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

Vanaf 1 ju li jl. is h et Goois M useum aan de K erkbrink te Hilversum tijdelijk gesloten. De
reden is, dat begonnen is aan de uitvoering van de plan n en om h e t m useum te vergroten
en een andere opzet te geven. H et definitieve besluit daarover w ordt eind augustus d o o r de
gem eenteraad van Hilversum genom en. Als dit besluit positief is, zal snel daarn a w orden
begonnen m et de bouw van de uitbreiding achter h et O ude Raadhuis.
H et bestuur van de Stichting o ndersteunt de p lann en om te kom en to t een om vangrijker
organisatie m et een grotere uitstraling en dus m eer bezoekers.
Om de nieuwe instelling optim aal te ku n n en starten is nog veel extra geld nodig voor de
inrichting en m iddelen om de presentatie zo aantrekkelijk mogelijk te maken. H et bestuur
heeft daartoe h et initiatief genom en om gelden bijeen te b rengen om h et een en an d er te
k unnen realiseren.

Steun de plannen
voor het uitbreiden
van het Goois M useum
Uw speciale gift kunt u overm aken op h et bankrekeningnum m er 5501162547 t.n.v. de pen 
ningm eester van de St. bev. bel. Goois M useum (Stichting tot bevordering van de belangen
van h et Goois Museum) te Hilversum. Deze schenking is onbelast.
U kunt h e t Goois M useum ook gedenken in uw testam ent d o o r h et legateren van een be
paald bedrag. De Stichting is erkend als instelling van algem een n u t en betaalt d aardoor
m inder o f zelfs in h et geheel geen successierecht.
N adere inform atie over h et regelen van legaten, erfenissen en (lijfrente)schenkingen kunt
u bij h et Goois M useum verkrijgen (de contactpersoon is E.E. van M ensch).
Iedereen die op een of andere wijze bijdraagt aan h et mogelijk m aken van de plan n en voor
h et nieuwe Goois M useum zal regelm atig inform atie ontvangen over de voortgang van de
uitbreiding en over de zaken die m et uw bijdrage zijn gerealiseerd.
Correspondentieadres van de Stichting: Kerkbrink 6, 1211 BX Hilversum.
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Stadsw ording in de Amstel- en V echtdelta
van de twaalfde to t de vijftiende eeuw
Reinout Rutte
met medewerking van Anton Kos1
Inleiding
In de afgelopen afleveringen van Tussen Vecht
en Eem heeft u in een drietal artikelen kunnen
lezen over de stadswording van N aarden.- Nu
is de stadswording van N aarden in de veer
tiende eeuw geen geïsoleerd verschijnsel. Van
af het eind van de twaalfde eeuw, en vooral ge
d u ren d e de dertiende en veertiende eeuw,
kwamen er in de N oordelijke N ederlanden
vele steden tot stand. In de nabijheid van
N aarden, in de Amstel- en Vechtdelta om pre
cies te zijn, verschenen tie r steden, die nog
steeds als zodanig herkenbaar zijn: Amster
dam , Vreeland, Weesp en M uiden (afb. 1).;
De stadswording van al deze plaatsen speelde
zich af tussen de twaalfde en de vijftiende
eeuw.
M uiden ligt aan de m onding van de Vecht,
Weesp ongeveer vijf kilom eter stro o m o p 
waarts en Vreeland zo’n vijftien kilom eter ver
d erop langs die rivier. Tussen de tien en vijf
tien kilom eter ten oosten en ten westen van
M uiden liggen het wat grotere N aarden en
onze hoofdstad A msterdam. Binnen een vrij
klein gebied is dus een relatief groot aantal
verschillende steden te vinden. Dit opm erke
lijke gegeven vorm t h et uitgangspunt van dit
artikel. H oofdvraag is hoe de aanwezigheid,
de omvang en het verspreidingspatroon van
deze steden in dit gebied kunnen w orden ver
klaard.
T otnogtoe is weinig aandacht besteed aan
deze vraag. Wel is m eer of m inder onderzoek
verricht naar deze steden afzonderlijk. Over
A m sterdam bestaat een overvloed aan litera
tuur. Maar over M uiden en V reeland zijn wei
nig studies. Aan N aarden en Weesp werd weer
iets m eer aandacht besteed.' Zelden of nooit
w erden deze plaatsen in sam enhang behan
deld. Derhalve w ordt dat hier wel gedaan.

Eerst wordt iets verteld over de stedenge
schiedenis van de Noordelijke N ederlanden
in h et algem een: zowel over de wijze waarop
h et stadswordingsproces zich voltrok als over
de m anier w aarop h et kan w orden bestu
deerd. Vervolgens passeren de feiten over de
stadswording van M uiden, Vreeland, Amster
dam , N aarden en Weesp stuk voor stuk de re
vue. D aarna w orden deze beschouwd in h et
licht van de politieke en econom ische m achts
verhoudingen in de Amstel- en Vechtdelta.
V ooronderstelling is nam elijk dat in die ver
houdingen, en vooral in de verschuivingen
die daarin optrad en in de loop der eeuwen,
de verklaring besloten ligt voor de stadswor
ding, de ontvang en h et verspreidingspatroon
van de verschillende steden in dit gebied.

Stedengeschiedenis van de Noordelijke
Nederlanden
l)e w ording en opkom st van steden speelde
zich in de Noordelijke N ederlanden vooral af
in de twaalfde, d ertien d e en veertiende eeuw.
In de tweede helft van de twaalfde eeuw waren
er m aar enkele stedelijke n ed erzettingen,
waarvan U trecht, D eventer en Nijmegen de
belangrijkste waren. Slechts ongeveer een
eeuw later, omstreeks 1270, waren vele steden
opgebloeid. Alleen al in H olland k u n n en bij
voorbeeld w orden gen o em d : D o rd rech t,
Delft, Leiden, H aarlem en .Alkmaar. W eer een
eeuw later waren er nog veel m eer bijgeko
m en, bijvoorbeeld een groot aantal in het
stroom gebied van de grote rivieren, zoals: IJsselstein, M ontfoort, Culem borg, Vianen en
Buren. ‘
Bij al deze plaatsen die tot stad werden,
speelden steeds bewoners, heren, en econo
mische en geografische om standigheden een
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De Amstel- en Vechtdelta, Choro-Topographische Kaart der Noordelijke Provinciën van het Koningrijk der Neder
landen, o.l.v. C. Krayenhoff (1809-1823).
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rol. Stop je deze drie factoren in een m odel
d an ziet d at er als volgt uit (afb. 2). Voor stads
w ording bestonden drie essentiële voorwaar
den: de m ogelijkheid tot econom ische op
bloei, de aanwezigheid van een groep o nder
n em ende heden, en h et streven van een heer
om de sam enleving op een bepaalde plaats
anders te organiseren. De m ogelijkheid tot
econom ische opbloei werd enerzijds gewaar
borgd door een algehele econom ische groei
in de twaalfde en d ertiende eeuw, was an d er

120

zijds afhankelijk van een gunstige ligging voor
handel en verkeer. De aanwezigheid van een
groep o n d ern em en d e hed en hing in zijn alge
m een h eid sam en m et de sterke toenam e van
de bevolking in die üjd, in h et bijzonder m et
h et em ancipatiestreven van de burgerij dat op
veel plaatsen m anifest werd. De inspanning
van een h eer om de sam enleving op een be
paalde plaats anders te organiseren, m oet
w orden gezien in verband m et de to enem en
de m acht van allerlei edelheden, in h et bij-

TVE 20e jrg. 2002

AJb. 2. Schematische weergave van het drie
potige model voor de totstandkoming van een
stad in de volle middeleeuwen.

To t s t a n d k o m i n g
\
STAD

Ec o n o m i s c h e

Ondernemende
>
LIEDEN

opbloei

zonder de landsheren zoals de graven van
H olland o f de hertogen van Brabant.
Deze drie vereisten voor stadswording kon
den in allerlei variaties en gradaties voorko
m en. Zo bestond de mogelijkheid dat o n d er
bepaalde om standigheden één pool de bo
ventoon ging voeren. Bij oudere plaatsen zo
als U trecht, die in de loop d er eeuwen langza
m erhand tot stad w erden, waren vooral eco
nom ische factoren en de ondern em en d e lie
den, de burgers, belangrijk. Bij de stadswor
ding vanaf de dertiende eeuw werd het aan
deel van de heren steeds vaker van doorslag
gevende betekenis.
D oor m ensen te concentreren op een be
paalde plek in een nederzetting m et een
m arkt, konden inkom sten en voordelen wor
den verkregen uit grond, belasting (bijvoor
beeld tolheffing) en verschillende voorrech
ten en was h et mogelijk op die plek en in de
omgeving daarvan de m acht te vestigen en te
consolideren. Zo kon het creëren van een
stad dienen als instrum ent voor verschillende
m achtspolitieke doeleinden, waar zowel he
ren als burgers voordeel bij hadden. In dit
licht gaan we de stadswording van de plaatsen
in de Amstel- en Vechtdelta bekijken.

Muiden
M uiden w ordt voor h et eerst genoem d in een
bron uit de negende eeuw waaruit blijkt dat er
bij de m onding van de Vecht werd gevist. Voor
alle duidelijkheid: M uiden b etekent m on
ding. Uit dezelfde negende-eeuwse bron blijkt

