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GOOIS MUSEUM
Stichting tot bevordering van de belangen van
“Het Goois Museum” te Hilversum.

o s\

Ontwikkelingen gaan snel. Een deel van wat er vorig jaa r nog was, is dit jaar al verdwenen.
Een duidelijker voorbeeld dan de Kerkbrink is niet te geven; wij allen kunnen ons nog
levendig voor de geest halen hoe de Kerkbrink er uitzag voor de kaalslag, m aar voor de
lagere schooljeugd van over tien jaa r zal dat iets zijn uit een ver verleden, waar ze geen asso
ciaties m eer bij hebben.

H et is één van de taken van het Goois Museum de karakteristieken van voorbije perioden
vast te leggen en te bewaren. Hierbij hebben wij zowel morele als uw financiële steun hard
nodig.

Als donateur van het Goois Museum verleent u deze steun en wordt u tevens op de hoog
te gehouden van alle activiteiten en tentoonstellingen en krijgt u korting bij een aantal spe
cifieke activiteiten en uitgaven van het museum.
De m inimumbijdrage is ƒ30,-. U kunt u opgeven bij het Goois Museum, telefoon 035-
6292826.

U kunt het Goois Museum ook gedenken in uw testament. U kunt kiezen uit twee formu
leringen:
a. Ik legateer vrij van rechten en kosten aan de Stichting tot bevordering van de belangen van het

Goois Museum te Hilversum een bedrag van J .......of
b. ik benoem als mijn erfgenaam voor een ......gedeelte de Stichting tot bevordering van de belan

gen van het Goois Museum te Hilversum.
De Stichting is erkend als instelling van algemeen nut en betaalt daardoor m inder (slechts
11%) of zelfs in het geheel (tot ƒ15.647,-) geen successierecht.

Indien u voornemens bent een schenking te doen aan de Stichting, is een schenking tot
ƒ7.823,- (per 2 jaar) onbelast.
Mocht u overwegen een volledig aftrekbare lijfrente te schenken, dan wordt u verzocht
schriftelijk contact op te nem en m et het bestuur van de Stichting, per adres Goois
Museum, Kerkbrink 6, 1211 BX Hilversum.

STEUN HET GOOIS MUSEUM



TVE 16e jrg. nr. 3, november 1998

Tussen Vecht en Eem
Tijdschrift voor reg ionale  geschiedenis

Shcfnsche Sakkerij „Walden"
s-Sraveniandscheweg 54, Sussum.

*■

“1

flÜH

______________

M Smmm
m rW55S

s s  ï - i  - -" S n ® :

WF- '-«iï  . -

-*V f '«P , • » *  *

Uitgegeven do o r  de Stichting Tussen Vecht en Eem



Colofon In h o u d

Het tijdschrift Tussen Vecht en Eem is een uitgave van
de Stichting Tussen Vecht en Eem. Het tijdschrift verschijnt
3 maal per jaar als “gewoon” nummer (48 pagina’s) en
éénmaal per jaar in de vorm van een dubbelnummer
(96 pagina’s) dat gewijd is aan één van de gemeenten
binnen het werkgebied van de Stichting Tussen Vecht
en Eem. In 1998 was dat de gemeente Blaricum.

De Stichting TVE is een samenwerkingsverband van
meer dan 30 lokale en regionale organisaties op histo
risch en aanverwant gebied. De Stichting bevordert en
verbreidt de kennis op historisch gebied betreffende de
streek. Voorts ijvert zij voor het behoud van cultuur- his
torische en karakteristieke waarden. Donateurs van de
Stichting TVE ontvangen het tijdschrift gratis.

Internetsite: http://www.tref.nl/hilversum onder zaken

Donatie/abonnement
Donateurs kunnen zich aanmelden bij:
T. Kruijmer-Vos, Botterstraat 7a, 1271 XL Huizen, 035-
5251713
F.H. Bos, Stargardlaan 10, 1404 BD Bussum, 035-
6941382

Voor opgave als donateur kunt u ook gebruik maken
van het Antwoordnummer 549, 1400 VB Bussum.
De minimum donatie bedraagt ƒ27,50 per jaar.
Girorekeningnummer Postbank 3892084.

Extra nummers van het tijdschrift te bestellen onder
Antwoordnummer 549, 1400 VB Bussum (portvrije en
veloppe).

Redactie
E.E. van Mensch (voorzitter), L.R. Huese-Rommerts (se
cretaris), mw C.M. Abrahamse, drs Maria W’.J.L. Boer-
sen, drJ.D.C. Branger, D. Dekema en dr P.H.D. Leupen.

Redactieadres
Van Gelderlaan 74, 1215 SP Hilversum, 035-6219279.
Inleverdatum voor het volgende nummer is uiterlijk 15
november 1998.

Produktie
Uitgeverij Verloren, Hilversum

Druk
Drukkerij Spieghelprint, Bussum

©TVE 1998. Gedeeltelijk overnemen van artikelen is
slechts toegestaan met uitdrukkelijke bronvermelding.
Geheel overnemen is pas mogelijk na schriftelijke toe
stemming van het redactiesecretariaat.

ISSN 0169-9334

M.J.A. van der Heide
Terug naar Walden, 1898-1907
Aan de hand van de bronnen het verhaal van
de “idealisten” van Walden 131

Activiteiten Stichting Tussen Vecht en Eem
Open Dag Blaricum 178
Rondvaart HK Loosdrecht 180

Goois Museum 181

Bestuur en redactie TVE 182

Varia 183

Van de redactie
Dit speciale n u m m er is bijna geheel gewijd
aan de vestiging Walden te Bussum . H et is in
1998 100 jaar ge leden  dat Walden d o o r Frede-
rik van E eden  w erd gesticht. H et b estuu r en
redactie  is de h e e r M arcus van d e r H eide zeer
erkentelijk  voor het schrijven van d it gedegen
artikel m et tal van nieuw e gegevens en vanuit
een  oorspronkelijke invalshoek.

D oor onvoorziene om stand igheden  is de
voorbere id ing  van d it n u m m er ernstig  ver
traagd, w aardoor h e t regu liere  sep tem ber
nu m m er een  novem b ern u m m er is gew orden.

De redactie

Omslag: Het grote huis op Walden, Bussum.
Titelpagina: Bakkerij Walden, Bussum.
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Terug naar Walden, 1898-1907
Aan de hand van de bronnen het verhaal
van de ‘idealisten ’ van Walden Marcus van der Heide

Van 2 t/m  21 juni 1998 was er in Bussum in
het kader van ‘100 jaar Walden’ op het voor
malige Walden-terrein een project van de
Stichting Artes. De aangesloten kunstenaars ga
ven in kartonnen dozen hun visie op Van Ee-
den en Walden onder de naam ‘Besloten Ge
dachten’. Aan de hand van sleutelwoorden
(spiegel, aarde, zand, een pauwenveer enz.)
werd steeds een aspect verbeeld. Eén kunste
naar had een aantal gedichten gekalligra
feerd.

In de Openbare Bibliotheek te Bussum was
de tentoonstelling Terug naar Walden 1898-
1907 ingericht. Op 32 panelen met in negen
vitrines het begeleidende materiaal, waaron
der chocolade bakvormpjes en koektrommel

TERUG X4AR WALDEN

i 690 - 1907
Aan de hand van de bronnen het verhaal

van de id e a l is t e n  van Walden
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I bibliotheek

Affiche ‘Terug naar Walden 1 <398-1907’.

tjes, had de heer Van der Heide het verhaal
van de vestiging Walden uitgewerkt. De ‘proef
neming' eindigde met een faillissement en
kostte Van Eeden zijn familiekapitaal, maar
hij hield er wel zijn tweede vrouw, Truida
Everts, aan over.

Voor TVE werkte de heer Van der Heide de
teksten van de tentoonstelling om tot dit arti
kel.

In chronologische volgorde wordt de ge
schiedenis beschreven aan de hand van de
bronnen, de geschriften van Van Eeden en
vele tijdgenoten. Het Waldenproject leverde
een onbekend maar belangrijk document op
dat hierbij voor het eerst gepubliceerd wordt.

Ontwikkeling denkbeelden

Zijn sociale interesse legt Van Eeden (1860-
1932) al in 1890 aan de dag met een artikel
Verstand en gevoel in de sociale evolutie (februari
nummer De Nieuwe Gids). Het is zijn reactie op
een stelling van Frank van der Goes dat ‘niet
het gemoed der mensen, maar hun intellect is
veranderd’. Van Eeden stelt, dat het gevoel uit
maakt dat er iets moet veranderen, het verstand,
daarna dat en hoe het kan veranderen. Hij spreekt
van “morele intuïtie”.

In het zelfde jaar neemt hij in de eerste
bundel Studies ook een opstel Vrouwenkwestie
en socialisme op. Het intuïtief gevoel van de vrouw
zal de stoot geven tot de grote bewegingen [...]. Het
socialisme is geen nieuwe politiek, maar een nieuwe
moraal en de stem der vrouwen kan hier van even
grote kracht zijn als die der mannen.

Voor de ontwikkeling van Van Eedens sociale
denkbeelden verwijs ik naar Bernt Lugers zo ge
noemde inleidende hoofdstuk tot Walden in
droom en daad. de uitgave in 1980 van het Wal-
den-dagboek en notulen van Frederik van Eeden
e.a. 1898-1903 door Jos de Ley.

Er is echter ook de onvrede met zijn eigen
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Villa Dennekam p met ''De Kleine Jo
hannes’ (1950) van Margot Hudig.
Het beeldje staat na vernielingen in
1968 en 1972 sinds 1978 in de ont
moetingsruimte van het gemeentehuis
en is thans, na in 1980 weer vernield
te zi jn, in brons uitgevoerd.

leven die we uit brieven en dagboeken ken
nen. Aan zijn platonische vriendin Betsy van
Hoogstraten schrijft hij op 19 mei 1892: En ik,
die meer deug voor een leven op de hei en in de bos
sen, een zwervend leven, een herdersleven, een leven
in zon en wind. Ik wou dat de kliniek op de fles
ging, dan kwam er misschien wat anders [ . . .] .  Ik
voel leeg als een omgekeerde bloempot. Bij het weer
aan het werk gaan na de vacantie, schrijft hij
haar op 1 septem ber 1892: iets nieuws is, de
angst en het verzet, dat ik mij weer zal schikken -  Ik
meen het verschil tussen mijn vrije leven, en dit som
bere, groezelige slavenleven. In het dagboek no
teert hij op deze dag: Afkeer van het bestaan. Ge
voel o f een grote verandering moet komen.

Nog twee citaten ter illustratie: De grote zwa
righeid is het geldverdienen. Er is geen wijze van
geldverdienen die ik waardig en goed vind. Noch
van boeken, noch van zieken. En dat ik zoveel nodig
heb is verschrikkelijk. Dat, mijn huis en gezin, bindt
me tot kwaad als een slaaf (Dagboek 22-11-95)
en 20 augustus 1896: Vruchteloos overwoog ik hoe
ik mijn leven zou kunnen veranderen. Dit alles is te
weelderig naar mijn zin.

1897 voorspel tot Walden

De ‘geneesheer van de zieke maatschappij’1
opent zijn dagboek van het jaa r 1897 m et het
veelzeggende Ik verwacht een gewichtig jaar.

In februari publiceert hij zijn sociale ideeën
in De Gids: Werk en brood. Elk mens heeft het
recht om zelf in vrijheid de meest eenvoudige
zaken voor het levensonderhoud te produce
ren. De regering moet daar de mogelijkheid
voor geven e.q. land verschaffen om daarop te
arbeiden. Van Eeden denkt dan aan Rijkshoe
ven waar werklozen coöperatief aan het werk
gezet kunnen worden. Om kennis te nem en
van de praktijk bezocht hij diverse ‘commu
nes’, zoals de Maatschappij 'De Veluwe' in
L unteren  (m et gem eenschapshuis; verffa-
briek), op 8 mei de ‘landkolonie’ van het Le
ger des Heils in Lunteren, de ‘Grote Batelaar’,
bedoeld voor de heropvoeding van zwervers
en drankzuchtigen. Hier werd op niet-com-
merciële basis land- en tuinbouw en bijenteelt
beoefend. Na veel kritiek van alle kanten liet
Van Eeden de idee van Rijkshoeven varen.

Hutten

In ju n i 1897 krijgt hij de schok van zijn leven.
Tijdens een wandeltocht op de Veluwe ziet hij
een stel hutten  en hij noteert in zijn dagboek:
Ik zag een huttenkolonie in het Vierhoutense bos, en
ik heb nu nog maar een ideaal, mijn leven door te
brengen in zo’n hut, in dat bos (5 ju n i 1898).
Voor de verdere ontwikkeling naar het actieve
socialisme, de realisering van de leelgemeen-
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schap Walden, is ook van belang zijn reis in
juli 1897 naar Noorwegen. H ier werd hem
duidelijk, zo schreef hij een half jaar later aan
Henri Borel, dat leven in de natuur praktisch
mogelijk was en een gevoel van harmonische vrij
heid verschafte (brief van 28-2-1898). In deze
brief staat het W alden-concept hem duidelijk
voor de geest: een sober buitenleven, handenar
beid en studie. Geen geldmakerij meer, de band met
kapitaal zo klein mogelijk, de eigen voortbrenging zo
groot mogelijk. Hij verzoekt tot twee maal toe
om over zijn plannen te zwijgen [zie appendix
1]. Borel gaf in 1933, na Van Eedens dood, de
Brieven aan Henri Borel uit.

H erm an G orter

In 1897 begon de verwijdering met buurm an
Gorter. Deze was op het Congres van de SDAP
op 18/19 april 1897 in Arnhem  als lid toege
treden. Van Eeden moest niets van het passie
ve socialisme (politiek en dogma's) hebben.
Bovenal: de SDAP was niet bepaald gechar
m eerd van de coöperatie-gedachte.

De vrienden die zoveeljaren goed kontakt had
den gehad, samen Sinterklaas gevierd, getennist,
gecricket, gezwommen en geschaatst, gingen
hun eigen weg. Garmt Stuiveling verwoordt dit
als volgt: Verwant in hun kritiek op het kapitalisme
gingen zij bij de bestrijding ervan uiteenlopende wegen,
in Gorters ogen was Van Eeden een kleinburgerlijke ulo-
pistzonderbegripvandemaatschappij, in VanEedens
ogen Gorter een pseudowetenschappelijk dogmaticus
zonder begrip van de mens.'2

Maar op dit m om ent betekende Van Ee
dens ‘leven nog het burgerlijk bestaan in zijn
riante villa Dennekamp, waar zomers op zonda
gen de gebruikelijke drukte heerste.

Aan Borel schreef hij 9-11-1897: Het is hier
langzamerhand een hele kolonie geworden en er ko
men er nog steeds bij. Wij zien zoveel mensen, dat het
ons dikwijls te druk is. Ik wou teel eens in de Achter
hoek o f op de Veluwe zitten. Maar ik geloof dat hel
goed is dat ik hier blijf. Voortdurend komen er jonge
mensen hier die op ’t punt zijn er onder te raken, on
der het poenendom. En dan vinden ze hier tenminste
een vrijer wereld, waar ieder natuurlijk kan zijn.

Opvallend is het gebruik van het woord ‘ko
lonie’.

Hij besluit zijn Dagboek op 31 decem ber
1987 met de woorden: Ik voel merkbare vooruit

gang inwendig, in dit jaar. Helaas, nog bittere mo
menten en zwarte vlekken. Maar toch met vaster
hoop en dieper vertrouwen. Ik ben mijn nieuwe boek
begoniien [Van de koele m eren des doods].
Maar ik voel vrij. Echter nog maar zelden boven
Dood en lijd. uil. doch beter, beter. God zij mij ge na
ttig. Ik zal niet a/laten.

1898 Stichtingsjaar

Het Walden dagboek, dat Van Eeden in 1898 be
gint, geeft aanvankelijk slechts korte notities:

Januari. Eerste plan van een kolonie, naar aan
bid m g  t an de lectuur van Thoreau, met []o] Lab-
berton en de Van Hoogslratens.

Februari. Overleg met Willem Bauer over V bou
wen van een hut. Toezegging van mevrouw Van Ee
den om te helpen met geld. Van Oordt in ’t complot,
later Van Meurs en Steenhoff.

Uitgebreidere gegevens komen uit de dag
boeken en brieven.

Dagboek 24 januari 1898: Er heerst een sterke
Thoreau-stemming. We spreken over kolonies die we
zullen slichten. En ik zoek gestadig naar geschikte
oorden voor een hut o f m i huisje

Op 1 februari staatvoor hem  vast: ikzalnuzien
mijn hul hier in de buurt gebouwd te krijgen. Willem
Bauer begreep me terstond. Een blokhuisje met stro ge-
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Eerste p ag ina  Waldendagboek.
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dekt. Ik wil daar gaandeweg, met voorzichtige aa n
sluiting aan het gewone leven beproeven hoever ik met
vereenvoudigingen verfraaiing gaan kan.

O p 5 feb ruari schrijft hij aan  Borel: Ik zit erg
te piekeren om mij wat meer terug te kunnen trekken,
tot een eenvoudiger, soberder, minderfatsoenlijk-dej-
tig leven. Ik heb al ’t plan overlegd met de architect
Bauer (een broer van de tekenaar en een sympathie
ke en gevoelige m an), om een blokhut te bouwen hier
ergens in ’t bos, waar ik desnoods in wonen kan.

D agboek 13 februari: De tijd is gekenmerkt
door [...] de plannen met Labberton over mijn Ie-
venswijziging. Vastbesloten ben ik nu tot inkrimpen
van mijn levensstandaard. M ijn huis verkopen,
zodra de hut gebouwd is. En veldarbeid voor eigen
onderhoud zover als het mogelijk blijkt.

17 februari: M ijn levenshervormingvindt het gro
te bezwaar in Martha [ van Vloten], m aar, zo lezen
we op 24 februari: de kalme geestdrift va n jo  [Lab
berton| doet mij aangenaam aan. Ook Van Oordt is
zeer goed. Ze houden mij veerkrachtig en fris.

2 m aart: Met Martha had ik al veel droever mo
menten. M aar mijn vastheid werkt toch kalmerend
op haar. In  ’t complot zijn nu Jo  [Labberton], van
Oordt, van Metirs en Steenhof. Ook heb ik Willem
van Riet als knecht gehuurd. Het is geloof ik een
goed gesorteerd gezelschap. Om hun vermogens en
hun karakter. Allen fris, eenvoudig, vrij van geest,
bescheiden, sober en arbeidsaam. Daarbij allen wijs
en talentvol, met verschillende technische handig
heid. De grootste ellende vind ik het gescharrel om
grond te kopen van die beroerde kooplui, die ik ver
bazend antipathiek vind.
Henry David Thoreau bracht 1845-1847 twee jaa r
door in een hu t aan de Walden-vijver bij C oncord
(M assachusetts/Noord-Amerika) en legde zijn be
levenissen in 1854 vast in h e t boek Walden. Zelfstelt
hij, dat hij er woonde niet om daar goedkoop o f duur te
leven, maar om daar met de minste belemmeringen wat
particuliere zaken tot stand te brengen. Hij hoopt dat hij
n iet nagevolgd wordt. Zijn v riend C hanning
schreef in 1873 al dat hij daar kampeerde en in werke
lijkheid thuis woonde, waar hij elke dag heenging.

Thoreau verkocht de  hu t uiteindelijk aan dorps
genoot en  literair criticus Emerson, die nooit een
bespreking aan het boek gewijd heeft.

De N ederlandse vertaling van Suze de Jongh  van
Damwoude kvt'am in 1902 uit bij Grentzebach in Bus-
sum. Van Eeden schrijft in het voorwoord dat zijn Wal
den naar Thoreau 's verblijf is genoemd als hulde en aan
denken aan hem die in onze tijd het sterkste voorbeeld gaj
van wat allen die naar ’t nieuwe leven streven allereerst be
hoeven: de moed om oprecht en zelfstandig te zijnd

H et co m p lo t

M oeder van Eeden. N eeltje van Eeden-van
W arm elo (1833-1919) heeft h aar lievelings-
zoon financieel altijd zo veel m ogelijk ge
steund . Ze w oonde sedert e in d  augustus 1913
op W alden en rust o n d e r  één  zerk m et h aar
jo n ggesto rven  k le inzoon  Paul van E eden
(overleden 21-2-1913). Martha van Vloten,
met wie hij zich na zijn huwelijk in april 1886
in Bussum had  gevestigd, ju ic h te  zijn p lan n en
bepaald  n ie t toe. Hij had  m eer aan  de tien
jaar o u d ere  Betsy van Hoogstraten', m et wie
hij tien  ja a r  lang, 1889-1899, een  p latonische
verhouding  had. Aan h aar sc h re e f  hi j op 14-1-
1898 al: Alle Uwen van kapitaal is immoreel, alle
baantjes, alle geldverdienen is immoreel. Geheel er
builen kunnen we niet. Maar het is ieders plicht die
immoraliteit gaandeweg tot een minimum te beper
ken. Wie het weel en niet doet, handelt la f en slecht.
Zodra de hut gebouwd is, ga ik een stuk grond be
werken. Ik denk b.v. wel dat het mogelijk is er in
1899 zoveel hout en aardappelen van te krijgen als
we nodig hebben. En dan zullen we verder zien.

Met Jo Labberton (1877-1955) had  Van Ee
den , de ‘toeverlaat voor de jo n g e re  g en e ra tie ’,
aldus Fontijn , al vanaf 1896 contact: Jo  wilde
graag zijn bewonderende discipel en jongere vriend

Martha van Vloten.
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Betsy van Hoogstraten.

------------- -
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worden. Hij vertrekt echter al in juli 1898
(Dagboek 2 juli: verdriet om hem, zijn onbetrouw
baarheid). In 1902 verbleef hij enige tijd in de
kolonie van Lanteren, waar hij ook mei ruzie
vandaan ging. Hij studeerde rechten, werd lid
van de SDAP en debuteerde in 1909 als dich
ter onder het pseudoniem  Theo van Ameirie.

Willem Bauer (1862-1904) was patiënt van
Van Leden, die zijn depressies (ten gevolge
van sifilis) behandelde. Hij werd de architect
van Walden, daarbij op gegeven m om ent ge
assisteerd door H.C. Jorissen. Hij ontwierp
de hutten, in eerste instantie twee: één voor
Van Eeden en de ander voor hemzelf.

Deze waren van hout m et de vloer ca. 1 me
ter onder het maaiveld. H et dak was van stro
en m et plaggen gedekt. Door het ingraven wa
ren ze gem akkelijker te verwarmen. Zijn
eigen ‘keet’ en die van Van Suchtelen waren
een groter type huisje met een aflopend dak.
waarin plaats voor aparte werkruimte.

Verder is hij de architect van de villa’s De Le
lie, De Manie, ‘De Villa’ [ook wel Boschlust ge
noem d] van Van Riet, het huisje van Truida
Everts en later het koloniehuis van ds. A. de
Koe aan de Franse Kampweg. Hij woonde zeer

Willem Ba uer.

onregelm atig op Walden, in verband met zijn
bouwactiviteiten elders, en pleegde in 1904
zelfmoord (Dagboek 26 april: Zondag ging ik
[in Hilversum] de arme Bauer opzoeken en vond
hem opgehangen in hel tuinschuurtje. Arme, gevoe
lige man met zijn grote gaven. Het was een lugubere
vlek in dit blije, hoopvolle, levensrijke voorjaar).

Adriaan van Oordt (1865-1910) werkte bij
de PTT in Amsterdam en werd als schrijver
door Van Eeden ontdekt: 16-6-1896 ik ben zeer
vervuld van Irmenlo van Van Oordt. Van Eeden
schreef een voorwoord voor het boek. Van
O ordt voerde m ede de moeizame onderhan-
delingen over de te kopen gronden. Hij kwam
8-3-1899 op Walden wonen, zijn verloofde Ma
rx Suerm ondt half mei. Zij zonderden zich af,
hetgeen bij Van Eeden niet in goede aarde
viel. In 1903 brak Van O ordt m et Van Eeden
vanwege diens verhouding met Truida Everts.
Hij bleef in een eigen hut tegenover Walden
wonen. O p 20-9-1910 tekende Van Eeden aan:
Van Oordt stervende. De droefheid van onze verwij
dering en misstanden is nu niet meer voor me wat
hel vroeger geweest zou zijn [...]. Ook de luguber-
heid van zijn sterfbed, daar in de hut, met vrouw en
jonge kinderen.
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Aihm aii vim Onnlt.

W. van Meurs (kunsthandelaar en uitvinder
van een nieuwe reproductietechniek) en W.J.
S teenhoff (1862-1932, schilder, lithograaf, de
latere onderdirecteur van het Rijksmuseum)
spelen verder geen rol m eer in het Walden-ge-
beuren.

Met Willem van Riet (geb. 1875) is 't com

plot compleet. Dagboek 21-3-1898: Van Riet is
gekomen en helpt ijverig mee. Hij was de broer
van Van Eedens vroegere huisknecht in de
Amsterdamse praktijk en was manusje van al
les. Hij kreeg in 1900 een eigen huisje, be
taald m et geleend geld van Mevrouw Van Ee-
den (-van Warmelo), vertrok in de zomer van
1902, m aar kwam in 1903 terug voor vast werk
tegen nader overeen te komen condities ( f 8 -  per
week, later ƒ 1.50 per dag).

Grondaankoop

Tot de beroerde kooplui behoorde Jhr. H.R Tin-
dal, eigenaar van Swaenenburg in ’s-Grave-
land. Op 2 april 1898 schrijft hij in het dag
boek: Betsy is hef voor me. Martha is half gewon
nen. Mijn medewerkers zijn zo, dat ik vol vertrou
wen in ze heb. Ik bezag het terrein met Adriaan en
Steenhoff. Als Tindal nu maar woord houdt. Het
W aldendagboek m eldt de volgende dag: Tocht
met Van Oordt naar Tindal, Onderhandelingen
[over koop van een stuk van het Bos van Bre-
dius] afgesprongen. Ook de koop van blekerij-
en onder de wallen van N aarden vond geen
doorgang (dagboek 7 april).

Maar vóór zijn Engeland-reis van 29 april
tot 10 mei waren de kopen gesloten. Van G.J.
Dop, voormalig patiënt, eigenaar van Cruysber-
gen, kocht hij op 24 april met geld van zijn
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Villa Cruysbergen; 7 grote huis (koloniehuis).
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1 = Tribune J :
2 = Starttorcn II ;
3 = Jockeyverblijf IH !
4 = Consuraptiekeet IV ;
5=  Paardenstallen V
6= Muziektent VI
7 = villa ‘Kietn-Cruys bergen' VII
8 = Renbaan vóór 1900 VIII

hut van F. v. Eeden IX
villa ‘De Lelie’ van M artha van Vloteu X
keet van Willem Bauer XI
hut van Carry van Hoogstraten XII
keet van Nico van Sucbtelen / Aaltje Bakker XIII

i koloniehuis van Ds. A. de Koe / F. Emons XIV
: ‘De Villa’ |Boschlust) van W. van Riet XV
■ woning van S. de Haan / kippenfokkerij na 1904 XVI

villa ‘De M aerle’ van Betsy van Hoogstraten
hut van Adriaan van Oordt
‘De Kaap’ [koctsiershuis] van S. de Haan tot 1904
woning van Jan Langelaar
woning van Tniida Everts |+ verplaatste hut van Van Eeden
groentekassen en bijenstal
‘Cruysbergen’: Koloniehuis WALDEN
koloniebakkerij

500 m
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Plattegrond ‘Walden’ met Renbaan (gemaakt door M artin Heyne).

m oeder vier hectare (magere) grond voor de
veel te hoge prijs van ƒ1000,- per ha. Op 26
april volgde voor ƒ 3 0 .0 0 0 d e  koop van de vil
la m et bijgebouwen (koetshuis, koetsierswo-
ning, tuinmanswoning) en 6 ha. grond. Dit
werd mogelijk gemaakt door Bertha Zimmer
man (1870-1905), ook ex-padënte, die in La
ren een tehuis voor verwaarloosde kinderen
had. Begin juli 1899 kocht Van Eeden samen
m et Betsy van Hoogstraten Cruysbergen van
haar: ieder ƒ15.000, zijn helft bestaande uit een
renteloze lening tot 1905. De aflossing ervan in
d a tjaa r zou hem  behoorlijk opbreken.

