaatselijke media (Gooi- en Eemlander,
Nieuwe Weesper, Weesper Weekblad,
Radio Weesp, Kabelkrant Weesp en soms
zelfs Goois Weekblad). Toch waren er nog
twee spectaculaire acties nodig om college
en raad over de streep te halen. Met de tocht
van 30 oldtimers onder het motto 'Oude
auto’s voor oude huizen' werd voor het eerst
de landelijke pers gehaald (4-7-1988).
In de nieuwbouwwijk Aetsveld werden
onder het motto ’Nieuw-Weesp voor
Oud-Weesp’ huis-aan-huis affiches verspreid
met het verzoek ze voor de ramen te hangen
(29-10-1988). Ruim 30% voldeed aan het
verzoek. Toen pas gingen college en raad
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overstag en werd besloten beide huizen te
handhaven (7-12-1988).
Inmiddels had het comité zich al op
26-4-1988 geformeerd tot de Vereniging tot
Behoud van Karakteristiek Weesp
(VBKW). Het doel werd daarbij uitgebreid;
niet alleen zou worden opgekomen voor
oude, historische gebouwen, maar ook voor
de bedreigde natuur rondom Weesp. Hierbij
speelde een rol, dat er een geldschenking
was binnengekomen van het voormalige
actiecomité Aetsveld, dat in de jaren ’70
gepoogd had nieuwbouw in de Aetsveldse
polder te voorkomen. Ledenwerfacties
leverden meer dan 150 leden op.
De eerstvolgende actie werd gevoerd tegen
het plan van minister Smit-Kroes om de A-6
door te trekken vanuit Almere, waardoor
A-l en A-2 met elkaar verbonden zouden
worden. Dit stuk snelweg zou daarmee de
polders, de Vecht en het Geingebied
volledig doorsnijden en onvoorstelbaar veel
schade aan dit waardevolle natuurgebied
aanrichten. Van alle kanten kwam verzet
tegen dit plan, dat in de late jaren ’70 ook al
eens in discussie was geweest.
De VBKW, ditmaal ondersteund doorB. en
W., werkte samen met zes andere actie
groepen uit Amsterdam-ZO, Abcoude,
Driemond, Nigtevecht en Muiden-Muider-
berg. Overal werden handtekeningen
opgehaald, 20.000 totaal, waarvan 5500 in
Weesp, die op 31 maart 1989 op het ministe
rie werden aangeboden. Opnieuw werd een
boottocht georganiseerd, nu van Nigtevecht
naar Weesp met als gasten een aantal
topambtenaren van Waterstaat, enkele
tweede kamerleden van CDA, PvdA, D66
en PPR plus de burgemeesters van Abcoude,
Loenen, Muiden, Nederhorst den Berg en
Weesp (19-5-1989).
Voorafgaande aan de boottocht werd per
bus het Geingebied bezocht. Met deze tocht
werd opnieuw de landelijke pers gehaald.
Een week later lukte dat weer, nu met
inbegrip van het NOS-journaal, met een
fietstocht van 2000 deelnemers door het
betrokken gebied van Loenen, Muiden en
Weesp.
De actie werd in de hele streek door de
bevolking van harte ondersteund. Overal
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waren affiches en borden te zien, opnieuw
van de hand van Anne Koerselman. Ook het
Weesper bedrijfsleven droeg een steentje
bij. Buitengewoon belangrijk waren de
standpunten van het provinciaal bestuur van
Noord-Holland, het gewest Gooi en
Vechtstreek en de gemeente Amsterdam.
Alle drie verwierpen het plan van de
minister, maar Flevoland en Almere waren
daarvan juist voorstanders. Opnieuw
werden de acties met succes bekroond:
minister May-Weggen schrapte de doortrek
king van de A-6 in 1990 uit haar wegenplan.
Ondertussen had de VBKW zich met het
oog op de nieuwe monumentenwet bezig
gehouden met het opstellen van een lijst van
panden, die op de gemeentelijke monumen
tenlijst zouden moeten komen. Begin mei
1990 werd bekend, dat de nieuwe eigenaar
van de uit 1693 daterende molenromp
’t Anker deze wilde slopen en wilde vervan
gen door een winkelcomplex. Onmiddellijk
ontplooide de VBKW nieuwe acties. In
oktober werden 1522 handtekeningen
verzameld. Door een aanvraag tot plaatsing

op de rijksmonumentenlijst werd de sloop
nog op het nippertje voorkomen. Op dit
ogenblik is nog niet te voorzien hoe een en
ander zal aflopen.
Een ander met sloop bedreigd pand is de
fraaie, kolossale Villa Casparus, die in 1900
is gebouwd op last van de toenmalige
directeur van Van Houten. Bovendien zijn
er nieuwe bouwplannen op komst voor het
Aetsveld en de Bloemendaler polder, terwijl
Almere sterk aandringt op het aanleggen
van een tweede spoorlijn door de Kever-
dijker polder. Voor de VBKW is er dus nog
veel werk aan de winkel.
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Zomerklokjes in Weesp en omgeving

J. Daams

In een uitgave, die geheel aan Weesp gewijd
is, mag een bijdrage over de zomerklokjes
niet ontbreken, al zal voor het grootste deel
van de lezers het onderwerp totaal onbekend
zijn.
Het gaat over een bolgewasje, dat in
Nederland heel zeldzaam is, omdat het
alleen voorkomt in een heel bijzonder
milieu. In de gemeente Weesp komt daar
een groot aantal groeiplaatsen van voor.
Weesp heeft dus op botanisch gebied een
reputatie op te houden.
Het Zomerklokje van het geslacht Leucojum
hoort bij de Narcisfamilie en is nauw
verwant aan het bekende Sneeuwklokje.
Uit het geslacht Leucojum zijn twee soorten
vooral bekend: Leucojum vernum, het
Lenteklokje en Leucojum aestivum, het
Zomerklokje. De eerste soort komt in
Centraal Europa vooral voor in vochtige
loofbossen en is een van de eerste bloeiende
planten in het voorjaar. Daardoor is het
bekend bij de bevolking, die er talloze
volksnamen aan heeft gegeven. Het
Zomerklokje komt ook verspreid in Centraal
Europa voor met uitlopers tot in Nederland
als het meest westelijke deel van het
verspreidingsgebied.
Opvallend is dat Hegi in zijn Flora von
Mitteleuropa al signaleert dat het voorkomt
selten, auf feuchten, nassen, unter zeitweise
überschwemmten Wiesen und Siimpfe.
De groeiplaats van deze soort in Nederland
wordt nader beschreven in een recente
’Inventarisatie van Zomerklokjes langs
Vecht en Angstel' door Mirjam Broek-
meyer. Het onderzoek werd uitgevoerd
door het Stichts Landschapsbeheer, de
Natuurgroep Kockengen en de Knotgroep
Loenen. Uit dit rapport waarin talloze
bijzonderheden over het vele werk dat is
uitgevoerd, is het volgende ontleend: Het
Zomerklokje is gebonden aan vochtige tot