dat de U trechtse Sint M aartenskerk, de latere
Dom - de bisschopskerk dus - er goederen
bezat.f' R ond 900 is er sprake van een kerk bij
die m onding. Toen zal daar een kleine agrari
sche gem eenschap h ebben gew oond.7
In de tiende eeuw krijgt de U trechtse Sint
M aartenskerk visrechten bij M uiden en op het
A lrnere, de latere Z uiderzee. B ovendien
m ocht ze belasting gaan heffen over gevangen
vis en werd er bij M uiden een tol gevestigd.8
G edurende de elfde en twaalfde eeuw weet de
U trechtse kerk rechten en goederen die zij
nog niet bezat bij de m onding stukje bij beet
je te verwerven.1' Tevens w ordt er een m u n t ge
vestigd en kom t zij in bezit van de haven die er
was ontstaan.
Inm iddels zal M uiden aan h et begin van de
dertien d e eeuw zijn uitgegroeid van een agra
rische gem eenschap tot een haven- en vissers
plaats aan de Zuiderzee. De bevolking daar
van zal behalve uit b o eren en vissers ook heb
ben bestaan uit nijverheidslieden en handela
ren, die profiteerden van de gunstige ligging
voor econom ische opbloei. De bebouw ing was
geconcentreerd in een langgerekte nederzet
ting vooral langs de oostoever van de Vecht,
waar ook de kerk stond (afb. 3). De bevolking
van deze nederzetting stond o n d er h et gezag
van de U trechtse bisschoppen. D oor haar lig
ging aan de m onding van de Vecht was Mui
den van groot strategisch belang voor Utrecht.
De Vecht vorm de im m ers de hoofdverbindingsader van de stad naar de Zuiderzee.
In de loop van de d ertiende eeuw nam het
gezag van de U trechtse bisschoppen in Mui
den af. De h eren van Amstel, lokale edellie-
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Afb. 3. Stadsplattegrond
van M uiden doorJacob van
Deventer, c.1560.
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den in de Amstel-Vechtregio, weten in 1224
rech ten te M uiden in leen te krijgen"’ en om
streeks 1280 krijgt graaf Floris V van H olland
(1256-1296) M uiden in p an d .11 Kort daarna
bouwde Floris een versterking bij de m onding
van de Vecht: h et M uiderslot. M aar voordat
h et zover komt, wordt V reeland tot stad. An
ders dan M uiden kent V reeland niet zo’n lan
ge ontstaansgeschiedenis.
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V reeland
Tussen 1256 en 1260 liet de U trechtse bisschop H en d rik van V ianden (1250-1267)
langs de westoever van de b en ed en lo o p van
de Vecht kasteel V redeland bouw en.1- Hij
deed dit nadat hij de opstandige heren van
Arnstel en W oerden had verslagen. H et was
zijn bedoeling d o o r de bouw van een militair
steun p u n t bij de kruising van een landroute
m et de Vecht tussen L oenen en A bcoude vre
de te stichten.1:1
In een oorkonde uit 1298 staat echter dat
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H e n d rik n ie t alleen ee n kasteel liet bouw en,
m aar ook e e n stad. De v o o rre c h te n d ie d a a r
aan w e id e n v erleen d , w o rd en in het sink u it
1298 bev estigd." V olgens d e o o rk o n d e w er
d e n die re c h te n g esch o n k en d o o r H e n d rik
van V iand en. D at m o e t zijn g e b e u rd erg e n s
tussen d e bouw van h e t kasteel o m streeks
1260 en d e d o o d van H e n d rik in 1267.
Te V reeland w erd d u s b ehalve e e n kasteel
ook e en stad g e c re ë e rd . U it schriftelijke b ro n 
n en is behalve d e stich tin g van h e t kasteel en
de v erlen in g van stedelijke re c h te n b e k e n d
d at h e t g ro n d g e b ie d w aar V reelan d v errees,
ro n d 1000 al in h a n d e n was van de U trech tse
b issch o p p en . A rcheologisch o n d e rz o e k m aak
te d u id elijk d at h e t eerste kasteel V reelan d
tussen 1258 e n 1260 w erd gebouw d. Bouw his
torische b ro n n e n d o e n v e rm o e d e n d a t d e p a
ro ch iek e rk van V reelan d o o rsp ro n k e lijk u it
dezelfde tijd stam t. De p a ro c h ie w erd o o k e r
gens in de tw eede h elft van d e d e rtie n d e eeuw
gesticht, d o o r h a a r a f te sc h e id e n van d ie van
hel n ab ijg eleg en N ig tev ech t.15 Tot o p d e dag
van vand aag ligt om de k erk e n n aast h e t kaste e lte rre in h e t plaatsje V reelan d m e t b in n e n
d e resten van ee n o m g ra c h tin g een stra te n 
p lan volgens ee n een v o u d ig e , reg elm atig e o p 
zei (afb. 4).
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Afb. 4. Stadsplattegrond van Vreeland, situatie rond
1850, 1:12500, volgens: A. Steegh, M onumenten Atlas
van Nederland. 1100 Historische Nederzettingen in
kaart, Zulphen, 1085 in:477.
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AJb. 5. Prent van kasteel Vreeland, uit:], van Lennep en W. Holdijk, Merkwaardige Kastelen in Nederland (1886) 6 dln.
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Uit bovenstaande gegevens kan w orden af
geleid dat vanaf 1260 op een plek waarvan uit
niets blijkt dat er toen gewoond werd binnen
korte tijd een nieuwe stad werd aangelegd ter
bescherm ing van de handel over de Vecht en
tegen de lastige heren van Amstel en Woer
den. Na die nieuwe aanleg veranderde e r nog
m aar weinig in Vreeland. Tot grote econom i
sche opbloei o f stadsuitbreiding kwam het
nooit. Enerzijds kan dit te m aken hebben m et
de geforceerde totstandkom ing van h et stad
je , niet op de eerste plaats d o o r een gunstige
ligging voor econom ische opbloei en een zich
langzam erhand van bo er to t am bachtsm an of
h andelaar ontw ikkelende bevolking zoals in
M uiden, m aar op initiatief van de U trechtse
bisschop om m achtspolitieke redenen. A nder
zijds m oet h et in verband w orden gebracht
m et de opbloei van A m sterdam vanaf h et eind
van de d ertiende eeuw.
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Amsterdam
Amestelle w ordt voor h et eerst genoem d in een
oorkonde van 1105.16Men doelde daarm ee op
een nederzetting ter plaatse van h et huidige
O uderkerk aan de Amstel. H et gezag was daar
in h anden van de U trechtse bisschoppen die
h et bestuur ter plaatse h adden overgegeven
aan lokale heren, de latere van Amstels. Aan
de m onding van de rivier ging m en pas in de
loop van de d ertiende eeuw w onen. De eerste
schriftelijke bron over de nederzetting aan de
m onding d ateert van 1275.17 Toen gaf graaf
Floris V van H olland aan de bewoners bij de
Amsteldam vrijheid van tol in zijn graafschap.
De dam in de Amstel m oet k ort voor 1275 zijn
aangelegd. H et is waarschijnlijk dat de H ol
landse graaf hier h et gezag wist te verkrijgen
dat oorspronkelijk bij de U trechtse bisschop
lag, die h e t overliet aan plaatselijke bestuur
ders. In 1292 w ordt h et in 1275 gegeven tolprivilege bevestigd.18
U it opgravingen is gebleken dat in de twee
de helft van de dertiende eeuw op de oostoever van de Amstel een stenen kerk werd ge
bouwd, op de plaats van de huidige O ude
Kerk. O p de and ere oever werd verm oedelijk
een versterking gebouwd kort voor 1300. Ik
doel hier op h e t zogenaam de kasteel van Am
stel waarover zoveel te doen is geweest. Inmid124

AJb. 6. Stadsplattegrond van Amsterdam door Jacob van
Deventer, c.1560.

dels is gebleken dat het h ier n aar alle waar
schijnlijkheid gaat om een versterking die
door graaf Floris V werd gebouwd bij de lang
gerekte nederzetting, die zich op beide oevers
van de Amstel uitstrekte (afb. 6 ).19
H et lijkt er sterk op d at graaf Floris V in de
laatste decennia van de d ertien d e eeuw plan
nen had m et de jonge agrarische nederzetting
aan de m o nding van de Amstel. Hij eiste de
rechten ter plaatse op, trachtte de bewoners
o n d er zijn gezag te b ren g en en verleende hen
bijzondere voorrechten. V erder d roeg hij wel
licht zorg voor de aanleg van de dam in de
Amstel en bouwde er, evenals hij bij de m on
ding van de Vecht te M uiden deed, een ver
sterking. Niet zo duidelijk als te Vreeland
blijkt dat er een nieuwe stad werd aangelegd
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op initiatief van de landsheer, m aar Floris had
verm oedelijk een belangrijk aandeel in de
stadswording van Amsterdam. Hij schiep van
af ongeveer 1275 in ieder geval de kaders
w aarbinnen Am sterdam tot stad kon worden.
H ielden de bewoners zich toen niet al bezig
m et handel en nijverheid naast hu n b oeren
bedrijf, dan zullen zij dat vanaf die tijd zijn
gaan doen. In de eerste helft van de veertien
de eeuw verkregen de inwoners van Amster
dam allerlei voorrechten van de graven van
H olland en w erden ze voor het eerst ook
‘poorters [dat betekent: stadsbewoners ofwel
burgers] van de stede A m stelredam m e’ ge
noem d. 20 G edurende de veertiende eeuw wer
d en ook N aarden en Weesp nog tot stad in de
Amstel- en Yechtdelta.

N aard en - 1
Naarden wordt voor het eerst genoem d rond
900. H et ligt dan aan het Almere, de latere Zui
derzee.” In de eerste helft van de veertiende
eeuw werd deze plaats tot stad door haar gunsti
ge ligging aan zee. In 1351 tverd ze echter ver
woest in het oorlogsgewoel van de zogenaamde
Hoekse en Kabeljauwse twisten, waarover zo
meer. Bovendien werd ze bedreigd door de Zui

derzee. Delen van de kleine handelsnederzetting waren reeds door water verzwolgen.
Direct na de verwoesting in 1351 werd op
initiatief van graaf Willem V van Holland
(1349-1358), diens baljuw H en d rik van
H eem skerk - d at was een belangrijke grafelij
ke am btenaar - en de burgers van N aarden,
begonn en m et de aanleg van een nieuw Naar
den enige kilom eters ten zuidwesten van de
verwoeste stad.21' Dat nieuwe N aarden verrees
op de plaats waar N aarden nog steeds ligt.
Overigens d ateren de b eroem de vestingwer
ken pas vanaf de zestiende en vooral u it de ze
ventiende eeuw. Uit een aantal oorkonden,
o n d er m eer uit 1353, 1355 en 1396, en de lig
ging en vorm van het nieuwe N aarden, kan
het volgende w orden opgem aakt.24
Na de verwoesting van N aarden in 1351
werd de bouw van een nieuwe stad voortva
ren d ter h an d genom en. O p een in verschil
lende opzichten gunstig gelegen plek verrees
een versterkte nederzetting. De nieuwe stad
N aarden werd nam elijk niet alleen weer Zuiderzeehaven, m aar lag ook op de belangrijk
ste handelsroute over land van H olland naar
het oosten. Deze route versmalde bij N aarden
tot een zandrug tussen moerassen, zompig
veen en an d ere nattigheid. Ó nm ogelijk kon
m en om de stad heen (afb. 7).
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Afb. 7. Stadsplattegrond van Naarden doorJacob van Deventer, c. 1560.
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De contouren van de stad w erden b innen
enkele ja re n vastgelegd. N iet alleen werd een
gebied afgebakend m et grachten en wallen
w aarbinnen de stad volgens een regelm atige,
rastervorm ige plattegrond gebouwd zou wor
den, m aar ook werd in 1353, bij de verlening
van stadsrechten, een stadsvrijheid uitgezet.
Dat was een gebied buiten de stad waar de
m eeste rechten van de stad ook golden. Die
stadsvrijheid werd in de loop van de veertien
de eeuw verder uitgebreid. In 1355 was sprake
van een beperkte en in 1396 van een ruim e
vergroting van de vrijheid. Deze uitbreidin
gen gingen ten koste van h et rechtsgebied van
M uiderberg.
Zo ontwikkelde N aarden zich van een klei
ne handelsnederzetting aan de Zuiderzee, tot
een nieuwe stad op een zowel econom isch als
m ilitair gezien strategisch gelegen plek. Bij de
totstandkom ing waren verschillende belan
gengroepen betrokken: de H ollandse graaf,
diens baljuw, de inwoners van N aarden, de ge
rech ten van A m sterdam , Weesp en M uiden en
de om w onende zogenaam de ‘goede lu d e n ’.
De gerechten van A m sterdam , Weesp en Mui
den w erden gekend in de aanleg van h e t n ieu
we N aarden. De rond N aarden w onende ver
m ogende plattelanders, die goede luden wer
d en genoem d, w erden gesom m eerd m ee te
helpen m et de aanleg van de nieuwe stad.25
H et initiatief tot de nieuwe stadsaanleg
werd genom en door de graaf, zijn baljuw en
de burgers. H un belangen vielen samen: voor
de graaf fungeerde de stad als controlepost op
de belangrijke handelsroute en als m achtsba
sis, voor de baljuw betekende de nieuwe stad
een bron van inkom sten, en voor de bewoners
was h e t een gunstig gelegen vrijplaats voor
han d el en nijverheid, die h en bovendien be
scherm ing bood tegen kw aadgezinden. In
h u n aller belang werkten zij dus sam en om
b in n en h e t rechtsgebied van M uiderberg een
in de ruim te afgebakend gebied te creëren,
w aarbinnen op een stedelijke samenleving
toegespitste rechten golden.