Cruysbergen, vaak als ’t grote huis aangeduid,
werd het gemeenschapshuis van de kolonie,
die als hulde en aandenken aan Thoreau Walden
genoem d werd.

W alden

Op 13 mei 1898 schrijft hij na een Engeland-
reis: N u ben ik twee dagen thuis. Ik zie veel patiën
ten. Met Cruysbergen zal alles in orde komen. Het

werk op Walden begint maan flag [d.i. 16 mei
1898: eerste vermelding van W alden].

20 mei: Het is een benauwde tijd nu. Mijn doen
lijkt mal en roekeloos in de. ogen van bijna elkeen,
ook Bertha [Zimmerman] en Labberton zijn vol
bezwaren. Aan M artha heb ik niets. Aan B[etsy
van Hoogstraten] daarentegen alles [...]. Het is
of iedereen zeit: “Wat heb je gedaan! Wat ga je be
ginnen!"

24 mei: Van Oordt was er en alle kolonisten. We
waren op Walden. Gister even heerlijk warm. Ik
hakte, hout op Walden, twee uren lang, en dat was
verkwikkend. Het bleef lang prettig in mijn herinne
ring.

27 mei: De vervreemding is er nog. Ik voel een
zaam maar o ik ben niet ongelukkig. Wel heb ik zor
gen. Ik moet mijn ideeën verwerkelijken niet alleen
in een antipathieke wereld, maar met zieke en zwak
ke helpers. Bauer is ziek, Labberton ziek en zwak,
allen zijn nerveus, ziek, zwaarmoedig en weifelend,
tot M artha toe. Maar ik doe. wat ik kan omdat ik ’t
niet laten kan, en verlang niets te bereiken. Ik ver
lang alleen te doen wat ik kan.

30 mei: Vandaag was ik zeer neerslachtig. Ik was
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met Van Meurs op Walden en begon Ie lobben over
Broekman1 en de Wedrennen.

Op 7 ju n i is Walden bewoond. De keel is klaar.
Jo  [Labberton] en Bauer huizen er. Men kletst er
gruwelijk over, naar ’t schijnt. Dat kon niets anders.

Theorie

In de/e  zom erm aanden verdiept Van Eeden
zich in de theoretische kant van een leefge
meenschap. In ju n i leest hij Oppen}leimer’s boe
ken ( 1 2 juni) en correspondeert zelfs met hem
(23 juni).

In juli volgt de lectuur van Ruskin, 19 juli :
M a andag  [ 18 juli] kwam  Z?(elsy| en Carry [van
Hoogstraten] wonen in  de hutten op Walden. Het
is daar reu h e f en heerlijk. Alles gaat tot nog toe ge
heel naar wens. Ik  ben n u  geheel rustig. Ik  werk in
het bos rond mijn hutje en er is een mooie, gezellige
sfeer. Het is er (dies zo mooi, en het teven daar zo
goed. Ik heb nog niet de elatie van verleden jaar na
Noorwegen. Ik ben stiller en gedrukte); maar toch
heel dankbaar. Ik lees Fors Clavigera [van Rus
kin],

D e hut: w eg van de stad

Op 5 augustus 1898 treffen we hem dan voor
het eerst aan in de hu t op Walden. Goed weer. Nog
niet warm. Ik word gestadig beter. Het beantwoordt
alles hier aan m ijn bedoelingen. Ik  leef hier rustig en
eenvoudig en voel m ij dagelijks gezonder en vrediger.
Geen slechtheid meer in me. A fstand  van cd die klei
ne prikkels. Alleen goede lektuur. Geregeld werk. Ik
schrijf n u  aan m ijn roman v[an de] Koele Me
ren des doods.7

Zijn toon is op 10 augustus heel anders:
M aar het is toch alles moeielijk. Zoveel uitwendige
en inwendige vijanden. E n  de ergste vijand, de eni
ge waar ik wat om geef en w aarvan ik 7 verdiend
heb en die ik niet ontvluchten kan: T.u.£[eden].

In oktober is het landwerk in volle gang: N u
ben ik al in m ijn landbouw bezig. Het land  wordt
bemest voor rogge (10 oktober).

In deze weck ploegt hij enkele keren met
boer Langelaar' 't land. Dat was heerlijk.

Begin novem ber koopt hij m et hem op de
paardenm arkt in U trecht een paard: ik was zo
vol va n  dat kopen, dat ik de hele nacht wakker lag
[...]. Heerlijk is het spitten tussen 'l eikenhakhout

John Ruskin (1819-1900), Engelse socialistische
hervormer.

Fors Clavigera [Letters to the workmen and La
bourers of Great Britain; lett. Het toeval (als) sleu-
teldrager) gaat over economie, maatschappij en
opvoeding. Zijn belangrijkste idee daarbij was dat
winsten niet persoonlijk worden uitgekeerd. Van
Eeden deelt Ruskins haat tegen machines niet.
Men dient pas voedsel, kleding, onderdak en brandstof te
ontvangen, als men een nuttige prestatie heeft geleverd, is
hem uit het hart gegrepen. Ruskin benadrukte
volgens Van Eeden teveel onderwijs en opvoeding.
In 1901 verscheen de Nederlandse vertaling door
Bertha Huber, met voorwoord van Van Eeden.

Franz Oppenheimer (1864-1943), Berlijner,
arts, kwam al in 1893 met ongeveer dezelfde
ideeën als Van Eeden. Toen Van Eeden Die Sied-
lungs-Genossenschaft (1896) had gelezen, begon hij
met Oppenheimer te corresponderen (drie brie
ven bewaard gebleven).

Volgens Oppenheimer was er geen ‘Arbeitsord-
nung’ en geen 'Arbeitsmotiv' bij het Waldenplan.
Was Sie vorhaben, ist schon zweihundert Mal versacht
worden und 200 Malgescheitert. Z.i. wilde Van Eeden
voor zichzelf einen Hafen schaffen (brief van 13-6-
1898).

Ook begreep hij niet waarom Van Eeden geen
voedingsmiddelen trilde verkopen als er overschot
zou zijn. Dit geld dient voor algemene doelen ge
bruikt te worden (brief van 19-6-1898).

Al in 1912 schreef Van Eeden een autobiografie
Hafo/ry Humanity ten behoeve van Amerikanen die
interesse in de Van Eeden-kolonie zouden heb
ben. Oppenheimer schreef toen een voorwoord
bij de Duitse vertaling.

met de vochtige bruine blaren op de grond, het. witte
zand, de noten geur, en de heldere zon (11 novem
ber).

De weken hierna is Van Leden weer vol twij
fel en moedeloosheid. Len bezoek aan Lode-
wijk van Deyssel in Baarn levert op 14 decem
ber wat positievere ontboezem ingen op: Ik
dacht aan mijn hut, m ijn landwerk, en toen vond
ik zijn  bestaan zo griezelig en ongezond [...]. Van
morgen harlijk  gespit. A ls dit bedrijf nu , zoals het
natuurlijk  worden moet, was zonder zorg, van  zelf
marcherend door regel en orde en zich gemakkelijk
zelf dekkend, dan is er geen vooortreffelijker leven op
aarde denkbaar.

Hij brengt de Kerstdagen in Haarlem door:
dat was nogal taai. Afschuwelijk die steedse Zon-
dagsmensen en die saaie Zondagsstad. E r is rondom
Haarlem ook haast niets meer ongeschonden. Ik  ver
langde etg naar huis [...]. Ik  word nog wel gehin-
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Familiefoto van Jan en Dirkje Langelaar-van der Wiel bij het 50-jarig jubileum in 1942.

derd door dit en dat, maar het gaat vrij goed. Van
nacht sliep ik heerlijk in  de hu t (28 decem ber
1898).

Aan Betsy van H oogstra ten  had  hij op  3 de
cem ber geschreven: W at wou ik graag dat ze me
op Walden begroeven bij m ijn hut. 7,onder kist, in
een doek, en twee voet onder de aarde. En dan een
hekje erom, klaar is Kees.

Uitwerking van de theorie

Tussen h e t sp itten  en  hou th ak k en  d o o r werk
te Van E eden  aan twee redevoeringen , die hij
in d ecem b er 1898 hield; de  eerste op  7 de
cem ber 1898 voor h e t gegoede publiek  van de
M aatschappij to t N u t van ’t  A lgem een in  Rot
terdam .

In  Waarvan leven wij?" sp reek t hij over de
on h arm o n isch e  levenswijze van de  rijke die
aan de e llende  van de  a rb e id e r voorbijgaat.
Zijn ‘zenuw zwakte’ kom t hij dagelijks tegen  in
zijn artsenpraktijk . Zijn stelling is: woeker niet
meer, ken  o f beken geen geld o f goed op rente, laat de
grond vrij, en doe n u ttig  werk [ . . . ] ,  dat dienstig is
voor u w  levensonderhoud.

Twee dagen  la te r volgde voor de  B ond  van

ja'êio » rit - s.fcK

Tekening van Braakensieh in De Amsterdammer van
ES december 1898 n.a.v. de Nutslezing te Rotterdam: “O,
Dokter, heeft u u niet vergist? Dat nieuwe middeltje
geeft me zulke krampings!” De Dokter: “Dat zal wel
overgaan, juffrouw, als u maar blijft innemen.
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Nederlandse Onderwijzers in de Vrije Ge
m eente in Amsterdam de andere lezing: Recht
of macht. H et was een m inder fel betoog, waar
in hij zijn eigen sociale ontwikkeling schetste
en aangaf hoe de ontwikkeling van de maat
schappij via gem eenschappelijk grondbezit
m et coöperatieve werk- en verbruiksverdeling
zou m oeten lopen. H et was er stampvol, wel
1200 mensen, en veel attentie en lekenen van in
stemming, schreef hij aan Betsy op 10 decem
ber. O p 12 decem ber noteert hij in zijn Dag
boek: Gelukkig terug in de hut. Rotterdam, en Am 
sterdam zoveel succes als ik verwachten kon. Amster
dam schaadde mij, door te veel succes. Dat nam
mijn rust weg en nu moet ik hier eerst weer verdee
moedigen om goed te worden.

Deze lezingen werden op 14 maart 1899 ge
volgd door een derde, voor arbeiders in d ’-
Geelvink in Amsterdam: Waarvoor werkt gij?
H et concept is: Niet werk staken, integendeel.
Maar niet meer voor de heren werken, maar voor el
kander. Niet meer werken voor de beuzelaars, maat
werken voor de werkers. WERKERS! W ERKT
VOOR ELKANDER. Als voorbeeld geeft hij
‘coöperatie’ Maison du peuple in Brussel. Uit
eigen ervaring kan hij schrijven: Ik probeer te ar
beiden voor mijn brood zo goed en kwaad als 7 gaat,
en ik doe het met anderen die mij helfien willen. En
ik bemerk dat het gelukkig maakt [...]. Wat ik doe,
doe ik o m mijzelf te hervormen, n iet de wereld. Ik doe
wat ik niet laten kan, en het bevalt mij best.

In zijn dagboek noteert hij op 16 m aart
1899: Na de lezing werd ik aangevallen en bespot,
en het was een mij nog onbekende gewaarwording
van vrede en kalmte. Ik denk de voldoening dat het
mij niet kwetste. Misschien ook het zien dat het geen
succes had. M aar ik geloof als het succes had gehad
dat ik er even rustig onder zou geweest zijn.

Verhuizingen

In februari 1899 betrokken Martha van Vloten
en de kinderen Hans en Paul de nieuwe villa
De Lelie, door Bauer ontworpen. De verhui
zing is 19-2-1899 achter de rug: Het is vrij glad
gegaan. De taaiste dagen op D ennekam p waren
melancholiek. Nog lang bleef ik er thuis voelen, zo
lang er warmte en eten was. Eindelijk was het als
een afgeknaagd skelet, en ik griezelde ervan. Het
nieuwe huis is mooi en gezellig. Maar de afstand
tussen hem  en M artha wordt alleen m aar gro-

i miê

MmÊmm

De gevelsteen van villa De Lelie. ‘De Waterlelie', het ope
ningsgedicht van de bundel Enkele verzen (1898) werd
ook hel bellende vignet op Van Eedens geschriften.
“Ik heb de witte water-lelie lief .
daa r  die  /o  b lank is en /*> stil haa r  kroon
uitplooit  in 't licht."

ter. Van Leden trekt zich terug in de hut-vrede
(19 februari) waar hij zich altijd verwijt te weinig
met zijn kinderen bezig te zijn (1 augustus 1899).
Mee-opvoeden was het probleem: Ik ga ook be
zwaard dat ik niet genoeg voor mijn kinderen doe (5
septem ber 1899).

De Van Hoogstratens betrekken in april
hun nieuwe onderkom en schuin tegenover
De Lelie, De Manie, dat Betsy van Hoogstraten
door Bauer had laten ontwerpen. Dochter
Carry bleef in de hut wonen. De andere doch
ter, Mary, start op 19 mei 1899 de boekhou
ding op Walden.
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N ieuw e kolonisten

H et aantrekken van ‘kolonisten’ is in deze be
ginperiode niet het grootste probleem , maar
het blijkt niet altijd een even groot succes.
Van Eeden bepaalt de keus maar daarbij gaat
het nogal eens mis. Velen verlaten (te) snel
het toneel, zoals in 1898 al m et Jo Labberton
het geval was.

Twee m aart 1899: Ik ben blij dat Ipenburg"' een
m an is die geloof ik deugt voor wat ik bedoel. Ik ge
loof dat dit een gelukkige tref geweest is. Ik ben voor
bereid op allerlei teleurstelling. M aar 't lijkt me o f ik
in  het vinden van mensen geluk heb. M aar ’t is
waar dat ik de goeden u it velen zoek en vasthou. E n
toch ben ik zeer wantrouwend in  mezelf, wat de eer
ste indruk betreft.

Op 8 m aart komt Van Oordt met een grote ver
huisboel.

Medio april (de aardappelen zijn gepoot en
de boom gaard is omgespit) zijn er bezoeken van
Van dm  Broek", die ook koloniseren wil, en De Veer
eveneens.

Van Eeden ergert zich vaak aan de belang
stelling van buiten. Zo was er op 15 mei de
overval va n  reporters, E lout va n  ’t Handelsblad
en Doren va n  de New York World. Op 11 jun i
was hij op de vos naar H ilversum  gereden, door de
Zondagsmensen op de ’s-Gravelandseweg. Ik werd
blijkbaar heel m al gevonden. Ik trok ’t me even aan.

Nico van Suchtelen kwam 18 mei kennisma
ken. Hij trad 11 ju li toe en vraagt al op 5 augus
tus te mogen blijven. O p laatstgenoemde datum
komen Van der Woude en Aaltje Bakker. Van der
Woude bevalt mij, zo lezen we op 15 augustus. Vier
m aanden later pleegt deze zelfmoord.

H et W aldendagboek vermeldt op 17 augus
tus: iedere dag aanvrage va n  bezoekers o f aspirant
deelnemers. Van 27 augustus dateert: Truida
Everts'- heeft aangevraagd en za l Ja n u a ri op
Cruysbergen komen. De aanvraag van Carel
Scharten is van 18 decem ber 1899.

Drie categorieën kolonisten

1. De handelsreiziger Ipenburg uit U ithoorn
zou de adm inistratie gaan doen, m aar is in
augustus 1899 bakker: Iep bakt n u  lekker
brood, 14 pond daags (5 augustus). Hij ver
trok al op 31 augustus 1899. Ipenburg is te

Portret Truida Everts.

rekenen tot een eerste categorie kolonis
ten, de werkers. Ook Aaltje Bakker behoort
tot deze categorie. Deze weduwe (geb.
1865) m et drie kinderen verzorgde de huis
houding op Cruysbergen. Z e  bezat geen
eigen huisje en woonde met haar kinderen
op één kam er in het hoofdgebouw. Zij bleef
tot 1907 op Walden en em igreerde in 1911
naar de V.S.

2. De jurist J.H. de Veer (geb. 1860) behoort
to t de tweede categorie: de intellectuelen.
Deze staken de handen moeizaam uit de
mouwen, m aar theoretiseerden en discus
sieerden dat het een lust was. Tot tevreden
heid van Van Eeden vertrok [het type van]
de luie schavuit, die ze beetneemt [Dagboek 9-
1-1906] op 1 oktober 1899. In 1902 ver
scheen van hem  een bundel verzen, Braga
op Wedden, waarin hij de luilakken en halve
garen van Walden op de korrel neemt. H et
bekendst is het keervers:
W aar allen luieren daar eet niemand,
Nochtans eet die luiert als wij.
Een ander voorbeeld is de literator Carel
Scharten (1878-1950): zeer goedig, m aar onge-
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schikt voor landwerk (W aldendagboek 24 ja
nuari 1900). Hij verdween in de kortst mo
gelijke tijd van liet toneel. In 1914 spot hij
in de interviewbrief aan d ’Oliveira: Ik toog
erheen, en mijn geestdrift werd noch van streek
gebracht door het vrijwel cynisch gezelschap, dat
ik daar ordeloos en tuchtloos levend vond op het
akelig-holle Kruisberg, noch door de koude dou
che van Van Eeden, uhen ik heel naief vragen
kwam welke boeken ik lezen moest, om mij verder
in de dingen van de heilstaat te bekwamen! -  En
toch, in het winteravondrood achter de sparrebos-
jes van Walden heb ik het onuitsprekelijk geluk
gekend van de zekerheid van een betere toekomst.

3. Ten derde dienen de ‘patiën ten’ genoem d
le worden. Walden fungeerde als rusthuis,
waar men als therapie op het land kon wer
ken. Walden is werkelijk een geneesmiddel, tegen
zwaarmoedigheid, schreef Van Eeden 2 mei
1899 aan zijn moeder.
Maar in decem ber 1899 viel een donkere schei
linie over Walden (Dagboek 19 decem ber),
de zelfmoordgevallen van Van der Vijgh en
van Dirk van der Woude. Burgemeester, ge-
meentedocter en veldwachter kwamen op be
zoek om naar de andere patiënten te informe
ren. Overigens was alleen de in het dorp wo
nende Van der Vijgh, bevriend met Van der
Woude, onder behandeling bij Van Eeden.
Ook Louis Coenen zocht in 1899 op Wal
den herstel van zijn overspannenheid. Deze
pianist, componist, tien jaar ouder dan zijn
letterkundige broer Frans Coenen, gaf er
muziekavonden. Nico van Suchtelen geeft
een impressie van zo'n muziekavond in M u
ziek op Walden.'1'

Financiën

De tweede helft juli 1899 was Van Eeden met
vacantie in Noordwijk (waar M artha’s m oeder
woonde). O p 16ju li schrijft hij: Ik lette op hoe ik
tegenover Walden voel. Ik wil er naar gaan verlan
gen. is Middags voelde ik al de warme genegenheid te
genover allen daar achtergelaten. Ik wou ze allen
groeien als mijn kindertjes. Maar 31 juli weer thuis
is hij geducht landerig. Zwaartillend, neerslachtig.
Bezwaard over geld, geen lust in gezelschap.

In het tweede Walden-jaar zijn geldzorgen
niet weg te denken:
-  15 mei: [Willem] Kloos en zijn meisje [Jean

ne Reyneke van Stuwe] waren er. We wandel
den op Bantam, en dal is een grote aanwinst,
zulk een prachtig park vlak bij ons [...]. Gister
was een dag vol droevigheid. M ijn kruis was
zwaar. Hel sloeg mij neer voor alles. Ik was be
zorgd om geld, om Iepenburg, om Broekman, het
zager alles even naar uit.

-  15 Juni: Hel gaal goed. Soms lob ik nog een wei
nig over geld, over Dop o f Broekman, over Iep of

Jan  [?], maar dal is alles onbeduidend [...]. Op
de kolonie bedrijvigheid en opgewektheid. De
Motive's zijn gekomen. Rudolf1' om hier te blij
ven, Anton gister even. Aardige jongens.

-  5 oktober: Geldzorgen (dat is een teken van lage
karaktersland).

- 1 8  december: Ik tobde ook weer wat over geld
zorgen voor Walden.

Hij besluit het ja a r  1899 op 27 decem ber met:
Ik heb een moeielijk jaar gehad met veel tekortkomin
gen. Maar ik zal toch niet verzwakken o f moedeloos
worden. God helpe mij.

Beginm aanden 1900

In januari 1900 ergert Van Eeden zich aan Van
Oordt en Mary Suermondt: die twee zonderen
zich af, hetgeen ik slecht vind voor de anderen (Wal
dendagboek 24-1-1900). Uit het gesprek met
Mary blijkt, dat er in haar groep wantrouwen en
ontevredenheid heerst. De klachten waren zeer vaag,
dat het niet zo u gaan, dat er te weinig gewerkt werd,
dat ik te weinig werkte [...]. Dat ik ook graag advies
en kritiek wilde aannemen. Dat, ikzelf deed wat ik
kon en ook moest zorgen voor enige bij-verdienste (1
februari 1900).

De eerste krans' van februari bestond uit
een algemeen gesprek over de werkverdeling, over de
wenselijkheid, om klachten in algemeen overleg te be
spreken. en over de komst van De Haan' [...]. De
bedoeling is, dat ieder graag geheel verantwoordelijk
is voor een bepaalde werksaamheid waarin hij ple
zier heeft. Zo wilde Langelaar liefst geheel voor het
vee zorgen en Willem v. /?[ iet] voor al 't timmerwerk
[...]. Ik herinnerde er aan. dal ieder naast, zijn
hoofdwerk minder prettig bijwerk moest doen.

Met deze [grote] kransen [op zaterdag
avond] komt er enige structuur op Walden.
De uitdrukking 'krans' kom t op 1 juli 1899
voor het eerst voor (19 mei 1899 was er zater-
dagsbijeenkomst van ons allen in de gezelschapska
mer) .
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In septem ber 1900 komt daar geregeld de
‘kleine krans’ op woensdag bij: op 26 septem ber
werd op een bord geschreven het werk, de voorraad
en opmerkingen (W aldendagboek).

De Haan kwam tweede week maart: op Wal
den gaat nu alles beter naar mijn zin, sinds de
Haan er is. Ik redelijk goed maar weifelend. Niet
vast op mijn weg (10 m aart). Walden gaat goed.
Neemt vaste vorm aan (15 m aart).

Vennootschap

Op 15 m aart 1900 noteert Van Eeden zijn
voornemen over een jaar vier, vijf, als alles goed. ge
wend en bevestigd is, een vennootschap te vormen,
met rechtspersoonlijkheid. Hoofdbeginsel dat alle le
den op den gemeenschappelijken grond moeten wo
nen en werken. De grond moet op naam van de ven
nootschap komen, [...die] een centraal gebouw heeft
en een stel vaste werkers in dienst, die ook leden moe
ten zijn. Bovendien kan ze gebruik maken van de
arbeid der leden, tegen vergoeding, en ingeval van
nood van arbeid van buiten.

Er is sprake van een tweedeling van leden:
die m et eigen inbreng (geld, land, huisje) en
(vaste naast bezoldigde) arbeiders.

Walden had nog steeds geen reglem ent en
daarom  besprak Van Eeden eind decem ber
1900 ontwerpstatuten m et Treub. Met dit stuk
van twee pagina’s in het W aldendagboek geeft
Van Eeden daar enige vorm aan en houdt op
17 m aart [hierover?] een rede over Waldens toe
komst.

Als appendix 2 is het ‘voornem en’ van 15
m aart 1900 opgenom en, m èt de vondst die
het W aldenproject opleverde: Schema voor
een Genootschap van vrije werkers."'

Hij zit vol plannen, bezoekt de kolonie van
de Internationale Broederschap te Blaricum
en denkt zelfs over een Internationale bond voor
kolonies. Daarvoor wil hij naar Engeland.

Deze Internationale bond voor Kolonisatie zal
alle kolonies kunnen omvatten die vasthouder) aan
’t beginsel van gemeenschappelijk grondbezit voor
wie op de grond wonen en werken, en ’t beginsel van
geen winstverdeling en geen uitlening tegen rente uit
de koloniekas (24 april).

In mei vinden talrijke vergaderingen plaats,
het begin van de ontstaansgeschiedenis van
G.G.B., de vereniging Gemeenschappelijk
Grondbezit, die in 1901 opgericht wordt.

Internationale Broederschap is de christen-anar-
chistische beweging die rond 1900 in Leiden ont
stond. Naast theologen (zoals De Koe en L. van
Mierop, die eerst wis- en natuurkunde studeerde)
waren de bekendste aanhangers Prof. van Rees
(hoogleraar histologie in Amsterdam) en Felix
Ortt (ingenieur in rijksdienst). Hun idealen spro
ten voort uit het beginsel der Liefde, ze waren dus
tegen geweld (leger) en propageerden een rein
leven (geen alcohol, vlees). Vanaf 1897 gaven ze
een tijdschrift Vrede uit, waaraan Van Eedens vroe
gere studievriend Daniel de Clercq meewerkte.

De kolonie in Blaricum werd in 1899 opgericht.
Men begon met 10 ha. grond, waarvan al gauw 7
ha. verkocht wercl. Het gemeenschaphuis kwam in
1900 gereed. Op de overige 3 ha. werd een moes
tuin ingericht. Er kwam ook een koloniebakkerij
en later een drukkerij.17

Van 25 mei tot 14ju n i 1900 is hij in Londen.
H ier bezocht hij de coöperatieve Wholesale So
ciety, een verbruikskoöperatie op kapitalisti
sche grondslag (d.w.z. m et winstuitkering).

Weer thuis is Walden prachtig. On middellijk
voelen de druk der verantwoording (14 juni).

De Waldenkrans van 16 ju n i bracht levendige
discussie, De Haan klaagde over vee! misstanden,
overwerk voor zijn vrouw, en gebrek aan goede geest
onder sommigen. Besloten de huishouding op ’t gro
te huis te vereenvoudigen, en er een flinke werkster te
nemen. Verder een rooster te maken voor de werkver
deling.

Verdere ontwikkelingen

Zomer 1900 wordt een stenen oven voor het
broodbakken gebouwd. Ook wordt de smidse
gereedgem aakt. In septem ber is m en bezig
m et een broeikas voor tom aten (Frans Mey-
erlfj  en er wordt een stenen kippenhok ge
maakt.

De bekendste Walden-kolonist Nico van
Suchtelen vertrok in september. W aldendag
boek 26-9-1900: Van Suchtelen is om particuliere
redenen vertrokken. Zijn hut is voorlopig leeg. Hij
en Rudolf Mauve waren beiden verliefd ge
worden op Mary van Hoogstraten (Dagboek
5-9-1900: veel emotie hier door de roman[ce] tus
sen Mary, Nico en Rudolf). Rudolf trouwde later
m et haar, Nico in 1902 met haar zus Carry van
Hoogstraten. Van Suchtelen verwerkte het
liefdesdrama in zijn rom an Quia Absurdum
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Bevolking on 1 O ctober 1900 (W aldendagboek)
Binnenlandse kolonisatie

Groote Huis m. v. k.
De Haan i

Geeske „ „ i
Sjoerd „ „ 1
Marten „ „ 1
Sietske „ „ 1
Catrien „ „ 1
Aaltje Bakker 1
Albert „ 1
Harmen „ 1
Anne „ 1
Jan de Graaf 1
F. Koppeschaar 1
Manus 1
Van Steenis 1
Frans Meyer 1
Marie Rutgers 1

6 3 7  (16)
Ada van Heyningen 1
Truida Everts 1
Jan Langelaar 1
Vrouw Langelaar 1
Dirk 1
Jan „ 1
Arie „ 1
Ries „ 1
Rijk 1
Willem van Riet 1
Jannetje „ „ 1
Willem Bauer 1
F. van Eeden 1
M. van Eeden 1
Hans „ „ 1
Paul „ „ 1
B. van Hoogstraten 1
Carry „ „ 1
Mary „ „ 1
Willy „ 1
Adriaan van Oordt 1
Mary „ „ 1

11 12 15 (38)

Op KL Cruysbergen de families Janssen (2) en Bergsma (3)
en Gerhard (1), lotaal 6 personen.