natte, bij voorkeur periodiek overstroomde
humeuse kleigrond, min of meer in relatie
met het contact tussen zoute en zoete levens
omstandigheden aan de benedenloop der
rivieren en riviertjes van ons deltasysteem.
De plant komt dan ook vooral voor in
moerassige weilanden en buitendijkse
rietlanden. De grootste (voormalige) groei
plaatsen van de plant betreffen van oorsprong
getijdenrivieren zoals de Oude Maas, de
Nieuwe Maas en de Vecht. De meeste
groeiplaatsen betreffen hier buitendijkse
oeverrietlanden en drassige hooilanden, die
gebonden zijn aan periodieke overstroming.
De lokale bevolking kende de plant natuur
lijk. In het Handboek van het Noord-
Hollands Landschap wordt vermeld dat de
soort jarenlang massaal geplukt werd ten
behoeve van de jaarlijkse Mariafeesten. Als
oude volksnamen geeft Heukels op: Lelie
van de Lente, Tijdeloos, Zomerwitblad of
Zomerzotje. Blote of Naakte Mannetjes
werd ook wel gebruikt, maar daar werden
ook Sneeuwklokjes mee aangeduid.
Er zijn sinds 1960 verschillende inventarisa
ties uitgevoerd. In Zuid-Holland was een
aantal groeiplaatsen bekend, waarvan er zijn
verdwenen door havenuitbreidingen,
zandwinning en waterregime. Het is ook
dikwijls moeilijk uit te maken of de plant op
groeiplaatsen van nature voorkomt of is
aangevoerd. Leucojumsoorten worden als
bolgewas in de tuinbouw toegepast en
kunnen dus overal verwacht worden.
Voor ons zijn de groeiplaatsen langs de
Vecht van belang. In het rapport van
Broekmeyer worden 15 groeiplaatsen langs
de Vecht en 3 langs de Angstel vermeld.
De plaatsen die genoemd worden, zijn:
Weesp, Uitermeer, Hinderdam, Nigtevecht,
Ankeveen?, Vreeland, Loenersloot en
Nieuwersluis. De meest recente inventarisa
tie komt tot 17 verschillende groeiplaatsen.
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Vechtlandschap met zomerklokjes, Evert Boeve
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Daarvan liggen er 11 binnen de gemeente
grenzen van Weesp.
De Stichting het Noord-Hollands Land-
schap, van wie de activiteiten zich meestal
benoorden het IJ afspelen, heeft twee van de
groeiplaatsen in eigendom, terwijl een derde
al sinds 1972 wordt gepacht. Het beheer van
deze terreinen wordt uitgevoerd door
Natuurmonumenten.
Dankzij het feit, dat alle buitendijkse
terreinen langs de Vecht in het bestemmings

plan ’Buitengebied’ van de gemeente Weesp
de bestemming ’Natuurgebied’ hebben
gekregen, zijn er zekere waarborgen voor
het toezicht en behoud van de groeiplaatsen.
Absolute zekerheid geeft dit niet.
Mensen van de zandgronden hebben nogal
eens moeilijkheden met het begrip ’buiten
dijks’. In het oude, traditionele waterbeheer
was een stuk land buiten de dijk onbe
schermd aan het water blootgesteld.
Buitendijks hooi was bij voorbeeld hooi van
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de uiterwaarden langs de rivieren.
Het opnoemen van groeiplaatsen zal hier
achterwege worden gelaten. Een te grote
bekendheid ervan is zeker niet gewenst.
De schrijver van dit artikel kent er trouwens
maar één. Dit is de plaats, die in het
handboek wordt aangeduid als deel van het
westelijke oeverland van de Vecht bij
Uitermeer, even ten noorden van de brug in
de weg Weesp-'s-Graveland. Ook wordt
vermeld dat de groeiplaats ten behoeve van
wetenschappelijk onderzoek niet mag
worden betreden. Het perceeltje, aan de
noordzijde van de brug, is echter vanaf de
brug goed te zien. De schrijver die in de
jaren vijftig en zestig talloze malen van
’s-Graveland naar Weesp fietste, lette er in
april en mei altijd op en kon dan vaststellen
of het Zomerklokje bloeide en in welke
aantallen dat het geval was, want dat
wisselde nogal eens. Juist dit punt bij de
brug, die in de jaren dertig is gebouwd, is al
heel lang bekend.
In het Verkade-album ’De Vecht' uit 1915
schrijft Jac.P. Thijsse hierover het volgende:
De Uitermeersche hoek is in den loop der
jaren een van mijn voornaamste lievelings
plekjes geworden. Er is daar een oude
Vechtarm vol met aardige waterplanten en
moerasgevogelte en op beide oevers groeit
daar het zomerklokje, dat op slechts enkele
plaatsen in ’t wild voorkomt. Je moet dat zien
in het begin van Mei, dan is het nieuwe riet
nog niet hoog en de lange, smalle donker
groene bladeren van de zomerklokjes vormen
dan een breede donkergroene zoom aan
beide oevers van de Vecht. En dan -  't duurt
maar een paar weken -  schieten daar de
bloeistengels uit omhoog, die ieder aan hun
top een stuk o f zes roomwitte hangende
klokjes dragen, iets groter dan sneeuw
klokjes, een beetje anders van vorm. Bij
duizenden en duizenden wiegelen dan die
witte bloempjes boven het frisse groen. Ze
staan ook aan de andere zijde van het
jaagpad, in ’t gebied van de vestinggracht en
aan den oostelijken oever meer dan aan den
westelijken, heel tot Hinderdam toe.