W e e sp

Weesp was oorspronkelijk een dorp langs de
Vecht. U it bodem vondsten is gebleken dat er
in ieder geval in de twaalfde eeuw al een kerk
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stond. Evenals bij A m sterdam lag het gezag er
oorspronkelijk bij de U trechtse bisschoppen
en h adden deze h et bestuur in h an d en gege
ven van lokale heren, de latere van Amstels.
Pas omstreeks 1350 zette de stadswording van
Weesp in. In 1349 werd h et voor h et eerst aan
geduid als stad.26 In 1355 kreeg h et stadsrech
ten van graaf Willem V van H olland. In dezelf
de jaren kreeg h et vestingwerken (afb. 8) .27Tot
die tijd blijkt nergens uit dat Weesp m eer was
dan een kleine agrarische nederzetting.
In de decennia na 1350 verleenden de H ol
landse graven aan de bew oners van Weesp
m eerd ere rechten, zoals dat op het houden
van jaarm ark ten . O ok h ier verdrong de Hol
landse graaf de h eren van Amstel en de bis
schoppen van U trecht. Een deel van de inwo
ners van Weesp zal zich vanaf 1350 hebben
ontwikkeld van agrariër tot h andelaar of am 
bachtsm an. Dit was mogelijk d o o r de ligging
langs de Vecht. Die gunstige ligging voor eco
nom ische opbloei was voor de stadswording
van Weesp ech ter slechts een randvoorw aar
de, n et als de aanwezigheid van bevolking. De
stadswording van Weesp is prim air te danken
aan h et initiatief van graaf Willem V, die van
Weesp een vestingstad wilde m aken. Dit had
alles te m aken m et de ligging in een om stre
den grenszone tussen h et graafschap H olland
en h et wereldlijk gebied van de U trechtse bis
schoppen, dat het N edersticht heette. H et
w ordt de hoogste tijd d at we ingaan op de
m achtspolitieke verhoudingen in de AmstelVechtregio in die tijd.
Resum eren we eerst nog even h et voorgaan
de, dan k u n n en we h et volgende vaststellen.
- voor M uiden: vanaf h et eind van de 12de
eeuw vond langzam erhand de stadswording
van een al eeuw enoude dorpsnederzetting
plaats. O m dat de m onding van de Vecht
van strategisch belang was voor de U trecht
se bisschoppen, verwierven deze er al vroeg
zoveel mogelijk zeggenschap. De stadswor
ding zette vooral in d o o r de gunstige lig
ging voor econom ische opbloei en op initia
tief van de zich em anciperende inwoners.
- voor Vreeland: in de tweede helft van de
13de eeuw voltrok zich b innen korte tijd de
stadswording d o o r de aanleg van een nieu
we stad naast een nieuw kasteel op een plek
die toen n iet werd bewoond. H et gebeurde
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Afb. 8. Stadsplattegrond va n Weesp doorJacob van Deventer, c. 1560.

p rim air op initiatief van de heer, de
U trechtse bisschop H endrik van Vianden.
- voor Amsterdam: vanaf het laatste kwart van
de 13de eeuw vond vrij snel de stadswor
ding van een jo n g e agrarische nederzetting
plaats o n d er sterke stimulans van de heer,
de H ollandse graaf Floris V. De bewoners
werkten enthousiast m ee aan de stadswor
ding en nam en het initiatief al snel over van
de heer.
- voor Naarden: na de verwoesting van een
oude nederzetting, die vanaf ongeveer 1300
d o o r h aar gunstige ligging en op initiatief
van de bewoners langzam erhand tot stad
was geworden, werd op een andere plek
vanaf 1351 binnen korte tijd een nieuwe
stad als vervanger aangelegd op initiatief
van de H ollandse graaf Willem V, burgers
en plattelanders; een ware coalitie van be
langhebbenden.
- voor Weesp: vanaf ongeveer 1350 voltrok
zich binnen vrij korte tijd de stadswording
van een o u d er dorp, prim air op initiatief
van de heer, de H ollandse graaf Willem V.

P olitieke en eco n o m isch e
m achtsverhoudingen
Als we het bovenstaande bezien in h et licht
van de politieke en econom ische machtsver
houdingen en -verschuivingen in de Amstelen V echtdelta van de twaalfde tot de vijftiende
eeuw en aan de h a n d van twee kaartjes
(afbn. 9 en 10) dan kom en we tot het o n d er
staande. O p afbeelding 9 staan globaal de
m achtsgebieden in een deel van de N oordelij
ke N ederlanden in de twaalfde en dertiende
eeuw aangegeven. Daarbij zij opgem erkt dat
ju ist in die tijd de grenzen tussen die m achts
gebieden aan verandering onderhevig waren.
O orspronkelijk waren de bisschoppen van
U trech t de grootste wereldlijke m achthebbers
in de N ederlanden boven de grote rivieren. In
de loop van de twaalfde eeuw begon hun
m acht echter af te nem en. In h et westen kwa
m en de graven van H olland op, in h et oosten
die van Gelre.-"
Zeker vanaf de d ertien d e eeuw w erden de
bisschoppen lan g zam erh an d teru g g ed ro n -
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Afb. 9. Kaart met machtsgebieden in een deel van de Noordelijke Nederlanden in de twaalfde en dertiende eeuw, uit: De
Graaf, o.c. (n.13), 83.

gen. De graven van H olland knabbelden van
u it h et westen aan h et m achtsgebied van de
U trechtse bisschoppen, h e t N edersticht ge
naam d. Behalve deze grote heren, de bis
schoppen en de graven dus, die w orden aan
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geduid als landsheren, waren er ook verschil
lende kleinere h eren , zoals die van Amstel of
die van W oerden, die h u n m acht trach tten te
vergroten, en wel ten koste van de bisschop
pen o f de graven . 29 Dikwijls d ed en zij dit d o o r
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Ajb. 10. Kaart met handels
routes in de Noordelijke Ne
derlanden, volgens: Vogel,
o.c. (n.19).
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n u m et de ene landsheer en dan m et de ande
re sam en te spannen.
Zo werd de Amstel- en Vechtdelta in de der
tiende eeuw tot om streden grensregio tussen
H olland en U trecht, waarin niet alleen de gra
ven en de bisschoppen, m aar dus ook nog an
dere h eren opereerden. B innen deze politie
ke m achtsstrijd speelde het belang van de ver
schillende rivieren en waterwegen voor de
handel een niet weg te denken rol (afb. 10).
Voor de stad U trecht en een groot deel van
h et N edersticht vorm de de Vecht een onm is
bare handelsader. H elem aal w anneer in aan
m erking w ordt genom en dat de Rijn stroom 
afwaarts vanaf U trecht werd beheerst door
H ollandse tollen. De Vecht verbond U trecht
m et de Zuiderzee en vorm de zo de verbinding
m et de Noord- en O ostzeehandel.30

O ok voor H olland konden Vecht en Amstel
van grote betekenis zijn. Niet alleen om door
de beheersing daarvan de U trechtse lands
heerlijke m acht te k unnen co n troleren, m aar
ook voor de H ollandse handel. De enige an
dere noord-zuid verbinding van H olland m et
de Zuiderzee liep toen nam elijk via h et H aar
lem m erm eer, h et Spaarne en h et IJ.
Kijken we nu n aar de machtsverschuivingen
in h et kader van de Amstel- en Vechtdelta,
dan ku n n en we stellen dat tot h et begin van
de d e rtie n d e eeuw de b issch o p p en van
U trecht daar de machtigste h eren waren. In
deze context bloeide M uiden op to t voorha
ven van U trecht aan de m o nding van de
Vecht.
In de loop van de d ertien d e eeuw doen de
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plaatselijke geslachten van Amstel en van
W oerden, en de graven van H olland, echter
verwoede pogingen e r voet aan de grond te
krijgen. Kort voor 1260 b rengt de U trechtse
bisschop H endrik van V ianden de h ere n van
Amstel en W oerden een gevoelige slag toe en
laat hij ter bevestiging daarvan en ter consoli
datie van zijn m acht in h et gebied V reeland
bouwen.
Vanaf h et eind van de dertiende eeuw we
ten de graven van H olland h un m acht in het
gebied uit te breiden ten koste van de heren
van Amstel en de bisschoppen van U trecht.
De stim ulering van A m sterdam tot handels
en nijverheidsnederzetting d o o r Floris V m oet
in dit kader w orden beschouwd. De bezighe
den van Floris in Am sterdam stonden niet op
zichzelf. Hij was ro n d 1280 in de weer m et het
verwerven van allerlei rechten en h et optrek
ken van m ilitaire verdedigingsw erken in deze
regio. N iet alleen liet hij te Am sterdam naast
de stad in w ording een versterking bouwen,
m aar ook werd op zijn initiatief bij M uiden
een slot opgetrokken en verm oedelijk h et kas
teel van V reeland vernieuwd. In deze plaatsen
verwierf hij in d ie ja re n ook rechten ten koste
van de U trechtse bisschop.” Zo n u en dan
ging dit alles gepaard m et w apengekletter en
waren h et dus daadwerkelijk veroveringen.
G edurende de veertiende eeuw woedde de
m achtsstrijd in h et gebied voort, vanaf onge
veer 1350 als onderdeel van de Hoekse en Ka
beljauwse twisten. Deze twisten braken los na
d at de H ollandse graaf Willem IV (1337-1345)
tijdens een krijgstocht tegen de Friezen bij
Warns in h et hoofd werd getroffen d o o r een
pijl en overleed. D aarna sloeg de vlam in de
H ollandse opvolgingspan, om dat Willem IV
geen kinderen had. Zijn zuster M argaretha
van Beieren (1345-1354) trad naar voren,
m aar tegelijkertijd ook haar zoon, de latere
Willem VA
H et werd een strijd tussen edelen en steden
m et de daarin opkom ende burgerij. U iteinde
lijk w erden twee facties gevormd: de H oeken
ro n d M argaretha van Beieren en de Kabeljau
wen, die h u n hoop op de jo n g e Willem vestig
den. N aarden koos de kant van de Kabeljau
wen en kreeg al snel de rekening gepresen
teerd. Hoekse b enden vielen de stad binnen
en verbrandden haar tot op de grond, w aarna
Willem V zijn kans greep om een nieuw Naar
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den te laten bouw en d at hij als machtsbasis en
grensvesting kon gebruiken in h et om streden
U trechts-H ollandse grensgebied. En waarm ee
hij bovendien de han d el over land van oost
naar west kon controleren.
Met de uitbouw van Weesp langs de Vecht
to t vestingstad in dezelfde ja re n kreeg Willem
nog een machtsbasis in het gebied in handen,
die tevens dienst deed als controlepost op de
handel over water van no o rd naar zuid. Verge
lijkbaar met de m achtspolitiek van zijn voorva
d er Floris V, iets m eer dan een halve eeuw eer
der, stonden deze stedenpolitiek en stadsplan
ning niet op zichzelf. In verband m et de
Hoekse en Kabeljauwse twisten gaf Willem in
zijn strijd tegen M argaretha opd rach t om bij
Weesp én bij M uiden de grenzen van H olland
te beveiligen en te bewaken. N iet alleen te
Weesp w erden versterkingen opgetrokken,
m aar ook te M uiden.33 Dat gebeurde zoals we
al zagen eveneens te N aarden.

Besluit
In vogelvlucht zagen we hoe in h e t relatief
kleine gebied van de Amstel- en V echtdelta
een aanzienlijk aantal steden op specifieke
plekken tot stand kwam. Tegelijkertijd werd
duidelijk waarom h e t grootste deel klein
bleef.
De stadswording van M uiden voltrok zich
h et eerst, m aar zeer geleidelijk d o o r de gun
stige econom ische om standigheden vanaf on
geveer 1200 en d o o r de ligging aan de m on
ding van de Vecht. M aar h et m ocht slechts
fungeren als voorhaven van de grote stad
U trech t en o n d er h et gezag van de U trechtse
bisschoppen.
In de loop van de d ertiende en veertiende
eeuw kreeg M uiden concurrentie van de an
dere vier steden. V reeland werd n iet m et die
m otieven - dus als con cu rren t van M uiden gecreëerd, m aar zal d at ongetwijfeld door
haar ligging langs de Vecht wel zijn geweest.
V reeland kwam tot stand als landsheerlijk
steu n p u n t van de bisschop van U trecht (H en
drik van V ianden), wat ook de keuze voor de
ligging bepaalde. De bisschop achtte Vree
land nodig om dat zijn m achtspositie in de
Amstel- en V echtdelta werd bedreigd. Vanaf
de dertiende eeuw trachtten de graven van
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H olland en kleinere heren daar imm ers hun
invloed te vergroten.
De w ording van de stad A m sterdam vanaf
kort voor 1300 o n d er stimulans van de Hol
landse graven (Floris V en opvolgers) had al
les m et die m achtsexpansie te maken. Deze
plaats aan de m onding van de Amstel, een ri
vier die een alternatief voor de Vecht ging vor
m en, werd econom isch gezien een concur
ren t van M uiden en Vreeland. Politiek be
schouwd was het een H ollandse basis in de
A m stel-Vechtregio als o m streden grensge
bied.
Zowel in het oorspronkelijk U trechtse Mui
d en als V reeland wisten de H ollandse graven
kort voor 1300 voet aan de grond te krijgen.
Dat was kennelijk niet genoeg om h et gebied
en de handelsstrom en over de Vecht en in de
delta te kunnen beheersen. Omstreeks 1350
greep de H ollandse graaf (Willem V) zijn kans
in N aarden en Weesp. Met de aanleg van het
nieuwe N aarden verwierf hij gezag over nog
een stedelijke nederzetting en bevolking in de
regio. In deze nieuwe stad kreeg de graaf een
m achtig m ilitair en econom isch steunpunt be
oosten de Vecht, waarm ee hij de handels
stroom over land tussen H olland en h et oos
ten ging beheersen. Met h et tot vestingstad
gem aakte Weesp werd zijn greep op de Vechtdelta nog groter.
De vijf stedelijke nederzettingen in dit ge
bied groeiden niet allemaal uit tot steden van
form aat. De meeste bleven klein. Dit heeft
niet alleen te m aken m et concurrentie, zoals
bij M uiden, en m et h et feit dat ze dicht bij el
kaar liggen in zo’n klein gebied. H et heeft al
les te m aken m et de motieven bij de stadswor
ding. V reeland en Weesp waren al bij aanvang
gedoem d klein te blijven vanwege h u n gefor
ceerde totstandkom ing, prim air op initiatief
van een h ee r m et m achtspolitieke motieven,
waarbij de m ogelijkheden tot econom ische
opbloei en de vereiste van een groep o nder
n em en d e lieden w erden g ere d u cee rd tot
randvoorw aarden. De omvang van h et vanaf
1351 nieuw aangelegde N aarden was groter
om dat h et de vervanger was van een reeds be
staande stad. Am sterdam had de potentie om
uit te groeien tot wereldstad.