De Waldenbevolking bestaat oktober 1900 uit 38 personen
en blijft schommelen rond de veertig, september 1901 30
(waarvan 16 kinderen) en mei 1903 41 (waarvan 21
kinderen). Het gezin van Van lieden -werd altijd meegeteld.

(1906). Bij lezing van het boek herkent men
in [de beschrijving van] de leider O lthoffvan
de kolonie ‘H arm onie’ onherroepelijk Van
Eeden. De m oeder van Van Eeden was boos
om het boek .'1

In oktober volgt het plan voor een meubelma
kerij, en werd besloten hel bijen- en hoenderpark
zo ver mogelijk uit te breiden.

Op 19 novem ber 1900 houdt Van Eeden op
Walden de generale repetitie voor een aantal
lezingen in den lande over binnenlandse ko
lonisatie. De lezing in Amsterdam op 20 no
vember, voor studenten in d ’ Geelvinck, was
evenals verleden jaar. Aanvallen van de Sociaal-de-
mocraten. Het deed mij n iets, het was er zeer vol. In
gewijzigde vorm werd de lezing gepubliceerd
m aart 1901 in het Tweemaandelijks Tijdschrift
[van Van Deyssel en Verwey] en als afzonder
lijke brochure. Hel is de propagandabrochu-
re Binnenlandse kolonisatie die verspreid werd
vóór de oprich ting  van G.G.B. (oktober
1901).

Op 28 decem ber 1900 eindigt het Walden
dagboek m et: Er worden inventarissen gemaakt
voor ’t grootboek. Verder werkboekjes waarin ieder
zijn dagelijkse arbeid opschrijft. Eergister was ik bij
Treub om de statuien te bespreken. Dit zijn de ont-
werp-statuten voor de coöperatieve voortbren-
gings- en verbruiksvereniging m et gem een
schappelijk grondbezit ‘W alden’. Ook Walden
zelf moest een rechtsvorm hebben om zich te
kunnen aansluiten bij G.G.B.

Het gewone dagboek eindigt het jaa r 1900
op diezelfde datum: Overigens gaat het mij rede
lijk. Ik ben nog niet vrij. M aar ik ga niet achteruit.

“Een nieuwe p eriod e”

Het loopt in het begin van 1901 op Walden
niet zoals Van Eeden, gelovend in de goed
heid van de (mede) mens, gedacht en ge
hoopt had. Er zijn de gebruikelijke geldzor
gen, en 2 februari is een merkwaardige ongeluks
dag. Moeielijkheden op de krans met de vrouwen en
Van Riet. Financieel overzicht van verleden jaar dat
niet meeviel. Anonyme brief met vuile taal.

Er is, zo bericht het dagboek op 8 februari,
eigenaardige spanning op Walden. Wij allen zijn
nog zo kleingeestig en slaaf van onze instincten. De
nieuwelingen worden even wreed behandeld als bij
kippen en bijen.

Op 9 maart komt de aap uit de mouw: Hier
begint een nieuwe periode in mijn leven, noteert
hij in zijn dagboek. Op 6 m aart hadden hij en
Truida Everts, die hij in het dagboek voortaan
vaak als ‘aapje(lief) ’ aanduidt, elkaar hun  lief
de bekend, zoals uit het gedicht ‘7 maart’ (la-
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Bevolking op 25 september 1901,
Waldendeigboek.

ter getiteld ‘Uitkomst’) blijkt. De gisting op Wal
den (15 maart) is dus niet zo verwonderlijk.
De verhouding  is definitief, Van Eeden
spreekt 22 m aart zelfs van ‘huwelijk’: Ik ben een
natuurlijker mens geworden en een oprechter mens.
Ik vind dit mooi en lief en goed, dit huwelijk met
Truida. God help me, ik kan niet anders.

De gevolgen blijven niet uit: Vanmorgen voel
de ik mij wat neerslachtig. Om het vertrek van de
Hoogstratens, om een krans van gisteravond, waar
bij ik op mijn fouten gewezen werd, terecht. M aar ik
stond toch met zingen op en het ontbijt met Truida
was even heerlijk en blijmoedig (24 m aart). Ik heb
buien dat ik niet laten kan om [aan] hinderlijke
mensen en dingen te denken, zoals Ada  [van Hey-
ningenl en Van Oordt enz. (30 maart).

De man van het eerste uur, Adriaan van
Oordt, breekt m et hem  en behalve de Van
Hoogstratens besluit ook de Zuidafrikaanse
Ada van Heyningen, een der eerste kolonis

te n /  ex-patiënt, Walden te verlaten. Op Wedden
voel ik mij droevig en beklemd. Voor het eerst bekroop
mij gisteravond de moedeloosheid. Zonder boos opzet
werken de Hoogstratens met alle macht tegen. De
Van Steenis-familie-", die zoveel voor ons deed, wil
weg. En dat raakt het wezen van de zaak, als ik de
goeden niet houden kan (11 mei). Walden drukt,
want het zit vol zorgen over geld, laste); en vijand
schappen (29 mei).

Op 3 juni lezen we in het W aldendagboek:
De Van Steenissen besloten weer te vertrekken [...]
zonder onze wens, hoewel velen het niet betreuren.
M aar zijn verdiensten als administrateur en de hare
als huishoudster zullen wij zeer missen. De Boer en
zijn vrouw [Trijntje Rypma, geb. 1876) kwamen
zich gister aanmelden en schijnen geschikte perso
nen.

De uit Friesland afkomstige De Boer21 werd
in 1902 de leider van de dochter-kolonie in de
Horsterm eer.
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Lacunes

w'ori o i

MSsïÊ

Nanne de Boer won als verwoed kaatser liet grootste Friese
kaatsfestijn, de F C. van Franekei: De I' ei'manente) ('kom
missie) stamt al van 1850.

Literaire arbeid

Op 12 juni 1901 heelt hij voor tien ja rm  plannen
voor literaire arbeid:
1. Een bundel Verzen (Passie-loze Lelie) [verscheen in

1901, de vermeerdere uitgave van Enkele verzen
(1898), dat opende met 'De 'Waterlelie’en  eindig
de met de twaalf sonnetten voor Betsy van
Hoogstraten],

2. Vierde bundel studies [1904; hierin werd de lezing
Recht o f  macht van 9-12-1898 opgenomen].

5. Blijde Wereld [plan dateert al van 5-4-1900: de wij
ze waarop de werkers zich grond, rijkdom en vrijheid
kunnen veroveren, en verscheen 1903].

4. Schijn en Wezen I I  [1910],
5. De Kooplui. Grote comedie
6. Meister Eckhart
7. Trots verbrijzeld, drama o f roman. Op 26-1-1902 le

zen we dat het een drama umrdt over een m andie kei
zer wil worden. [Jan Fontijn noemt het tweede
deel van zijn Van Eeden-biografie Trots verbrij
zeld] .

Het W aldendagboek v ertoon t in 1901 hoofd-
/akelijk  lacunes, wat n iet verw ondert gezien
de ‘nieuw e p e rio d e ’. H et eerste kwartaal ver
m eldt slechts:
-  Januari 1901: We hebben nu geregeld bestuurs

vergaderingen. Alles gaat aanmerkelijk beter en
toont grote vooruitgang bij verleden jaar. De uit
breidingen kosten echter veel terwijl de inkomsten
niet toenemen [...]. Er zijn nu vier melkgevende
koeien en eert Italf, v ijf schapen, tien varkens,
150 kippen, twee paarden, zes korven bijen.

-  M aart 1901, heel kort: Mary [van Hoogstra
ten] is als boekhoudster af. De boekhouding
wordt waargenomen door Carry [van Hoogstra
ten] , Van Steenis en Van Riet.

-  Het berich t van 24 m aart is iets langer: De
Van Hoogstratens hebben plan voorgoed te ver
trekken. Ik zelf houd nu de boeken bij [...]. De
broedmachine is gekomen. De tomatenkas wordt
met. glas bedekt. Levendige krans, waarop men
mij verweet niet naar de opinie van anderen te
willen luisteren en mijn zin Ir willen doordrijven.

E r zijn m ee r red en en  voor deze lacunes aan te
geven:
-  In  april d o e t Van E eden  in  E ngeland  prak 

tijkervaring op  en  bezoekt de  coöpera tie  in
Kettering, w aarover hij in h e t Sociaal Weekblad
van 13 juli publiceert.

-  O p 7 m ei 1901 overlijdt zijn vader.
-  E ind  juni (20 ju n i: Aardbeienfeest met Blari-

eum) b eg in t de  samenwerking m et Blaricum.
De eerste b ijeenkom st is op 7 juli: Bespreking
over steriliseren van groenten en vruchten. De
Boer is gekomen.

-  M aar vooral zijn e r  de  in sp an n in g en /v e rg a 
deringen , die zullen le iden  to t de op rich 
ting van de veren ig ing  Gemeenschappelijk
Grondbezit, die g ro n d  in gem eenschappe
lijk bezit wil b rengen , en  kolonies wil laten
sam enw erken. Van E eden  h ad  daarvoor ge
pleit m et zijn lezing en b ro ch u re  Binnen
landse kolonisatie.

Orde

In liet D agboek no tee rt hij op 5 sep tem ber
1901: Ik wil ook nog eert veel strenger orde in mijn
leven. En ook op Walden.Van deze o rde  getu igen
vooral de no tu len , die vanaf 25 sep tem ber in
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h e t W aldendagboek b ijgehouden  w orden.
V anaf nu  zijn we op  de  hoog te  van h e t volle

leven van W alden, de (te nem en ) beslu iten ,
m aar ook  wrijving en ruzies, die daarbij voor
kom en.

Die eerste  vergadering  van 25 sep tem ber
n o tu lee rt Van Eeden: V.E. draagt voor een plan
tot reglement. En verzoekt De Boer en De G raaf hem
terzijde te staan. Meyer maakt een weinig bezwaar
omdat hij niet geneigd is vroeger op te staan. [De
tijdelijke hu lp  in de  tuinbouw ] Van Walen komt
op tegen keuze der personen en noemt Meyer en De
Graaf. H ij is tegen ‘De Boer’ omdat hij die te bazig
vindt. Meyer komt in veizet tegen ’t ongelijke loon.
Jan de Graaf stelt dan voter zijn eigen loon lot f2 .-  te
verminderen.

Alle m ogelijke on d erw erp en  kom en aan de
orde:
-  Er w orden  geen e ie ren  m eer gekoch t voor

S T A T U T E N
van de Vereeniging

Artikel i .
De vereeniging stelt zich ten doel grond te brengen in

gemeenschappelijk bezit en gebruik, waarbij door rechtvaardige
organisatie van de gemeenschap, die hem bewoont en be
werkt, de bestaande maatschappelijke bevoorrechting ver
meden en de individueele vrijheid gewaarborgd wordt.

ART. 2.
Zij tracht dit doel te bereiken:
l°. door propaganda voor het beginsel;
2o..door het verbinden en steunen van groepen, die het

in art. I omschreven doel daadwerkelijk trachten te
bereiken;

3°. door aankoop van grond en exploitatie daarvan
door groepen van leden, die daarin geheel zelfstandig
handelen.

Art. 3.
De vereeniging draagt den naam «Gemeenschappelijk

Grondbezit •.
Zij is gevestigd te Bussum.

Art. 4.
De vereeniging is aangegaan voor den tijd van 29 jaren,

beginnende 20 October 1901.
Art. 5.

Leden der vereeniging kunnen worden allen, zoowel na
tuurlijke als rechtspersonen, die zich aan het bestuur als

de verkoop. Im m ers alleen  wat te veel was
zou verkocht w orden.

-  A sp iran tleden  zullen voortaan  op  p ro e f  ko
m en. Van E eden  raakte e r  steeds m eer van
overtuigd, dat e r  d rin g en d  behoefte  aan
vakm anschap was. G eestverw antschap al
leen  was n ie t vo ldoende.

-  V oedingskw estie (12 o k to b e r): De B oer
v ind t h e t e ten  n ie t voedzaam  genoeg  en be
weert, d a t zijn k rach ten  d aa rd o o r verm inde
ren.

-  De kosten van de  aard ap p e len  w orden  m edio
ok tober voor de kolonisten bepaald op f 2 - ,  bui
tenaf f 3 -  [p e rm u d ] . O p 23 o k to b er w ordt de
prijs voor leden  verlaagd n aa r ƒ1,50.

Soms zijn de no tu len  wel heel kort. 5 ok tober
1901:

Kelder witten.
Jalousie maken.

zoodanig opgeven en met het doel der vereeniging instemmen,
met dien verstande, dat natuurlijke personen den leeftijd
van 21 jaren moeten hebben bereikt.

Personen van 18—21 jaren kunnen op gelijke wijze als
buitengewoon lid toetreden. Zij hebben eene adviseerendestem.

Art. 6.

Ter bevordering van het doel genoemd in artikel 2, 1°,
kan, zoodra in een plaats ro leden wonen, aldaar eene
afdeeling der vereeniging worden opgericht. Het reglement
der afdeeling mag niet in strijd zijn met de statuten en be
hoeft de goedkeuring van het hoofdbestuur.

Art. 7
Het lidmaatschap eindigt:
l°. door overlijden;
2°. door opzegging;
3°. door schrapping.
Het huishoudelijk reglement zal hieromtrent nadere regels

geven.
Akt. 8.

Begunstigers zijn zij, die eene storting van minstens f25
in eens of eene jaarlijksche van ten minste f 2.50 in de
kas der vereeniging doen.

Art. 9.
De inkomsten der vereeniging bestaan uit:
1°. de jaarlijksche bijdragen der leden, die ieder lid voor

zich naar verkiezing bepaalt, doch minstens 50 cent zal
bedragen;

2U. de bijdragen der begunstigers;
30. bijdragen van de afdeelingen;
40. bijdragen van de groepen;
50. renteloos opgenomen gelden, met dien verstande, dat

deze de waarde der onroerende goederen, die eigendom
der vereeniging zijn, niet te boven mogen gaan;

6°. toevallige baten.

Art 10.

Het bestuur bestaat uit een oneven getal, minstens 5 per
sonen, uit en door de leden der vereeniging te kiezen. De
verdeeling der werkzaamheden onder hen wordt bij huis
houdelijk reglement geregeld.

I)e eerste tien artikelen van de Statuten van de vereniging “Gemeenschappelijk Grondbezit”. Artikel 8 over ‘begunstigers' is
modem te noemen.
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De bijen moeien nagezien worden.
Er zal geïnformeerd worden of J 1350 de laagste
prijs is, waarvoor de kas kan gezet worden.
Bestellen van brandstolJen.

O p W alden zelf w erd tu r f  gestoken, kennelijk
was dit n ie t vo ldoende [Jos de Ley].

Vereniging Gemeenschappelijk Grond
Bezit

In sep tem ber 1901 is h e t dan  eindelijk  zo ver.
Van E eden  bere ik t een  eerste  mijlpaal. O p 15
sep tem ber w orden de concep tsta tu ten  van de
V ereniging G em een schap pelijk  G rondB ezit,
on tw orpen  d o o r het C entraa l B ureau voor So
ciale Adviezen in A m sterdam , op  W alden be
sproken. H ie rn a  was e r op 13-10 nog  een  ver
gadering bij de Clercq [in B laricum ] met de Koe,
de Boer en Cohen. X u begint het naar iels te lijken.
O]) 19 ok to b er volgde de oprichtingsw'rgr/rfr-
ring in de open tucht op C ruysbergen. Een weinig
vervelend, maar geslaagd. H e t belangrijkste dis
cussiepun t op  deze v e rg ad e rin g  was de
(de)cen tralisatie : m ag een  sam enw erkende
groep  de g ro n d  w aarover zij beschikte zelf in
e igendom  h o u d en  of is ze verp lich t h e t e igen
dom srech t aan G.G.B. over te d ragen . Een
laa tstgenoem de verp lich ting  w erd niet opge
legd. O ok Van E eden  heeft de  g ro n d  van Wal
den  n im m er aan G.G.B. overgedaan.

De sta tu ten  b eg innen  aldus: De vereniging
stelt zich ten doel grond en p roduk tiem idde len
[1908 toegevoegd] te brengen in gemeenschappe
lijk bezit en gebruik, waarbij door rechtvaardige or
ganisatie van de gemeenschap, die hem  bew oont
en bew erkt [1908 geschrapt] de bestaande maat
schappelijke bevoorrechting vermeden en de indivi
duele vrijheid gewaarborgd wordt.

In januari 1902 kreeg de vereniging kon ink
lijke goedkeuring .

Tot leden  van b estuu r w erden gekozen Da
niël de Clercq als zakelijk voorzitter en I.B.
C ohen (Haags advocaat en  leraar) tot p e n 
n ingm eeste r en rech tskund ig  adviseur. De
B oer w erd secretaris. Van E eden was de d en 
kende spil. /.o zorgde hij voor het m anifest en
beginselverklaring van G.G.B., Binnenlandsche
kolonisatie, Een teeg tot bevrijding van loondienst-
baarheid (1902). En te r p ro p ag an d a  van de
doelstellingen d e r  veren ig ing  begon  hij aan
het e inde  van h e t ja a r  1901 zijn cursus ‘Mens
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De lijst van dertig bij G.G.B. aangesloten bedrijven, afge
drukt in de vijfde uitgave van W aarvoor w erkt gij?
(1599) door het brochure-depot G.G.B., z.j. 11903/1904],

en Maatschappij’, d ie hij de  kom ende m aanden
op diverse p laatsen in h e t land  (ook in H ilver
sum , concertzaalJans) hield.

Alles kwam aan de o rde  op  de tien lezingen,
w aarop de  bezoeker in tekende: godsdienst,
m oraal, socialisme, biologie, cu ltuu rgesch ie
denis, sociologie, u top ie  en klassenstrijd. O p
de zev en d e 'a ch ts te  lezing kom t Van E eden
u it op h e t ‘parasitism e’ van de rijken , m et als
oplossing h e t ‘gem eenschappelijk  g ro n d b ez it’
en  het ‘voor elkaar w erken ’.

O p de eerste  lezing van 8 d ecem b er 1901
kond igde hij aan  dat de  lezingen zouden  wor
den  uitgew erkt tot een  boek. In 1903 ver
scheen De blijde wereld, Reden over mensch en
maatschappij.

De geschiedenis van G.G.B. valt bu iten  h e t
W aldenverhaal. Na 1903 verzorgde h e t b ro 
chu re-depo t van G.G.B. de vierde uitgave van

TVE lóejrg. 1995 149



Van Eedens rede Waarvan leven wij? (van 7-12-
1898) en de vijfde van Waarvoor werkt g ij? (van
14 m aart 1899). O p de laatste pagina worden
de dertig aangesloten bedrijven vermeld. H et
ging dus niet slecht m et G.G.B. De bakkers
en cacaobewerkersgroepen van Walden zijn
korte tijd lid geweest.

Begin 1902

O p 24-12-1901 noteerde Van Eeden in zijn
dagboek: Ik was verleden week in Haarlem en Rot
terdam. De tweede cursusavond maakte nog meer in
druk dan de eerste [...]. Alles om mij heen gaat
goed -  maar met mijn gemoedsleven ben ik niet in 't
reine. Er staat mij blijkbaar iets te dom, wat ik nog
niet weet. Als ik ’t wist, waarachtig ik deed het on-
middellijk, hoe moeielijk ook. M aar ik denk, ik zal
het door verdriet moeten leren.

H et jaar 1902 bracht de uitbreiding van
Walden in de Horstermeer, m et alle verdriet
daaruit voortvloeiend.

O p 18 januari 1902 m elden zich Ds. A. de
KoeL en J. van Hettinga Tromp . die voor
nieuwe impulsen zullen zorgen. Overigens
opent het W aldendagboek dit ja a r pas op 22
januari. Op die vergadering zijn er de klachten
wegens gebrek aan zelfstandig werken, en aan broe
derlijke geest aan tafel in ’t hoofdgebouw. Van Ee
den zelf brengt op 1 februari een klacht ter tafel
over het vertellen van onkiese grappen door sommi
gen.

De Koe, afkomstig uit de Blaricumse kolo
nie, ging zich bezig houden m et de adm ini
stratie. Al op 19 februari heeft hij het finan
cieel overzicht van 1901 voltooid en de raming
van dit jaar gemaakt. Daaruit blijkt dat de toestand
niet op dezelfde voet blijven kan. Er zou een tekort
ontstaan van 2000 en V.E. acht niet goed dat er ge
rekend wordt op zijn bijpassen. H ij heeft Zaterdag

[15 februari] de laatste 1000 gestort, en zal alleen
nog de broeiruiten 500 betalen [...]. Om hieraan te
gemoet te komen, moet vermindering van personeel
plaatsgrijpen.

Er worden vier m an ontslagen. Dagboek 21
februari 1902: Moeielijke dagen omdat ik vier
mensen van Walden moet wegsturen, waaronder lie
ve goeie jongens, vrienden van M artha en mij. Ik
heb het mij zeer aangetrokkén, maar ik erkende de
noodzaak. De dag erop schrijft hij: Martha zeer
gedeprimeerd door ’t vertrek van Greven en Beyen.

Greven was de eerste bakker (op 15 februari
1902 opmerksaam gemaakt op slordigheid). Bet en
behoorde tot de voorlopige oprichters van
G.G.B. en was oktober 1901 op proef geko
men. De andere twee waren de tuinder Hooft-
man, augustus/septem ber 1901 gekomen, en
Manus van den Bosch, eveneens tuinder, die
reeds 10 septem ber 1900 drie m aanden op
proef was gekomen. Alle Her waren onge
trouwd.

Aaltje Bakker

In maart 1902 krijgt Aaltje Bakker m et haar
drie kinderen eindelijk een eigen onderko
men, De Kaap, de keet van Nico van Suchtelen
(die Mary van Hoogstraten in m aart 1900 voor
hem  had laten bouwen). H ierm ee werd recht
gedaan aan een van de hardste werksters op
Walden.

Een stukje realiteit van Walden had Bertha
Huber, de vertaalster van Ruskin, al in een
brief van 10-6-1901 aangegeven: Wat ik steeds
op Walden miste werd me heel duidelijk: er is niet de
minste samenwerking en niet het minste samenvoe
len [...]. M uur er is meer. Tevergeefs heb ik de drie
jaren achtereen dat ik op Wfalden] geweest ben, ge
zocht naar het verschil tussen haar en de gewone
maatschappij. Er zijn daar dezelfde wan-toestanden

Als personeel kan blijve n:
J. de G[raaf] 1 -[14-12-1898 tot tuinman genomen]
De Koe > turn -boekh[ouding]
De Boer J -adm inistrfatie] en kas
Van Riet -g r[oen te] verkoop, tuinwerk, smidswerk enz. [de laatste m an van het

•complot 1898’]
De Haan -k ippen  en timmerwerk [februari 1900 gekomen]
Bouke Rvpma -vee en paarden [zwager van De Boer, vertrekt eind novem ber m et

hem  naar de H orsterm eerpolder]
Pieter Aafjes -bakker [die 6 januari 1902 gekom en was en tot ca. 1906 zou blijven].
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Aaltje Bakker voor De Kaap, de keet van Van Suchtelen, die zij maart 1902 toegewezen kreeg.

en wan-verhoudingen. Wat betekent het o f er volgens
statuten o f uw plan gemeenschappelijk grondbezit
is, als degenen die 't armst zijn en hel hardst wer
ken, V er 7 minst hebben. Ze stelt dan  het leven
van Aaltje Bakker tegenover dat van T ru ida
Everts (die Van E edens tw eede vrouw zou
w orden, en  een stukje g ro n d  in e rfp ach t
kreeg, w aarop B a u e r /G orissen een  h u t voor
h aa r o n tw ie rp ).

N egatief feit in d e /e  m aand  m aart was de
verschijning van he t eerste  van zes artikelen
van J . Sax in De Nieuwe Tijd VII (1902). In De
pionieren van Bussum stelt hij de zw akheden in
Van E edens den k en  en W alden, het schoonste
museum van .sociale deugden, aan  de  kaak.

E ind m aart n o tee rt Van E eden: Op Walden
gaat nu alles voorspoedig en voor mij zoveel gemak-
kelijker. Door de Koe en de Boer. Bovendien was
op  2 m aart 1902 Van H ettinga T rom p m et zijn
m eisje kom en kennismaken met degenen die dat
begeren. Hij wilde op  17 m aart al een storting van
f3500,-- doen, insluitende het h uis van De Koe. Na
h u n  huwelijk in april betrokken ze op 29 ju li het
gerestaureerde huis van Langelaar.

Bijen

In h e t W aldendagboek w erden  na 3 m ei (plan
om de bakkerij in verbinding te brengen met de
Amst. Afd. van G.G.B.) tot 11 augustus geen
n o tu len  b ijgehouden .

Van Eeden als imker (K atholieke Illustra tie  1929).
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f f ó  Bijenpark op Walden, met rechts de tomatenkas van Frans Meyer (De Prins 11-7-1903).

Uiteraard geschiedde er wel het een en an
der in deze zom erm aanden. Van Eeden gaat
zich m et de bijen bezighouden. Hij leest op
12 mei ‘La Vie des abeilles’ (van M aeterlinck).
Ik vind iets sombers en neerdrukkends in dat boek.
Ik weet niet o f 't aan mijn toestand lag o f aan ’t
boek. ’s Nachts was mijn hoofd een honigraat vol
bijen. O p 25 mei is hij vol goede moed: Ik ga
nu  een mooi, keurig bijenstandje maken. Daar heb
ik plezier in. Ilt wil vreugdevol leven, m aar op 13 /
14 ju n i kom t de gebruikelijke innerlijke
‘tweespalt’ al weer in hem  boven: de bijen be
zwaren mij nog altijd een weinig /  de bijen vermoet
en me.

Lezingen

In ju n i geven diverse leden van de kolonie le
zingen voor eigen publiek. Van Eeden vond
zijn eigen rede van 15 ju n i een mislukking, maar
was tevreden het gedaan te hebben. Hij had aange
drongen op inniger verstandhouding.

Een week later had De Koe het over het
weggaan van personen die geen geestverwan
ten zijn o f niet productief zijn. De Boer uit
zijn twijfels over het slagen van de ‘communis
tische organisatie’. Hij wordt door onrust ge
plaagd en wil weg [...]. Laat hem maar weggaan,
hij is geniaal, maar zwaarmoedig, een ongelukkig
man, no teert Van Eeden 7-7-1902 (Dagboek).

Op 30 juni had hij al geconcludeerd: op Wal
den zijn we nog niet door de moeielijkheden. Ik voel
nog niet rustig. Ik zwem elke dag. Lees kloris V [van
Van Oordt] hetgeen mij goed deed (Dagboek).
De Graaf en Van Riet besloten te vertrekken
(Dagboek 3 augustus 1902).

Groentekar

Toch gaan de zaken financieel wat beter. Er
kwam een nieuwe bakker en de nieuwe oven
werd op 9 augustus voltooid. Ook werd een
nieuwe groentekar gekocht, en het aantal bij
enkasten werd uitgebreid. In de week van 3-10
augustus was de bruto-opbrengst van groen
ten, vruchten, aardappelen en honing over de
ƒ81,- De bakkerij gaat leveren aan de Amster
damse coöperatie.

Vooral Tromp weert zich energiek. Hij
roept op 11 augustus een vergadering bijeen
en bespreekt de arbeidsregeling. Stelt voor een ar
beidscommissie. Op 14 augustus is zijn voorstel
geen nieuwe leden op te nemen, tenzij na langdurig
aspirantschap, liefst een jaar. Dit wordt gesteld
op een halfjaar. Twee dagen later wordt hij
notulist. Ook is hij bereid te helpen met rijden met
de [groente] kar.

In de eerste week van septem ber trok Van
Eeden zelf met Tromp er op uit m et de groen
tekar. Ik dacht flat het vervelend zou zijn, maar het
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De tuinders- en ventersgroep eind 1905 (Waldendagboek 29-10-1905: De groepen op Walden werden gekiekt) .
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zm.s zeer aangenaam. O ok op 13 sep tem ber ging
hij weer met de kar mee.