Bescherming van het Zomerklokje

Het zal een ieder duidelijk zijn dat het
beschermen en in stand houden van de
groeiplaatsen de nodige problemen oplevert.
Het is dan wel een beschermde plantensoort,
bij Koninklijk Besluit van 1973 is vastgesteld
dat het een soort betreft, die niet mag
worden uitgestoken, geplukt of afgesneden,
maar daarmee zijn de groeiplaatsen niet
beschermd, tenzij ze in bezit zijn of beheerd
worden door een natuurbeschermings
organisatie. De soort komt ook voor op de
Rode Lijst (1990) van alle actueel en
potentieel bedreigde soorten in Nederland.
Het al genoemde rapport van Broekmeyer
signaleert duidelijk de gevaren, die het
Zomerklokje bedreigen. De veranderingen
ten gevolge van de stedelijke, industriële en
recreatieve ontwikkeling zijn in deze
omgeving bekend. De Vecht was tot 1844
een zo schone rivier, dat de stad Amsterdam
er water vandaan haalde. 'Waterleggers’,
transportschuiten haalden tussen Weesp en
Nederhorst den Berg water bij de Hinder
dam. In Weesp woonde toen de 'Inspecteur
van het Versche Water’, die de kwaliteit
moest controleren. Sindsdien is er wel het
een en ander veranderd. Stedelijke en
industriële lozingen hebben van de Vecht
een soort riool gemaakt. Daarin begint pas
de allerlaatste tijd wat verbetering te komen.
In het inventarisatierapport wordt uitgebreid
ingegaan op alle bedreigingen, die variëren
van de voedselrijkdom van het Vechtwater,
het grazen van vee en het aanleggen van
kaden voor boten.
Als conclusie wordt gesteld dat de instand
houding in de terreinen niet zozeer bepaald
wordt door periodieke overstroming, als wel
door de wisselende grondwaterstand.
Met een maaibeheer, zoals dit door het
Noord-Hollands Landschap in samen
werking met Natuurmonumenten wordt
uitgevoerd, heeft men vele jaren ervaring.
In principe wordt jaarlijks in het vroege
voorjaar, in januari en februari, gemaaid en
het maaisel afgevoerd.
Bij toepassing van dit beheer blijkt dat het
Zomerklokje zich zelfs zeer lang in het
rietland, ook als dit sterk verruigd is, kan
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Leucojum aestivum, Evert Boeve

handhaven. Op de plaatsen waar dit
maaibeheer regelmatig wordt toegepast, zijn
de planten duidelijk in aantal toegenomen.
Het inventarisatierapport laat duidelijk zien
hoeveel werk moet worden uitgevoerd om
een goed inzicht te krijgen in de pogingen
om een zo bijzondere soort als het
Zomerklokje in de toekomst in stand te
houden.
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De Weesper mop

Cor Mühl

De herkomst van de Weesper mop is jammer
genoeg niet te achterhalen.
Er zijn Weesper bakkers geweest, die
claimden dat zij de uitvinders waren, maar
daar werd dan door de andere bakkers
smadelijk om gelachen.
Nu het recept voor de Weesper mop.
Eenvoud siert de fijnste gerechten, zo ook
hier.

5 delen amandelen
6 delen kristalsuiker
eieren
citroen

De amandelen en suiker worden in drie a
vier keer fijn gedraaid meteen amandelwrijf-
machine (twee naar elkaar toe draaiende
walsen).
Door deze machine iedere keer fijner af te
stellen verkrijgt men een homogene massa -
de spijs. Hier komt ook wat ei aan te pas.
Enige dagen voor het bakken wordt de spijs
’aangemaakt' met ei en citroen.
Er worden lange rollen van gemaakt, die
’bekleedt’ worden met suiker. De rollen
worden in plakjes gesneden. Deze gaan op
de snijkant op de bakplaat.
Afbakken op ± 195°C en klaar is de Weesper
mop.

Brood- en banketbakker Cor Mühl
Nieuwstad 64, Weesp.
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De geschiedenis van Weesp, van prehistorie tot de
moderne tijd (1850)

door A.J. Zondergeld-Hamer.
Uitgave Heureca Weesp, 1990. 192 pp., ill.

De conservatrice van het Weesper museum heeft
ons een samenvattende geschiedenis van haar
stad geschonken. Het werd tijd dat wij eens een
hanteerbaar overzicht kregen. Zij heeft grondig
gewerkt en een gedetailleerd verhaal geschreven.
Dit wordt nauwkeurig verantwoord in een
notenapparaat aan het einde van het boek. Van
een diepgaande studie getuigt ook de opgave van
het materiaal in het stadsarchief en negen andere
plaatselijke archieven.
Na enkele aantekeningen over vondsten uit de
prehistorie wordt het ontstaan van Weesp
behandeld. We lezen over ontginningen in het
veengebied achter de oeverwallen van de Vecht
van de 11e eeuw af. Er woonden toen vissers en
veehouders. In de 12e eeuw moet er al een
tufstenen kerkje hebben gestaan, bewijs voor een
snelle en voorspoedige ontwikkeling. Inmiddels
wordt Weesp pas in 1156 genoemd in Utrechtse
archiefstukken. Er heerste toen het geslacht Van
Amstel, dat evenals in het Gooi onder Floris V
moest wijken voor de Hollanders.
Weesp had in 1355 stadsrecht. De bewoners
leefden van veeteelt, wolweverij, bierbrouwerij
en scheepvaart. Dat bestaan is ernstig aangetast in
de onrustige decennia vol krijgshandelingen rond
1500. Tal van inwoners vertrokken toen naar
elders. Een duidelijk herstel trad in omstreeks
1550. Vooral de bierbrouwerij bloeide en groeide
uit tot een tak van nijverheid, die honderden
gezinnen werk verschafte. Het zuivere water uit
de Vecht maakte dit mogelijk. Iets later begon de
brandewijn-industrie op te komen, gevolgd door
de jeneverstokerij. Dit leidde tot de uitleg van de
stad in 1613.
Zoals in andere kleine steden rond Amsterdam
zakten er bestaansmogelijkheden nadien en
vooral in de 18e eeuw weg. Betere en slechtere
tijden wisselden elkaar af. In het algemeen tonen
zij neergaande lijn. Men leest over toenemende
armoede bij het grootste deel der Weesper
bevolking van 3000 zielen. Nieuwe takken van

nijverheid sloegen niet aan. Zo het kortstondige
avontuur met de Weesper porceleinfabricage. En
toch kon de stad een naar verhouding groot
stadhuis bouwen dat in 1776 gereed kwam.
Inmiddels komen we allerhand te weten over
waterschapszaken, over fortificaties, over
onderwijs, kerken, armenzorg en weeshuizen.
Kortom over de vele onderwerpen die in een
gedetailleerde geschiedenis van een stad
thuishoren. Alles is met zorg uitgeplozen en te
boek gesteld. Jammer is alleen dat het boek van
mevrouw Zondergeld moet eindigen in een tijd
van voortdurende malaise. Een volgend deel-dat
echt ooit moet verschijnen -  kan dan beginnen
met de opgang naar een nieuwe en betere tijd.

A.C.J. de Vrankrijker
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In memoriam Mr J.P. van Erk

F. Le Coultre

Op 2 maart 1991 ging hij van ons heen, bijna
90 jaar oud. De laatste jaren leefde hij
teruggetrokken in zijn woning aan de
Eemnesserweg te Blaricum; daarvóór
jarenlang aan de Vliegweg. Na een vol leven
ging het kaarsje langzaam uit.