R einout R utte (geb. 1972 te Roelofsarendsveen)
studeerde architectuurgeschiedenis aan de Vrije
Universiteit te A m sterdam . Aan h et Instituut voor
C ultuurgeschiedenis van A m sterdam verrichtte hij
prom otie-onderzoek n aar stedenpolitiek en stads
planning in de Lage L anden. Inm iddels is hij op dat
onderw erp geprom oveerd. De proeve is te koop in
de betere boekhandel: R. Rutte, Stedenpolitiek en
stadsplanning in de Lage Landen (12de-13de eeuw), Zutphen 2002, ISBN 90.5730.2003.9.
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Basis voor dit artikel was e en lezing die de a u te u r 16
mei 2002 hield voor de V ereniging H istorisch Amstel
veen. In sam enw erking m et Kos w erkte R utte d e lezing
u it to t artikel m et bronverm elding.
H. van Engen, A. Kos en R. Rutte, ‘“Eenen niewen stede,
ergens daer sij ons en d e h a er ter besten oo rb aer staedt”.
O ver de w ording van de stad N aarden in de tweede helft
van de veertiende eeuw ’, in: tussen Vecht en Rem 18
(2000) 96-105; P. heu p en , ‘G errit Alewijnszoon en 1351.
Opnieuw: de w ording van de stad N a ard en ’, in: Tussen
Vecht en Rem 18 (2000) 167-175; H. Schaftenaar, ‘De
grenzen van N aard en ’, in: Tussen Vecht en Rem 20 (2002)
27-36.
Wat betreft h e t begrip stad h et volgende. Dat begrip is
zeer moeilijk dan wel n iet te definiëren. Iedereen kan
zich wel wat voorstellen bij een stad, m aar ga j e verder
d en ken over een definitie, dan lo o p je onherroepelijk
vast. De grote stadshistorica E. E nnen kom t op de twee
d e p agina van haar betoog (Die europdische Stadt des Mittelalters, G öttingen 1987 (oorspronkelijk 1972), 16) al tot
d e conclusie d a t zelfs h e t veelzijdigste stadsbegrip
slechts een geraam te is als h e t e r o p aankom t de ver
scheidenheid van allerlei steden in velerlei opzichten te
d u iden. Vergelijk: ]. van Loon, De ontstaansgeschiedenis
van het begrip ‘S tad’, G ent 2000. Voor degene die enige
houvast wenst, kan voor de in dit artikel besproken ste
den w orden uitgegaan van de volgende definitie uit R.
van Uytven, ‘Stadsgeschiedenis in h et n o o rd e n en zui
d e n ’, in: Algemene Geschiedenis der Nederlanden (verder
aangehaald als AGN) II, H aarlem 1982, 188-253, 188:
‘de stad is een nederzetting m et centrale functies, waar
aan zij haar gediversifieerde sociaal-economische struc
tuur, haar relatief dichte bevolking en g econcentreerde
bebouw ing en een tegenover de omgeving afstekend
uiterlijk en een eigen m entaliteit d an k t.’
Zie over A m sterdam bijvoorbeeld: H. B rugm ans, Ge
schiedenis van Amsterdam, dl. 1: Middeleeuwen 1100-1544,
U trecht 1972. Studies specifiek over de stadsw ording
van M uiden en V reeland ontbreken. Zie over N aarden
de in n o o t 2 genoem de stukken; over W eesp P. h e u p en ,
‘Weesp een m iddeleeuw se stad?’, in: Tussen Vecht en Rem
11 (1993) 16-24 en A. Z ondergeld-H am er, De geschiede
nis van Weesp. Van prehistorie tot de moderne tijd, Weesp
1990.
Zie hierover bijvoorbeeld: H. Sarfatij, ‘D utch towns in
th e form ative p erio d (AD 1000-1400). T h e archeology
o f settlem ent and bu ild in g ’, in: Medieval archeology in the
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De filan tro o p van villa C an to n
Jaap Kruidenier

In de gevel van villa C anton aan de Baarnse Javalaan bevindt zich een bijzondere steen. We
zien hierop h et uit 1793 daterende Chinese
landhuis C anton afgebeeld, dat eens op deze
plaats stond. Dit door R einhard Scherenberg
gebouw de Chinese huis werd in 1890 gekocht
d o o r August Janssen. O m dat het huis wegens
gebrek aan com fort ongeschikt was voor be
woning, liet Janssen het pand afbreken en in
1910 vervangen door de tegenw oordige villa.
Zijn naam in de gevelsteen h erin n ert hieraan
evenals het jaartal 1910. Over deze eerste ei
genaar van villa Canton gaat dit artikel.

het Duitse w addeneiland W angeroog, kwam
op eenentw intigjarige leeftijd naar N eder
land, waar hij zich ontwikkelde tot een succes
vol zakenm an. In 1867 richtte hij de Delimaatschappij op, waarvan hij tevens directeur
werd. D oor de grote winsten van deze tabaks
o ndern em in g werd PW. Janssen een zeer ge
fortu n eerd man. O m dat hij vond dat hij zijn
geld op een nogal makkelijke m anier had ver
diend en om dat hij een aan h an g er was van
het m o d ern e liberalisme, een beweging die
aan het eind van de n egentiende eeuw o nt
stond en evenals h et socialisme streefde naar
sociale verbeteringen, besloot hij een groot
deel van zijn geld aan goede doelen te beste
den. P eter W ilhelm Janssen is daarom vooral
bekend gebleven als filantroop. Talrijke instel
lingen w erden d o o r hem financieel gesteund.
Een bijzondere plaats werd daarbij ingeno
men d o o r de M aatschappij van W eldadigheid.
In Friesland en D renthe bijvoorbeeld werden
op zijn kosten voor arm e m ensen kleine boer-

Peter Wilhelm Janssen (1821-1903)
August Janssen werd op 3 decem ber 1864 in
Amsterdam geboren als zoon van Peter Wilhelm
Janssen en Folmina M argaretha Peters. H et ge
zin telde later twee zoons en vijf dochters.
Vader Janssen, die in 1821 werd geboren op
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Afb. I. Het Chinese landhuis Canton, dat Reinhard Scherenberg in 1793 liet bouwen, (foto: roll. Historische Kring Baeme)
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AJb. 2. Het tegenwoordige Canton, gebouwd in 1910. (foto: coll. Bronkhorst)

derijen gebouwd. Deze hulp werd vlak voor
zijn d ood in 1903 o ndergebracht in de nog
steeds bestaande P.W. Janssens Friesche Stich
ting. O ok in zijn woonplaats A m sterdam was
hij geen onbekende. In de Da Costastraat be
vindt zich h e t d o o r hem gestichte NederlandsDuitse h o f en op h et Bellamyplein treffen we
zijn borstbeeld aan, dat na zijn dood door
dankbare A m sterdam m ers w erd geschonken.
De filantropische instelling van de vader
m oet tijdens de opvoeding zijn overgedragen
op de kinderen, w ant ook de zonen Christiaan
W ilhelm en August w erden later bekende fi
lantropen.

August Janssen (1864-1918)
N a zijn schoolopleiding bij de H ernhutters te
Neuwied (Duitsland) werkte August op han
delskantoren in Brem en en Londen. Vervol
gens m aakte hij een reis om de wereld, waar
bij hij voor langere tijd op Sum atra en Java
verbleef. O p Sum atra werkte hij enige tijd bij
de Deli-maatschappij, waarvan hij later com 
missaris zou w orden en op Java raakte hij
134

geïnteresseerd in de koffiecultuur. In E uropa
teruggekeerd werd hij d irecteu r van een aan
tal m aatschappijen, die zich m et deze koffie
cultu u r bezighielden.
Regelmatig maakte hij inspectiereizen naar
zijn bezittingen in Indië, waarbij alles wat tot
de ontwikkeling van dat land kon bijdragen
zijn brede belangstelling had. Zo werd hij on
der andere commissaris van de Kediri- en Ma
lang stoom tram m aatschappijen, die op Java de
eerste tramwegen aanlegden. Hij was geïnte
resseerd in de m ijnbouwkundige exploitatie
van h et land en kreeg de directie van h et Mijn
bouw- en Industrie Syndicaat. V erder werd hij
nog commissaris van de Maatschappij tot Ex
ploitatie van P etroleum bronnen en van de
Steenkolenm aatschappij. In 1913 werd August
vanwege zijn verdiensten voor de econom ische
ontwikkeling van Indië dan ook benoem d tot
ridder in de orde van de N ederlandse Leeuw.

De filantroop
Toen August in 1896 trouwde met de negentien
jaar jongere Elisabeth de Ridder was hij al een ge-
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fortuneerd man. Het jonge paar vestigde /ich de
eerste jaren in Baam, waar hun drie kinderen ge
boren werden: Johanna Elisabeth Louise (1897),
Peter Wilhelm (1898) en Amelie (1904).
August kocht ook villa Peking en in 1905
nog een strook grond ter grootte van drieën
halve hectare van Freule Elias, het latere Cantonspark.
Als filantroop heeft Baarn ongetwijfeld veel
aan hem te danken. Niet alleen werden diverse
inwoners financieel door hem geholpen, m aar
ook konden bijna alle Baarnse verenigingen op
zijn steun rekenen, zoals de Vereniging van
Centrale Armenzorg, de Vereniging tot Zieken
verzorging en de Vereniging tot Bestrijding van
t b c . Ook de Vereniging voor aanleg en onder
houd van rijwielpaden in Gooi- en Eem land en
talrijke andere instellingen deden nooit tever
geefs een beroep op hem . Bij h et uitbreken van
de Eerste W ereldoorlog werd Peking door hem
als hospitaal ter beschikking gesteld.
N adat het oude zwembad ten gevolge van de
watersnood in 1916 was weggespoeld, liet Jans
sen op zijn kosten aan de Eem twee zwembaden
bouwen en een botenhuis voor zijn werries. Na
zijn dood in 1918 werden de zwembaden door
zijn erfgenam en geschonken aan de gem eente
Baarn. Als dank besloot de gem eenteraad in
1926 de weg naar de zweminrichtingen dan ook
de Augustjanssenweg te noem en.
In de door zijn tuinbaas J. Goossen fraai
aangelegde overtuin bevond zich een tennis
baan met een nog steeds aanwezig tennishuis
je en liet hij t oorts de zestien m eter hoge Win
tertuin bouwen. De tropische gewassen en vo
gels in deze kas en de aanwezigheid van naar
m en bew een zelfs apen, m oeten hem sterk
aan Indië herin n erd hebben.
Janssen was ook een belangrijk kunstverza
melaar. Antiek tuinm eubilair zoals de aanwe
zige colonnade m et waterval, de loden putto
(fontein) en de siervazen w erden door hem
op veilingen gekocht. H et is mogelijk, dat hij
het idee heeft gehad een kanaal te graven
naar de Eem, zodat hij p er boot zijn huis aan
de A m sterdam se Binnen-Amstel kon bereiken
en n iet zijn latere buitenhuis in Bergen aan
Zee. zoals wel eens w ordt beweerd.
Na h et overlijden van August werd h et Gantonspark d o o r zijn zuster Carolina gekocht en
geschonken aan de Universiteit van U trecht
om als hortus dienst te doen.