Dat e r  niet altijd kwaliteit geleverd w erd, we
ten we uit de b ijdrage van Alida Zevenboom
in h e t Liber Amicorum  (1930): Freerik, mevrouw
vond je peentjes lang niet vers en [...] dat uw Wal-
dense peultjes, zelfs met een flinke kluit boter, niet
gaar waren te krijgen, dat zed. ik u nooit ■vergeven.

De Horstermeer

E ind  augustus k oop t Van E eden  in  de Horster
m eer voor ca. ƒ1400, geld van zijn vaderlijk erf
deel, 20 ha. hooi- en  w eiland. Hij heeft w eer
grootse p lan n en , het kan een heel dorpje worden over
een jaar o f v ijf (D agboek 7 sep tem ber). De B oer
werd bedrijfsleider. Zijn twee zwagers Bouke R\p-
m a e n  Sybren A ndela g ingen  m ee als naaste m e
dew erkers. De voor tu inbouw  bestem de doch-
terko lon ie  w erd Nieuw Harm onie g enoem d
(n a a rd e  kolonie New Harmons, in 1825 d o o r Ro
b ert O w en in A m erika g estich t).

De aankoop  gesch iedde volgens de wens van
De Boer. D iens h oo fdm otie f was u itb re id ing
van kolonisatie in 't algem een . M aar De H aan
vroeg op  de krans van 9 sep tem ber wel of zijn
heengaan niet mede tot reden heeft, dat De Boer aam
tie grond van Walden en de bestaansmogelijkheid op
dit■ slechte grond twijfelt. De Koe en  D e Haan
vonden  op  die vergadering, d a t Van E eden
overleg had  m oeten  p legen.

In  he t D agboek n o te e r t Van E eden  de  vol
gende dag: gisteravond krans die mij verdrietig
maakt. N u begint De Koe onaangenaam tegen mij
te worden. Al eerder, op  de vergadering  van 28
augustus, was te r sprake gekom en, d a t e r  m et
De Koe te weinig samen te werken was.

M et de e igenm achtige aankoop  van de H or-
ste rm ee rg ro n d  /  h e t ing rijpen  in de organisa
tie van W alden, w aaraan Van E eden vanaf dit m o
m en t niets m eer wilde besteden  (hij schrijft aan
zijn m o ed er d a t desnoods h e t reserve-kapitaal-
tje van Van H ettinga T rom p hiervoor m aar m oet
w orden  aan g esp ro k en ), legt hij de  kiem  van on 
vrede d ie in feb ruari 1903 to t u itbarsting  komt.

TVE 16e jrg. 1998 153



H et verhaal van de H orsterm eer (tegenval
lende opbrengsten en ruzies over geld m et De
Boer, die ook nog voor zich zelf begint) wordt
achterwege gelaten. Na de publicatie van
Frans B ecker/Johan Frieswijk in 1976 heeft
Jos de Ley erover geschreven in TVE frg. 1 1 nr.
2 mei 1993, p.104 vlgg. [= MEDEDELINGEN
XXXVII Frederik van Eeden-Genootschap,
septem ber 1993]: Utopia ‘Nieuw Harmonie’ in
de Horstermeer. De Boer nam in 1907 na het
faillissement van Walden Nieuw Harmonie voor
ƒ12 .000 ,-over.

D e P ion ier

afdeling G.G.B. Amsterdam.
De Pionier is, dé bron voor de geschiedschrij

ving van de kolonisatie en de afdelingen van
G.G.B., de groeiende produktie- en coöpera-
tiebeweging, aan het begin van deze eeuw. Al
op 18 novem ber 1905 schrijft Van Eedcn: Het
nageslacht zal, evenals de geschiedvorsers de ge-
schiedschriften der oudheid, met grote belangstelling
de jaargangen der ‘Pionier’ doorsnuffelen en met
verwondering kennisnemen vem het eerste werken
onzer groepen. De publicatie Bedrijven in eigen
beheer, Kolomes en produktieve associaties in Ne
derland 1901-1958 van Frans Becker en Johan
Frieswijk (Nijmegen 1976) bewijst het gelijk
van deze woorden.

O p 2 novem ber 1902 kijkt Van Eeden naar het
succes van G.G.B.: een beginnende organisatie op
deugdelijke grondslag, een bond van 400 leden, een
courant, een plan van economische actie. In  vier of
v ij f  steden afdelingen, in Amsterdam een winkelver-
eniging die al rondkomt.

De courant was De Pionier, die op 7 jun i
1902 voor het eerst uitkwam. H et blad ver
scheen om de 14 dagen en werd op de druk
kerij Vrede van de Internationale Broeder
schap in Blaricum gedrukt. Felix O rtt was de
redacteur. H et verschil tussen Walden en Bla
ricum kom t in dit eerste num m er al aan het
licht: zakelijke/econom ische belangen tegen
over geestelijke idealen, de praktijk der Lief
de.

Van Eeden nam in januari 1903 het redac
teurschap over en maakte er een weekblad
van. Tot 1907 zou hij de redactie voeren.
Daarna werd het blad maandblad, in 1912 op
geheven en voortgezet als Vrije Arbeid van de

D e a fde lingen

Eind 1902 ging het inderdaad wat beter met
Walden dat echter nog steeds geen rechtsper
soonlijkheid bezat (er wordt vanaf 9 augustus
1902 gesproken van een ‘communistisch ver
b and ’). Dagboek 2 novem ber 1902: N u is er
orde, nog niet volkomen, maar toch steeds beter. Be
hoorlijke verdiensten, die de uitgaven dekken, maar
nog altijd een dreigende grote schuld, en een eigen
domsrecht dat van ’t leven veen mij en Betsy af
hangt.

H et W aldendagboek geeft op 5 november
een overzicht van de afzonderlijke takken, die elk
een verantwoordelijk hoofd hebben. Het hoofd maakt
de begroting voor zijn bedrijf en voert de administra
tie over zijn afdeling. Maandelijks, driemaandelijks
en jaarlijks zal het hoofd een verslag indienen [...].
De hoofden der verschillende bedrijven komen weke
lijks bij elkaar om het werk te bespreken dat gedaan

Veehouderij Koorn* [oktober 1902 gekomen; in 1905 naar de kolonie te Nieuwe
N iedorp].

W armoezierderij De Koe [warmoes = groente]
Kippenhouderij De Haan
Huishouding Mina Bolland* [1874-1914; augustus 1902 gekomen; onderwijzeres]
Boek- en kashouding Tromp
Landbouw Vogel* [november 1902 als aspirant gekom en].
Ooft en bom en Tromp
Bakkerij [G.] de H aer [geb. 1878, van oktober 1902 -  januari 1907 op W alden, werd de

leider van de bakkersgroep]
Timmerwerk De Haan
Bijenteelt Van Eeden.

* Van Koorn en Vogel liep in mei 1903 de aspirant-tijd af en zij wensten niet als kolonist in aanmerking te komen. Ook Mina
Bolland vertrekt. Het drietal was vooral gekant tegen de persoonlijke overheersing van Van Eeden (die in februari 1903
zelfs uit de vergaderingen geweerd werd).
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De G.G.B.-winkel aan de Havenstraat. Advertenties uit 1903 en 1904: Walden’s Bruin- en Witbrood wordt dagelijks
versch aan huis bezorgd, en Versche zware Hoendereieren. Prijs concurreerend. Verkrijgbaar in de Verbruiks
Coöperatie Havenstraat ,'U.

moet worden, waarvoor men elkanders bijstand
mocht behoeven.

Coöperatieve winkel Bussum

De eerste  'v e rb ru ik scoöpera ties ' d ie d o o r
G.G.B. in 1902 w erden opgerich t, w aren in
A m sterdam , Bussum, R otterdam  en W orm er-
veer.

Van E eden  schrijft op  3 novem ber (Dag
boek) d a t hij in Bussum voor de Vereniging
[G.G.B.] gaat optreden en de Sociaal-democraten
vóór moet zijn in 't oprichten van een winkel.

O p de  vergadering  van 29 novem ber w erd
beslo ten  to t levering van brood, aan dejze] coöpe
ratieve winkel te Bussum. Aan de winket zullen de.
klanten worden, overgedragen, m.a.w. W alden ver
wijst zijn k lan ten  d o o r n aar deze winkel.

O m  h e t bestaan van de coöpera tie  te waar
borgen  wil de ‘p roductie-associatie’ W alden
aanvankelijk 12% korting geven totdat de omzet

f  J 00,— per week is geworden. Dan zed de korting
10%  worden, echter met een minimum van f1 2 ,-
(16 d ecem b er 1902).

Praktisch p u n t was, d a t al in sep tem ber m et
B laricum  was afgesproken  dat B laricum  in La
ren en H ilversum  zou verkopen, en W alden in
Bussum en  's-Graveland.

C o ncu rren tie  was u it den  boze: zo verhoog
de  Bussum op  zeker m o m en t de sportbe-
schuit-1 n aar 2'/z cen t (tegen B laricum  2 cen t).
D it leverde in De Pioniers-an m aart 1903 een
tweetal artikelen  van Van E eden  op  over ‘Con
currentie o f wedijver’.

De winkel aan de  H avenstraat g ing januari
1903 officieel open . Tot hoe  lang  deze bestaan
heeft is niet bekend .

“Heftige beroering”

H et jaar 1903 begin t m e t de gro te  bo tsing  tus
sen Van L eden en zijn kolonisten. H et gaat
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„Uit den Hof van Eeden
Is Frec-zelf getreden.
Hij die ’t al gemaakt heeft,
Nu reeds ’t weer verzaakt heeft!

Hij, die hier God na-kwam,
Speelt de rol van Adam.
Ach, er schijnt geleden
In den Hof van Eeden !
Ach neen, ’t blijkt geen paradijs . ..
Free is heen nu . . . met zijn zeis,
Staatsiebijl en staatsieklompen,
Met zijn leliën of plompen,
Met het veldbed uit zijn grot,
Zijn revolver, aarden pot —
Slechts de gedresseerde biggen,-3
Heeft hij voor vuil laten liggen,
En de kolonisten
Zitten zonder twisten

*  *
*

Weduw — weduw — weduwnaar
Van zijn dierbre Walden,
Ach, Van Eeden is zoo naar! . . .
Waar zijn liedren schalden,
Krijscht nu ’t kunstloos werkmanslied.
Menschen, denkt aan ’t groot verdriet
Van den Gooischen Skaldc!”

Anonieme satire op Walden uit De Kroniek, Een Alge
meen Weekblad o.r.v. P.L. Tak, van  7 maart 1903.

om de boomkweker Lucas Hoekstra (geb.
1863, gescheiden, twee kinderen): men vindt
het wonen met kinderen op het grote huis wel een be-
zwaar; echter is het zeer wenselijk dat een bekwaam
kweker komt. Van Eeden ziet in hem  de vak
man, De Koe is tegen zijn komst, maakt Hoeks
tra het komen onmogelijk (27 januari 1903). De
Koe wil vertrekken en ik geloof dat het goed is. Ik
meen goed gedaan te hebben (3 februari).

Op 25 februari vat Van Eeden de evenemen
ten (3-2) als volgt samen: heftige beroering op
Walden [ . . .] .  Ik heb goed volgehouden en de zaak is

tol een einde. De Koe en Tromp gaan beiden weg.
Er zijn sterke sympathische en antipathische stro
mingen aan ’t werk geweest. Het is steeds of ik tegen
demonische invloeden vecht.

H et gaat duidelijk niet goed op Walden (zie
ook het anoniem e gedicht uit De Kroniek, be
gin m aart), m et nam e stond Van Eedens al
leenheerschappij op de tocht. Hij ontving op
26 februari een brief van Tromp waarin Tromp
meedeelt dat de toegang tol de vergadering aan Van
Eeden is ontzegd [...]. Mina, Vogel en Koom vin
den dat zij buiten Van Eeden beter de zaken kunnen
inzien. Laatstgenoem den stappen begin mei
op. De argum entatie  van Mina Bolland
spreekt voor zich: Zij was gekomen om haar over
tuigen en zij gaat om haar overtuigen weer Walden
verlaten, daar de grond nog slecht is en haar inziens
de kolonie geen kolonie is en daar zij denkjt] dat het
nooit zed kunnen bestaan (9 mei).

In augustus moet Hoekstra na een geschiedenis
(waarschijnlijk een affaire met een jo n g  meis
je) weg, maar het was nog een hele herrie om
hem weg te krijgen (18 oktober, na een proces;
op 12 oktober schreef Van Eeden in zijn dag
boek over hem: geen schurk, maar een grof harts
tochtelijk, onbeheerst m an).

H et vervelende van de hele geschiedenis is
echter, dat het conflict in mei en juni in de
krant, het sociaal-democratisch dagblad Het
Volk, uitgevochten werd. De Koe opent de po
lemiek op 21 mei m et een [overigens ano
niem ingezonden] stukje Het doorgangshuis in
het Gooi.™ Ook Mina Bolland weert zich dap
per. Zelfs ex-kolonisten deden er een schepje
bovenop.

Spoorwegstaking

Intussen raakte Van Eeden volop betrokken
bij de [tweede] spoorwegstaking, die in de
nacht van 5 op 6 april zou beginnen. Hij had
zich opgegeven als spreker en sprak o.a. in Be
verwijk voor 3 d 400 mensen. Op 15 m aart woon
de hij een vergadering bij van het Comité van
Verweer [...], interessant, maar ik hield mij buiten
de discussies.

Hij werd één van de veertig stakingsleiders
en kreeg Amersfoort toebedeeld, een belang
rijke spoorwegverbinding. Op 5 april reisde
hij vermom d en onder valse naam met een
koffer vol pam fletten naar Amersfoort. Daar
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speelde hij onverm oeibaar en  opgew ekt zijn
rol. Een van de  arbeiders h ad  tegen hem  ge
zegd: “Als u  lach t, lach en  we a llem aa l”,
sch reef hij aan  Truida. Elke m iddag  h ie ld  hij
een  cursus over socialisme. Aan h e t hoofd  van
de stoet stakers, al gauw stakkers g enoem d , liep
hij d o o r A m ersfoort [Fontijn  II p.74].

O p 10 april w erd de staking beëind igd . De
stakers d ie n ie t b in n en  twaalf u u r  aan h e t
w erk w aren gegaan, w erden  ontslagen . In zijn
dagboek  (18 april) lezen we: Het was alles droe
vig gisteren. De nederlaag, de menigte aanvragen
om steun, bedreiging tegen Walden.'27

Van E eden  heeft nog  trach ten  te b em idde
len tussen d irectie  spoorw egen en stakers,
d o o r een petitie  te overhandigen . Zijn vurig
pleidooi m och t n ie t ba ten . Met lege han d en
kwam hij te rug  bij de veertig  ongelukkige fa
milies.

In  totaal w aren 2400 gezinnen  m e t 5000
k inderen  in d en  lande brodeloos gem aakt (de
zgn. u itslu iting). M et artike len  in üe Pionier en
zijn b ro ch u re  Vae Victis [ ‘Wee de overw onne
n e n ’, de leus van de R om einen  die geen  gena
de  kenden] w aarin hij een  analyse van de sta
king gaf, vroeg hij hu lp  voor de slachtoffers.

De g ed u p ee rd en  gingen  de d eu ren  langs
om  te collecteren , m aar de  steun  van h e t L an
delijk C om ité liep van ƒ 4 ,-  p e r week al gauw
terug  n aar ƒ 1 ,-  p.w. E r m oest iets verzonnen
w orden , wat resu ltee rde  in de  op rich ting  april
1904 van de  M aatschappij De Eendracht. Dat
Van E eden  zich volledig aan nieuw e idealen
kon wijden, was te danken  aan h e t feit, d a t hij
in juni 1903 een  bekw am e particu liere  secre
taris kreeg: Frederik Emons. '

V eren iging W alden

H et belangrijkste W aldengebeuren  in 1903
was de to tstandkom ing  (eindelijk) van de Ver
eniging Walden. De concep tsta tu ten  w aren in
feb ruari al verspreid, m aar do o r de  ‘kwestie
H oekstra’ nog  n ie t besp roken . De statu ten ,
m et oprich tingsdatum  20 april 1903 voor 27
jaar en 6 maanden, w erden  op 26 ju n i b eh an 
deld  en  met algemene stemmen aangenomen. Beslo
ten werd levens de erkenning van de vereniging als
rechtspersoon aan te vragen (K.B. is van 26 okto
b e r 1903). De o n dertite l van de S tatu ten  t e l 

wijst n aa r een  band  m et G.G.B. M enig artikel

S T A T U T E N
DEK

V e r e e n i g i n g  „ W a l d e n ” ,
wette* m  to  Tsreeuiiins „GemeenscbapBeUk Groiiteit",

te BUSSUM.

Aht. 1. De Vereeniging „Walden” heeft ten doel grond te
brengen in gemeenschappelijk bezit en gebruiK, waarbij door recht
vaardige organisatie van de gemeenschap die hem bewoont en
bewerkt, de bestaande maatschappelijke bevoorrechting vermeden
en de individuëclc vrijheid gewaarborgd wordt.

Abt. 2. Zij tracht dit doel te bereiken:
1". door propaganda voor hel beginsel;
2". door gemeensebappelijken arbeid in de volgende bedrijven:

warmoezierderij, bakkerij, hoenderteelt, bijenteelt, en welke verder
in aanmerking mochten komen.

Art. 3. De vereeniging is gevestigd te Bussum en opgericht
voor den tijd van 27 jaar en 6 maanden, beginnende 20 April 1903.

Art. 4. Tot leden kunnen toetreden zij, die hunne instemming
betuigen met het doel der vereeniging „Gemeenschappelijk grond
bezit” en, na zich schriftelijk te hebben aangemeld bij bet bestuur
en minstens een hall jaar aan den gemeensebappelijken arbeid te
hebben deelgenomen, door net bestuur, na besluit eener algemeene
Vergadering, tot lid worden aangenomen.

Art. 5. Het lidmaatschap wordt verloren: a. door overlijden;
b. door opzegging; e. door vervallenverklaring.

Dc opzegging moet schriftclijk aan het bestuur geschieden.
De vervallenverklaring kan worden uitgesproken, indien een lid
toont, door zijn daden, in strijd te bandelen met het doel der
vereeniging. Dc vervallenverklaring wordt door dc algemeene
vergadering uitgesproken, op voorstel van een der leden.

Art. 6 . Hij die het lidmaatschap heeft verloren, is gehouden
binnen 14 dagen het terrein der Vereeniging metterwoon tc verlaten.

Art. 7. Het bestuur bestaat uit minstens 3 personen, door
cn uit de leden gekozen. Het treedt elk jaar af,.doch is terstond
herkiesbaar. Hare werkzaamheden worden bij huishoudelijk reglement
geregeld.

Stal uien der Vereeniging “Walden”, eerste pagina [uit: De
vrije arbeid op Walden 1191)6)1.

haakt h ie r  dan  ook  op  in: zo betu igen  de  le
den  hu n  instem m ing  m et het doel van G.G.B.
(art.4). G eschillen w orden  G.G.B. voorgelegd
(art.8). A rtikel 14 hee ft h e t over de  winstaf-
d rach t en  17 gaat e rv a n  uit, d a t alle onroerende
goederen op naarn gesteld worden van de hoofdver
eniging ‘Gemeenschappelijk grondbezit ’.

In de  praktijk  heeft de Vereniging Walden
zich ech te r n im m er aangeslo ten , ook van
w instafdracht is geen  sprake geweest. A lleen
de bakkers- cn chocoladebew erkersgroep  is
een  tijdje lid geweest, m aar ook d aar kon van
w instafdracht geen  sprake zijn. Van E eden
stond  aan de  V ereniging W alden zijn vaste
g o ederen  af, e r  w erd geen  con trac t opgesteld.
Toen de  ren teloze hypo theek  van ƒ15 .000 ,-
op Cruysbergen in m ei 1905 d o o re e n  ren ted ra 
gende vervangen m oest w orden , eiste hij wel
een  contract.

O p 1 juli 1903 ging de Vereniging Walden
func tioneren . V anaf die da tum  w erd er ge-
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bruik gemaakt van een nieuw notulenboek,
dat niet bewaard is gebleven. H et Waldendag-
boek eindigt met de vergadering van 4 ju li
1903: Met algemene stemmen wordt besloten [tuin
der] Pape, daar die meermalen op kritieke tijden
zonder voorkennis voor eigen plezier uitblijft, aan te
zeggen, dat met 14 dagen zijn arbeid op Walden n iet
meer verlangd wordt en hij zo spoedig mogelijk dan
Walden verlaat. [Bakker] Aafjes wordt nog eens
gevraagd door Van Eeden om te blijven, maar hij
zegt dat hij bij zijn besluit blijft.

Secretaris Emons

De persoon op wie Van Eeden vanaf ju n i 1903
volop kon steunen was Emons. O p 26 juni
1903 schrijft hij in het Dagboek: Dan heb ik een
secretaris, Emons, hetgeen een verbazende verlich
ting voor me is. Als hij zo blijft, dan zou ik een goe
de vondst gedaan hebben. Ik zie wel, men moet door
teleurstellingen niet alle vertrouwen verliezen. Ik heb
twee slechte gehad, absoluut onbruikbaar, maar
daarom zijn er nog wel goede.

H et dagboek staat vol com plim enten aan
zijn adres. De adm inistratie op Walden was
eindelijk in goede handen. Maar Emons was
wel de dom inerende persoon, met wie de bak
kers het niet konden vinden.

Verder was Emons de contactm an tussen de
verschillende afdelingen van G.G.B. die in de
loop van 1903 de richting van dertig bedrijven
uitging. Ook ging hij in 1904 voor De Eendracht
de verschillende steden bezoeken om te kij
ken hoe de corporaties ervoor stonden. H et
grootste problem en hier was, dat er gewerkt
moest worden m et ongeregelde, niet opgelei
de spoorwegarbeiders (die de meest geva
rieerde producten moesten kopen en verko
pen: meubels, olie, kleren, laarzen, schoenen
enzovoort -  Fontijn II p.88).

Begin 1904

Van Eedens gevoel was goed bij ’t ingaan van ’t
jaar  1904. Ik verwacht een wat minder zwaar jaar
(1 januari). Op Wedden is het druk, veel bedrijvig
heid. Het gaat er goed. Met mijn eigen kas staat het
bedenkelijk. De verkoop in 1903 was slecht en ik
moet P au l’s kostgeld en Emons betalen, alles van
1000 (16januari).

Hoewel de financiële situatie op Walden
ook in 1903“' weinig rooskleurig geweest was,
werd er in 1904 toch verder uitgebreid. Begin
februari komt er een wasfabriekje (6-2: vrees
dat de wasfabriek mijn bijen zal schaden, en wat
wanorde op 't grote huis). In mei 1904 komen de
chocoladebewerkers uit Wormerveer. Daar
kwam in 1905 de energieke Kaayk111 bij, lid van
G.G.B. Deze afdeling floreerde en leverde
evenals de bakkers o.a. aan de coöperatie van le
vens- en genotmiddelen van G.G.B. in de Borger-
straat in Amsterdam." De Bazel ontwierp de uit
breiding van hun fabriek in het achterhuis
van Cruysbergen. Dit betekende dat er voor
het ‘pension’ m inder ruimte overbleef. Dat de
bijen, de liefhebberij (d.w.z. geen produktieve
arbeid) van Van Eeden, voor overlast zorgden,
moest op de koop toe genom en worden...

De Eendracht

Met de energieke Emons aan het thuisfront
kon Van Eeden zich volop inzetten voor de
verworpenen van de Spoorwegstakingen. Hij
bezoekt met Bram Reens, caféhouder aan het
Rembrandtsplein en socialist, dertig stakers
gezinnen en krijgt op 9 m aart 1904 machtiging
van de besturen [van het Landelijk Comité] voor
het plan van Reens en mij. Reens had de spaar-
kas-formule bedacht, die enorm  aansloeg; op
21 m aart waren al vijfhonderd aanm eldingen
binnen. Er werd gewerkt m et spaarzegels, die
bij een bedrag v an ./ 5,— ingeruild konden wor
den tegen goederen in de winkels van de coö
peratieve Maatschappij De Eendracht, die op
I april 1904 werd opgericht. De uitgesloten
arbeiders konden aan het werk in winkels (die
de produkten afnam en van bij G.G.B. aange
sloten produktie-associaties) o f als zegelven-
ters.

Van Eeden en Reens vormden de directie
van de nieuwe maatschap, rechtskundig advi
seur werd I.B. Cohen, die ook voor G.G.B.
werkte.

Van Eeden had weer plezier in de taak [...].
N u kwam weer de voldoening van verleden jaar in
Amersfoort, een groep mensen die van mij liou/ten
en op mij vertrouwen en die ik aanvoer [...]. Gister
opening van het magazijn [aan de Warmoes-
straat]. Walden en G.G.B. hebben waarde door
hun idee, en behoeven niet stoffelijk groot te worden.
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Maar De Eendracht kan alleen zijn betekenis krijgen
door een ontzachlijke uitbreiding (19 jun i). O p  17
novem ber lezen we: overigens ben ik tevreden, en
omtrent de Eendracht niet bezorgd. N u vormt zich
het plan van onze industriële afdeling. Linnen-
naaisters, schoenmakers, kleermakers, borstelma
kers. O p  29 d ecem b er 1904 den k t hij zelfs, dat
De E en d rach t in een  stadium  is gekom en, dal
liij zich zonder gevaar voor 't geheel over enige tijd
kan terugtrekken.

In  h e t tw eede jaar te lde deze grote handels
zaak, die een snelle vlucht nam, 50.000 deelnemers
en honderdvijftig medewerkers met een omzet van ±
f3 0 0 .0 0 0  [...]. A l het borstelwerk, nagenoeg cd de
gemaakte ondergoederen en bijna al het drukwerk,
een deel der meubelen en van het netwerk wordt
reeds van vrije arbeiders en arbeidsters betrokken. In
niet al te verre toekomst zien wij de mogelijkheid van
productie van geweven goederen, zeep, bovenkle.de-
ren-confectie, schoenen, tu r f enz., zo sch reef Van
E eden  in De Vrije Arbeid op Walden (1906).

De u itb re id in g  van De E end rach t w ord t u it
eindelijk  de financiële doodsteek  voor Van
E eden.

Roggen

O p W alden kwam in feb ruari 1904 uit het hoge
Noorden nog  een  sterke m an, reeds enige jaren
lid van G.G.B. O n d e r de deskund ige leid ing
van Em ons aanvaardde E. Roggen de hem toe
bedeelde huik, de verzorging van de administratie
van de door de vereniging ‘Walden ’ uitgeoefende be
drijven Bakkerij, Warmoezierderij, Bijenteelt, Hoen
derpark en Pension.

In het Eiber Amicorum (1930) schrijft hij over
zijn W aldentijd, de hartelijke ontvangst daar
en de sobere levenswijze van de kolonisten ,
m aar ook over h e t n ad e ren d e  onheil, d a t al in
1905 boven h e t hoofd  van W alden hing: Van
hare oprichting a f  had Walden voor de uitoefening
harer bedrijven grond en gebouwen in gebruik, toe
behorende aan De Van Eeden. Tot 1 mei 1905 legen
bekostiging van assurantie, belasting, onderhoud
en reparaties, na dien datum vermeerderd met de hy
potheek, die Van Eeden genoodzaakt was op te ne
men voor het aflossen van de toen aflopende rentelo
ze hypotheek. Verschil van mening over de voor
waarden, waarop het verdere gebruik dier bezittin
gen zou worden verleend, en andere oorzaken hebben
op hel laatst geleid tot. het rampzalige conflict, dal
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het vertrek van de bakkers en de in 1905 bij de ver
eniging aangesloten Cacao- en Chocoladebewer-
kings-groep, alsmede opheffing van de tuindersgroep
tot gevolg heeft gehad.

R oggen keerde  op  1 d ecem b er 1907 terug
n aa r G ron ingen  en  w erd b o ek h o u d e r van de
sigarenfabriek  De Pion iter, d ie in 1929 op luister
rijke wijze haar 25-jarig bestaan heeft herdacht en
die gerekend rnag winden tot de arbeidsgemeenschap
pen, die het zuiverst de oorspronkelijke ideeën van
Van Eeden in praktijk brengen. De fabriek  be
stond  tot 1951.