Hoewel begonnen als advocaat en procureur
in Amsterdam en jarenlang tevens Kanton-
rechter-plv aldaar, was hij toch een echte
Gooier. Dit werd reeds aangekondigd in zijn
in 1927 verschenen proefschrift over de
Erfgooierskwestie. Door zijn huwelijk met
een dochter van de schilder Brender a
Brandis werd hij door de Blaricumse
bevolking geaccepteerd en gewaardeerd als
een der hunnen: ’hij is er een van Brender,
placht men te zeggen’, zei hij met een zekere
trots.

In 1958 volgde hij G.J. van Mesdag op als
voorzitter van de Vereniging van Vrienden
van het Gooireservaat. Toen tevens werd
besloten de toevoeging ’reservaat’ uit de
naam van de vereniging te schrappen, viel
hem als het ware de kans ten deel een
Vereniging van Vrienden van het Gooi op te
bouwen met een sterk verbreed grondvlak,
een vereniging die van zich kon doen
spreken. En in dat laatste was hij een
meester.

Zijn vlammende betoogtrant kwam in het
toen nog kleine ledenbulletin echter
nauwelijks tot zijn recht. Dat werd beter
toen de Vrienden brochures gingen uitgeven
en congressen organiseerden. Door zijn
goede contacten met dr M.J. Prinsen, de
CdK in Haarlem, en met verschillende
ministers -  hij was inmiddels president van
de Krijgsraad in Den Haag (zie foto) -  kreeg
hij het oor van de regio en van landelijke
organisaties. De heren mr H.P. Gorter en

drs R.J. de Wit van respectievelijk Natuur
monumenten en de Contactcommissie voor
Natuur- en Landschapsbescherming steun
den hem daarbij zoveel zij konden, als ook
de ANWB. Het bestuur van de Vrienden
vormde daarnaast een hecht en onder
nemend team, dat hij deskundig leidde.

Hij luidde de noodklok over het Gooi als
geen ander en verdient door zijn inzet en
strijd de dank van ons allen. Zonder het door
hem geleide Gooicongres van 1959 zou de
Markerwaard zijn ingepolderd en zou er
voor Gooise woningzoekenden geen
overloop mogelijk zijn naar Almere.
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Stichting ’Tussen Vecht en EenT

Uitnodiging voor de Open Dag - 25 mei 1991 te Weesp

Aan:
- de donateurs van T.V.E.
- de leden van de Vereniging van Vrienden van

het Gooi
- de leden/donateurs van binnen T.V.E.

samenwerkende organisaties
- de leden van het algemeen bestuur van T.V.E.
- overige belangstellenden

De Stichting Tussen Vecht en Eem organiseert
haar Open Dag dit jaar in Weesp.
Het is een hoogtepunt in de activiteiten van
T.V.E..
Contacten met vele organisaties kunnen worden
gelegd of hernieuwd en allen, die in het Gooi en
de Vechtstreek geïnteresseerd zijn, kunnen
elkaar daar ontmoeten.
Deze dag is voor iedereen toegankelijk, dus ook
voor belangstellenden die geen lid zijn.
Het programma treft u hieronder aan. Wij hopen
mede door uw komst op een succesvolle dag.

Mr F. Le Coultre, voorzitter T.V.E.

Programma Open Dag
09.30 uur: ontvangst met koffie op kasteel in het
kerkgebouw van de Nederlandse Protestanten
Bond. Registratie deelnemers en regeling
excursies.
10.00 uur: opening door burgemeester A. Visser.
10.10 uur: openbare vergadering T.V.E. (art. 10
van de statuten)
10.30-12.15 uur: drie voordrachten:
a) de heer P.J.C. Korver, voorganger: "Geschie

denis van de Nederlandse Protestanten Bond
in Weesp”.

b) prof. dr P. Leupen, hoogleraar middeleeuwse
geschiedenis (U.A.V.): "Weesp, een
middeleeuwse stad?”

c) de heer A. Stork, lid Vechtplassencommissie:
"Weesp en de Vecht”.

Tussen de lezingen muzikaal intermezzo van
Anne Koerselman (zang) en Lies Over de Linden
(piano).
12.15-12.45 uur: aperitief in de burgerzaal en de
raadhuiszaal van het stadhuis. Verdere regeling
excursies.

12.45-13.45 uur: lunch in het verenigingsgebouw
bij de Nederlands Hervormde Kerk aan het
Waagplein.
14.00-15.30 uur: Excursies. Deelnemers kunnen
slechts één excursie meemaken. Uit de volgende
excursies kan een keuze worden gemaakt:
1) Rondleiding door het monumentale stadhuis

(18e eeuw). Bezichtiging museum (onder
andere Weesper porselein!). Speciale
tentoonstelling over ’Het Parkplan van Van
Houten’.

2) Rondleiding door de historische stadskern van
Weesp met bezoek aan de voormalige
synagoge.

3) Bezoek aan het torenfort Ossenmarkt (1860).
Deze excursie wordt vervolgd met een tocht
per sleepboot naar molen ’De Vriendschap’.
Kosten ƒ 2,50 ter plaatse te voldoen.

4) Beklimming van de toren (lastig!) van de
Grote of Sint Laurenskerk met uitleg over het
17e eeuwse Hemony carillon door de beiaar-
dierster mevrouw E. Over de Linden-Haas-
broek. Er vindt tevens een carillonconcert
plaats.

4) Excursie per sleepboot naar de begraafplaats
’Landscroon’. Vanaf het water een fraai
gezicht op Weesp. Op de onlangs gerestau
reerde begraafplaats volgt een uitleg door
leden van de werkgroep begraafplaats van de
H.K. Weesp.

15.30-16.00 uur: Na de excursies heeft een
slotconcert plaats in de Ned. Herv. Kerk.
Medewerkenden: Anne Koerselman (zang) en
Jan Breyer (orgel).

Nota Bene:
Aan het bijwonen van de ochtendbijeenkomst zijn
geen kosten verbonden. Voor de lunch zal een
bedrag van ƒ 16,- ter plaatse moeten worden
voldaan.