Ajb. 3. Het bruidspaar Elisabeth de Ridder en A ugust
Janssen in 1896. (foto: coll. H .K .B .)

D e kunstverzam elaar
M inder bekend is, dat Janssen een van de be
langrijkste kunstverzamelaars was van zijn tijd.
In m in d er dan tien jaar bouwde hij een col
lectie van zeventiende-eeuw se H ollandse
m eesters op, die de w anden van zijn grote
huis aan de Amsterdamse Binnen-Amstel sier
den. Hij werd bij de aankoop daarvan geadvi
seerd d o o r de firm a Frederik M üller en Co.
Zijn collectie bevatte o n d er an d ere een aan
tal w erken van Rem brandt, w aaronder Abra
ham en de Engelen, David en Goliath en een
zelfportret. Van Ja n Steen bezat hij een zestal
werken. Verder bevatte zijn verzam eling werk
van Ruysdael, Adriaan Brouwer, Van Dijck,
Frans Hals, Albert Cuyp, Terborch en Van
Goyen. Tevens wist hij belangrijke kunstwer
ken voor N ederland te b eh ouden, bijvoor
beeld door de R em brandtvereniging finan
cieel te steunen. Zijn verzam eling bevatte ver
d er nog schilderijen van de Haagse school,
antiek m eubilair en zilver. Ongetwijfeld zal
ook een aantal van zijn kunstw erken villa Can
ton h eb b en gesierd.

H et R ussenduin
O p 9 septem ber 1916 werd d o o r dochter Ame
lie (Melly) de eerste steen gelegd voor h et bui-
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Ajb. 4. De villa Russenduin in Bergen aan Zee. In het midden de stalling voor de tw aalf cilinder Packard van A ugust Jans
sen. Deze auto, die een op een reed, had een tank van zestig liter, zodat onderweg naar Baarn een keer getankt moest worden.

tenhuis Russenduin in Bergen aan Zee. Deze
kolossale villa, die omgeven was door een
duingebied van dertien hectaren, was een ont
werp van de gebroeders Van Gendt.
De naam was ontleend aan de veldslag in
1799 tussen enerzijds het invasieleger van Engelsen en Russen en anderzijds het Franse en
Bataafse leger. De gesneuvelde Russen werden
op deze plek begraven.
Meer dan een jaar was men met de bouw
bezig en door allerlei technische problemen
werd het een zeer kostbaar project. Al het
bouwmateriaal bijvoorbeeld moest met paard
en wagen vanaf Bergen worden aangevoerd.
Helaas heeft Janssen niet langer dan drie we
ken in dit huis gewoond. Hij overleed hier op
10 april 1918, pas drieënvijftig jaar oud. Zijn
crematie vond op Westerveld plaats. Na zijn
dood bleek deze kapitale villa onverkoopbaar.
Pas in 1931 werd het huis gekocht door de Ne
derlandse Bioscoopbond voor vestiging van
een kinder-vakantiekolonie, het zogenaamde
Bio-vakantieoord. Bleekneusjes uit de grote
steden logeerden hier, met een onderbreking
tijdens de oorlogsjaren, tot 1968.
Tegenwoordig wordt het pand bewoond door
leden van een religieuze organisatie. Kennelijk
heeft het interieur ondanks de aanwezigheid
van duizenden kinderen niet geleden. Zelfs de
prachtige glas-in-loodramen met afbeeldingen
van de veldslagen van 1799 zijn nog intact.
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Op een wand in de hal zien we nog de
spreuk, die August Janssen hier liet aanbren
gen en hem typeerde: ‘Wer glücklich ist der
bringt das Glück und nimmt es nicht’.
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Jeru zalem in h e t Gooi
Piet Lenpen

[Dit is een uitgewerkte tekst van een lezing gehouden
op 4 februari 2002 in de Koepelkerk te Bussum, geor
ganiseerd door de Soroptimistenclub Hilversum e.o.]

D e lange w eg van h et G ooi naar Jeruza
lem en terug
Tussen Vecht en Eem is, zoals bekend, een tijd
schrift voor regionale geschiedenis. D at wil
niet zeggen dat de lokale geschiedenis erin
niet aan bod komt, m aar de bedoeling is de
wisselwerking tussen beide en de plaats van de
lokale geschiedenis in de regionale context
centraal te stellen. Zoals de lokale geschiede
nis zich verhoudt tot de regionale geschiede
nis, zo verhouden beide zich tot de algem ene
geschiedenis, eerst de N ederlandse, en vervol
gens de Europese en zelfs de wereldgeschie
denis. In dit artikel gaat het om de relatie tus
sen de lokale geschiedenis en de N ederlandse
en Europese geschiedenis. C oncreet vertaald:
een stukje geschiedenis van Bussum wordt ge
koppeld aan de laat-negentiende-eeuwse ar
chitectuurgeschiedenis van N ederland en de
Europese religiegeschiedenis. H et leggen van
zo’n verband vraagt van de lezer wel enig ge
duld, zeker waar het letterlijk en figuurlijk
zo'n grote afstand betreft als die tussen Je ru 
zalem en het Gooi. LI bent dus gewaarschuwd!
G een stad heeft in het Westen zo tot de ver
beelding gesproken als Jeruzalem .
Vanaf de tweede, m aar vooral vanaf de vierde
eeuw na Christus - het tijdstip is niet precies
aan te geven - trokken pelgrims naar deze stad,
om daar de eigen voetstappen te drukken in
die van hu n H eer en H eiland Jezus Christus.
Hier was hij opgegaan naar de tempel m et
Zijn ouders, hier had Zijn intocht op de zondag
voor Pasen plaats, hier leed en stierf Hij en, bo
venal, hier geschiedden de w onderen van de
O pstanding en de Hemelvaart. Aan bezoekers
werden de plekken getoond: kijk hier, de hof

van Gethsemane, en daar, de Zaal van h et Laat
ste avondmaal. Aan de authenticiteit van Jezus
en Zijn optreden viel dus niet te ontkomen.
De kerkvader Augustinus kon nog zo stellig
bew eren dat voor de christen ied er altaar,
w aaronder zich h et gebeente of een andere
reliek van een m artelaar of belijder voor h et
geloof bevond, ja, eigenlijk iedere kerk een
toegangspoort tot de hem el was, en dat die
lange m oeizam e tocht vol ontberingen niet
nodig en zelfs een vorm van hoogm oed was,
de schare bleef n aar Palestina trekken. Zelfs
in steeds grotere aantallen. Logisch, want als
ieder m artelaarsgraf in h et westen een voor
portaal was van h et paradijs, dan gold dit heel
in het bijzonder voor het m artelaarsgraf van
de stichter van de beweging. Daarbij kwam dat
h et uitblijven van de voorzegde eindtijd en de
wederkom st van Christus de christen ongedul
dig maakte: hij ging op zoek n aar die plekken
waar ooit het heil geschied was en waar vol
gens zijn geloof Christus zou w eerkeren om
het eindoordeel te voltrekken. De weg naar
Jeruzalem was lang en moeilijk, vol gevaren
en ontberingen. O ok vanuit h et Gooi.

P elgrim stochten naar Jeruzalem
Van de bezoeken aan de heilige stad en h et
Heilige Land nam en de gelovigen souvenirs
m ee naar huis. De Jeruzalem gangers genoten,
teruggekeerd in h u n vaderland en vaderstad
o f dorp, groot aanzien. Zij verenigden zich in
de Late M iddeleeuwen in broederschappen
en trachtten h u n religieuze ervaringen in het
oosten vast te h o u d en en te cultiveren in hun
eigen kerken en kapellen. Zo kwam de vere
ring voor h et G raf van Jezus op gang. Nog
steeds is in veel katholieke kerken een graf
met, liggend op de sarcofaag, h et lijk van
Christus te vinden, soms zelfs geplaatst in een
aparte uitbouw van de kerk. Zulke kerken zijn
o n d er andere te vinden in N ederland in Dor-
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Zeventimde-eeuwse gravure van
het interieur van de R otunda van
de Heilige-Grafkerk te Jeruzalem.
Uit: De Je ru za lem k a p el in
G ouda, Gouda 1998.
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drecht, Schiedam, Zaltbom m el en Kampen.
Dikwijls stichtten de Jerazalem vaarders zelf
voor de eigen godsdienstige plechtigheden
kapellen, waarbij de verwijzingen naar de hei
lige stad en h et Heilige Land wel heel con
creet w erden. Zo bouwde G ijsbrecht Willems
zoon Raet, na zijn terugkeer uit het Heilige
L and volgens Ingeborg L aarakkers tussen
1497 en 1504 een Jeruzalem kapel in Gouda;
an d ere zelfstandige kapellen waren in ons
land te vinden in U trecht, Leiden en Delft.'
Een heel m ooi voorbeeld is in Brugge te be
w onderen. H et m ooiste en bij mijn weten
oudste voorbeeld in W est-Europa staat even
wel in Bologna, de abbatia di San Stefano.2
O ntelbaar zijn de kloosters, godshuizen en
begijnhoven, die genoem d zijn naar plaatsen
in Palestina en naar (of plekken in) Jeruza
lem. Trouwens, ook Egypte en de Sinaï-woestijn delen in deze eer. Voonvaarde is dat zij
ooit in positieve zin genoem d w orden in het
O ude o f Nieuwe Testament. Tevergeefs zal
m en een klooster m et de naam Sodom o f Gom orra vinden.
H et einde van de kruistochten, gem arkeerd
d o o r h et debakel van Tunis en de dood van
koning Lodewijk IX van Frankrijk (in 1270),
betekende geenszins h et einde van de kruistochtgedachte. Die bleef nog eeuw enlang le
vend. Keizer Karel V voerde bijvoorbeeld nog
vol trots de titel koning van Jeruzalem .
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Rome in plaats van Jeruzalem
Parallel m et die in de elfde eeuw opkom ende
en eeuw en v o ortdurende belangstelling voor
de kruistochten liep de fascinatie voor de hei
lige stad en de heilige plaatsen in Palestina.
De kruistochtgedachte verflauwde in de late
zestiende en zeventiende eeuw, zonder overi
gens geheel te verdwijnen. Palestina en Jeru
zalem waren een ond erd eel gew orden van h et
grote O ttom aanse Rijk; aan bevrijding viel
niet te denken. Men had de h an d en vol aan
het teg en h o u d en van h et Turkse gevaar in
H ongarije en voor de p o orten van W enen. De
m eeste pelgrims k o nden overigens zonder al
te veel problem en de geliefde heilige plaatsen
bezoeken.
In de zestiende eeuw zette evenwel een
reeds veel eerder, in de veertiende eeuw be
gonnen, tendens zich door, waarbij de stad
Rome als het nieuwe heilige Jeruzalem van de
katholieke christenheid stralend in de och
tendzon verrees. Een bezoek aan de graven
van de apostelen Petrus en Paulus in de nieu
we St-Pieter op de Vaticaanheuvel buiten de
stad en aan de an d ere in Rome gecreëerde
heilige plaatsen, m et als nieuw hoogtepunt
h et pauselijk bedehuis m et een grote verza
m eling relieken, de sancta sanctorum, inclusief
de hele Heilige Trap, alsm ede de kans een
glim p van de paus als levende plaatsvervanger
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van Christus op te vangen, leverden evenveel
aflaten op als een bezoek aan de Heilig-Grafkerk in Jeruzalem . In de laatste stad consta
teerde de westerse katholieke christen dat
schismatieke broeders en zusters er de dienst
uitm aakten. Identificatie m et de m acht en
roem van de kerk en het geloof was hier niet
mogelijk. In de belangstelling van de westerse
katholiek schoof Rome dus over Jeruzalem
heen. Hoewel dit nooit expliciet uitgesproken
werd, zakte het aardse Jeruzalem op de heiligh eidsbarom eter van het westerse christen
dom . De creatie van de heilige stad Rome,
een product van de contrareform atie, liet bo
vendien geen ruim te voor een andere gelijke
in rang. H et aardse heilige Jeruzalem verhuis
de vanaf de zestiende eeuw naar de tweede
plaats.
Voor een deel werd dit ondervangen door
h e t beeld van h et hem else, overdrachtelijke
Jeruzalem - dat prom inent voorkom t in het
Nieuwe T estam ent - h eld erd er te stellen en
h et belang van het aardse Jeruzalem - dat
niettem in e te n goed in dit Testam ent te vin
den is - te bagatelliseren. Ten onrechte als
een specifiek jo o d se conceptie getypeerd,
werd dit aardse beeld terzijde geschoven.