Donkere wolken

In 1905 pakken  zich do n k ere  wolken boven
Van E edens hoofd  sam en. N iet alleen was er
de aflossing van zijn hypotheek, m aar hij gaat
ook twijfelen aan zijn sociale p ro jec ten . O p ES
januari 1905 schrijft hij al: De geldzorgen van de
E en d rach t wegen me te zwaar. Ik moet er zo spoedig
mogelijk verandering in brengen. Ik moet mij losma
ken van dit werk, waarvoor ik niet deug, en mij wij
den aan mijn schrijfwerk. Ik ga toneelstukken .schrij
ven.

Daarbij kwam ook  nog  de kritiek inzake zijn
directeurzijn  van G.G.B. Zo sch reef Em ons
hem  in juli, dat het hem  o n tb rak  aan tucht,
handclskennis, rechtskennis en  /.edelijk ge
zag. Iem and  die d ich ter, profeet en  zeden
m eester was, m oest n ie t p lo tseling  koopm an
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worden.32 O p de Algemene Vergadering van
17 septem ber maakte Van Eeden bekend, dat
hij af wilde treden als voorzitter van G.G.B. Dit
gaf hem volop de gelegenheid om zich aan
het schrijven te wijden en bovenal: veel in het
buitenland te vertoeven, waar hij de gevierde
schrijver was, vooral bekend van De Kleine Jo
hannes (in alle talen, zelfs Esperanto en Chi
nees vertaald). In decem ber zat hij in Berlijn
en Dresden.

Bij thuiskomst op 23 decem ber 1905 schrijft
hij: Aapje [=Truida] zielsdroevig, nu is ze goddank
wat beter, Bussum deed me aan als een ziekbed
waarop ikjaren gelegen heb. Truida waren we bij
na vergeten, m aar haar geduld raakte langza
m erhand op. Ze wilde wel eens een definitieve
beslissing van haar Frederik.

In De Nachtbruid, De Gedenkschriften van Vico
Muralto stelt Van Eeden deze ‘dubbele kwel
ling' -  het huwelijk met M artha en de liefde
voor Truida -  aan de orde: In plaats van één be
drog pleegde ik er twee. Ik eerbiedigde een schijn-hu
welijk, laat hij zijn alter ego Muralto bepein
zen. Het boek verscheen in 1909.

Borel

In schril contrast met de hachelijke situatie
waarin Van Eeden steeds m eer kwam te verke
ren, staat het verblijf van Borel in m ei/jun i
1905 in Van Eedens hut, de gelukkigste toeken, de
mooiste tijd van zijn gehele leven. Van Eeden had
hem  25 novem ber 1904 geschreven: je  zult hier
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altijd welkom zijn [...]. Er wordt hier weer vlees ge
geten, dus dat behoeft je niet a f  te schrikken. Na
tuurlijk zou je mij kunnen helpen. A l kun je. niet
spitten, je hebt kostbare vermogens.

O p 20 april 1905 schrijft hij nogm aals te ko
m en: Eten kun je op ’t grote huis, of bij mijn secre
taris Emons. Die is geen vegetariër en geeft behoorlij
ke kost tegen een kleine vergoeding [...]. Juffrouw
Everts kun je raadplegen over een werkster om nu en
dan je slaapsalet te beredderen. Daar leun je ook
muziek maken, ze heeft een nieuwe Ibach-jhano.

Ik heb toen een sprookje doorleefd, tekende Bo-
rel in de in leid ing  op deze b rie f aan  bij de pu 
blicatie van Brieven aan Henri Borel (1933), en
moet altijd denken aan de dennenferacht en de den
nengeur, de egelantier en de kamperfoelie, die naast
de deur van de hut stonden, de roodsiaartjes, de
nachtegalen, de eekhoorntjes, en Is nachts hel won
dere gejubel van de hei-leeuwerik. Hij wilde zelfs
een  stukje land  op  W alden kopen , wat Van Ee-
den  w eigerde. Een ja re n la n g e  verw ijdering
tussen de twee was h e t gevolg. Toch b eh o o r
den  ze sam en to t de op rich ters van h e t Inter
nationaal Instituut voor praktische Wijsbegeerte
(1919). Dit w erd gesticht toen  de  o p rich ting
van de Bond van ‘K oninklijken van G eest’
d o o r het u itb reken  van W ereldoorlog I niet
doorg ing . Hel in 1911 d o o r Van E eden  en
Volker [= Erich G utkind] geschreven Welt-Ero-
berung und Helden-Liebe werd eveneens in 193.'!
d o o r Borel uitgegeven, vertaald  o n d e r  de  titel
De geestelijke verovering der wereld.

H a c h e lijk

De situatie w ordt in 1906 steeds hachelijker.
In de  H o rste rm eer is De B oer lastig door zijn
overspanning, zijn argwaan, zijn vrees (8 m aart).
E r is de crisis in de Eendracht. Besloten van avond
met het D.B. a f te treden (14 m a a r t) .

O n d e r  het lezen van de Gebonden Prometheus
van Aeschvlos (17 mei) beseft Van E eden  dat
ook hij gekluisterd  is: Ik wilde afzi jn van alle so
ciale bemoeiingen [...]. De natuur hier vind ik lief,
hier heb ik ook hoeken en kan ik mij inrichten. Maar
ik haat Amsterdam, ik haat de organisatiebemoeyin-
gen. Ik verlang naai' ren grote sfeer en vrijheid tot
grote gedachten. Hij denk t aan een  to neelcarriè
re in het b u iten lan d  en  is d it jaar veel op reis.

In juni krijgen we iets over h e t conflict m et
de bakkers te lezen: op de Walden-vergadering

(van 9 juni) begon de Haer, chef-bakker, uit te va
ren legen Emons. Er kwam aan 't licht dat de Haer
jaloers is en vol gekwetste ijdelheid, omdat zijn fi
guur met genoeg op de voorgrond komt. En hij was
toch een goede, schijnbaar bescheiden, eerlijke en be
kwame werker [...]. Kinderlijke ijdelheid, die over
heerst en die ze niet beheersen kunnen.

Terug van de E ngelandreis (13 juli) waren de
Hollandse beslommeringen zodanig, dat ik mij Lot
walgens toe afkeiig voelde. Herrie op Walden, geld
zorgen op De E end rach t. Ik kan het niet meer ver
dragen. O p  14 ju li stelt E m ons hem  voor om
zich to t h e t literaire  w erk te bepalen  en hem
c.s. blanco mandaat te geven. Van E eden  ver
trek t d irec t n aa r D uitsland. D aar leest hij op
18 augustus in het Eendrachtskrantje de aankon
diging van de samensmelting met de Volharding,
de m et de E end rach t c o n cu rre ren d e  zaak van
de geb roeders T oepoel. Na thuiskom st, op de
eerste  vergadering  van De E end rach t, heeft
hij direct weer hel gnmel win in een vuile sfeer' te
ademen. Uit drie, vier kleinigheden de indruk van
in dit land gehaat, gewantrouwd, geminacht te wor
den. Ik zal beproeven hoever ik het breng met mij tot
mijn werk a f  te zonderen. Anders moet ik voor lange
tijd het land uit (26 augustus).

Begin novem ber is e r de balans van de Een
dracht over 1905 waarwit wellicht blijkt dat er
enorm gestolen moet zijn. De angst en onzekerheid
daardoor.

De overnam e van De Volharding blijkt de ge
nadeklap  te zijn. E ind decem ber d u rf t Van Ee
den geen uitkomst meer te hopen. Ik bereid mij geheel
voor op een totale déblaele. Dat betekent natuurlijk
een finale nederlaag na de jarenlange strijd, een al
gemene triomfkreet van mijn vijanden [...]. Ik voel,
er moet een einde aan komen. Ik mag zo met langer
voortgaan. Ik heb nu f1 5 0 .0 0 0  in de Eendracht zit
ten, waarvan zeker f6 0 .0 0 0  verloren is. O p  7
m aart 1907 schrijft hij over Emons’ ijdelheid, die
hem parten speelt en die hem de dupe liet worden
van allerlei mensen [...] en niet in het minst van de
Toepoels. De. accountant verzekerde mij dat de zaak
van de Toepoels verlies apleverde en door mij
f5 0 0 0 0  te duur betaald is. Ze was geen cent waard.

In Berlijn ontv ing Van E eden op  5 april
1907 de brief, dat het faillissem ent van De
E en d rach t was aangevraagd. O p  1 mei was hij
voor de rechtbank, waar het faillissement van de
Eendracht behandeld werd on op  11 m ei ltM)7 be
rich tte  hij in De P ion ier dat De E en d rach t
niet m eer bestond . Em ons zette liet overgeno-
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DeElectrische Bakkerij “Walden ” maakt links deel uit van het fabriekscomplex van Van Meurs. Villa Cruysbergen is nog  in-
tact.
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M ees t  b e k en d e  en o u d s te  a d re s
voor Bruinbrood,  S po r tbesc hu i t  en

Luxe brood.  Bereid  op  de
m e e s t  h y g i ë n i s c h e  wijze

Fa. “Bakkerij Walden ”  aan de Hamerstraat.

m en spaarkasbedrijf (de winkels en w aren gin
gen  n aa r verschillende an d e ren ) op zakelijke
basis voort, m e t gunstig  resultaat.

D e bakkers

In  d it catastrofale voorlaatste W aldenjaar 1906
verded ig t Van E eden  nog  eenm aal zijn 'p ro ef
n em in g ’W alden voor de  bu itenw ereld . Omtrent
oorzaak, aard en bedoeling van de vestiging Walden
heerst nog zoveel dwalingen misverstand, dat het niet
onnodigis een korte toelichting te geven, zo beg in t de
b ro ch u re  De Vrije Arbeid op ‘Walden’.

H et m o ch t n ie t (m eer) ba ten . H e t conflict
m et de bakkers begon  in m ei 1906, toen  niet
Gerrit de Haer, m aar Em ons gekozen werd in
h e t b estuu r van de V ereniging W alden. M.a.w.
de enige w instgevende g roep  was n ie t verte
genw oordigd. In  ju li royeerden  zij Em ons en
Van E eden  als zijnde n ie t ‘p ro d u k tie f  werk
zaam ’: bijen h o u d en  is liefhebberij en  adm in i
stratie doen  b e h o o rt e r  gew oon bij. E r kwam
zelfs een  onderzoekscom m issie van G.G.B.
aan te pas, die o o rdee lde  d a t de opzet van
W alden fou tief is: financieel (te) afhankelijk
van één  persoon .
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Briefhoofd van de Cacaofabriek
“Walden ”  in Amersfoort.

O ok w eigerden de bakkers in  sep tem ber
h e t h u u rco n trac t van Van E eden  te tekenen ,
waarvan deze afhankelijk  was m et het oog  op
/.ijlt hypotheken . Dit h ield  in, dat /e . evenals
de  chocoladew erkers, op 1 feb ruari 1907 van
W alden m oesten  verdw ijnen. Van E eden  er
g ert zich aan de domme conclusie van de commis
sie tot onderzoek over Walden (1 ok tober 1906).

O ok de kom st van M e th ö fe r” op  2 januari
1907 haalt niets (m eer) uit. Hij was precies
één  dag  op  W alden om  als nieuw e d irec teu r
rust en  o rd e  te gaan herste llen . Hij vertrok
om  de vijandigheid  van de bakkers en  h e t feit
d a t E m ons hem  gepasseerd  had, toen  er af
spraken m e t de bakkers gem aakt m oesten
w orden.

V oor W alden valt het doek  definitief, wan
n e e r  de belangrijkste p roduk tie-eenheid , de
bakkers, begin  m aart 1907 m e t m edenem ing
van alle gereedschap  W alden verlaat. Walden
ziet nu (6 m aart 1907) doods en verlaten. Ook
daarin hebben wij ons eigenlijk weer veel te goedhar
tig laten bestelen. Hard optredend hadden wij deze
uittocht met al ons materiaal ónmogelijk kunnen
maken. Nu moeten we van voren a f  beginnen.

O p 9 m aart 1907 zet hij al een  advertentie,
d a t de  bakkerij voortgezet w ordt als Electrische
Bakkerij ‘Walden ’. O p  14 m ei wordt het grote huis
tot pension ingericht.

In  De Gids (Jrg.25, 4e Serie, p. 102-122) pu 
bliceerde hij na jaar 1907 nog  Mijn ervaringen
op sociologisch gebied, w aarin hij to t de slotsom
kom t: de mogelijkheid eener anti-parasitaire be
drijfsorganisatie van ‘onder op’ acht ik na mijn er
varingen ten eenen male buitengesloten.

De bakkers zetten  aan de  H am erstraat het
bed rijf voort, de cacaobew erkers trokken, na
nog  een jaar h u n  fabriek  g eh u u rd  te hebben ,
in 1908 n aa r A m ersfoort.

O o rz a k e n

E m ons zelf geeft in h e t Jub ileum boek  van
G.G.B. Verbonden Schakels (1932) voor de on 
dergang  van W alden d rie  oorzaken. Vooral de
tw eede is curieus.
-  de fou t niet met volwaardige vaklieden, doch met

intellectuelen te beginnen.
-  ook op Walden ’t wereldgebeuren in zakformaat:

de vrouwen. H un  gebrek aan zelfkennis, zelfcri-
tiek en nuchter realiseren zie ik als de voornaam
ste oorzaak veen Walden ’s échec.

-  ten d e rd e  h e t conflict m et de bakkers in
1905/1906. H et o n tb rak  h u n  le ider G errit
de  H aer aan koopmanstalenten. Van E eden
was bere id  zich afzijdig te houden [23-12-1906
d ee lde  Em ons m ee, da t Van E eden  en  de
veren ig ing  W alden uit e lkaar w ilden gaan]
van de interne groepsaangelegenheden, doch ver
langde dan een huurcontract waardoor hij zeker
heid kreeg dat men de zwaar belaste bezittingen be
hoorlijk onderhouden zou en dat men vervolgens
voldoende ‘h uur’ zou betalen om hem de renten
der hypotheken te kunnen laten opbrengen [...].
Wanneer de leiders der bakkerij en de cacaobewer
kers de bedoelingen begrepen hadden van ’t door
v. Eeden voorgelegde contrail, dan zouden die
groepen nimmer van Wedden vertrokken zijn.

G e m e e n sc h a p p e lijk  G ro n d  B ez it g aa t
d o o r 11

De G.G.B. ging na  h e t faillissem ent van Wal
den  gew oon door. M ethö fer w erd d aa r de stu
w ende k rach t en cen tra le  organisator. Hij
schrijft in h e t Liber Amicorum  (1930): Hoewel
minder de aandacht trekkend dan voorheen is het
werk [van W alden en  De E endrach t] blijven le
ven en zich ontwikkelen. Een twintigtal bedrijven
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hebben zich op de grondslag van G.G.B. opge
bouwd, waarvan enkele zich tot bloeiende onderne
mingen hebben weten op te werken [zoals De Pionier
van Roggen in G roningen]. Sedert is deze, bond
van productieve associaties enige instellingen rijker
gexuorden die zeer nuttig werk doen en het bestaan
der vereniging bevestigen. Wij noemen
-  het in stituu t van algemeen administrateur.

M ethöfer was vanaf 1921 de algem een ad
ministrateur.

-  de spaar-voorschotbank voor de werkende
groepen, ‘de centrale kern der beweging’, en

-  het Vacantieoord ‘Nieuw Walden’op het. eigen ter
rein te Blaricum.

H uw elijk

O p 20 decem ber 1906 gaf Van Eeden zich re
kenschap van een grote beslissing, de allergrootste
wel van mijn leven. Eenmaal nog heb ik zulk een be
sluit doorgezet toen ik op Walden ging wonen. Ik
heb daar zeker geen berouw van  [...]. Maar nu ben
ik zoveel wijzer en moet bedachtsamer handelen. Ik
ga een schijn verbreken die ik jaren lang heb opge-
houden. Ik zal ook zeker, hoe voorzichtig en geleide
lijk en zonder ophef ik te werk ga, veel praatjes uit
lokken, en veel mensen verdriet doen en teleurstellen.
De dag erna vervolgt hij: Als M artha ' wil, en

Truida en Van Eeden in 1907 ten huize van Van Eedens
beste vriendin, de Hongaarse dichteres Giza Ritschl in
Bloemendaal.

t vS.

het kan zonder veel ophef en omslag gebeuren, dan
wil ik wel scheiden. De zaligheid om alleen te kun
nen zijn met mijn vrouw en mijn gedachten, dat zed
tegen alles opwegen.

H et was M artha zelf die de echtscheidings
procedure in gang zette. Op 13 april 1907
kwam in Berlijn om 11 uur het akelige document
van de rechtbank, waar arme Martje [Martha]
haar hellevaart had gedaan. Het was ontzettend.
M aar toen ik het las dacht ik: het is waar! -  en zij
heeft recht gedaan. Ik ben haar ontrouw geworden
en zij doet alleen haar plicht door scheiding te eisen.
Ruim vijf m aanden later traden Frederik van
Eeden en Truida in Wijk aan Zee in het huwe
lijk: Gister zijn we naar het kleine raadhuis geweest,
en op zeer stille en kiese wijze als echtpaar ingeschre
ven [...]. De ambtenaar, de heer Rothe, heeft ons
fijngevoelig en hulpvaardig bijgestaan met alles.

Op huwelijksreis verneem t hij in oktober de
liquidatie van Walden. De verkoop van Walden
was bepaald op 22 oktober 1907 in hotel De Ro
zenboom [advertentie in de Gooi- en Eemlander].
De staat van kosten en baten van 7 ju n i 1907
liet zien dat hij een schuld van 180 500 gulden
had, waartegenover 236 000 gulden aan baten
ingeval van verkoop van Walden en Horster-
m eer [Fontijn II p. 176]. Louis Raemakers had
hem  in het Algemeen Handelsblad van 11 sep
tem ber verbeeld als Job  op de mesthoop: Twee
ton weg, Walden verdwenen -  de les is duur; maar
nu  weet ik dat afgeven op kapitaal gemakkelijker is
dan het vruchtbaar maken.

In het ram pjaar 1907 schreef Van Eeden
tussen augustus en 22 decem ber De idealisten
o f het beloofde land. Al op 8 januari 1906 had
hij gedachten over een blijspel ‘de, idealisten hen
aantal personen die een nieuwe maatschappij gaan
stichten, een kolonie. De ‘types’ staan hem  voor
ogen, ten dele van Walden: type Arie Rezelman
[malle Arie, de halve gare profeet, die begin 1903
enkele weken op Walden vertoefde] en type
De Veer, een luie schavuit die ze beetneemt.. Met dit
toneelstuk neem t hij als het ware afscheid van
zijn Walden-verleden. M ethöfer beweert in De
Pionier zelfs dat hij wraak heeft willen nem en
op dat verleden. Van Eeden beweerde echter,
dat hij in de persoon van dom inee Idse beslist
niet zichzelf op het oog had. De prem ière was
op 9 februari 1908. De recensies waren nega
tief, ook al vond Van Eeden zelf het een krach
tig, rijk werk, omdat de kracht er van niet zit in de
geestige dialoog, maar in de krasse typering en de
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S o c ia a l  I d e a l i s m e .

Van Eeden als “Job op de mesthoop” (Algemeen Han
delsblad 11-9-1907).

dramatische situaties (5-12-1907). In 1909 werd
het stuk in boekvorm uitgegeven. In het voor
woord meldt Van Eeden, dat een stuk beoordelen
buiten de persoon des schrijvers in Nederland nog
onbekend is [...]. Al sinds twintig paren heeft men
de gewoonte de persoon win de schrijver er hij te
sleuren.

D e aflo o p

Van Eeden bleef geloven in zijn 'Blijde We
reld'. In 1908/9 maakt hij tot driemaal toe
een lezing-tournee door de Verenigde Staten
van Amerika. Het resultaat was de stichting
van de Van Eeden Colony in North Carolina,
die tot 1949 heeft bestaan (thans nationaal
park).

In augustus 1909 besluit hij zich definitief
op '/grote huis te insla Heren om zich zo trachten te

handhaven, en het bezit op waarde te houden en
renderend te maken. Dit is het eerlijkste tegenover
mijn crediteuren, en het verstandigste voor mij en
mijn familie. De verkoping van Cruysbergen was
oktober 1907 niet doorgegaan (de slechtst moge
lijke oplossing-  Dagboek 25-10-1907)/’"

O p 28 septem ber 1909 betrok hij voorgoed
V grote huis. Het huisje van Truida Everts was
bestem d voor zijn nieuwe rentm eester K. van
’t Veer, de assistent-stationschef bij wie hij tij
dens de spoorwegstaking in Amersfoort april
1903 onderdak had gevonden. Op 31 decem 
ber 1910 schrijft hij: Mijn buis Invalt mij. De
zaak [de tuinbouw] waar mijn finantiele behoud
van afhangt is verbazend vooruitgegaan (van
f  150.- tot f7 0 0 ,-  omzet ’s weeks). Walden is voor
spoedig en ordelijk. Ik was gelukkig in de keuze van
Van 't Veer.

VAN EEDENS WALDEN
bestaat niet meer. Denk hoe hel was:
de kolonisten, wonend in verspreide huisjes.
bezaten een elektrische bakkerij,
een groentekwekerij, muizen, katten
en een hooggestemde conversatie.

Heel Bussum vond het gek. Men keek
nieuwsgierig naar de dichter en zijn boeken-
kar: een rijdende uitleenbibliotheek.
Men kocht ‘socialistische groente’
uit Walden.

Maar de 9 jaren werden magerder.
Wel trok men soms naar het Naardermeer
om de lepelaars, kokmeeuwen, meerkoeten
en rode reigers te fotograferen,
maar een oude freule klaagde

dat zij niet met een tuinman aan één tafel
wilde zitten en een jonge intellectueel
smaakte het brood opeens niet meer.

Van Eeden (zoon van een botanicus)
schrijver van parabels over een krekelschool
en een mierenkolonie, zag zijn ideaal
in stukken vallen. Hij hing zijn
bakkersmuts aan de wilgen en likwideerde
zijn schepping in 1907,

Waar de kolonisten eens Tolstoj
lazen, ligt nu een voetbalveld.
De golfkartonfabriek Van Meurs staat
op de grond van Van Eedens
negenjarig Utopia.
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De brand in de villa Cruysbergen
op hel Van Meurscomplex, lö april
I  ‘> 7 1).

f t  mr i nHm JL
Van Eedens Walden bestaat niet meer, zo d ich tte

Jaap Harten . 17 O p 15 april 1970 g ing ’t grote
huis, de  villa Cruysbergen, in v lam m en op. O ok
Van Meurs Goljkartonfabrieken N.V. Bussum, zo
als op  de gevel stond, bestaan  n ie t m eer (in
Zweedse h an d en  overgegaan, overgeplaatst
en  afgebroken).

M aar resten  W alden staan fier overeind . Bij
h e t huisje van T ruida Everts staat de  in  1908
w eer opgebouw de h u t van Van Eeden.® O ok
de h u t van C arry van H oogstra ten  is e r  nog. In

volle glorie prijkt e r  he t huisje van Van Riet,
evenals h e t ko lon iehu is van De Koe (en
E m ons). En tenslo tte  de  twee villa’s De Lelie e n
De Maerle. '/e stonden weliswaar niet op het kolo-
nieterrein, maar zij zouden zonder Walden nooit
zijn gebouwdd'

E p ilo o g

H et verhaal van de ‘idealisten ' van W alden is

S n »

m m

* gis?.

■ .

^ -■ 7 * -tv
Van Eeden voor zijn werkhui, 1924.
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eigenlijk het verhaal van die ene idealist, Van
Heden zelf. Zijn dagboeken zijn de belangrijk
ste bron. Vooral de uitweiding over het dag
boek op 4 januari 1907 sprak mij aan. Van Ee-
den schreef toen, aan het begin van het laat
ste, moeilijkste Waldenjaar: D it dagboek is m ij
tot troost en is ook v a n  wezenlijke betekenis. H e t
helpt m ij lot het vorm en v a n  een vaste persoonlijk
heid. D e mens is w a t h ij v a n  zich ze lf m aakt. H ij  is
datgene w a t men, de opin ie v a n  anderen v a n  hem
m aakt, o f  w a t h ij z e l f  va n  zich m aakt [...]. W at ik
ben, in de ogen v a n  m ijn  v ija n d en  is abso luu t ver
schillend v a n  w a t ik ben in  de ogen v a n  die m ij lief
hebben en d a t verschilt weer v a n  w at ik ben in  eigen
ogen. E n  het geloof in  een va n  die men ingen veran
dert ook werkelijk m ijn  ware wezen. E li vooral bij
iem and  als ik die zoveel belongs te lling  en vertrou
wen heeft, v a n  nature, in  de m en in g  va n  anderen,
is het vastleggen v a n  m ijn  eigen onvervalste  m en in g
zo nodig.

In dit Waldenverhaal ben ik daarom uitge
gaan van die onvervalste  m en in g  van Van Ee-
den"1, over anderen, maar ook over zichzelf.
Dit verklaart tevens, dat het verhaal na juli
1903, wanneer het W aldendagboek ophoudt,
aanzienlijk korter is. Vanaf dat m om ent heb
ben we de zakelijke kant van cijfers en m aand
en jaarverslagen uit De Pionier, waarvan hij re
dacteur was. Dat is een ander verhaal, m et an
dere bronnen, zoals Welcker (1978) en Bec-
ker/Frieswijk (1976).

Voornaamste bronnen

-  Frederikvan Eeden, De Vrije A rbeid op Walden. Am
sterdam 1906 [fotomechanische herdruk in: Wal
den toen en nu, Jubileumuitgave t.g.v. liet tienjarig
bestaan van drukkerij Walden (1984)]

-  Frederik van Eeden, Fragmenten emerbriefwisselinguit
de jaren 1889-1899, uitgegeven door E[llen] met toe-
stemmingvan d m  schrijver. Amsterdam/1 .eipzig 1907

-  Frederik van Eeden, Brieven aan Iiorel. Den
Haag Brussel 19.33

-  Frederik van Eeden, Dagboek 1878-1923. Voor het
FvEeden-Genootschap uitgegeven en toegelicht
door Dr. H. van Tricht, 4 delen. Culemborg
1971/1972

-  j.S. de Ley /  B. Enger, Walden in droom en daad.
Walden-dagboek en notulen van FvEeden e.a. 1898-
/ 907. Amsterdam 1980

-  Fiber amicorum Dr Frederik van Heden. Aangeboden
t.g. v. zijn zeventigste verjaardag 3 april 1930. Amster
dam 19.30
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V ER BO M  SCHAKELS
VERZAMELDE OPSTELLEN UIT HET MAAND
BLAD DER VEREENIGING „GEMEENSCHAPPE
LIJK GRONDBEZIT" -  UITGEGEVEN BIJ HET
DERTIG JARIG BESTAAN VAN G.G.B. IN 1932

Titelpagina Verbonden Schakels, Jubileumboek bij het
dertigjarig bestaan van G.G.B.

-  Verbonden schakels. Verzamelde opstellen uit het
maandblad der vereeniging ‘Gemeenschappelijk
Grondbezit’ -  Uitgegeven bij het dertigjarig be
staan van G.G.B. in 1932.

-  MEDEDELINGEN [I vlg.] Frederik van Eeden-
Genootschap [vanaf februari 1935]

-  Id. XXXV Een duivelsvent, FvEeden in carica-
tuur. Verzameld en toegelicht door Nop Maas.
Amsterdam 1991

-  Frans Becker en Johan Frieswijk, Bedrijven in eigen
beheer. Kolonies en productieve associaties in Nederland
tussen 1901 en 1958. Nijmegen 1976

-  J.M. Welcker, Heren en arbeiders in de vroege Neder
landse Arbeidersbeweging 1870-1914. Amsterdam
1978; deel 2, III: Wedden. De geschiedenis van een al
ternatieve gemeenschap.