Het bestuur van T.V.E. nodigt u gaarne uit
bijgaande antwoordkaart zo spoedig mogelijk,
doch in elk geval vóór 17 mei ingevuld terug te
zenden.
Voor verdere informatie vindt u de gegevens van
de bestuursleden voor in dit nummer.
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T. V.E. jaarrekening 1990 / begroting 1991
Begroting Begroting

1989 1990 1990 1991
INKOMSTEN

Donateurs ƒ 15.626,50 f  15.500,— ƒ 14.965,— ƒ 16.000,—
Subsidie provincie 4.250 — 4.250,— 4.250,— 4.250,—
Subsidie gemeenten 2.605,— 2.600,— 2.575,— 2.600 —
Subsidie overigen 150,— 150,— 150,— 150,—
Subsidie nagekomen 1.030,—

2.000,—Verkoop tijdschrift 1.941,33 2.000 — 2.601,94
Advertenties 2.750,— 1.300 — 1.600,— 1.300,—
Interest 485,98 450,— 521,85 450,—
Nadelig saldo 50,— 550,—

Totaal ƒ 28.838,81 ƒ 26.300 — ƒ 26.663,79 ƒ 27.300,—

UITGAVEN

Tijdschrift ƒ 22.567,93 ƒ 23.000 — ƒ 22.997,43 ƒ 23.000,—
Open dag 789,26 900,— 846,45 900 —
Bibliografie T.V.E. 3.500,— 650,—

2.100,—Administratie 1.889,78 2.100 — 2.062,39
Werving donateurs 1. 000,—

300 —Diversen 80,25 300,— 25 —
Voordelig saldo 11,59 82,52

Totaal ƒ 28.838,81 ƒ 26.300,— ƒ 26.663,79 ƒ 27.300,—

BALANS (31-12-1989) 31-12-1990 (31-12-1989) 31-12-1990

AKTIVA PASSIVA

Amro Bank (ƒ 6.347,56) ƒ 6.022,39 Vermogen (ƒ 825,99) ƒ 908,51
Postbank ( 5.642,73) 4.938,90 Publikaties ( 4.500,—) 4.500 —
Roparco ( 10.901,47) 5.363,08 Vooruitontvangen
Debiteuren ( ) 4.800,— donaties ( 5.800,—) 1.125,—
Subsidies ( 4.250,—) 850,— Crediteuren ( 16.015,77) 15.440,86

Totaal (ƒ 27.141,76) ƒ 21.974,37 Totaal (ƒ 27.141,76) ƒ 21.974,37

Jaarverslag T.V.E. over 1990

Bestuur

Het Algemeen Bestuur is in het verslagjaar
tweemaal bijeengekomen op de vaste vergader-
locatie in het Goois Museum.
Nieuwe vertegenwoordigers in het A.B. zijn
geworden de heer C. Collard van de Historische
Kring Baerne, de heer R. Pas van de Werkgroep
Vestingstad Naarden, mevrouw drs L.J. Wester-
man-van der Steen van de Stichting Hilversum

Pas Op en de heer N. Zethof van het Geologisch
Museum Hofland.
Het Dagelijks Bestuur kwam regelmatig bijeen.
Binnen het bestuur ontstonden drie vacatures, die
weer geheel konden worden opgevuld. De nieuwe
samenstelling van het bestuur is afgedrukt op de
binnenpagina van de omslag.

Tijdschrift

Naast de jaarlijkse vergadering van de uitgevers
(T.V.E. en V.V.G.) met de redactie werd nog een
afzonderlijke bijeenkomst belegd. Deze had als
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doel de discussie op gang te brengen over de
kwaliteit en de inhoud van het tijdschrift op
langere termijn.
Zoals in het vorige verslagjaar werd aangekondigd
heeft T. V.E. meegewerkt aan de totstandkoming
van een afzonderlijk themanummer over Gooi en
Vechtstreek in 1840.
Door diverse vertegenwoordigers van de kringen
werden 11 gevarieerde bijdragen aangeleverd, die
voor een belangrijk deel in het decembernummer
van T.V.E. zijn geplaatst. De overige bijdragen
werden in het februarinummer van 1991 opgeno
men. Het project is een stimulans geweest voor de
kringen om historisch onderzoek te verrichten.
T.V.E. heeft een nieuwe wervingsfolder
samengesteld die met een proefexemplaar van het
tijdschrift bij de aangesloten organisaties zal
worden verspreid. T.V.E. verwacht met deze
actie het aantal abonnementen te kunnen
uitbreiden.

Activiteiten

De Open Dag werd dit jaar gehouden te Baarn en
trok weer, zoals in voorgaande jaren een groot
aantal bezoekers. De ochtendbijeenkomst, de
lunch en een groot deel van de excursies vonden
plaats op het fraaie kasteel Groeneveld.
Verder werd een bezoek gebracht aan het Oranje
Museum, de Koninklijke Wachtkamer en de
N.H. Kerk van Baarn.
De Open Dag werd afgesloten in het restaurant
van kasteel Groeneveld.
In het vorige verslagjaar werd aangekondigd dat
in 1990 een begin zou worden gemaakt met de
bibliografie van alle publikaties Tussen Vecht en
Eem.
Onder leiding van mevrouw C.M. Abrahamse
hebben vrijwilligers allereerst de bibliografische
gegevens van de bibliotheek van het Streekarchief
te Hilversum verzameld. Raadpleging van
daarvoor in aanmerking komende andere
bibliotheekbestanden volgt. Verder is mevrouw
Abrahamse met de aangesloten kringen overeen
gekomen dat deze opgave doen van relevante
artikelen uit de locale tijdschriften.
Met het Naardense Stadsarchief wordt nauw
overlegd over een geschikt computerprogramma
voor de bibliografie.
Naar aanleiding van het 1840 project bleek
behoefte aan een cursus Historisch Onderzoek.
Mevrouw drs M. Boersen, bestuurslid van T.V.E.
die in Blaricum het 1840 onderzoek heeft geleid,
heeft het initiatief genomen een dergelijke cursus
te starten in het Goois Museum. Reeds 23
cursisten hebben zich aangemeld.

In de provincie Utrecht is een Stichting Stichtse
Historie in oprichting, die als doelstelling heeft de
activiteiten van de locale kringen te ondersteunen.
De provincie Noord-Holland zal in 1991 overgaan
tot de aanstelling van een provinciaal historicus.
T.V.E. volgt deze ontwikkelingen in het belang
van de eigen regio.

E.W.M. Witteveen-Brenninkmeijer

Jaarverslag van de redactie over
1990
Indien ooit, dan is op het jaar 1990 het eerder
gebruikte gezegde van onbekende komaf van
toepassing, dat gelukkige families geen geschiede
nis hebben. De vier geproduceerde nummers
bevatten de gebruikelijke soort artikelen, waarbij
steeds naar ruime verscheidenheid werd
gestreefd.
Ter gelegenheid van de Open Dag van de stichting
T.V.E., die dit jaar in Baarn plaatsvond, werd het
tweede nummer van de jaargang aan deze
gemeente gewijd.
De vereniging van Vrienden van het Gooi
besteedde de nodige aandacht aan de ruimtelijke
ordening in de regio wat een onderwerp van zorg
en aandacht blijft.
Aan iedere aflevering werd een vergadering
gewijd en het jaarlijkse overleg met beide
uitgevers vond in oktober plaats.
In de loop van het jaar trad de heer Tom Hamers,
met wie de redactie overeen lange reeks van jaren
steeds op de prettigste manier heeft samenge
werkt, uit de firma Spieghelprint, die door zijn
vroegere compagnon Nick van der Heijden sinds
het begin van 1991 wordt voortgezet aan een
ander adres, waar het bedrijf meer ruimtelijke
armslag heeft.
De redactie bleef goed samenwerken met het
Goois Museum, het G.N.R., het Streekarchief te
Hilversum en het Stadsarchief Naarden, waarbij
zich nu ook de vereniging Stad en Lande van
Gooiland heeft gevoegd.