Opnieuw J eruzalem
En binnen de reform atie? U iteraard leidden
de w egen van de protestan ten n ie t naar
Rome. Toch lieten ook zij het aardse Jeruza
lem los en concentreerden zich geheel op de
allegorische betekenis. H et Jeruzalem van de
profeten en de psalm en werd dooi hen ge
d uid als de gem eenschap van de ware gelovi
gen, de kerk van Christus. Zij zochten een her
vorm ing van de kerk in h et m odel van de
vroeg-christelijke gem eente en vonden aan
sluiting bij kerkvaders als H iëronym us en Au
gustinus en bij A ugustinus’ voorstelling van de
kerk, zoals die in zijn boek Over de Stad Gods
beschreven was. H et gebruik van bijbelse na
m en voor protestantse scholen en weeshui
zen, clubs en verenigingen van allerlei slag en
voor lokaliteiten waar zij vergaderden greep
om zich heen. In dit geval kan m en van een
herhaling van de geschiedenis spreken.
De late negentiende en de vroege twintigste
eeuw geven voor beide hoofdstrom en in het

christendom opnieuw een kentering te zien.
H et aardse Jeruzalem kreeg weer een plek op
de kaart van de gelovigen. K atholieken en
protestanten haastten zich om acte-de-présence te geven in de heilige stad.
O ndertussen zijn we nog steeds op weg naar
Jeruzalem in h et Gooi. Maar we nad eren ons
doel. De opgelaaide interesse in h et aardse Je 
ruzalem in de negentiende eeuw b rach t ten
slotte ook een nieuwe belangstelling voor de
conceptie Jeruzalem (en natuurlijk ook voor
Palestina) in h et westen en ook in N ederland
m et zich mee.
In de kerkbouw is daar h et een en an d er
van terug te vinden. Nabij G roesbeek werd
zelfs vanaf 1911 het Heilige Land nagebouwd:
h et do rp de Heilige-Landstichting dankt er
zelfs zijn naam aan. We kom en h ier aanstonds
op terug. De aandacht voor Jeruzalem , zowel
het aardse, h et hem else als h et allegorische Je 
ruzalem, verflauwde evenwel bij ons na de
Tweede W ereldoorlog naarm ate de secularisa
tie op gang kwam en de kerken leeg liepen.
T hans roept Jeruzalem in h et westen bij de
m eeste m ensen (afgezien van g roepen evan
gelische christenen) geen visioen van een
Godsstad m eer op. De politieke gebeurtenis
sen, vooral na de Zesdaagse O orlog van 1967,
hebben geleid tot een kortsluiting tussen bei
de beelden: wie de hem el of de ideale ge
m eenschap van m ensen wil karakteriseren zal
zich e r wel voor h o ed en om nog met het vol
strekt achterhaalde vredesbeeld van Jeruza
lem aan te kom en zetten. Wie een verwijzing
naar een hem el op aarde zoekt, kan Jeruza
lem b eter vermijden.

De kerk van het Heilige-Graf
Een aparte plaats in h et navolgen van de heili
ge stad nam de koepelvormige architectuur
van de Heilige-Grafkerk te Jeruzalem in. O or
spronkelijk bestond de grafkerk zoals keizer
C onstantijn de G rote haar had laten bouwen
(inwijding 335 na Chr.) uit verschillende ele
m enten, waarvan de centraalbouw (de Rotun
da) boven h et graf van Christus h et belang
rijkste on d erd eel was. De koepel was aan de
bovenkant open (de oculus) en gaf uitzicht op
de buitenlucht. Model voor deze Rotunda met
oculus stond h et P antheon in Rome.
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Interieur (onder) en exterieur (rechts) van het Pantheon in Rome.
Uit: Rome. A rcheologische gids van de eeuwige stad, Lisse
2000 .
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Deze laatste (of liever gezegd eerste) centraalbouw was een tem pel, in 27 voor Christus
gebouwd d o o r Marcus A grippa tussen zijn
th erm en en h et theater van Pompeius. Zij was
gewijd aan alle góden, m aar heel bijzonder
aan de oorlogsgod Mars en aan de godin van
de liefde Venus. H et P antheon werd door kei
zer H adrianus grondig herbouw d. De centraalbouw was en is tot op h ed en voorzien van
een voorhal (pronaos) m et galerij van acht gra
nieten zuilen en daarboven een fronton.
H et gebouw is wonderwel geconserveerd;
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dit is te danken aan h et feit d at keizer Phocas
h et gebouw aan de paus schonk die e r op zijn
b eu rt in 609 n a Chr. een kerk van maakte
(Sancta M aria ad m artyres).3 N och de centraalbouw, noch de uitsparing van een ope
ning in h et dak waren dus in de klassieke ar
chitectuur onbekend. De R om einen h adden
ruim e ervaring m et ro n d e en halfronde bouw
vorm en, m aar toch vindt dit gebouw nergens
in de Rom einse wereld zijns gelijke. In een
christelijke context kreeg speciaal de o p ening
naar de b uitenlucht een nieuwe betekenis: zij
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werd tot een verbinding m et de hem el, om dat
m en de hem el boven de aarde en h et zwerk
localiseerde. H et was dus ook een bijzonder
gelukkige vondst van de architecten van Constantijn, toen zij juist voor de open-koepelvorm boven het graf van Christus kozen. De
symboliek kon niet misverstaan worden. Een
zelfde koepel m et oculus werd trouwens geko
zen voor de H em elvaartkerk op de Olijfberg.
En ook deze symboliek is duidelijk.
De centraalbouw werd ook in andere grote
kerken van het christelijke Oost-Romeinse (la
ter Byzantijnse) Rijk toegepast. H et meest be
kende voorbeeld is de zesde-eeuwse kerk van
de heilige Wijsheid, de Aya Sophia in Constantinopel/Istanboel. Toen kalief Abd al-Malik ruim driehonderdvijftig ja a r later na de
bouw van de Heilig-Grafkerk aan zijn Byzan
tijnse architecten in Jeruzalem opdracht gaf
om op het tem pelplateau een schrijn (de
Rotskoepel, geen moskee!) te bouwen, koos
ook hij voor de koepelvorm , evenwel zonder
oculus. De b innenkant van het koepelgewelf
daarentegen en de m uren w erden m et goud
bedekt en op deze m anier werd eenzelfde as
sociatie m et de hem el gewekt. Vanaf de rots,
die direct o n d er de koepel ligt, de sakkrah, was

volgens de overlevering de profeet M oham 
m ed via een straal van licht de hem el inge
klom m en om daar te spreken m et de grote
profeten uit het O ude Testam ent en m et
Christus.4

D e Mariakerk in Bussum
Toen ik, m et een groep an d eren , voor het
eerst de kerkruim te van de O.L.Vrouwekerk
aan de Brinklaan in Bussum betrad - het was
op een O pen Dag van TVE, twee ja a r geleden
hier in Bussum - , om o n d er leiding van archi
tect Paul van Vliet te zien wat hij m et zijn res
tauratie van 1999-2000 bereikt had, werd ie
ders oog onm iddelijk naar boven getrokken,
naar het hoogste p u n t in de koepel. We zagen
hier een facetgeslepen cirkelvormige spiegel,
die het licht van een 400 kilo zwaar, eveneens
cirkelvormig lichtarm atuur, d at daar pal on
der hangt, verspreid naar b en ed en terug
kaatst. En hoe! H et hele kerkinterieur baadt
in een licht d at vanuit de oculus schijnt binnen
te strom en. H et verlichten van de hele ruim te,
van koepel tot vloer, zou anders een moeiza
m e zaak en hoogstwaarschijnlijk onvoldoende
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Bussum.-0.1. Vrouwe Kerk
Brinklaan, Bussum. Koepelkerk met pastorie, (foto: collectie SA N M H B in Naarden)
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zijn geworden. Ik weet niet o f Van Vliet zich
realiseerde dat hij d o o r deze ingenieuze in
greep tevens een belangrijke bijdrage leverde
aan de versterking van de illusie dat we door
een oculus in de lucht kun n en kijken. Tussen
haakjes, de bouw er had zijn koepel afgesloten
m et een oculus, m aar deze m et een lantaarn
bekroond. De magnifieke oplossing van het
lichtprobleem bij de restauratie sluit direct
aan bij de wijze waarop, zoals we zagen, in een
ver verleden klassieke en christelijke architec
ten koepels als deze van daglicht voorzagen
en, nog m ooier misschien, bij de ee rd er ge
noem de associatie van de verbinding tussen
hem el en aarde.
Toen de kerk op 19 decem ber 1921 in gebruik
werd genom en, was zij de derde koepelkerk
van de architect Joseph Cuypers (1861-1949),
zoon van de m eer bekende bouw er van h et
Amsterdamse Centraal Station en Rijksmuse
um , Pierre Cuypers. Jos(eph) Cuypers stond
zijn hele leven in de schaduw van deze be
roem de en dom inante vader. Hij werkte als
diens assistent; vanaf 1894 werd Jos de baas
van h et b ureau in A m sterdam , om dat zijn va
d e r zich terugtrok in zijn vaderstad Roer
m ond. Zijn hele leven is deze Cuypers bezig
geweest zich los te m aken van de allesover
h eersende neo-gotische stijl die zijn vader zo
succesvol toepaste. Hij liet zich m eer en m eer
inspireren door de rom aanse en Byzantijnse
architectuur, hoewel hij toch ook nog een
aantal ja re n neogotische kerken bouwde. Jos
Cuypers wilde geen archeologisch zuivere h er
leving van welke historische bouwstijl dan
ook: dat deed afbreuk aan de levendigheid;
m aar wel wilde hij de traditie en de histori
sche bouwvorm en handhaven.5 H eel belang
rijk voor zijn ontwikkeling was zijn contact
m et de architect Jan Stuyt (1868-1934). Zij
werkten zelfs een aantal ja re n samen; van
1899 tot 1908, en bouw den verschillende ka
th o lieke kerken, te S teen b erg en , Breda,
U trecht, D en Bosch en G roenlo, om enkele te
noem en. D aarna ging Cuypers weer zijn eigen
weg om zich in 1920 te associëren m et zijn
zoon Pierre Cuypers Jr. N iettem in werkte hij
ook in die laatste periode nog regelm atig m et
andere architecten samen. O n d er invloed van
zijn zoon werd de expressionistische stijl van
zijn ontw erpen steeds duidelijker.
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De eerste koepelkerk van Cuypers was de
St.-Laurent-iuskerk in D ongen (NB) uit 19181921; d ateren d dus van na de sam enwerking
met Stuyt. De tweede koepelkerk die van St.A gatha in Beverwijk in 1921 en, u it hetzelfde
jaar, de M ariakerk van Bussum. De laatste
twee kerken zijn dus m et m edew erking van
Jos’ zoon Pierre ontw orpen. We m ogen wel
aannem en dat vader Jos bij alle drie koepel
kerken h et voortouw nam; de koepelkerk van
D ongen dateert im m ers nog van vóór de pe
riode van sam enwerking en die van Beverwijk
en Bussum zijn de eerste twee kerken u it de
nieuwe periode. Voor zover nu bekend zijn er
daarn a geen koepelkerken d o o r vader en
zoon gebouwd.6
E erder refereerde ik aan klassieke en vroeg
christelijke architecten die in een ver verle
den gebruik m aakten van een ro n d o pen gat,
boven in de koepel, om daar h et daglicht
door naar b in n en te laten dringen. H et is nu
de vraag o f Jos Cuypers zich bij h e t ontw erp
van deze kerk rekenschap h eeft gegeven van
deze oplossing. Ik verm oed van wel. Zowel zijn
vader, de bekende Pierre Cuypers, als hijzelf,
waren zeer goed op de hoogte van de histori
sche bouwstijlen; die inspireerden hen im
m ers bij h et tekenen van h u n ontw erpen. Jos
Cuypers schreef in 1908 een boekje over de
middeleeuwse bouw kunst - m et 21 afbeeldin
gen - , d at verscheen in de N ederlandsche Bi
bliotheek, in de reeks: Voordrachten over Bouw
kunst, en was uitgegeven d o o r de M aatschap
pij voor G oede en G oedkope L ectuur in Am
sterdam , de W ereldbibliotheek.1 Hij beh an 
delt daarin de Byzantijnse bouwkust en geeft
als tijdgrenzen 330-1453 aan. Hoewel hij ver
d e r geen uitleg geeft, k u n n en we wel enigszins
reconstrueren, w aarvoor deze jaartallen staan.
H et tweede jaartal, 1453, slaat natuurlijk op
de val van C onstantinopel en h et einde van
het christelijk-Byzantijnse Rijk; h et eerste ja a r
tal staat voor de ja re n dat de Heilige-Grafkerk
in Jeruzalem werd gebouwd. De belangrijkste
elem enten waarm ee in zijn ogen de Byzantijn
se bouw kunst is opgebouw d zijn de verdere
ontwikkeling van h et gewelfstelsel van de Ro
m einse th erm en (badhuizen), in h et bijzon
d er h et koepelgewelf, de arcaden, bogen die
onm iddellijk op de kapitelen van de zuilen
rusten, de rijke figurale versieringen in schil
der- en mozaïekwerk en, tenslotte, de m anier
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Interieur koepelkerk Bussum. (foto: E. Stigter, Haaften)