-  H.W. van Tricht, Onzeekerheid is leven [keuze uit de
MEDEDELINGEN FvEeden-Genootschap]. Lei
den 1983

-  Marcus van der Heide, Bussum door schrijversogen.
Bussum 1984

-  Jan Fontijn, tweespalt. Het leven van Frederik van
Eeden tot 1901 (Amsterdam 1990) en Trots verbrij
zeld. Het leven van Frederik van Eeden va n a f 1901
(1996).
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Appendix 1
Laatste gedeelte van de brief d.d. 28 februari 1898 aan H enri Borel (1869-1933):

Als je  me belooft te zwijgen, dan zal ik je  vertellen
wat er hier broeit. Ik heb al lang mijn huis te groot
gevonden en mijn leven te verkwistend. Ik verteer
m eer dan 6000 ’s jaars en ik weet niet waaraan. Dat
opeten van wat anderen  zoo moeitevol vóórtbren
gen, gaat mij verdrieten. Nu ga ik een stukje grond
koopen, daarop een klein huis zetten, mijn huis
houden bezuinigen en van mijn grond zien te halen
wat er door overleg en werk van te halen is.

Dan zal ik geld overhouden, en daarvan wil ik la
ten leven wie hetzelfde leven m et mij wil deelen,
m aar die er nu  niet toe in staat is, om dat hij zich
niet vrij kan koopen van de maatschappij.

Ik heb nu al een com plot van vier jonge  m annen,
allen m et veel talent, twee getrouwd, die dolgraag
bereid zijn met mij samen te werken. Een sober bui
tenleven, handenarbeid  en studie. Geen geldmake-
rij meer, de band m et kapitaal zoo klein mogelijk,
de eigen voortbrenging zoo groot mogelijk.

Ik zal trachten de grond m achtig te worden. Vrij,
zonder hypotheek of schulden natuurlijk. We be
ginnen m et de eenvoudigste woningen en lang
zaam aan.

Eerst ik, dan kom en Labberton en Van Oordt,
dan Steenhof en van Meurs hoop ik, al naar ik geld
overhoud om huizen voor hen te zetten en hun
voorloopige inrichting te betalen, voor zoover ze
dat zelf niet kunnen. We zijn dan m et ons vijven
m annen en een handige knecht, die alle soort werk
kan, een schrandere jo n g en  die ik ook tevens hoop
te ontwikkelen en te beschaven.

Ik ben er zeker van, dat, als we zuinig leven en
vlijtig zijn, en het werk practisch verdeelen (tuin
bouw, aardappel en graanbouw, kippen en bijen, la
ter misschien een paar geiten, schapen of koeien)
dat we dan van diezelfde 6000, die ik nu alleen
noodig heb, m et ons allen best toe kunnen. Alle lui
van’t com plot (het syndicaat zeggen we ook wel)
zijn gewend aan veld-arbeid. Labberton werkt nu al
v ierm aanden op ’t land en maakt sonnetten, terwijl
hij mest en kruit en ze zijn handig en redsaam, ge
neigd om hun eigen eten te koken en hun huisje in
orde te houden. In Noorwegen heb ik de practische
m ogelijkheid en tevens de heerlijke, harm onische
vrijheid van zulk een leven ondervonden en ik heb
hier m eer hulpbronnen  en m eer geld om mee te
beginnen dan de Noorsche predikant.

En het zal alles m ooier zijn. Onze huisjes worden
óf boerenhuizen óf houten  hutten, en altijd hon
derdm aal m ooier dan die nare villa’s o f stadshui
zen. Onze architect is de b roer van Bauer, Willem

Bauer, die ik pas van een ziekte genezen heb, en die
vol geestdrift is voor 't plan en veel talent heeft.

’t Beroerde is nu, om genoeg grond uit de han
den van die kooplui en duitendieven te krijgen, ze
willen er alles van halen wat er van te halen is. Hun
illusie is altijd “bouw-terrein”, waardoor de grond
van 300 tot 30 000 gulden per bunder stijgen kan.
En ik wil in Bussum blijven, m idden in de “be
schaafde” wereld.

Je  begrijpt dat bij deze kwestie de gedachte aan
jo u  mij niet verlaat. Je  zou zeker graag m eedoen, en
het zou je  m oeielijkheid om hier te kunnen be
staan, veel verm inderen. Ik denk ook al, waar jouw
huisje zou m oeten staan. Maar de zaak is zoo, dat
wie niet zelf wat geld aanbrengt, wachten m oet tot
ik geld overhoud. En licht zijn daar een of twee ja-
ren m ee gemoeid.

Nu vriend, schrijf aan niem and over deze zaak,
dat ze er geen malle drukte over maken, -  en wees
gegroet van je

F. van Eeden.
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A p p e n d ix  2
D e v o lled ig e  tekst van h e t  Waldendagboek 15 m a a rt  1900 lu id t:

Het is mijn voornem en over een jaar vier, vijf, als al
les goed gewend en bevestigd is, een vennootschap
te vormen, m et rechtspersoonlijkheid. Hoofdbegin
sel dat alle leden op den gemeenschappelijken
grond m oeten wonen en werken. De grond m oet
op naam  van de vennootschap komen. De gebouw
de eigendom m en worden in erfelijk bruikleen ge
geven. Er mag niets worden verhuurd, verpacht,
verhypothekeerd worden, en geen grond o f woning
in bruikleen of erfelijk bruikleen gegeven /o n d er
algem een goedvinden. Het bruikleen mag worden
overgedaan, m aar alleen aan leden, o f aan wie lid
wordt bij de transactie. Metterwoon verlaten betee-
kent verval van lidmaatschap en verlies van eigen
dom srechten. Leden worden aangenom en zoover
de ruim te gedoogt. Ze hebben geen andere ver
plichtingen dan in geval van nood voor de gem een
schap m et geld en arbeid bij te springen. Ze mogen
leven en werk en geld verdienen precies zooals ze
wenschen.

De vennootschap zelf heeft een centraal gebouw,
en een stel vaste werkers in dienst, die ook leden
m oeten zijn. Bovendien kan ze gebruik m aken van
den arbeid de r leden, tegen vergoeding, en ingeval
van nood van arbeid van buiten. De vaste werkers
mogen ook voor de leden werken, tegen vergoe
ding aan de centrale kas. De vaste werkers worden
door de vennootschap gevoed en gehuisvest en be
zoldigd.

De opbrengst van den grond -behalve de kleine
aan de leden in bruikleen gegeven stukken- wordt
tegen den laagst mogelijken prijs, alleen voor de le
den verkrijgbaar gesteld. Alleen wat te veel is tegen
m arktprijs verkocht.

Uit de centrale kas mogen geen dividenden of
winsten in welke vorm ook worden uitgekeerd. Het
geld mag evenmin tegen rente worden uitgeleend.
H et mag alleen worden gebezigd voor uitgaven ten
algem eenen nutte, voor de bezoldiging de r vaste
werkers, het onderhoud van het centraal gebouw en
het centraal bedrijf, voor de ondersteuning van be-
hoeftigen, ouden en gebrekkigen, en wat er te veel
kom t voor aankoop van grond, uitbreiding, of vor
m ing van nieuwe vestigingen, eindelijk to t reserve
of weerstandskas. Aansluiting m et nieuwe vestigin
gen is alleen geoorloofd wanneer die op dezelfde
reglem enten steunen. Echter mag elke vestiging
een eigen huishoudelijk reglem ent hebben, en fi-
nantieele zelfstandigheid.

Ieder m eerderjarig lid is stem hebbend. Vereisch-
te tot lidmaatscap alleen: domicilie op den gem een

schappelijken grond, onderw erping aan de statu
ten, en goedkeuring van de overige leden.
De toeleg m oet zijn -en wordt dit om econom ische
redenen van zelf- zooveel mogelijk voor eigen be
hoeften te produceeren.

Het spreekt van zelf dat m en om gewoon lid te
worden, zonder vaste werker te zijn, ó f een stuk
grond aan de vennootschap m oet toevoegen waar
op men woont, ó f een stuk in bruikleen krijgen te
gen een bepaalde som om daarop een huis te bou
wen, o f een huis in bruikleen koopen van de ven
nootschap. Er m oet een grens worden bepaald aan
de grootte en het aantal bewoners van een vestiging
(b.v. 100 H.A. m et 100 leden). Maar de vennoot
schap kan zich onbeperkt uitbreiden door nieuwe
vestigingen.

De vaste werkers kunnen als zoodanig ontslagen
worden evenals ieder bezoldigd arbeider. Maar dan,
als ze kunnen, als gewone leden blijven (als ze een
woning ktinen betalen). De gewone leden kunnen
alleen om zeer gewichtige redenen (aanhoudend
wangedrag) van de vestiging worden verwijderd,
m et algem eene stemm en.

Als een vaste werker door ’t centrale bestuur ont
slagen wordt, kan hij een beroep doen op de leden
die m et m eerderheid van stemm en m oeten beslis
sen in ’t geschil tusschen hem  en ’t bestuur.

Bij kwesties m oet een scheidsgerecht w orden be
noem d door de m eerderheid waaraan elk lid zich
on voorwaardelijk zal onderw erpen.

A ppendix 2 is h ier afgedrukt om gelegd te kun
nen worden naast het onbekende stuk, nummer
251 Frederik van Eeden Museum, dat in het kader
van ‘100 Jaa r W alden’ boven water kwam.

Dank gaat uit naar het Frederik van Eeden-Ge-
nootschap, dat toestem m ing voor publicatie gaf
en naar de beheerder van de Frederik van Eeden-
collectie, Jos Biemans, die behulpzaam  was bij de
ontcijfering van enkele moeilijk leesbare passa
ges.
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A p p e n d ix  3
Schema voor een Genootschap van vrije werkers

(n u m m e r  251 F re d e rik  van E e d e n  M useu m )

Schema voor een Genootschap van vrije werkers
tot het stichten eener socialistische productie-wijze.
Zinspreuk: m erce non m ercede (om goed, niet om
loon).

Het doel van het Genootschap is het stichten eener
nieuwe wijze van voortbrenging, waarbij de produc
tiem iddelen gem een eigendom  zijn, en de produc
ten verdeeld worden naar elks behoefte, niet naar
willekeur van enkele m achthebbenden.

Dit is reeds in onze kapitalistisch ingerichte maat
schappij tot zekere hoogte te bereiken, door de sa
m enwerking diergenen die afstand willen doen van
het verlangen naar kapitalistische m acht (vermo
gen), en die geneigd zijn le  te arbeiden voor elkan
ders belang m et al hun capaciteit, zoowel physiek
als intellectueel, 2e tijdelijk hun behoeften te be
perken tot dien graad van soberheid en eenvoud,
die noodzakelijk zal blijken.
[p.2] Er m oet gezocht worden naar de kleinst mo
gelijke kern. Dus een econom isch verband, een
kring, waarin zoo weinig mogelijk personen zooveel
mogelijk hun behoeften bevredigd vinden door
eigen onderlinge arbeid op eigen bodem. Dan is de
productie-kern gevonden. Er zullen er zijn verschil
lend in grootte, naarm ate er m eerder behoeften en
m inder capaciteiten der bewoners zijn zullen ze
grooter zijn.

Er m oet gezocht worden naar het m inim um  van
rente, benoodigd voor zaken die niet kunnen ge
produceerd  worden.

De kernen m oeten zich onderling volgens vaste
overeenkomst verbinden, m aar zich elk niet te zeer
uitbreiden. Want bij een te groote uitgebreidheid
zou een vrije, zelfstandige organisatie onm ogelijk
worden. Men zou dan een bestuur m oeten invoe
ren, met autoriteit. Daarmee vervalt het familie-ach-
tige van ’t verband. Alleen personen die leven als
een gezin, dus in een betrekkelijk kleinen kring,
kunnen zonder reglem enten georganiseerd wor
den.

De grond hoort aan wie er op wonen, de huizen
aan wie er in wonen, de werktuigen aan wie ze ge
bruiken. Met het ophouden van 't gebruik (hierbij
een vasten termijn te stellen) vervalt alle eigen
dom srecht. Ieder blijft vrij om heen te gaan, m aar
verbeurt zijn [p.3] recht daarm ee. Het roerend
goed (geld) blijft ieders eigen.

Er m oet (in onze tijd nl.) een vertegenwoordiger
zijn van de kolonie, voor de wet. H et onroerend
goed staat gemakshalve op zijn naam. Hij beschikt

bij testament, dat de bewoners niet kunnen worden
uitgezet, en laat het goed na aan een opvolger, die
door de bewoners wordt gekozen. Dit is alleen voor
de wet.

Van den grond, o f wat zij direct o f indirect (vee)
opbrengt mag niets worden verkocht.

Er mag ook niets worden verkocht, verpacht, ver
huurd , beleend, verhypotheceerd van den gemeen-
en eigendom .

Er worden geen reglem enten gemaakt eer het
absoluut noodzakelijk blijkt. Hoe de opbrengst ver
deeld zal worden, hoe m en zal bijdragen voor ge
meenschappelijke aankoopen, dit alles wordt zoo
lang mogelijk in onderling overleg gevonden, even
als in een gezin. De band m oet blijven die eener fa
milie: Daarom de beperking van grond en perso
nen.

Tusschen de kernen onderling m oeten vaste over
eenkom sten gemaakt worden. Maar alleen dan als
het noodig blijkt, en alleen wanneer de beide kolo
nies op dezelfde principes gebaseerd zijn. Er mag
geen ruilhandel ontstaan m et kapitalistische corpo
raties.

Toetreding van nieuwe leden m oet alleen uit
econom ische noodzaak geschieden en m et goed
vinden van alle volwassen deelnem ers.

[p.4] Tot lid worden eener kolonie is vereischt
le  instem m ing m et de genoem de anti-kapitalisti-

sche beginselen
2e toestem ming de r leden
3e verblijf gedurende een bepaalden tijd in een ko

lonie (een jaar).

Het genootschappelijk bezit wordt gevormd door
vrije schenkingen. Ieder lid mag voor zich behou
den wat hij aan goed of kapitaal bezit. Eenmaal ge
schonken wordt het onvervreemdbaar. Alles wat op
een kolonie door genootschappelijke m iddelen
wordt voortgebracht is daardoor genootschapsei-
gendom , en onverkoopbaar en onvervreemdbaar.

Vrijheid wordt ook gelaten aan elke kolonie om
hulp te zoeken van niet-leden, al of niet tegen be
taling en om gasten te herbergen.

Wie echter eenm aal lid wordt verbindt zich daar
door geen m eer aan te nem en bij vaste overeen
komst, van zijn m edeleden.

[p.5] Men kan het lidm aatschap verliezen
le  door de gesamenlijke wensch van de m eerder

heid der volwassen leden eener kolonie
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Ontwerp voor een embleem en de eerste
bladzijde van het handschrift: Schema
voor een Genootschap van vrije wer
kers. Afkomstig uit het Frederik van Ee-
den-archief ondergebracht in de Uni-
versiteits Bibliotheek te Amsterdam.
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2e door afwijking van de genootschappelijke begin
selen (mits sam engaand met 1)

3e door afwezigheid gedurende een bepaalden tijd
(een jaar) van een kolonie.

H et vervallen lid kan echter terstond weder aange
nom en worden.

Ieder m eerderjarige kan lid worden. Er zijn geen
beperkingen. Ook hulpbehoevenden en gebrekki-
gen kunnen opgenom en worden, wanneer de le
den eener kolonie dat wenschen. Kinderen in een
kolonie opgevoed, worden lid bij hun m eerderjarig
heid, tenzij ze het niet wenschen of er voor hen
geen plaats m eer is.

Het aantal leden eener kolonie mag niet m eer
dan 50 [doorgehaald] bedragen. Het aantal kolo
nies is onbegrensd.

Kinderen die geboren worden nadat een kolonie
overbevolkt is m oeten bij hun [p.6] m eerderjarig
heid o f eerder vertrekken, hetzij naar een andere
kolonie, hetzij in de kapitalistische maatschappij.

De kolonie neem t nieuwe leden aan zoolang haar
voortbrengselen die kunnen onderhouden, o f de
industrieele o f oeconom ische arbeid der nieuwelin
gen de capaciteit der kolonie vergroot.

(Kan een kolonie b.v. juist bestaan m et 20 leden,
die noodig hebben ƒ200 rente per hoofd, en is er
een nieuw lid dat b.v. kan schoenm aken, dan zal het
rente-bedrag benoodigd per hoofd verm inderen
om dat de leden hun schoenen in de kolonie kun
nen laten maken, en kan dan van het kapitaal wor
den afgenom en tot uitbreiding of nieuwe ontgin
ning van den grond, en zoodoende wordt er plaats
gemaakt voor het 21ste lid, m aar natuurlijk alleen
wanneer de leden de m edewerking van het nieuwe
lid nuttig  o f wenschelijk achten).

Het is de toeleg van elke kolonie overproductie te
vermijden, door doelm atige ver- [p.7] deeling van
uitzaai en bereiding, zoodat niet m eer dan het
noodige wordt bereid. Ontstaat e r toch overproduc
tie dan mag die wel m et andere kolonies worden ge
ruild, o f aan niet-leden worden geschonken, o f in
nood verkocht.

Elk lid m oet het handeldrijven in levensbehoef
ten als anti-sociaal en slecht leeren beschouwen.

Het genootschappelijk ruilverkeer is dus [p.8]
verpacht, noch verhypotheceerd, en dat het niet
door erving kan worden vervreemd.

Bovendien m oet er een zeker kapitaal zijn, in vol
len eigendom , strekkende om te voorzien in wat
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vooreerst n iet genootschappelijk kan worden ge
produceerd. Dit kapitaal m oet steeds zoo klein mo
gelijk zijn, niet grooter dan strikt noodig is voor de
dringendste behoefte. W ordt het grooter dan m oet
het worden om gezet in productie-m iddelen, in
grond en materiaal.

Als regels gelden dus: Leen of beleen nooit. Trek zoo
min mogelijk rente, produceer zoveel mogelijk zelf

Ter onttrekking aan het ruilverkeer geldt de re
gel: koop zoomin mogelijk, verkoop alleen in nood en al
leen het overtollige, produceer niet voor den ver
koop.

De groepen of kolonies vormen de eenheden  in
het verband.

Tot een goede organisatie is noodig [p.9] dat
deze groepen zoo klein mogelijk zijn en zoo zelf
standig mogelijk. Op die wijze ontstaat het lenigste
en sterkste geheel, als een weefsel van tegelijk de
fijnste en de sterkste draden.

Er m oet een vaste verhouding gevonden worden
tusschen de uitgebreidheid en de zelfstandigheid
van elke kolonie.

Een te kleine kolonie zou niet voldoende in
eigen behoeften kunnen voorzien. Dit hangt af van
de veelzijdige capaciteiten der leden en de vrucht
baarheid van den grond.

Een te groote kolonie zou te moeielijk goed ge
organiseerd kunnen zijn. Er zou geen eenheid  zijn
en strenge autoriteit en discipline zou vereischt
worden om de samenwerking te handhaven.

Eerst wanneer m eerdere kolonies gevormd zijn,
die elk in goede harm onie en samenwerking voor
zichzelf produceeren, kunnen deze zich verbinden
tot een grooter geheel, door he t vorm en van een
genootschappelijk  bestuur, dat b e t ruilverkeer
[p.10] tusschen de groepen regelt.

H et is wenschelijk dat elke kolonie een hoofd heeft,
gekozen door alle volwassen leden. Dat hoofd
treedt in rechten op voor de kolonie.

Uit de hoofden der verschillende kolonies wordt
dan het genootschappelijk bestuur gevormd.

De organisatie m oet zooveel mogelijk vrij zijn. In
elke kolonie wordt de productie zelfstandig gere
geld.

Alleen de hoofdbeginselen, kenm erkend voor
het geheele genootschap m oeten door alle leden
van alle kolonies w orden gevolgd.

M etnam e: le  het gem ene bezitvan den grond. 2e
de gelijke aanspraak van alle p roduceerenden op het
gemeenschappelijkvoortgebrachte. 3e de onttrekking
zoover doenlijk aan het kapitalistisch ruilverkeer.

Geen kolonie mag dus in ruilverkeer treden met
andere corporaties dan genootschappelijke. Ze mag
koopen m aar niet verkoopen.

[p.11] Organisatie der productie.
De productieve eenheid (voortbrengingseenheid, pro-
ductie-kern)

Die m oet voor de maatschappij zijn wat de cel is
voor het organisme (of de nucleus, celkern).

Vroeger vormde het gezin die eenheid, dit is nu
vervallen, om dat er geen productie is door het ge
zin, en het gezin niet de minste zelfstandigheid
m eer bezit. H et heeft geen bestaansreden, behalve
het toeval van geboorte en een zekere affectie. De
banden die het sam enhouden hebben niets met de
levenscondities te maken. Het is geen samenleven,
het is samen verteren, m eer niet. H et winnen of
produceren  geschiedt verspreid buiten het gezin.

De productie heeft geen organisatie op ’t oogen-
blik. Ze gaat lukraak. De producent is slaaf van den
grondeigenaar en kapitalist. Het bestier der pro
ductie berust bij enkelen, die niet samenwerken,
maar elkaar moedwillig en met alle inspanning tegenwer
ken. De staat organiseert de productie evenmin.

Tot een redelijke organisatie is vooreerst noodig
h e t vormen van een oeconom isch molecuul, o f pro
ductieve kern, de voortbrengingseenheid. Evenals
in de krijgskunde de organisatie berust op de tacti
sche eenheid (peloton, sectie, bataillon en regim ent),
[p. 12] Deze voortbrengings-kern of productieve
eenheid is een kring van personen levend op een
terrein van zekere uitgestrektheid, die voor zoover
mogelijk hun eigen levensbehoeften gesamenlijk
voortbrengen uit den door hun bewoonden bo
dem.

Dus een gezin, gevormd door personen wier ca
paciteiten gesamenlijk toereikend zijn voor de een
voudigste levensvoorwaarden, niet bijeengebracht
en gehouden door ’t toeval, m aar door keuze en
overleg.

De grootte van den kring wordt bepaald door de
veelzijdigheid der bewoners. Een zeer bekwaam
m ensch in een vruchtbaar land kan in alles alleen
voorzien met enkele gegevens (Robinson Crusoe).

In onze maatschappij bestaat een gem iddelde
van veelzijdigheid. Daaraan zal beantwoorden de
gem iddelde grootte der productie-kernen.

Vermoedelijk tusschen 10 en 20 personen.
Daarvan zal weer afhangen de grootte van het

benoodigde terrein. De vruchtbaarheid is. door
onze theoretische en technische wetenschap, on
dergeschikt, bijna elk land is vruchtbaar te maken.

De kernen zijn zelfstandig, zoo nodig. Ze kun
nen zich verbinden to t grootere eenheden. Door de
mate van hun wijdere onderlinge verbinding wordt
bepaald de mate van com fort en gemak die zij kun
nen bereiken.
[p.13] Is een zeker evenwicht gevonden, waarbij
een minim um  van kapitaalrente als toeslag stabiel
blijft, terwijl de kolonie desnoods ook zonder die
toeslag zou kunnen bestaan (door eenig m eer ont-
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beering) dan wordt de kolonie niet m eer uitgebreid
door toetreding van buitenaf.

Vergroot zich het aantal leden door geboorte,
dan wordt m et onderling overleg een m om ent be
paald waarop verdere vergrooting van het produc
tief verband wordt onwenschelijk verklaard. Van dat
m om ent m oet ieder niet hulpbehoevende die een
zekeren leeftijd (18 jaar) bereikt heeft, het verband
verlaten, totdat er weder plaats openkomt.

Tegenover kinderen, ouden, zieken, gasten han
delt men natuurlijk als in ieder wellevend gezin. De
verdeeling van den arbeid geschiedt met onderling
overleg. Maar m en verkoopt onderling elkanders
arbeid niet, geen der deelnem ers dient den ander
om loon. Dit is geen verbod, m aar een beginsel, om
dat men de gevaren van het loonsysteem heeft ge
zien.

Ieder is in zijn eigen woning en b innen een zeke
ren om trek daarom heen volkomen vrij (m et be
planting enz.). Er zijn dus op het gem eenschappe
lijk terrein nog kleine persoonlijke stukken.

[p.14] Ieder kolonie kan een eigen genootschappe
lijk kapitaal vorm en, beheerd  door een gekozen
penningm eester (niet het hoofd noch een van zijn
gezin).

Ontstaat er later onderlinge organisatie de r ver
schillende kolonies, dan kan er een algem een kapi
taal worden gevormd, beheerd door het algemeen
bestuur.

Doch deze kapitalen m oeten steeds worden be
schouwd als noodzakelijk kwaad, noodig om te mid
den der kapitalistische m acht staande te blijven.
H et streven blijft steeds ze te verkleinen en om te
zetten in productiem iddelen en wat daaraan annex
is.

N o ten

1. Jan Fontijn, Tweespalt, Het leven van Frederik van Eeden tot
1901 (1990), p. 406. De Van Eeden-biografie is thans
voltooid, deel 2 Trots verbrijzeld volgde in 1996.

2. In: Acht over Gorter, 1978, p. 41.
3. National Geographic Vol. 159, no.3, maart 1981, geeft

een uitgebreid artikel In the tracks ofThoreau.
4. Betsy van Hoogstraten-van Hoytema (1849-1939) zou

onder de naam Ellen Van Eedens Muze worden, directe
inspiratiebron voor een aantal boeken: de dichtbundel
Ellen (1891), de roman Johannes Viator (1892), het dra
ma Lioba (1897) en de roman Van de koele meren des doods
(1900), waarin zij model stond voor Hedwig. Zie verder
Fontijn deel 1. hoofdstuk 15 De relatie met Betsy van Hoog
straten. In 1907 gaf Eflisabeth of Ellen] Fragmenten eener
hriefiuisseling uit de jaren 1889-1899 uit met toestemming
van de schrijver. In januari 1901 hadden Van Eeden en
zij het grootste gedeelte brieven verbrand.

5. Ziejos de Ley, MEDEDELINGEN XL Frederik van Eeden-
Genootschap, december 1996, p.29-34.

6. H. Broekman, effectenhandelaar, woonde op Klein
Cruysbergen (dat Van Eeden in november 1898 voor zijn
moeder kocht). Hij bezat het stuk grond tussen ooste
lijk en westelijk Walden, waardoor jaren lang de nodige
ruzies ontstonden. De kolonisten mochten daar niet
komen: Broekman dreigt de overgang te versperren (Walden-
dagboek 20-6-1899). Op 6 mei 1900 is er weer ruzie met
Broekman, die de voerweg afsluit en erkend heeft dat het is om
ons te plagen. Deze weg leidde naar de renbaan. Broek
man was de allerwegen bekende bevorderaar der Bussumse
wedrennen (J.D.C. van Dokkum, Het Gooi p. 155).

7. Van de koele meren des doods werd geheel in de hut ge
schreven, zodat het ontstaan ervan tot 2-11-1900: eergis-
teren boek af op de voet gevolgd kan worden (bv. op 24
oktober 1898 schreef hij aan hoofdstuk VI. Maart 1899
begon hij aan hoofdstuk VII). In augustus 1899 maakte
hij de roman in schets af. Op 19 mei 1900 schreef bij
aan hoofdstuk XV en bracht die week de eerste IX naar de
drukker. Op 31 oktober was het manuscript klaar en de
volgende dag al bracht hij de rest naar de drukker.

Betsy en Martha stonden september 1900 bepaald
niet te juichen over publicatie. Toen was juist hoofdstuk
XXI voltooid, waarin de liefde tussen Hedwig en Ritsert
(waarvoor de relatie Betsy-Frederik model had gestaan)
het dramatisch hoogtepunt naderde.

De ontvangst van het boek was lauw, de reacties te
leurstellend (gemengd tot ronduit negatief). De psy
chiater H.G.. Rümke analyseerde in 1964 de persoon
van Hedwig en komt tot de conclusie dat Van Eeden
een groot psychiater is.

8. Jan Langelaar (1864-1947), landbouwer/boer. Had zes
kinderen en bewoonde een apart huisje in de Westhoek
van Walden. Kwam in oktober 1898 en vertrok eind
1901 met zijn gezin van Walden. In 1942 vierde hij zijn
50-jarige bruiloft op het boerderijtje bij de molen in De
Eng waar hij al 35 jaar woonde. Zijn oudste zoon Dirk
hielp met acht jaar ook al mee met de groentekar en
doet als ‘oud-Bussummer’ zijn verhaal aan een journa
list, die hem in De Godelinde opzoekt [Zie: Documenta
tie Historische Kring BussumJ.