E.A.M. Scheltema-Vriesendorp
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Activiteiten van de Vereniging van
Vrienden van het Gooi ' 'ET  0

Jaarverslag over 1990

De jaarlijkse algemene ledenvergadering is dit
jaar vastgesteld op 10 april. Over het verloop van
die vergadering zullen wij u in het volgende
nummer berichten. Wel kunnen we u een
samenvatting geven van het jaarverslag 1990.
Evenals het vorig jaar was het volledige jaar
verslag beschikbaar op de j aarvergadering. Mocht
u hiervoor belangstelling hebben, dan kunt u dit
uiteraard aanvragen bij de ledenadministratie (zie
binnenzijde van de omslag).
Eind 1990 bedroeg het aantal leden 3976, wat een
afname betekent van 56 leden.

Jaarlijkse algemene ledenvergadering 1990
De vergadering vond plaats op 26 april in theater
’t Spant in Bussum.
In verband met het statutair aftreden van dr A.M.
Voute heeft het bestuur ir J.W.G. Pfeiffer bereid
gevonden zijn plaats in te nemen. De vergadering
heeft zich accoord verklaard met zijn benoeming.
De volledige samenstelling van het bestuur is
afgedrukt op de binnenpagina van de omslag.

Financiën

De jaarstukken 1989 en de begroting 1990 zijn
goedgekeurd. De exploitatierekening sloot met
een batig saldo van ƒ 12.160,03; ƒ 5.000,- hiervan
is aan de Aktiereserve toegevoegd.
Na het officiële gedeelte heeft dr J.T. de Smidt,
ecoloog verbonden aan de Rijksuniversiteit van
Utrecht een inleiding gehouden over het
natuurbeheer in het Gooi en de aangrenzende
Vechtstreek.

Excursies
De vereniging organiseerde in overleg met de
Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten
diverse vaartochten op het Naardermeer voor in
totaal 300 belangstellenden. Er was een bevredi
gende opkomst bij de door onze Natuurwacht
georganiseerde wandeltochten.

Tijdschrift Tussen Vecht en Eem

Het tijdschrift verscheen in zijn 8e jaargang weer
in vier afleveringen met in totaal 240 pagina’s. Het
themanummer was gewijd aan Baarn. In oktober
vond de jaarlijkse vergadering uitgevers/redactie
plaats in het Goois Museum in Hilversum. De
samenwerking verloopt naar volle tevredenheid.

Goois Natuurreservaat
Ook dit jaar had onze vereniging regelmatig
contact met de Stichting Goois Natuurreservaat.
De voorzitter heeft zitting in de Stichting Steun
Goois Natuurreservaat.
Eind april waren wij aanwezig bij de officiële
overdracht van ’onze' Magdalenaheuvel. Ons
tweede project, bijdrage aan het herstel van het
heideven op de Zonneheide, is in ontwikkeling.
Twee bestuursleden en de secretaris van de
Natuurwacht hebben een gesprek gehad met de
rentmeester van het GNR over het functioneren
van de Natuurwacht. In overleg is een nieuwe
handleiding opgesteld. De medewerkers van de
Natuurwacht zullen binnenkort duidelijk
herkenbaar zijn als 'Natuurwacht van de
Vereniging Vrienden van het Gooi’.

Onderzoeksproject

Aan het einde van het verslagjaar hebben wij
contact gezocht met een bureau voor ecologisch
onderzoek in Wageningen. Inmiddels is de
opdracht verleend een deskundig onderzoek te
doen om -  wegens de steeds dreigende verdere
aantasting van het Gooi -  te komen tot een
landschaps- en natuurbeleidsplan. Wij hebben
veel vertrouwen in hun aanpak.

Belangrijke aandachtspunten

Ook dit jaar is gewestelijk doorgewerkt aan de
hand van de Structuurvisie Noord-Holland 2015
voor onze regio, leidend tot de Gewestelijke
Structuurvisie 2015. De optie ’Het Gooi is vol’ is
de verwachte en ook door ons bepleite uitkomst.
Ook op het gebied van de plaatselijke problema
tiek hebben wij onze stem laten horen en zijn
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enige bezwaarschriften ingediend, zowel bij het
Gewest, de gemeenten, Gedeputeerde Staten van
Noord-Holland, als bij de Raad van State.

Hilversum

Het gehele jaar hebben we ons samen met onder
andere de Vereniging Bonairelaan e.o. en de
Vereniging Leefmilieu bij de geëigende instanties
verzet tegen het plan van de Koninklijke
Nederlandse Papierfabrieken om een hoofd
kantoor met bezoekerscentrum te bouwen in
Hilversum. Wij moeten helaas melden dat ons
tweede bezwaarschrift dat wij bij de Raad van
State hebben verdedigd, in november ongegrond
is verklaard.

Blaricum

Bij de gemeente Blaricum en bij Gedeputeerde
Staten hebben wij een bezwaarschrift ingediend
tegen onder andere het tracé van de Verlengde
Bergweg. Wij verwachten binnenkort een oproep
voor een zitting.

Bussum

In Bussum is het ontwerp bestemmingsplan
Cruysbergen nog niet definitief. Wij blijven
attent.

Huizen

Bij de gemeente Huizen is een vergunning
aangevraagd voor de bouw van een hotelflat aan
het Gooimeer met een geplande hoogte van 32
meter. Volgens een richtlijn van het Gewest is 20
meter toegestaan. Wij hebben bij de gemeente
Huizen, bij het Gewest en bij Gedeputeerde
Staten onze bezwaren naar voren gebracht.

Jaarverslag van de Gooise Natuur-
wacht over 1990

Ook in 1990 heeft de onder de Vereniging van
Vrienden van het Gooi ressorterende Natuur-
wacht zich vol overtuiging ingezet voor de
natuurbeschermingsgedachte in het Gooi.
De leden van de Natuurwacht -  allen vrijwilligers
-  richtten zich als gebruikelijk op het geven van
voorlichting aan het publiek en het verrichten van
surveillancetaken op terreinen van de Stichting
Gooisch Natuurreservaat.
Eventuele onvolkomenheden in de terreinen ten
aanzien van de recreatie werden aan het GNR
doorgegeven, zonodig vergezeld van voorstellen
ter verbetering van de situatie.