o m bouw w erken in grove m a te ria le n zoals
b ak steen en b reu k steen u it te v o eren e n m et
ed el e n k leu rig m ateriaal te b ed ek k e n .
In dit zeer b e k n o p te overzich t (twee bladzij
d e n en d an ook n o g v e rlu c h t m e t e e n d rie 
kw art bladzijde v u llen d e foto) re fe re e rt Cuypers wel aan de zesde-eeuw se Aya S o p h ia in
C o n stan tin o p el, e n d e neg en d e-eeu w se (en la
tere) St.-M arcus in V enetië, m a a r n iet aan de
o o rsp ro n k elijk vierde-eeuw se k erk van h e t
H eilige-G raf in Jeruzalem . O p h e t eerste ge
zicht lijkt h e t e r dus o p d a t d e b o u w m eester
/ic h e e rd e r d o o r deze jo n g e re Byzantijnse

k e rk e n h e e ft la te n in sp ire re n d a n d o o r de o u 
d e re Je ru z a le m se kerk. Zo is d a t o o k m eestal
b e g re p e n in d e e n k e le b esch rijv in g en van h e t
in te rie u r van d e B ussum se kerk. Van C uypers
zelf is, v o o r zover b e k e n d , w einig o f niets d ie n 
a a n g a a n d e schriftelijk bew aard gebleven. Mis
sch ien d a t v e rd e rg a a n d o n d e rz o e k n o g iets zal
opleveren?"
In 1953 v e rsch een in d e Katholieke Illustratie
e e n artik el over d eze k e rk o n d e r d e titel: Her
scheppingen. Uit de schatkamers van de beeldende
kunst van e e n o n g e n o e m d au teu r, w aarin te
rech t gesteld w o rd t d a t h e t g e b ru ik m a k e n van
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dode stijlen, zoals de Byzantijnse, niet be
doeld is om ze tot nieuw leven te wekken,
m aar hoogstens om de herinnering, de asso
ciatie, eraan op te roepen. H et gaat om een
her-schepping, een zelfstandige omwerking
van een o f m eer historische voorbeelden.
Daarom ook grepen architecten als Cuypers
en Stuyt terug naar de koepelvorm , de centraalbouw uit de vroeg-christelijke en Byzan
tijnse periode. De M ariakerk suggereert een
authentiek Byzantijnse halve bolvorm, zoals
de Aya Sophia in Constantinopel. Er zijn ech
ter opvallende verschillen: daar zijn e r vier
draagpijlers, h ier acht, geplaatst op de hoek
p u n ten van een onregelm atige achthoek. De
bol is een m eloenvorm ig ribgewelf en daar
m ee een wel heel on-Byzantijnse constructie.
D at is n u precies de bedoeling: de Byzantijnse
gedachte van een koepel w ordt to t een eigen,
oorspronkelijke herschepping.9
M aar we willen nog naar de Heilige-Grafkerk in Jeruzalem . We zagen dat deze kerk in
de ogen van Cuypers ook to t de Byzantijnse
architectuur gerekend mag worden; zij is zelfs
h e t vroegste voorbeeld. We zagen bovendien
d at Cuypers een aantal ja re n samenwerkte
m et Ja n Stuyt. Welnu, deze architect bezocht
h et H eilige Land en Jeruzalem in 1910-1911
en bouwde na zijn terugkeer sam en m et Jos
Margry vanaf 1913 een kerk m et centraalbouw, de Cenakelkerk in Groesbeek, geba
seerd op wat hij in Palestina gezien h a d .10
Naast die kerk verrees trouwens h e t Bijbelse
O penluchtm useum . Tot op de dag van van
daag heet, zoals we al zeiden, h et dorp naast
h et m useum , de Heilige-Landstichting. We
m ogen dus wel aannem en dat Cuypers, ook al
is hij waarschijnlijk nooit in Palestina of Je ru 
zalem geweest, toch voldoende ooggetuigen
inform atie via Stuyt (en anderen) heeft opge
daan. H et is m et nam e de koepelvorm en de
oculus, die de h erin n erin g - niets m eer en
niets m inder - aan de grafkerk in Jeruzalem
oproept, zoals zij tegelijkertijd ook aan de Aya
Sophia doet denken. Beide associaties sluiten
elkaar geenszins uit, om dat de Aya Sophia en
de Heilige-Grafkerk op h u n b eu rt stoelen op
een gem eenschappelijke conceptie die het
eerst architectonisch vorm kreeg in h et p re
christelijke Pantheon in Rome, vervolgens
werd toegepast in christelijke kerken te Je ru 
zalem en later te Constantinopel, en tegelijk
144

voorzien van een gekerstende associatie (de
verbinding tussen hem el en aarde) h aar weg
vond in het westen.

N oten
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Gouda 1998, pp. 23-36. Zie ook de andere artikelen in
deze bundel.
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e cultura, Bologna 1997.
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stad, z.p. 1999 (Ned. vert. Lisse 2000), pp. 64-65.
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5 Jan Bank en Maarten van Buuren, m.m.v. Marianne
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7 Jos. Cuypers, Middeleeuwsche Bouwkunst. Met 21 afbeeldin
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8 Verder over Jos Cuypers: Jan Kalf, ‘De bouwmeester Jo
seph Cuypers’, in: Elsevier's geïllustreerd maandschrift, red.
Herman Robbers en R.W.P. de Vries jr, 18 januari-juni,
deel 35(1908), pp. 361-375.
9 B. Reith, Honderd jaar kerkbouw in Nederland. Uit de schat
kamers van de beeldende kunst, Haarlem 1954, pp. 44-45.
Eerder verschenen in de Katholieke Illustratie. De onbe
kende auteur is dus Reith.
10 Zie hiervoor, noot 6 en: archimon.tripod.com/gelderland/heiliglandcenakel.html.
Van de heer G.H. Koenen, die ik hier graag bedank,
ontving ik de volgende documentatie: twee artikelen in
De Gooi- en Eemlander, 1) [exacte datum onbekend,
1999]: ‘Meydam start renovatie Heilige Mariakerk’, en
2) [25 mei 2000]: ‘Koepelkerk in oude luister hersteld.
Idee voor ingenieus lichtarmatuur ingegeven door tand
artsbezoek’, en een hand-oul over de Mariakerk.
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G ooische leesplankje
Karin Abrahamse

Ferry Brand e.a. (red.), Loosdrecht op de valreep.
Een gemeente op de grens van Utrecht naar Hol
land. H istorische Kring Loosdrecht, 2001. 112
blz. Prijs: €12,50. ISBN 90-803846-3-1
D oor de sam envoeging van de gem eenten ’sGraveland, Loosdrecht en N ederhorst den
Berg ontstond op 1 ja n u ari 2002 een nieuwe
gem eente: W ijdem eren. W aarom nieuwe ge
m eentenam en vaak zo nietszeggend en bloe
deloos zijn, dat leent zich voor een o nder
zoek. De verklaring ligt wellicht in h et sparen
van de kool en de geit. Dat W ijdem eren refe
re e rt aan de plassen die zo bepalend zijn in
h et landschap is natuurlijk ‘leuk’ gevonden.
Dat de karakteristieke nam en van de vroegere
gem eenten geen inspiratie gaven bij de naam 
geving is m eer dan jam m er. Toen in augustus
1966 de toenm alige gem eenten Ankeveen en
K ortenhoef w erden samengevoegd m et ’s-Graveland heeft m en gekozen voor het behoud
van althans één van de nam en.
De naam van de nieuwe gem eente ontb eert
zo elk verband m et de geschiedenis van het
gebied dat het goed is dat de Historische
Kring L oosdrecht (in op d rach t van het voor
malig gem eentebestuur) een ‘in m em oriam ’
van de oude gem eente liet verschijnen. ‘Op
de valreep’, te begrijpen als ‘nu het net nog
k an ’ volgens de redactie, poogt een beeldverslag te geven van Loosdrecht zoals dat tot en
m et 2001 bestond.
De lange geschiedenis van L oosdrecht
kom t er m et een overzicht van één bladzijde
wat bekaaid af. Er wordt gem em oreerd dat de
eerste verm elding van L oosdrecht dateert uit
1298 en dan is h et al heel snel 1812, toen
Loosdrecht een U trechtse gem eente werd.
Geschiedschrijving was dan ook niet h et voor
naam ste doel van de historische kring. Men
wilde via beeldm ateriaal vastleggen hoe Loos
drech t zich ontwikkelde in de vorige eeuw tot
h et m om ent van samenvoeging, en zelfs ‘het
karakter’ van de plaats tonen aan de inwoners

LOOSDRECHT OP DE VALREEP
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van ’s-Graveland en N ederhorst den Berg. Dat
laatste lijkt wat am bitieus: de belangstelling
voor dit boek zal voornam elijk te vinden zijn
o n d er de Loosdrechtse bevolking. En dat
wordt verklaard d o o r de vele o ude fo to ’s in
com binatie m et recente opnam en van allerlei
aspecten van de gem eente.
Het is een bladerboek. O nderw erpen als
zeilsport, recreatie, bestuur, tollen, boerderij
en, villa’s, de porseleinfabriek h ebben de keu
ze bepaald, de rangschikking b in n en het boek
lijkt echter tamelijk willekeurig. Dat is geen
probleem . De L oosdrechters zullen het een
feest van h erk en n in g vinden en de historische
kring kon op deze m anier laten zien welke
rijkdom m en in de eigen beeldcollectie te vin
den zijn. Dat die beeldcollectie doo rlo p en d
w ordt aangevuld m et recente, m in d er of m eer
artistiekerige fo to ’s, die dienen om ook de
huidige situatie vast te leggen, is lovenswaar
dig. De toelichtende teksten variëren van ui
terst sum m er tot zeer uitgebreid - h et is wat
jam m er dat niet altijd helder is welke gege
vens bij welke foto horen.
De historische kring Loosdrecht heeft ruim
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1000 leden en is daarm ee, als m en rekening
h o u d t m et h et aantal inwoners, naar verhou
ding de grootste historische vereniging in
deze streek. Voor een verdwijnen van de be
langstelling voor de lokale geschiedenis hoeft
m en m et h et verdwijnen van de gem eente
naam dan ook niet te vrezen.