9. ‘De goede en gegoede burgerij verwachtte natuurlijk
van de bekende specialist Van Eeden menige leerzame
en nuttige wenk over... hun digestie, of hoogstens over
hun ziel. Zij kregen echter de hoofdzaak van 't artikel
“Werk en brood” (De Gids, febr. ’97) te slikken’, aldus
G. Kalff Jr., Frederik van Eeden, psychologie van den Tachti
ger (1927), p. 185. Braakensiek tekende voor De Amster
dammer de prent waarop Van Eeden een drankje in
schenkt voor de verschrikte oude juff rouw ’t Nut onder
de woorden blijf innemen. Het boek van Kalff geeft ook
een overzicht (met vermelding van bronnen) van de in
1904 opgerichte verbruikscoöperatie De Eendracht.

10. H.A.J. Ipenburg (geb. 1864) met vrouw en zeven kinde
ren blijkt niet zo’n goede keuze. Begin mei neemt hij,
evenals De Veer, zijn intrek in Cruysbergen. Het is druk
en opgewekt. Gister was 't een vrolijke dag. Ieder was zo bedrij
vig en er heerste een zo vrolijke stemming [... J. Het schijnt of de
bedrijvigheid de zwaarmoed overal verjaagt (3 mei). Maar
begin juli is er al sprake van dat hij weggaat. Twintig
augustus: Op Walden gaat het vrij goed. Alleen op Cruysber
gen is het nog een rommel door al die kinderen en de armoede.
Dat zal wel bijkomen, maar de Veer en de Ipenburgs moeten
weg. Het spijt mij van de Iepen, maar het kan niet anders.

11. Jan A. van den Broek is de zoon van G.J.H. van den
Broek met wie Van Eeden in 1897 discussieerde over de
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Rijkshoeven. Hij bezat in 1902 een kwekerij in Ouddorp.
Vertoefde in 1904 korte tijd op Walden, ging naar de
Verenigde Staten, waar hij in Kansas City lector werd.

12. Truida Everts (1873-1952) was wees. Tenger en zwak
van gezondheid was ze niet geschikt voor het zware
werk. Ze assisteerde de wasvrouwen en distribueerde
benodigdheden onder de kolonisten. Ze verdween zelfs
een tijdje (Van Eeden schreef op 29-11-1900 een “har
de” brief), maar kwam terug. Ze zong niet onverdiens
telijk en had het niet gemakkelijk op Walden om
de(ze) voorkeurspositie (van toeven in De Lelie /  musi
ceren met Martha). In 1907 werd ze Van Eedens tweede
vrouw.

13. MEDEDELINGEN VII Frederik van Eeden-Genootschap,
november 1940.

14. Rudolf Mauve (1878-1965), zoon van de schilder Anton
Mauve. Studeerde in Delft voor architect en trouwde
met Mar)7 van Hoogstraten. Zij vertrok op 13 februari
1901. Op die dag schreef Van Eeden in zijn Dagboek: ik
voorzie een droevig leven voor haar, met den vagen, gedegene
reerden man.

15. Sytze Martens de Haan (geb. 1862) werkte als timmer
man bij de Maatschappij De Veluwe en was lid van het
Comité voor Libertair Onderwijs in 1899. Hij was ge
trouwd met Geeske Veenstra, die mee ging werken in
de huishouding op '/ grole Huis. Ze kregen op Walden
hun vijfde kind. De Haan timmerde en was kippenfok-
ker tot midden 1904. Hij begon een eigen kippenfarm
tegenover De Lelie en hield later ook pension.

16. Jos de Ley Walden in droom en daad p.98 meldt n.a.v. dit
voornemen het bestaan van een ongedateerde kladnoti-
tie [van twee kantjes] van een reglement. In het kader
van het Walden-project kwam inventarisnummer 251
Frederik van Eeden-Museum boven water: Schema voor
een Genootschap van vrije werkers tot het stichten ee-
ner socialistische productie-wijze. Zinspreuk: merce
non mercede (om goed, niet om loon). Curieus is de
vermelding op pagina 3: Er worden geen reglementen ge
maakt eer het absoluut noodzakelijk blijkt. Hoe de opbrengst
verdeeld zal worden, hoe men zal bijdragen voor gemeenschap
pelijke aankoopen, dit alles wordt zoolang mogelijk in onder
ling overleg gevonden, evenals in een gezin.

Met dank aan José van ‘t Rood van de Stichting Artes,
die mij op de vondst (ongedateerd, maar de Walden-
deskundigen blijkbaar ontgaan) attendeerde. Zie ap
pendix 3.

Het stuk is wellicht ook in 1900 te dateren. Vanwege
de nadruk die op kolonies [mv.] gelegd wordt, denk ik
aan de lezingen Binnenlandse kolonisatie die Van Eeden
op 19/20 november 1900 begon te geven. Het is in elk
geval van toepassing op Walden.

In Recht of macht, de rede van 9-12-1898, merkt hij
overigens al op, dat voor het stichten van Walden een
genootschap nodig zal zijn met bestuur en reglement
ten einde wettig recht te hebben op gemeenschappelijk
grondbezit [Walden in droom en daad p.50].

17. De Prins van 8-5-1903 geeft een overzicht van de opzet
der kolonie. Zie verder: Maria W.J.L. Boersen, De Kolo
nie van de I.B. te Blaricum (Historische Kring Blaricum
1987) + TVEJrg. 3 nr. 2, mei 1985, p. 80-99: De Kolonie te
Blaricum.

18. Frans Meyer kwam medio september 1900. Hij organi
seerde de landbouw en hield zich bezig met de bijen
teelt (de bijenstal was september 1899 gemaakt). Hij
kweekte in een kas (de toen nog onbekende) tomaten

en ging deze zelf in Bussum verkopen. Ook experimen
teerde hij met het kweken van een plant waarvan de
wortels aardappelen waren en de vruchten tomaten.
Hij aardde niet op Walden. Op 2-10-1901 vertrok hij:
Meyer gaat weg, dat was een angstige zondag, maar nu voel ik
dat het goed is. Alle hanghoofdigheid en zwaargeestigheid gaat
er nu uit. Later bereisde hij te voet de binnenlanden van
Azië, Tibet en China, op zoek naar planten, de bescha
ving ontvluchtend, zoals we weten uit de necrologie die
Van Eeden in De A msterdammer 17-8-1918 schreef.

19. Hij is een man met zonder twijfel sterk karakter en grote ener
gie. Hij leeft als een asceet en werkt het hardst van ons alle
maal. Ik begrijp hem niet. Is hij een zot, een door het leven ver
bijsterde? Of is er' althans iets in hem van de iuijze, de wereld-
overwinnaar en verbeteraar waarvoor hij zich uitgeeft? Hij is
eerbiedwaardig en belachelijk, sympathiek en terugstotend tege
lijk. Hij is vol tegenstrijdigheid, fanatiek-principieel, daardoor
bekrompen heerszuchtig, despotisch; maar ook weer toegevend,
schuw en weifelend. Ik krijg de indruk alsof hij niet goed weet
wat hij eigenlijk bedoelt (p.35 17e dr.).

De stichting der kolonie geschiedde als volgt: Olthoff is be
gonnen met in de blokhut, waarin hij ook nu nog xooont, te
kluizenaren. Hoe hij daartoe kwam weet ik niet. Wereldmoe-
heid, verlangen naar eenzaamheid? Ten dele zeker, maar ik
houd het er voor dat hij het meest door een zucht tot heiligen
imitatie gedreven werd (p.34).

Ook komt er een zelfmoordgeval in het boek voor
(vgl. Dirk van der Woude december 1899).

De moeder van Van Eeden was boos om het werk van
Van Suchtelen, dat ze op mij toepasselijk vond [...]. Ik neem
het Van Suchtelen kwalijk dat hij door gebrekkig inzicht mij en
mijn iverk niet begreep, dat hij er zijn eigen subjectieve gevoe
lens in legde, en mij daardoor meer tegenwerkte dan hielp
(Dagboek 7-6-1906).

De sierkunstenaar G. Brender a Brandis ontwierp ti
telblad en vignetten van het boek. Hij verzorgde van
november 1899 tot februari 1900 het vee op Walden
(waarvoor hij op 24 januari 1900 geheel en al ongeschikt is
bevonden, slordig en grillig). Quia Absurdum beleefde in to
taal 17 drukken. Vanaf de derde druk verscheen het bij
de Wereldbibliotheek (5e dr. 1925, 10e dr. 1932, 15e dr.
1938 en 16e dr. 1949). De zeventiende druk (1953) is
van Nijgh 8c Van Ditmar.

Van Suchtelen (1878-1949, gepromoveerd in de
staatswetenschappen) werd de eerste voorzitter (en la
ter ere-voorzitter) van het in november 1934 opgerich
te Frederik van Eeden-Genootschap, dat op geregelde tijden
de MEDEDELINGEN uitgeeft.

20. Hendrik Jan van Steenis (1862-1939), onderwijzer.
Bracht zomer 1900 met zijn verloofde (ook onderwijze
res; ze trouwden 17-1-1901) een bezoek aan Walden en
wilde graag opgenomen worden. Hij stelde een proef
tijd van twee maanden voor. Bleef ongeveer een jaar.
Werkte in de bakkerij en deed een tijdje de administra
tie. In december 1900 zijn er klachten dat de Van Stee-
nissen de baas wilden spelen. De kwestie was dat zij als on
derwijzer onder de vele kinderen op het Grote Huis
enige orde op zaken trachtten te stellen. Dit bracht hen
in conflict met (het grote gezin van) De Haan. In juni
1901 vertrokken ze. Van Steenis had een functie als
boekhouder in Utrecht aangenomen. Zie verder J.M.
Welcker, Heren en arbeiders deel 2 II over H.J. van Steenis
(p. 455-485).

21. Nanne S. de Boer (geb. 1866, landbouwer, mede-op-
richter van G.G.B./secretaris van het hoofdbestuur)
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was een grote aanwinst. Dagboek 30-3-1902: Op Walden
gaal nu alles voorspoedig en voor mij zoveel gemakkelijker.
Door De Koe en De Boer. In februari 1902 was de boek
houding op Walden verdeeld tussen De Boer en De
Koe. In deze zomer bouwde hij met De Haan de nieuwe
grote oven (de bakkerij gaat leveren aan de Amster
damse coöperatie). Ook houdt hij dan een toespraak
voor de besloten kring van Walden. Hij vreest dat de com
munistische organisatie niet zal slagen. De Boer was lijdende
aan onrust, zwaarmoedigheid en zenuwachtigheid, hetgeen on
gunstig  op de zaak en de anderen werkte, noteert Van Ee-
den. De Boer kreeg in 1902 de kans om zijn ideeën (be
tere organisatie en goede werkers) in de dochterkolo-
nie in de Horstermeer gestalte te geven.

22. A. de Koe (1866-1940), predikant in Nieuwveen en Den
Helder, medeoprichter van de Internationale Broeder
schap in Blaricum. Verbleef in 1901 negen maanden in
de Blaricumse kolonie. Hij was tevens een der oprich
ters van G.G.B. De Koe kwam met zijn vrouw (in 1899 al
patiënte van Van Eeden) op 25 januari 1902. Hij liet als
geschenk aan de Kolonie naar ontwerp van Bauer een
huis bouwen [oorspronkelijk voor Blaricum bestemd]
aan de Franse Kampweg nr.2. I Iet bestaat in verbouwde
toestand nog steeds. Toen hij zich in februari 1903 er
niet mee kon verenigen, dat de boomkweker Hoekstra
door Van Eeden werd aangenomen, vertrok hij. Daarbij
kwam, dat hij was overgelopen naar de SDAP. Van 1907-
1929 was hij directeur van Ons H uis in Rotterdam.

23. J. van Hettinga Tromp (geb. 1878) was oorspronkelijk
ingenieur bij Staatsspoor. In november staal hij bij het
overzicht ‘afdelingen’ voor de boek- en kashouding en
als verantwoordelijke voor ooft en bomen. Januari 1903
deelt hij mede, dat het totaal der inventaris a an wijst f2 6 .0 0 0
zonder grond en schuttingen en vruchtbomen. Deze werden op
1 fan . 1901 samen geschat op f3 1 0 8 .5 0  de grond, en
ƒ1138.50  de vruchtbomen. Schat men nu  de schuttingen op
f1 2 5  en de vermeerdering der waarde van grond en vruchtbo
men op f1 2 8 , dan wordt het totaal actief kapitaal f3 0 .5 0 0 .
Het totaal actief kapitaal was op 1 Jan. 1901 f 21238.38
[ƒ9000,- hoger dan twee jaar ervoor, waarover Van Ee
den in De Pionier 31-1-1903 zeer te spreken is]. In maart
1903 vertrekt Tromp (krijgt teruggave van ƒ700, een ge
deelte van de door hem gestorte som, te betalen in we
kelijks een bedrag van ƒ9), in een tijd van heftige be
roering op Walden, ‘kwestie Hoekstra’ (Dagboek 25-2-
1903). Ook Tromp sloot zich aan bij de SDAP, werd la
ter directeur van het Gemeentelijk Amsterdams Ar
beidsbureau en daarna juridisch adviseur van het Neder
lands Octrooibureau in Den Haag. In MEDEDEIJNGEN
III Frederik van Eeden-Genootschap, april 1937, geeft
hij in het artikel Van Eeden en ‘Walden’ algemene ge
zichtspunten inzake eigendom (srecht), arbeidsrege
ling, organisatievorm en oorzaken van de ondergang
(tuinbouwgroep, geen vaklui en de ‘spaaronderne-
ming’ De Eendracht na de mislukte spoorwegstaking van
april 1903).

24. Het Haagse Kookboek (1964, p.502) geeft het recept van
dit beschuitachtig gebak (waarmee bakker Enzlin van
de Blaricumse kolonie furore maakte en dat door Wal
den gekopieerd werd): 50‘g boter, 5 g basterdsuiker, 3 g
zout, 5 g bakpoeder, 200 g ongebuild meel, wat water.
De boter roeren met de gezeefde suiker en zout. Het
bakpoeder door het meel mengen en alles door elkaar
kneden met zoveel water, dat een stevig deeg gevormd
wordt. Het deeg uitrollen tot een vierkante lap en er

vierkante koeken van snijden of er met een uitsteek
vormpje ronde koeken van steken. I let deeg op een be
boterde plaat leggen. De koekjes gaar en lichtbruin
bakken bij 160 graden. Baktijd ca. halfuur. Zonodig de
sportbeschuit nog verder droog laten worden. Zij moe
ten, koud geworden, door en door bros zijn. Met dank
aan Jos de Ley, die mij aan het recept hielp.

25. Gedresseerde biggen slaat op het verhaal van Henriëtte
Hendrix. Deze journaliste van De Telegraaf bracht sep
tember 1900 een week in Blaricum door, en bezocht
ook Walden, waarVan Eeden de varkens hypnotiseerde
(wat hij ontkende). We wandelden langs het varkenshok, u,
'Erui Luitjes en ik (u kun t haar vragen o f z ij zich de zaak nog
herinnert), toen u zei: “Kijk'ns, nu zal ik ze hypnotiseren, dan
gaan ze liggen ”. U  streelde de nek van een der dieren, maar het
g ing  niet direct liggen, het volgende biggetje wel. Zo, en precies
zo, is de zaak gebeurd (p. 61 in: Een week in de kolonie der In 
ternationale Broederschap te Blaricum. Amsterdam 1901).
Het beeld dat ze van Blaricum geeft is niet altijd roos
kleurig (van mooie beginselen komt niets terecht).
Walden maakte meer indruk. Het wonen in hutten
sprak haar aan en de kindertjes Paul en Hans bekoor
den haar tijdens de verzorgde (vegetarische) maaltijd
met de Van Eedens. Na de maaltijd sprak Van Eeden
over werkverdeling en sociale zekerheid op Walden. Hij
deelde de afkeer van geld (Blaricum) niet.

26. Het doorgangshuis in het Gooi: De bevolking van Walden
bestaat op dit ogenblik uit 16 volwassen personen. Van dezen
gaan eerstdaags 4 vertrekken, en met inbegrip van dit viertal
zullen dan in de laatste 12 maanden 16 personen de kolonie
vaarwel gezegd hebben. Buiten dezen zijn er nog plm. 30, die
sedert de oprichting, nu haast 5 ja a r  geleden, tot de kolonie be
hoord hebben, doch daar geen begeerlijk bestaan vonden. Wan
neer men verder nagaat, dat van de 12 personen, die er eerst
daags over zullen zijn, er slechts 4 zijn, die er langer vertoeven
dan een jaar, te welen 1 ruim  een jaar, een ander omstreeks 4
ja a r  en een gehuwd paar ongeveer 3 jaar, van welke 4 niet ge
zegd kan worden, dat zij zich beschouwen als aan de kolonie
getrouwd, terwijl de andere 8 er nog slechts enkele weken zijn, -
dan heeft men een welsprekende aanwijzing omtrent de levens
vatbaarheid van het sociale gemodder des heeren Van Eeden.
Van Eeden protesteert tegen deze voorstelling op 23-5-
1903. Zie verder Fontijn II p.71

H.J. van Rijswijk en F. van Genderingen [in 1901 op
Walden] reageren 6-6-1903. Hun ingezonden stuk be
staat uit vier punten: -  Walden is geen kolonie, [...] daar ge
heel Wedden is privaat eigendom. -  Van Eeden is in zijn kleine
kringetje absoluut despoot. -  De financiële toestand is ellendig.
-  Van Eeden stond toendertijd geheel buiten de productie [...].
Het hele optreden van v. Eeden tegenover de buitenwereld is één
stuk schijn. H ij woont niet in een hut, iverkt niet op Walden,
gaat paardrijden, reisjes maken naar D uitsland, terwijl de ko
lonisten in  het zweet huns aanschijns staan te ploeteren, hij is
despotiek in  de ergste mate, gaat iedere handeling na van iede
re kolonist, liet op tijd naar bed gaan, het aanvragen van
kranten enz.

27. De spoorwegstaking betekende het einde voor de kolo
nie van Blaricum. De kolonisten waren uiteraard soli
dair: toen de Gooise tram bleef rijden, braken ze de
rails op. De lokale bevolking deed in de nacht van 13 op
14 april een aanval op de kolonie, die voor een gedeel
te in vlammen opging. De drukkerij Vrede verhuisde
naar Amersfoort, de bakkerij van Enzlin bleef bestaan.
Zie ook: A. Perdeck, De ramp van Blaricum, MEDEDE
LINGEN III FvEedengenootschap, april 1937.
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28. Emons (geb. 1872) had in januari 1903 Van Eeden ge
schreven dat hij veel waardering voor hem had en
meende in hem een broeder gevonden te hebben. Zelf
had hij zijn sociale ideeën verwoord in een boek Moder
ne Judassen (mei 1903). Hij had van 1887 tot 1894 bij de
belastingen te Den Haag gewerkt, was directeur ge
weest van een maatschappij die dag- en weekbladen ex
ploiteerde en uitgever van het tijdschrift Het Rijwiel. Hij
was een krachtige persoonlijkheid, ook sportief. Als au
tocoureur maakte hij in 1914 naam door in 13 uur en 2
minuten van Parijs naar Den Haag te rijden, vier uur
sneller dan de recordtijd.

29. De financiële situatie van Walden is nooit sterk geweest.
Na de oprichting van de vereniging Walden kwamen er
geregeld financiële overzichten in De Pionier. De bak-
kersgroep maakte het laatste half jaar van 1903 ruim
ƒ1550,-winst, de tuinderij (dure mest en dure seizoen
arbeiders) leed alleen maar verliezen. Om een prijsin
dicatie te geven: Hoekstra kreeg ƒ 12,-p.w. en Pape (ge
huwd, 6 kinderen, vrij wonen) ƒ15,- p.w. De veeteelt be
tekende niet veel meer, nu de melk uit de Horstermeer
kwam.

Ook 'het grote huis’ was in 1903 een zelfstandig on
derdeel geworden, en bracht over juli-september 1903
een batig saldo op van ƒ49,39 (De Pionier 17-10-1903).
De logiesprijzen waren (van ƒ8.- opgelopen tot) ƒ12.50
per week. De Pionier van 28 februari 1903 gaf over het
hoenderpark in de periode 11 januari tot 31 januari
een nadelig saldo van ƒ36,35. De bijenteelt was niet ver
liesgevend.

Op 12 juli 1903 had Van Eeden zijn moeder maar
weer eens om geld gevraagd, voor een hypotheek van
ƒ3000,- op land in de Horstermeer, en aan het einde
van het jaar verkocht hij een stuk (Oost-) Walden voor
ƒ6000,- Kortom: de financiën blijven het zwakke punt.

30. Cornelis Kaayk (1878-1937) begon als 12jarige te wer
ken in de cacaofabriek te Westzaan, zijn geboorteplaats.
Hij werd de eigenaar van de fabriek in Amersfoort, die
onder C.C.B. ressorteerde. Hier betrokken de cacaobe-
werkers in 1908 een leegstaand koetshuis aan de Arn-
hemseweg. De oudste dochter is nog in Bussum gebo
ren, de jongste in Amersfoort. Hun herinneringen Wal-
dense chocola werden in 1987 in MEDEDELINGEN
XXXI Frederik van Eeden-Genootschap gepubliceerd.
De jongste dochter was van 1928-1937 boekhouder op
de Amersfoortse chocoladefabriek ‘Walden’. Na de
dood van Kaayk werd de fabriek overgenomen door
een bedrijf in Nijkerk.

31. De Vrije Arbeid op Walden (1906) p. 28.
32. Fontijn II p. 109.
33. Over Methöfer, een der eerste anarchisten in Neder

land: Welcker. Heren en arbeiders deel 2 I, p. 377 -  455:
J.C.Ph.H. Methöfer 1863-1933 (met name p. 434/5
over zijn ene dag op Walden, en de glimp van vijand
schap en haat in de ogen van de bakkers).

34. In 1932 bij het dertigjarig bestaan van G.G.B. verscheen
Verbonden schakels, verzamelde opstellen uit het maand
blad der vereniging 'Gemeenschappelijk Grondbezit’.
Frans Becker en Johan Frieswijk geven in Bedrijven in
eigen beheer de geschiedenis van de Kolonies en produktie-
ve associaties in Nederland 1901-1958 (Nijmegen 1976).
Een supplement geeft de -  niet volledige -  opsomming
van ruim 140 aangesloten bedrijven, met jaar van op
richting en opheffing, onderverdeeld in drukkerijen
[11], sigarenmakerij /  tabakbewerking [26], bouwasso-

ciaties [21], metaalbewerkersgroepen [13], landbouw-
groepen [10], winkelbedrijven [17, waaronder Coöpe
ratieve winkel GGB Bussum] en diversen [43],

35. Martha van Vloten (1856-1943), dochter van de afgezet
te doctor in de godgeleerdheid/vrijdenker Johannes
van Vloten, woonde tot 29-9-1919 in De Lelie. Zij hield
zich geenszins afzijdig van het kolonieleven. Jonge ko
lonisten wist ze goed op te vangen. Er werd in haar huis
muziek gemaakt, Van Eeden las er voor uit zijn jongste
werk en zij doceerde er vreemde talen. A. Roland Holst
schrijft in In den verleden tijd (1975) over het huis als de
zichtbare vervulling van Martha's wezen, zoals een zomer
avond kan zijn van een onvergetelijke dag in de nazomer [...].
Als ik aan Martha terugga denken, zou ik Van Eeden en zijn
voorbijtrekken in haar leven bijna vergeten.

Het echec van Walden betekende ook voor haar een
gevoelige aderlating. Niet alleen kwam de erfenis van
haar moeder goed van pas, maar ook loste zij voor een
deel de schuld aan Betsy van Hoogstraten af door in
1914 het schilderij De zaaier van Van Gogh voor
f l 4.000,- te verkopen (Dagboek 12-3-1914).

Zij ging zich volledig toeleggen op het vertalen om
het collegegeld van Hans’ opleiding aan de Technische
Hochschule in Karlsruhe te bekostigen [brief 26-9-
1907].

Ze vertaalde o.a. de Sprookjes van Andersen [Prisma-
uitgave is de 7e dr.] en Grimm [deel I in 1906-1907: vol
gens opgave Wereldbibliotheek 4904 verkochte ex.,
deel II 1907-1908: 4993 ex., deel III 1908-1909: 4790
ex., terwijl deel IV nog in 1910-1911 volgde]. Visscher
Markus werd in 1919 uit het Noors bewerkt. In dat jaar
ook de derde druk van De Rozendokter van Ludwig
Finckh (waarvan in 1907-1908 ruim 6700 exemplaren
van de eerste druk verkocht waren). De Waterkin eiertjes,
een sprookje voor een landkind, van Kingsley had ze al
in 1905-1906 bewerkt (verkocht 7837 ex.). Niet onver
meld mogen blijven het hoenderboek van Pederson
[ 1903 uit het Deens] en Het verhaal van de honingbij van
Tickner Edwardes (1911/12 uit het Engels).

36. M.a.w. financieel blijft het sukkelen met de bakkerij en
het grote huis:
-  Dagboek 21-9-1912: Gisteren was ik in Bussum en hoorde
daar weer slecht nieuws. In 't eerste halfjaar van 1912 f4800
op de bakkerij verloren. Wanneer zal dat gesukkel ophouden ?
Het maakt mijn hele bestaan onzeker.
-  In 1919 verzucht hij op 8 juni: geldzorgen, de armoede,
het gebroken huwelijk, Martha's verloren geld, het verlaten en
verwaarloosde Walden, de onzekerheid van onze toekomst, en
dan de naderende ouderdom. Op 19 juni kwam er een ko
per voor Walden, de nieuwe burgemeester' s Jacob. Ik was er
wel enigszins door van streek. Het was als een naderende ver
lossing van veel zorgen. En toch weer voelde ik dat het ontko
men aan die geld-zorgen-druk geen zo grote zegen zou zijn als
het leek. Ik maakte er ook geen grote verwachting van en er
komt ook wel niets van. Ik moet te veel geld vragen. Misschien
koopt hij wel een gedeelte.

Tot in 1923 probeert Van Eeden een bestemming te
vinden, 5-6-23: Wij moeten ons voorbereiden lot het verlaten
van Walden, want over een jaar of drie vier gaat Hugo naar
de academie in Nijmegen, Evert naar Delft, dan kunnen we
het toch niet houden. De reserve slinkt steeds meer, en wij kun
nen toch dat grote huis dan niet houden. Hoe bitter ik het vin
den zal hel te verlaten.

Op 28-9-1923 is er uitzicht een geestelijke stichting op
Wedden te krijgen in het grote huis [...] novicen die in de mis-
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sie worden opgeleid voor te bereiden om naar Noorwegen te
gaan. Dit plan gaat niet door, want het grote huis van Jan
Veth was beter geschikt. Ik begreep het en overwon mijn droef
heid. Wel merkwaardig dat Ja n  Veth ju ist degeen was die mijn
plan moest tegenwerken. De eerzuchtige, gearriveerde, ijdele
Jan Veth. M aar het was mij ivel (29-10-1923). Villa Op den
Akker, Parklaan 35, werd Olavshuis [zie Bussum  door
schrijversogen p. 31 en p. 42/43 over Jan Veth].

37. In: Het Gooi 2, uitgegeven door de vereniging ‘Vrienden
van het Gooi’ (Bussum 1967), p. 16/17.

38. Van Eedens hut bij De Lelie was oktober 1907 afgebro
ken: Om m ijn arme hut die wordt afgebroken moet ik maar
niet denken (14-10-1907). Dit was gedaan door Mariatti
(die zomer 1907 in de hut van Van Eeden aan de verta
ling van De Kleine Johannes werkte), wat het dagboek niet
vermeldt. Zie Jos de Ley. MEDEDELINGEN XXVIII
FvEeden-Genootschap, juni 1982: Van Eeden en zijn Itali
aanse vertaler Pietro Mariatti. Mariatti doet er in een brief
verslag van: Alle stukken van het huisje bevinden zich nu vei
lig en wel buiten het bereik van de blikken der farizeeërs en de
klauwen der filistijnen. Het blijkt lichamelijk en geestelijk
een enorme klus geweest te zijn. Mariatti eindigt het
verslag pathetisch: Het mag zo zijn dat de hut eraan gegaan
is [la “hut” è perita] liever dan te vallen in de handen van
de zegevierende burgerman, de dromer leeft nog en vecht dapper
(door) — Er is niets verloren [nulla è perduto | . E n dan, wie
weet o f het niet het voorspel is van een grote overwinning.