Regelmatig werden er in het veld overtredingen
gekonstateerd van de toegangsbepalingen,
variërend van het op de verkeerde plaatsen laten
loslopen van honden, tot het vernielen van flora
en het achterlaten van zwerfvuil.
Overtreders werden tactvol en met toelichting
gewezen op hun onjuist gedrag. In de regel kon
aldus voldoende begrip worden verkregen voor
de noodzaak de toegangsregels alsnog te
respecteren.
De Natuurwacht bleek voor een toenemend
aantal natuurliefhebbers een gewaardeerde
vraagbaak. Velen benaderden het secretariaat of
de Natuurwachter in het veld, om nadere
informatie te verkrijgen.
De georganiseerde wandelingen voorzagen in een
duidelijke behoefte. De opkomst was verheugend
en velen maakten kennis met voor hen onver-
moedde kwaliteiten van het Gooi.
Behalve in het veld vertegenwoordigde de
Natuurwacht de Vereniging op diverse manifesta
ties. Daarbij werd voorlichting gegeven aan
passanten en aan ledenwerving gedaan.
Waardering en dank voor de goede kontakten en
samenwerking gelden de Stichting Gooisch
Natuurreservaat en het Instituut voor Natuurbe-
schermingseducatie het Gooi e.o. (I. V.N.).

W.J.B. Nugteren, hoofd Natuurwacht
J. Kamies, secretaris Natuurwacht

Ter versterking van de Natuurwacht is enige
uitbreiding van dit corps gewenst. Belangstellen
den kunnen zich voor informatie wenden tot de
secretaris van de Natuurwacht, de heer J. Kamies,
Geysendorfferstraat 30, 1403 ZV Bussum.
Telefoon 02159-15995.
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Naardermeertochten 1991

Ook dit jaar hebben wij voor leden met hun
gezinsleden de traditionele ’Naardermeertochten’
georganiseerd en wel 15 tochten voor in het totaal
ca. 270 deelnemers. De data zijn:

A. Zondagmiddag 5 mei
afvaart

13.00uur
B. Donderdagmorgen 9 mei 6.00 uur
C. Zaterdagmorgen 11 mei 9.00 uur
D. Zaterdagmorgen 18 mei 9.00 uur
E. Zondagmiddag 19 mei 13.00uur
F. Zaterdagmorgen 25 mei 9.00 uur
G. Zondagmiddag 26 mei 13.00 uur
H. Zaterdagmorgen 1 juni 9.00 uur
I. Vrijdagavond 7 juni 19.00 uur
J. Zaterdagmiddag 8juni 13.00uur
K. Zondagmorgen 9 juni 9.00 uur
L. Vrijdagavond 14juni 19.00 uur
M. Zondagmorgen lójuni 9.00 uur
N. Zaterdagmiddag 22 juni 16.00 uur
O. Vrijdagavond 28juni 19.00 uur

Wij vertrouwen hiertoe gaarne op goed begrip en
medewerking. U ontvangt tijdig bericht over
definitieve plaatsing.

Informatie: mevr. J.B. Perry-Vlasveld,
Braam 34, 1273 EA Huizen.
Tel. 02152-66848.

De kosten van de tochten bedragen ƒ 12,50 p.p.
met eigen vervoer. Bij de bevestiging van uw
inschrijving ontvangt u een routebeschrijving naar
het Naardermeer. De tocht op het Naardermeer
duurt ca. 3 uur en wordt gemaakt in open boten.
In verband met de weersgesteldheid zorge men
voor passende (warme en/of regen) kleding.
Vergeet ook uw kijker en/of fotoapparaat niet.

Aanmelden door storting van het verschuldigde
bedrag op de Bondsspaarbank voor midden- en
oost-Nederland te Amersfoort t.g.v. rek.nr.
94.24.20.985 t.n.v. Naardermeertochten Huizen
(gironummer van de bank 310031).
Op de achterzijde van uw girobiljet s.v.p.
duidelijk vermelden:

1. Naardermeer.
2. Uw naam, adres en gironummer indien deze

niet op de voorzijde van het formulier vermeld
zijn.

3. Aantal personen.
4. De LETTER van de tocht van uw voorkeur.
5. De letters van eventueel andere mogelijke

data in volgorde van voorkeur.

Uw aanvragen zullen in volgorde van ontvangst
worden behandeld. Wij moeten ons de vrijheid
voorbehouden om, zoveel mogelijk met inacht
neming van de wensen der deelnemers, hen in te
delen over het beperkte aantal beschikbare
plaatsen per tocht; daarbij moet misschien
worden gewisseld of zelfs teleurgesteld.
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Varia

Auteurs

G.P. Alders, sinds 1981 werkzaam als archeo
logisch assistent bij de provincie Noord-Holland.
Beheert onder andere het provinciaal depot voor
bodemvondsten te Haarlem. Naast onderzoek op
het platteland werd door hem stadskernonder
zoek verricht te Weesp, Alkmaar en Beverwijk.
Voorlopige verslagen hiervan verschijnen in de
Archeologische Kroniek van Noord-Holland in
het tijdschrift Holland, onder redactie van
P.J. Woltering.

J. Daams (geb. 1915). Tot 1975 werkzaam als
researchmedewerker op landbouwkundig gebied.
Geïnteresseerd in de historische ontwikkeling van
het landschap. Publiceerde vooral op mycologisch
gebied. Redactielid van TVE.

J.A. van der Hoeven (geb. 1960). Tijdelijk in
dienst van de provincie Noord-Holland ten
behoeve van het MIP. Woont te Amersfoort.

I.H.M.J. Kemperman-Wilke (geb. 1941).
Archiefschool 1981. Sinds 1982 stadsarchivaris
van Weesp. Woont te Zeist.

dr W.K. Kraak (geb. 1914). Classicus. Van 1968
tot 1972 vice-voorzitter van de VVG. In 1974
erelid van deze vereniging. Lid van de redactie
van TVE.

drs R.F.C. van der Lof (geb. 1965). Studeerde
kunstgeschiedenis aan de RU te Utrecht.
Publiceert op historisch, kunsthistorisch en
archeologisch terrein. Woont te Weesp.

mr R.J.W.J. Meijer (geb. 1947). Studeerde
notariaat aan de RU te Utrecht. Trad in 1975 in
dienst als kandidaat-notaris bij notaris Van den
Bout in Naarden, die hij in 1988 opvolgde. Sterk
geïnteresseerd in streekhistorie en militaire
architectuur. Correspondent van de stichting
Menno van Coehoorn voor de vestingen Naarden,
Muiden en Weesp sinds 1990. Woont te Naarden.

drsM.A. van Melle (geb. 1952). Studie geschiede
nis aan de U van Amsterdam, specialisatie nieuwe
en theoretische geschiedenis. Free-lance
publicist. Woont te Amsterdam.