De hut werd november 1908 bij het huisje van Truida
weer opgebouwd: Op Walden nog steeds akelige, deprime-
rende stoornissen. Ik laat de tu in  van ons huisje uitbreiden en
de hut herbouwen -  m aar zou toch niets liever wensen als on
der deze doodse druk van de plaats weg te komen (15 novem
ber 1908). Onze tu in  wordt vergroot en mijn hut wordt hier
achter weer opgebouwd, hetgeen een aardige levendigheid om
ons huisje geeft (21 november).

Voorjaar 1917 woonde Mariatti ook een tijd in het
huisje van Truida Everts, om vervolgens plaats te maken
voor de nieuwe rentmeester Parmentier ( tot nog toe
schijnt de nieuwe bedrijfsleider berekend voor zijn taak -  Dag
boek 9-6-1917).

39. Jos de Ley, MEDEDELINGEN XL FvEeden-Genoot
schap, december 1996, p.10 (artikel Walden /  Negen ja a r
tegen de stroom in ) .

40. Eén mening van buiten over het echec van Walden en
het dagboek. Godfried Bomans schrijft in Een mooie tijd
(1974): Men wijt het mislukken van Walden en soortgelijke
ondernemingen altijd aan een verkeerd economisch beleid [...].
De eigenlijke oorzaak ligt dieper en moet veeleer gezocht worden
in een onvoldoende samensmelting der deelnemende individu
en. Dit volledig zichzelf wegcijferen in  dienst van  een commu
niteit was mensen als Van Eeden niet gegeven. Ook op Walden
zette hij het m inutieus noteren van zijn gemoedsbeivegingen on
verminderd voort. Het is een detail, maar het is tekenend. Een
dergelijke zorgvuldigheid in het notuleren van  eigen gelijk en
geleden onrecht bewijst, dat hij niet tot de zijnstoestand was
omgesmolten die voor dergelijke gemeenschappen een voorwaar
de is [Zie verder: Marcus van der Heide, Bussum door
schrijversogen, p. 29/30].
De uitgebreide notitie over het dagboek schreef Van
Eeden, nadat hij op oudejaarsavond 1906 Martha over
zijn dagboek gebogen trof. Ze had er in geschreven: O,
dat fa ta le opschrijven! O, wat een gebrek aan of tenheid tegen
over mij! Waarvoor houden jelui m ij toch! Als dit huis te duur
is b lijf ik er niet. Hoe verkeerd is dat vertrouwen in anderen die
buiten ons staan in  wat ons gezin betreft. Van Eeden noteert
daarna: [...] Ik nam het haar kwalijk. Zij heeft geen recht
meer in mijn intieme dingen te snuffelen. Het ‘fa ta le opschrij
ve n ” is m ijn houvast, mijn absoluut noodige en nuttige werk.
Het “gebrek aan openheid ” is de schuld van haar schuwe en ge
sloten natuur, die nooit een open gesprek uitlokte o f verdroeg
zonder zenuwachtigheid o f opwinding.
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Activiteiten van de Stichting
Tussen Vecht en Eem

Open Dag Blaricum: meer dan asperges
alleen

In  alle opzich ten  k u n n en  we terugzien  op  een
geslaagde O p en  Dag die 16e m ei in Blaricum:
een  g ro te  opkom st van belangste llenden , u it
stekende lezingen, een  gezellige lunch , boei
en d e  excursies m e t daarbij sch itte rend  weer!
Wie a lleen  op  h e t verslagje a f  zou gaan  d a t De
Gooi- en  E em lander daags e rn a  plaatste, “As
perges op  ja a rd ag  Tussen V echt en  E em ”, zou
in de veronderste lling  k u n n en  verkeren  d a t
TVE vooral een  reg ionaal ee tgenoo tschap  is.
De asperges m aakten  overigens n ie t voor niets
deel u it van de  lunch . H e t “witte g o u d ” is een
typisch B laricum s gewas, o o it g e ïn tro d u cee rd
d o o r de pastoo r Jo n g eriu s om  een  ho g ere  wel
stand  voor h e t d o rp  te bew erkstelligen.

Vergadering

O p h e t gem een tehu is  w erden  de aanw ezigen
w elkom geh e ten  d o o r b u rgem eeste r De W in
ter. Deze o n d ers treep te  d a t dé (g roene) ge
schiedenis (van B laricum ) n ie t bestaat. We
k en n en  slechts “b ee lden  van de  gesch ieden is”.
Een ied e r die zich bezig h o u d t m e t gesch ied
schrijving geeft een  bee ld  van zijn werkelijk
heid . Ied ere  groep , zo n ie t ied e r m ens, b in n en
de sam enleving heeft gebeurten issen  op  een
eigen  m an ie r ervaren. Zo g ing de  O p en  Dag
van start m e t een  k leine geschiedfilosofische
beschouw ing. De b u rgervader k reeg vervol
gens een  exem plaar overhandigd  van h e t spe
ciale B laricum -num m er van ons tijdschrift,
w aaraan de  H istorische K ring B laricum  en  m et
nam e de  h e e r J. Verwaal, d ie  een  g ro o t deel
van de  organisatie van de  O p en  D ag voor zijn
reken ing  nam , b ijzonder h eb b en  b ijgedragen.

V ervolgens vond de o p en b are  jaa rv e rg ad e
ring  plaats. V oorzitter M aria B oersen schetste
een  bee ld  van de activiteiten van TVE in he t

Overhandiging van het speciale nummer van I'VE door de
voorzitter van TVE, mevrouw M.W.J.L. Boersen, aan de
heerP.H. de Winter, burgemeester van Blaricum.

afgelopen  jaar. De bibliografie van de  ge
schiedschrijving van deze regio is lol stand  ge
kom en en zal b in n en k o rt overhandigd  wor
d en  aan de vertegenw oordigers van de lokale
h istorische kringen . H ierm ee beschikken /ij
over een  belangrijke steun  bij een  studie van
welk w illekeurig reg ionaal o nderw erp  dan
ook. D aarnaast adviseert TVE de stichting
O m gevingseducatie. Deze ontw ikkelt voor de
scholen  allerlei lesm ateriaal w aarm ee leerlin 
gen in aan rak ing  kom en  m et de  geschiedenis
van de regio. Zo zijn e r  w erkboekjes geschre
ven en  “b ro n n en b riev en ” w aarm ee zelfstandig
onderzoekjes gedaan  k u n n en  w orden. M et de
bijgevoegde m useum zegels b ren g en  ze m e
teen  een  bezoek aan diverse m usea. A an de
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nieuw e uitgave m et het them a "Mobiliteit"
w erd m eegew erkt en dat zal ook g ebeu ren
m et h e t volgende boekje d a t over “W ater”
gaat. Voorts noem de M aria B oersen de orga
nisatie van h e t tw eede co n ce rt van G ooise
com pon isten  en  h e t in itia tief'om  straks via In
ternet een  overzicht van alle reg ionale  h istori
sche activiteiten te geven. N aast deze opsom 
m ing  van d o o r h e t b estuu r in gang gebrach te
initiatieven kon de penn ingm eester, F red  Bos,
de  financiële situatie “niet ongunstig” noe
m en , zodat e r  voor de begunstigers weinig
aan le id ing  was om  kritische vragen te stellen.
H etgeen  ook  n ie t gebeurde .

G roene geschiedenis van Blaricum

Stel N ieuw enhuizen  gaf ons m et dia 's een
overzicht van de g ro en e  geschiedenis van Bla
ricum . De hei was steeds h e t belangrijkste o n 
d erdee l van de  agrarische bedrijfsvoering. De
schapen  die de hei in stand  h ie lden  d o o r e r  te
grazen gar en  mest. H eiplaggen vorm den veel
al de dakbedekking, m aar ook borstels en be
zems w aren p ro d u c ten  van de  hei. De te een 
zijdige bebouw ing  m et rogge w erd in de twee
de helft van de  16e eeuw d o o rb ro k en  d o o r de
boekw eitteelt in te voeren. Dit w oord bete
k en t letterlijk  “beuken ta rw e”. H et b lad  heeft
de  vorm  van een  beukenb lad , m aar tarwe of
k o ren  is een  onjuiste benam ing! De boekw eit
w erd to t g ru tten  verw erkt en  is geschikt voor
m ensen  m et darm klach ten . H et belang  van
tlil gewas voor h e t Gooi is nog  a f te lezen uit
de w apens van de  g em een ten  Bussum en H il
versum  w aarin boekw eitkorrels voorkom en.
N atuurlijk  ging de sp reker ook in op de in tro 
ductie  van de asperges, het “witte g o u d ”, do o r
pastoo r Jo n g eriu s die zelf u it een  tuindersfa-
m ilie afkom stig was. Speciale aan d ach t k regen
ook de voor B laricum  karakteristieke h o o ib e r
gen, de voorraad  en  dus de trots van de boer.

G oois Natuur Reservaat

De ren tm eeste r van h e t GNR, ing. H. K orten,
h ield  een  bevlogen betoog  over de  doelstelling
van zijn organisatie: het veiligstellen van de Gooi
se n a tu u r  en  h e t waar m ogelijk ga ran d eren  van
de vrije toegang. In 1932 rich tte  de Gommissa-

Informatietafd van de Historische Kring Blaricum in het
gemeentehuis.

cm

_____

ris van de K oningin, sam en m et de bu rgem ees
ters, h e t GNR op  om  h e t liefst alle g ro n d  d ie  on 
bebouw d is aan te kopen  en  te beheren . De p lan
nen  van A m sterdam  voor een  satellietstad op de
hei en  de  verkoop van g ro n d  voor nieuw  te bo u 
wen villa’s m aakten dit initiatief noodzakelijk. Nu
hee ft h e t GNR een  beheersp lan  to t stand  w eten
te b ren g en , w aarb innen  de u iteen lo p en d e  be
langen van bouwers, hondenbezitte rs, o n d e r
zoekers, gem eentes tot een  zeker evenw icht zijn
gebrach t. B elangrijkis om  te voorkom en d a t de
verschillende na tu u rg eb ied en  hu n  onderlinge
open  verb ind ingen  verliezen en  eilandjes wor
den  in h e t landschap. M et h e t oog h ie ro p  wor
den  d rie  ecologische verbindingsi outes gere
aliseerd in de Zanderij, het gebied langs de spoor-
lijn en  de N aarderw eg tussen H ilversum  en  Bus
sum . Deze “eco b ruggen” m oeten  de barrières
van N aarderw eg, spoorbaan  en  NS-stapelplaats
nem en . Voorts w ord t nu  h e t on ts taan  van open
w ater en poelen , na tte  schraalgraslanden en  nat
ie lol vochtige bossen gerealiseerd .
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Moeke Spijkstra

Na de lezingen wandelden we naar het ook al
historische café-restaurant Moeke Spijkstra
dat in samenwerking m et de “H eeren van
Moeke” en de Historische Kring Blaricum een
aspergesm aaltijd had georganiseerd. H ier
bracht Geurt de Jong  zijn loflied op Blaricum
ten gehore, begeleid door de accordeon. De
melodie was ontleend aan “H et do rp” van
Wim Sonneveld. Na een wel zeer verzorgde
lunch gingen de TVE’ers uiteen in drie groe
pen voor de excursies die ofwel door de en-
gen voerden, ofwel door het centrum  van Bla
ricum, dan wel langs het voormalig kolonie-
terrein en de koloniehuisjes.

Kolonie

Zelf koos ik voor het laatste. Als geïnteresseer
de in het denken en leven van Frederik van
Eeden was ik zeker in dit herdenkingsjaar van
zijn kolonie Walden in Bussum benieuwd
naar een verwant experim ent dat in dezelfde
periode was gestart in Blaricum. Onze voorzit
ter, Maria Boersen, leidde ons over de terrei
nen en wist veel bijzonderheden onder de
aandacht te brengen. De kolonie van de Inter
nationale Broederschap heeft van 1899 tot
1903 bestaan en had als leidende gedachte; de
wereld kent wanorde; de meeste mensen heb
ben het slecht en slechts enkelen zijn bevoor
recht. De groep groeide uit tot 50 a 60 m an
nen, vrouwen en kinderen die zich christen-
anarchisten noem den en in gem eenschap van
goederen leefden. De arm e grond was eigen
lijk m aar weinig geschikt voor land- en tuin
bouw en net als op Walden was alleen de bak
kerij m et zijn tot in het buitenland vermaarde
sportbeschuit werkelijk rendabel. Tabak was
uit den boze, geheel onthouding vanzelfspre
kend, er werd streng vegetarisch geleefd, anti-
m ilitarism e een  overtuiging en iedereen
m ocht uit de gem eenschappelijke pot nem en
wat hij behoefde. Bekende kolonisten waren
ds Kylstra, ds De Koe en ir Felix Ortt. Voor wie
nieuwsgierig is naar m eer achtergronden kan
verwezen worden naar het Blaricum-nummer
van TVE uit 1985.

Muzikale afsluiting

Aan het slot van de middag troffen we elkaar
weer in de sfeervolle hervorm de kerk van Bla
ricum, waar Marcus van der Heide, die 's och
tends al in de foyer van het gem eentehuis
voor gepaste pianomuziek zorgde, nu het or
gel bespeelde in een samenspel m et fluit door
Fred Mann. Volgend jaa r zal er geen O pen
Dag zijn, m aar wel een grote historische
m arkt in de Grote Kerk van Naarden, waar
alle historische kringen zich kunnen presen
teren. Nog een ja a r  later, in 2000, komen we
weer in Naarden, dan wel voor een O pen Dag.
Daar zal een goede aanleiding voor zijn; in
dat jaa r bestaat de oude hoofdstad van het
Gooi 650 jaar. De Blaricummer asperges rui
men clan het veld voor de N aarder kraaien.

Peter Korver

Rondvaart met de Historische Kring
Loosdrecht

Tijdens de O pen Dag op 24 mei 1997 in Loos
drecht was er zoveel belangstelling voor de ex
cursie “Rondvaart naar de Ster van Loos
drech t” dat een aantal m ensen teleurgesteld
moest worden. Naar aanleiding hiervan heeft
de HK Loosdrecht op 19 augustus j.1. opnieuw
zo’n excursie georganiseerd, zodat nog eens
36 mensen van TVE konden genieten van een
tocht naar de Ster op een boot van Natuurm o
num enten onder leiding van de heer P. Ho
nig, die met enthousiasme vertelde over de
veenontginningen en het huidige landschap.

Halverwege de tocht werd er gepauseerd en
een door de heer en mevrouw Moll meege
bracht kopje koffie geschonken en tijdens de
terugtocht was er voor iedereen nog een lek
ker drankje. Al met al een leuk initiatief van
de HK Loosdrecht.

H et is goed weer eens te ervaren dat er toch
nog zoveel mooie natuur is te vinden in dit
overbevolkte deel van ons land. Overigens, de
HK Loosdrecht heeft nog veel m eer plannen.
In het jaar 2000 bestaat Loosdrecht 700 jaar
en dat willen zij zeker niet ongem erkt voorbij
laten gaan.

Lucie Huese-Rommerts
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James de Rijk, Hilversums veeschilder (1806-1882)
tentoonstelling 1 7 oktober 1998 t/m  3  januari 1999

In  de negentiende eeuw is Hilversum de woon- en
werkplaats van een groep kunstenaars. Schilders en
tekenaars verblijven in Hilversum voor het schilder
achtige landschap, maar ook voor de, ligging ten op
zichte van de grote plaatsen (waar tekenacademies
en kunstgenootschappen huizen), het gunstige afzet
gebied en het opeen klimaat. James de Rijk (1806-
1882) is een van deze Hilversumse kunstenaars.

Als iemand aanspraak kan maken op de titel
Hilversums kunstenaar, is het wel (antes de
Rijk. Hij is niet alleen geboren en getogen in
Hilversum, maar heeft hier ook zijn gehele
schilderscarrière doorgebracht, die m eer dan
een halve eeuw duurde.

Vanaf 1823 volgt De Rijk lessen bij de Hil
versumse schilder Jan van Ravenswaay (1789-
1869). Hij blijkt zo getalenteerd te zijn dat hij
al een jaa r later, op 18-jarige leeftijd, met drie
werken mag deelnem en aan een tentoonstel
ling in Amsterdam. Zes jaar later krijgt hij let
terlijk en figuurlijk een grote opdracht. Hij
schildert op een formaat van drie bij vier me
ter het vee dat ten gevolge van een dijkdoor
braak in de Zaanstreek in 1825 een kerk werd
ingedreven. Koeien en schapen liggen op de
m et stro bedekte kerkvloer en zijn slechts m et
een touw van de Zaanse bevolking in de kerk
afgescheiden. Met dit opvallende werk is zijn
naam als schilder gevestigd. Tot zijn zeventig
ste neem t De Rijk deel aan belangrijke ten
toonstellingen in N ederland en België.

In het atelier vanjan van Ravenswaav, die op zijn
beurt weer een leerling is van de in Hilversum
woonachtige landschapschilder Pieter Gerardus
van Os (1776-1839), leert Jam es de Rijk tradi
tionele teken-en schildertechnieken in rom an
tische stijl. Een ander kopstuk uit de Nederlandse

Romantiek, Barend Gornelis Koekkoek (1803-
1862), komt regelmatig in het atelier van Van Ra
venswaay. Koekkoek woont enkele ja ren  in Hil
versum. Later begint hij een tekenacademie in
Duitsland, waar De Rijk tijdens zijn studiereizen
regelmatig op bezoek gaat.

James de Rijk schildert met name veestuk
ken, landschappen met vee en stalinterieurs.
Aan zijn tientallen studietekeningen die veel
al dateren uit het begin v an zijn carrière, is te
zien dat hij uitgebreid heeft gekeken naar de
uitdrukkingen en de houding van koeien,
schapen en andere beesten.

O ndanks zijn traditionele werkwijze zijn er op
kleine schaal vernieuwingen in het werk van
Jam es de Rijk te zien. Omstreeks 1850 schil
dert Hij bijvoorbeeld de katoenspinnerij "N
Grooten Stoom’ in Enschede. Dit is een van
de eerste stoomfabrieken. Het werk is waar
schijnlijk in opdracht vervaardigd. De Rijk
heeft deze fabriek geschilderd ver voordat in
ons land de stoom treinen en fabrieken als on
derwerp bij schilders in zwang komen.
Aan de Koninklijke Academie voor Beeldende
Kunsten in Amsterdam, waarvan De Rijk vanaf
1828 lid is, wordt schilders lot het eind van de
negentiende eeuw geleerd altijd iets in het
m idden van het werk te plaatsen. De stoomfa
briek op dit werk, die zo te zien aan de rook
pluim in werking is, staat dan ook precies mid
denin het beeld. De Rijk heeft het gebouw ge
schilderd omgeven door koeien en bomen.
Zo worden vernieuwing en traditionele schil
derwijze in één werk verenigd.

( loois Museum
Kerkbrink f>, Hilversum
G eopend di. t /m  zo. van 13.00 tot 17.00 uur
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Bestuur en redactie
Tussen Vecht en Eem

L eden dagelijks b estuu r

drs M aria W.J.L. B oersen (voorzitter)
A. Paulow nalaan 5
1412 AK N aarden
035-6946926

T. Kruijmer-Vos (secretaris)
B otterstraa t 7a
1271 XL H uizen
035-5251713

F.H. Bos (p enn ingm eester)
S targard laan  10
1404 BD Bussum
035-6941382

P.J.C. Korver, N aard en , 035-6945242
L. Lankreyer-van Eijle, E em nes, 035-5389198
drs K. Loeff, L aren , 035-5380474
P.J. T im m er, L oosdrech t, 035-5823412

H et algem een  b es tu u r bestaa t u it vertegenw oord i
gers van:

H istorische k ring  “B aern e”
H istorische k ring  Bussum
H istorische k ring  B laricum
H istorische k ring  Eem nes
H istorische k ring  “In de  G loriosa” A nkeveen, 's-Gra-

veland, K o rten h o ef
H ilversum se historische k ring  “A lbertus P erk”
H istorische k ring  H uizen
H istorische k ring  L aren
H istorische k ring  L oenen  aan  de  V echt
H istorische k ring  L oosdrech t
H istorische k ring  M uiden
S tichting  “C om ité O u d  M u ide rberg”
V ereniging W erkgroep V estingstad N aarden
H istorische k ring  N ed erh o rst d en  Berg
H istorische k ring  W eesp
A rcheologische W erkgem eenschap voor N ederland ,

a fdeling  N aerd inck lan t
S treekarch ie f voor h e t G ooi en  d e  V echtstreek, Hil

versum
S tads-en  S treekarch ie f N aarden , M uiden, Bussum  te

N aarden
S tadsarch ief W eesp
V ereniging C urtevenne, ’s-Graveland
V ereniging van V rienden  van h e t Gooi
D udok  S tichting, H ilversum

N ederlandse  G enea log ische  v eren ig ing , afdeling
G ooi en  E em land

G eologisch M useum  H ofland , Laren
Stichting C ou leu r Locale, B laricum
S tichting  to t bevo rd erin g  van de  b elangen  van h e t

Goois M useum , H ilversum
S tichting  “H ilversum , Pas O p !”
Stichting H u izer M useum
Stichting Omgevingseducatie Gooi, Vecht- en Eemstreek
W erkgroep k led e rd ra ch ten  Eem  en  G ooiland
S inger M useum , L aren
S tichting  V rienden van h e t N ederlands Vestingmu-

seum . N aarden

R edactie

mw C.M. A braham se
D iependaa lselaan  294
1215 RH H ilversum
035-6292646 (kan toor)

drs M aria W.J.L. B oersen
A. Paulow nalaan  5
1412 AK N aarden
035-6946926

d r  |.D .C . B ranger
Postiljon 56
1251 TM L aren
035-5310823

D. D ekem a
D rossaard  30
1412 NS N aarden
035-6940760

L.R. H uese-R om m erts (secretaris)
Van G elderlaan  74
1215 SP H ilversum
035-6219279

d r  P.H.D. I.eupen
Burg. Lam boovlaan 15
1217 LB H ilversum
035-6245704

E. E. van M ensch (voorzitter)
JHB K oekkoekstraat 26
1214 AD H ilversum
035-6292826 (k an to o r), 035-6234913
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V aria

Marcus van der Heide (geb. 1943). Classicus.
Schreef diverse artikelen over schrijvers en musici
in het Gooi. Auteur van het in 1984 verschenen
boek Bussum door schrijversogen. Naast auteur ook
pianist en organist. Heeft als uitgeverij Gooiberg-
pers publicaties uitgegeven o.m. Schilderachtig Gooi
land van J.H. Biegel (1987), Dagboek van A.E Pieck
1917-1920 (1993) en Kronkelwegen, verslag van een de
menteringsproces van Anna Maria Makker (1995) en
Dag Woensdag, de opnamedag van een dementerende van
Nannie Blinxma (1997). Woont in Bussum.

Verantwoording illustraties

Afbeelding Walden:
(in alfabetische volgorde)

-  Frederik van Eeden Genootschap, Amsterdam
-  Goois Museum, Hilversum
-  fam. M.W. de Graaf
-  dhr M J.A. van der Heide
-  dhr M.J.M. Heyne
-  Historische Kring Bussum
-  mwJ.S. de Ley

Frederik van Eeden, ca 1900.
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art gallery
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“ Gooiersgracht" , 45 x 85, olieverf op dock, Johan Meijer, Blaricum, 1885 - 1970

J

. (  , f  I

BHÉ

♦  19e / 20e eeuwse traditionele schilderkunst

♦  inkoop / verkoop / schoonmaak / restauratie

♦  speciale aandacht voor Gooische schilders / lokaties

Werken van o.a.:
C. Artz, C. Bouter, B. Brouwer, D. Schulman, J. Meijer,

J. Knikker, A. Knikker, H. Dekker, G. Delfgaauw, G. Munthe,
D. Smorenberg, W. Vester, A. Verhoesen,

G. v. Emmerik, P.A. Schipperus, W. v. Soest, H. v. Moerkerken.

Openingstijden: woensdag: 13.00- 17.00
vrijdag: 14.00 - 18.00 en 19.00 - 21.00 / zaterdag: 13.00 - 17.00

Kapelstraat 26, 1404 HZ Bussum, Tel/Fax: 035 - 6 91 43 50
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Uitgeverij Verloren1
MAAKT GESCHIEDENIS

Larenseweg 123 -  1221 CL Hilversum -  ^03  5-6859856 o 3 5-68365 57

UITGEVER VAN DE NODIGE BOEKEN OVER H O LLA ND , HILVERSUM
EN VELE ANDERE HISTORISCHE UITGAVEN. UIT DE CATALOGUS:

Bedevaartplaatsen in Nederland. Deel 1:
Noord- en Midden-Nederland.
Samenstelling en redactie P e t e r  J a n

M a r g r y  en C h a r l e s  C a spers
886 blz., gebonden, geïllustreerd, isbn 90-6550-566-0, ƒ 144,-/^2880

Meer dan 100 onderzoekers hebben een bijdrage geleverd
aan het project ‘Bedevaartplaatsen in Nederland’, in 1993
gestart in het Amsterdamse P.J. Meertens-Instituut. Hun
beschrijving van de bedevaartcultuur van de vroege
Middeleeuwen tot 1997 zal resulteren in een standaard
werk dat door zijn omvang en diepgang uniek in de wereld
is. Het lexicon, dat uit drie delen zal bestaan, biedt een
ongekende schat aan feiten en beeldmateriaal over alle
getraceerde 750 heilige of bedevaartplaatsen. Elk deel
bevat zo’n 250 lemma’s (bedevaartplaatsen), ca. 1000 illus
traties en aparte kleurenkaternen.

In dit eerste deel worden de bedevaartplaatsen beschre
ven uit Noord- en Midden-Nederland. Deel 2 (Noord-
Brabant) verschijnt eind 1998, deel 3 (Limburg) begin
1999. In het eerste deel is tevens een algemene inleiding
opgenomen met betrekking tot alle drie de delen en wordt
uitvoerig rekenschap gegeven van de opzet en de werkme
thoden van het project.

H e r m a n  K a p t e in , De Hollandse tex
tielnijverheid / j j 0-1600. Conjunctuur
& continuïteit
ahr ks 35, 288 blz., geïllustreerd, isbn 90-73941-17-2, /49 ,-/bf98o

Historici hebben 90 jaar lang niet willen tornen aan het
beeld dat Posthumus in zijn De geschiedenis van de
Leidsche lakenindustrie schetste. Het conjunctuurverloop
van de Hollandse lakenindustrie wordt grotendeels ver
eenzelvigd met dat van Leiden. Dat wil zeggen dat de 15e
eeuw als een periode van bloei voor de gehele Hollandse
lakenindustrie wordt gezien, terwijl de 16e eeuw verval te
zien gaf. Aan het eind van die eeuw was er nog maar wei
nig over van de Hollandse textielnijverheid. Alleen de
komst van grote aantallen immigranten uit de Zuidelijke
Nederlanden en de invoering van de ‘nieuwe draperie’
heeft deze van de ondergang gered.

In dit boek wordt deze overheersende visie op het sterf
proces van de ‘oude draperie’ ter discussie gesteld.
Kapteins andere benadering levert een nieuw en op som
mige onderdelen zeer verrassend beeld op van de ontwik
keling van de Hollandse textielproductie. Men zou zelfs
kunnen zeggen dat zich in dit boek een paradigmawisse
ling voltrekt!

HBPW'Jj

ƒ
Bedevaartplaatsen
f: in Nedejfénd 11

NCQRD- EN MfDOEN■NEDERLA ND

J>e Hollandse lextidnipvrheid

< o n ti im ïu - i i

H u m  a m

Uw boekhandelaar kan U informeren over onze uitgaven, ook over
de Hilversumse geschiedenis. Als U dat wilt zetten wij U graag op

onze verzendlijst.
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