Guy Meulmeester (geb. 1957). Magazijnwerker.
Publiceerde in het contactblad van de HK Weesp.
Woont te Weesp.

Pieter Moll Be (geb. 1943). Bestuurslid van de
HK Weesp en coördinator van de werkgroep
Landscroon. Woont te Weesp.

C.G. Scheltema (geb. 1929). Architect te
Naarden. Hoofdbestuurslid van de stichting
Menno van Coehoorn. Voorzitter van de
provinciale commissie Noord-Holland van de
Bond Heemschut. Publiceerde over historische
en architectonische onderwerpen. Woont te
Naarden.

A. Stork (geb. 1923). Architect te Weesp.
Voorzitter van de Commissie voor de Vecht en
Het Oostelijke en Westelijke Plassengebied.
Bestuurslid van de Bond Heemschut, van het
Zuiveringschap Amstel- en Gooiland, Voorzitter
van de Welstands en Monumentencommissie in
’s-Graveland. Woont te Weesp.

A.J. Zondergeld-Hamer (geb. 1941). Studie
geschiedenis in Groningen. Lerares VHMO
Rotterdam, Amsterdam. Sinds 1973 woonachtig
in Weesp. Vanaf 1989 als museumassistent/
beheerder verbonden aan het gemeentemuseum
Weesp. Publicaties: De Houding van de Rotter
dammers tijdens de gebeurtenissen van 1747 en
1748, in Rotterdams Jaarboekje 1971, Rotterdam
1971; Geschiedenis van Weesp van Prehistorie tot
de Moderne Tijd, Weesp 1990.

G.R. Zondergeld (geb. 1937). Studie geschiedenis
RU te Groningen, docent nieuwste geschiedenis
aan de VU te Amsterdam sinds 1979.
Publicaties o.a.: 'De Friese beweging in het
Tijdvak der beide Wereldoorlogen’, Leeuwarden
1978 (diss. RU, Groningen); 'De laatste jaren van
de NSB’ in: ’De Zwarte Kameraden. Een geïllu
streerde geschiedenis van de NSB’, onder red.
van J. Zwaan en A.J. Zondergeld-Hamer, Weesp
1984, 89-150; 'Een Kleine Troep Vervuld van
Haat. Arnold Meijer en het Nationaal Front',
Houten 1986; ’Linkse Dissenters in de Koude
Oorlog: de Socialistische Unie (1950-1957)’, in:
'Geschiedenis, Godsdienst, Letterkunde’.
Opstellen aangeboden aan dr S.B.J. Zilverberg,
onder red. van E.K. Grootes en J. den Haan,
Roden 1989, 240-249. Woont te Weesp
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D. van Zomeren (geb. 1939). Werkzaam als
journalist bij Samsom Bedrijfsinformatie BV, een
onderdeel van Wolters Kluwer. Talrijke artikelen
over Weesp geschreven en tot dusver twee
boeken. ’De geschiedenis van de Joodse gemeen
schap in Weesp’ (1984) en (in 1989) ’Het ontstaan
van een Weesper woningcorporatie’, een
gedenkboek bij het zeventigjarig bestaan van de
woningbouwvereniging Samen Bouwen te
Weesp. Woont te Weesp.

Verantwoording illustraties:
Titelpagina: Uitgave Wolters-Noordhoff, Atlasproductions
Voorwoord: foto A. Bonebakker, Naarden
Archeologisch onderzoek van Alders: tekeningen en foto
auteur
Plankje van Van der Lof: Amsterdams plankje foto
W. Krook Amsterdam, foto auteur
Vestingwerken Meijer: Gemeente archief Weesp
Zandpad Kemperman: G.A.W.
Joodse gemeenschap Van Zomeren: G.A.W.
Landskroon, Meulmeester: G.A.W., foto werkgroep
Torenfort Scheltema: Gemeente Weesp, foto’s auteur
Vakorganisatie, Van Melle: G.A.W.
Zevenster, Van Veelen: G.A.W.
1850-1940, Van der Hoeve: G.A.W., gemeente Weesp,
foto auteur
Van Wijngaarden, Van Melle: G.A.W.
Alfabet, Stork: Coll, auteur
Museum, Zondergeld-Hamer: foto’s Gemeente Museum
Spreuk, Kraak: A. Bonebakker, G.A.W.
Archief, Kemperman: G.A.W.
Landscroon, Moll: G.A.W., foto werkgroep
Groen, Stork: foto’s Frank van der Horst
Oud Weesp, Zondergeld: G.A.W.
Zomerklokjes, Daams: foto’s Evert Boeve.
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Detail:
Kazak 19e eeuw.

Over Perzische tapijten zijn
duizend-en-één verhalen te vertellen.
In de rijke traditie van de tapijtkunst
heeft de symbolische waarde van
bepaalde motieven altijd een grote rol
gespeeld. Van Blaricum en Vis kent als
geen ander de diepere betekenissen die
in een kwaliteitstapijt zijn verweven.
Die bijzondere kennis gebruiken wij om
de waarde van een tapijt te beoordelen.

Door de jaren heen hebben wij
een befaamde kollektie opgebouwd die
met zorg in stand wordt gehouden.
Maar wij laten u ook gemeten van de
mystieke dimensie die in een Perzisch
tapijt verborgen zit.

■ai"!*.
VAN BLARICUM EN VIS

PERZISCHE TAPIJTEN

Van Blaricum en Vis vertelt u meer over een Perzisch tapijt dan de prijs alleen
's-Gravelandseweg 35,1211 BP Hilversum

Telefoon 035-18434
Voor m eer inform atie ku n t u  onze brochure schriftelijk aanvragen. (hoek Alb. Perkstraat)

J.D.R. Nienaber & Zn. b.v.

BI
(üd  NVM

Makelaars/Taxateurs
onroerende goederen

Administratie

Assurantiën/Hypotheken

W on in gg id s o p  aanvraag

Stationsplein 10 1404AMBussum Tel. 02159-45674 Telefax 02159-40408



Raadgevend
Ingenieursbureau

Nederland bv

o Bouwkunde o Konstruktie o Werktuigbouw o Elektrotechniek

Nieuwstad 100
W l  NfcSJ 1381 CE Weesp
Lid Postbus 5128
Orde van 1380 GC Weesp
Nederlandse _  . . _ _ _ . _ , *
Raadgevende Telefoon: 02940-1 52 02
Ingenieurs Fax: 02940-1 9616

na
NVM
MAKELAAR

n e lis ^p a s
makelaars

in onroerende goederen
Slijkstraat 36, 1381 BA Weesp

02940- 10691
Dammerweg 8a

1394 GM Nederhorst den Berg
02945-4424

bemiddeling bij
aan- en verkoop,

taxaties, hypotheken,
assurantiën.
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