Nicolaas Matsier, Carl de Keyzer, Selma Sche
pel. De Nieuwe H ollandse W aterlinie. Zwolle,
Uitgeverij W aanders bv / Stichting Fort Aspe
ren, 2001. 153 blz. €17,95. ISBN 90-400-9553-1
In 1986 verscheen bij uitgeverij Veen de publi
catie De Hollandse Waterlinie o n d er redactie
van H ans en Ja n Brand. H et boek beschrijft
uitgebreid de geschiedenis van de linie en
biedt daarnaast een overzichtskaart van het
w erkingsgebied van de linie en de daarin ge
realiseerde werken. Een overzicht van alle for
ten, bruggen, dijkvoorzieningen com pleteer
de h et geheel. Voor geïnteresseerden in de
geschiedenis van W aterlinie was dit een on
m isbare uitgave en daarnaast kon h et dienen
als gids voor een tocht langs alle defensiewer
ken.
De nu voorliggende uitgave De Nieuwe Hol
landse Waterlinie is een heel andere productie.
V erschenen ter gelegenheid van de zomermanifestatie Fort A speren 2001 m et als titel ‘Wa
te rp ro o f - K unstenaars verkennen de toe
komst van de H ollandse W aterlinie’ is het
boek een w onderlijke m engeling van - zeg
m aar - literatuur, fotografie en geschiedschrij
ving. Nicolaas Matsier b eschreef de geschiede
nis van de linie op wel heel persoonlijke wijze.
Zodanig dat mij zo n u en dan wat irritatie be
kroop bij zijn zoveelste particuliere ontboeze
m ing en nauwelijks gerelateerde uitw eiding of
h et af en toe wel erg babbelend taalgebruik.
Geschiedschrijving blijft h et echter en leest
m en, zo n u en dan wat ov erslaand, door dan
tekent die geschiedenis zich wel af - te begin
n en bij X enophon zelfs. Matsier heeft een
enorm e feitenkennis w aarm ee de lezer zijn
voordeel doet. Hij heeft daarnaast flink oog
voor de eigenaardigheden van de W aterlinie
m et speciaal daarvoor toegepaste uitvindin
gen zoals de ‘plofsluis’ en de ‘valdam ’ en de
ingenieuze architectuur van de forten.
De bijdrage van fotograaf Carl de Keyzer be146
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slaat h et m iddendeel van h et boek m et prach
tige pano ram afo to ’s van 21 locaties, forten en
vestingwerken. Spijtig dat de foto’s niet hele
maal tot h u n rech t kom en. D oordat ze over
de b reed te van twee bladzijden zijn afgedrukt
m oet m en de rug van h et boek willen breken
om ze in volle glorie te k u n n en bew onderen.
Selma Schepel leverde o n d er de titel ‘De
w aterlinie in de eenentw intigste eeuw ’ niet zo
zeer wat die titel belooft. Ze d o et het werk van
Matsier nog eens dunnetjes over en geeft een
overzicht van de geschiedenis van de Nieuwe
H ollandse W aterlinie vanaf h et derd e kwart
van n egentiende eeuw tot aan de afschaffing
van de Kringenwet in 1963. Wel geeft zij daar
bij als een soort bijlage een vrij gedetailleerde
beschrijving van negen van de nog bestaande
forten.
Over de W aterlinie kan niet genoeg w orden
geschreven - de invloed ervan op militaire
praktijk, landschap, stedenbouw en, in oor
logstijd, op h et dagelijks leven was enorm . Na
15 ja a r een nieuwe, uitgebreide publicatie is
dan ook niets te vroeg.
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L ie u d e m é m o ire
Oud torenuurwerk weer bij de tijd

Wie de trap van de bestuursvleugel in het ge
m eentehuis van Bussum opgaat heeft even de
sensatie een klokkentoren te bestijgen. So
n o o r en luid klinkt het tikken van een toren
klok in het trappenhuis. H et m ooi gerestau
reerde torenuurw erk van het oude raadhuis is
met een ingenieuze constructie hoog in het
trappenhuis gem onteerd. Aan de m uur hangt
de wijzerplaat die door de originele kroonwielen, drijfstangen, kruiskoppelingen en mee-
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nem ers van het uurw erk wordt aangedreven.
M aar in deze opstelling zou de klok achteruit
lopen. De restaurateur, de h eer Jan Horst,
heeft een slimme om keerinrichting geconst
ru eerd om de wijzers vooruit te laten lopen.
O pvallend is ook de lange perspex-kast waarin
de gewichten van h et slagwerk ongestoord zes
m eter k u n n en zakken; eens in de vier dagen
w orden ze weer opgetrokken.
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O p 7 mei 1885 bij de opening
van h et raadhuis, is de klok in
werking gesteld. De provincie
N oord-H olland had Bussum
in decem ber 1884 toestem 
m ing gegeven om voor ƒ850
het uurw erk m et twee wijzer
platen, aandrijvingen en ‘luib el’ aan te schaffen. In 1960
werd h et oude raadhuisje af
gebroken en h et uurw erk ge
dem o n teerd en (zonder de
luibel) opgeb o rg en in een
kluis in de kelders van h et
nieuw e g em een teh u is. In
1993 heeft h et gem eentebe
stuur de restauratie overwo
gen m aar vond de ram ing van
f 10.000 te veel geld.

Zullende d it mandaat, behoorlijk voldaan geteekend, en de boven
gemelde bescheiden daarnevens gevoegd zynde, in deazelfs rekening
worden geleden.

188 < T

den

~

Bur^m eeeter-en^W ahouders t

Burgemeester.

zV g g m rrm ■

1

Wethouder.
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Opdracht aan Bussum van de pro
vincie Noord-Holland voor de eerste
termijnbetaling aan de Stadsuur
werkmaker in Den Haag. (coll.
SANMHB in Naarden)
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Uurwerk op de hallustrade gemonteerd in het trappenhuis
van het gemeentehuis in Bussum. (foto: particuliere collec
tie)
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Twee ja a r geleden heeft de historische kring
Bussum de h ee r Jan Horst, een Bussum m er
m et een hartstocht voor klokken, uitgedaagd
om te kijken o f hij h et uurw erk weer aan de
praat kon krijgen. Met hulp van sm ederijen,
houtbew erker en verfkenner en m et veel ge
duld en kennis van zaken is h et gelukt om alle
o n d erdelen (niets ontbrak) na grondig reini
gen, schuren en knutselen weer tot een wer
kend geheel te krijgen. Voor h e t slagwerk m et
een nieuwe bel heeft hij een verkleinde kopie
van h et oude gewicht (waarin ook oude loden
geweerkogels) m oeten maken.
De H istorische Kring en de h ee r Ja n H orst
droegen de klok op 22 februari 2002 aan de
gem eente over.
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A rchiefnieuw s
Stads- en streekarchief Naarden e.o.

In de vacature die ontstond na het vertrek van
Dirk Dekema naar de Archiefdienst Westfriese
G em eenten te Hoorn per 1 novem ber vorig
jaar, werd per 1 maart 2002 voorzien door de
benoem ing van Anne Medema, voorheen veer
tien ja ar streekarchivaris in Noordoost Fries
land, inmiddels toegetreden tot de redactie van
het tijdschrift Tussen Vecht en Eem en als zoda
nig auteur van deze aflevering van deze rubriek.
De overstap van het hoge noorden naar de
Gooi en Vechtstreek is m inder groot dan de le
zer in eerste instantie zou verm oeden, om dat
ik van 1979 tot 1988 bij de G em eentelijke .Ar
chiefdienst van Am ersfoort werkzaam was.
H et Stads- en streekarchief voor N aarden,
Bussum, M uiden en H uizen bevindt zich op
een unieke locatie in de historische hoofdstad
van het Gooi, binnen de oude t esting en is on
dergebracht in het voormalige Burgerwees
huis. Deze situering verleent het archief een
zekere m eerw aarde evenals de regionale func

Anne Medema

tie. Een tamelijk uitgebreide topografisch-historische atlas, de in het m onum entale gebouw
aanwezige schilderijen en an d ere museale
voorwerpen, alsm ede de historische archie
ven vanaf ca. 1350, geven aan dat h et hier in
feite om m eer gaat dan alleen een archief.
De verscheidenheid aan culturele erfgoede
ren, h ier g eco n cen treerd , is k en m erk en d
voor een historisch cen tru m , w aar zowel
schriftelijke als andere b ro n n en bijdragen tot
de vorm ing van een beeld van h et verleden
van N aarden en omgeving.
Een deskundig b eh eer van deze culturele erf
goederen behelst m eer dan h et lo u ter en al
leen opslaan en o n d er goede condities bewa
ren van een en ander. H et is van em in en t be
lang om dit cultureel erfgoed uit h et verleden
te presenteren in het heden, m et h et oog op
de toekom st en toekomstige ontwikkelingen.
C ultureel erfgoed mag nooit d o o d kapitaal
gaan worden, m aar zal een duidelijke m aat
schappelijke rol m oeten vervullen.
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H ier ligt n u precies de uitdaging voor de archi
varis en zijn medewerkers, want om de geschet
ste visie handen en voeten te geven is heel wat
werk te verrichten. Naast de zorg voor een goe
de m ateriële toestand, is de toegankelijkheid
van de collecdes en bestanden van wezenlijk
belang. H et is niet in de eerste plaats de bedoe
ling dat de archivaris zijn weg in de archieven
kan vinden, m aar dat anderen dat kunnen.
Daarom zijn ook educatieve activiteiten, zoals
cursussen nodig, bijvoorbeeld om m ensen in
staat te stellen een historisch onderzoek te
doen o f om oude handschriften te lezen.
Veel archiefstukken hebben naast een do
cum entaire, eveneens een m useale waarde en
k u n n en w orden gebruikt bij de sam enstelling
van exposities, zowel b in n en als buiten h e t archiefgebouw.
O ok h e t actief ben ad eren van onderwijsin
stellingen past b innen dit scala.
H et is bijna overbodig om op te m erken dat
de functie van de com puter h ier nog belangrijker zal w orden dan die n u al is. Voortgaan
de digitalisering en internettoepassingen zijn
even gewenst als onontkoom baar.
M eer dan vroeger zal h et publiek hier ook
om vragen.
De archivaris is naast b eh e erd er van de oude
archieven eveneens toezichthouder m et be
trekking to t h et b eh e er van gem eentelijke ar
chieven die thans gevormd w orden e n / o f nog
niet naar de archiefbewaarplaats zijn overge
bracht. De laatstgenoem de taak w ordt belangrijker, zeker n u digitale archivering en de bij
zo n d ere risico’s d aa raan v erb o n d e n een
steeds grotere rol gaan spelen. H et zou een
zeer ongezonde ontwikkeling zijn w anneer de
toezichthoudende taak w ordt uitgeoefend ten
koste van h et b eh e er van de oude archieven
en de cultuurhistorische functie van de ar
chiefdienst tenslotte w ordt geofferd op h et al
taar van de adm inistratieve utiliteit. Archieven
zijn h et collectief geheugen van de m aat
schappij en dat om spant een langere periode
dan die van hooguit een tweetal generaties.
Een goede sam enw erking tussen de archief
diensten in de Gooi en V echtstreek is onmis
baar om deze uitdaging h et hoofd te kunnen
bieden. Wij zullen elkaar m oeten aanvullen
en versterken.
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ADRESSEN ARCHIEFDIENSTEN TUSSEN
VECHT EN EEM
Archiefdienst Amersfoort, regionaal historisch
centrum voor de gemeenten Amersfoort, Baarn,
Eemnes, Leusden, Renswoude en Woudenberg
en voor het waterschap Vallei en Eem

postadres: postbus 4000, 3800 EA Amersfoort
bezoekadres: Stadhuisplein 7
openingstijden: ma.-vr. 9.00-17.00 uur,
do. 18.00-20.00 uur*,
za. 9.00-12.00 uur*
* beperkte openstelling, archiefstukken van te
voren aanvragen,
telefoon: 033-469 50 17
fax: 033-469 54 51
e-mail: archiefdienst@amersfoort.nl
internet: www.amersfoort.nl/archiefdienst
Streekarchief voor Naarden, Bussum, Muiden
en Huizen ( s a n b m h )

postadres: postbus 5000, 1410 AA Naarden
bezoekadres: Cattenhagestraat 8, Naarden
openingstijden: ma.-vr. 13.30-16.30 uur
telefoon: 035-69 57 811
fax: 035-69 44 449
e-mail: sanmb@xs4all.nl
internet: www.xs4all.nl/~sanmb/
archivaris: A. Medema
Streekarchief voor het Gooi en de Vechtstreek
te Hilversum (SAGV), archiefdienst voor de ge
meenten Blaricum, Hilversum, Laren, Wijdemeren

postadres: postbus 9900, 1201 GM Hilversum
bezoekadres: Oude Enghweg 23, Hilversum
openingstijden: ma. 9.00-13.00 uur (’s middags
gesloten)
di.-vr. 9.00-17.00 uur
telefoon: 035-629 26 46
fax: 035-692 25 05
e-mail: sagv@hilversum.nl
internet via site gemeente Hilversum: www.hilversum.nl; zie onder: loket
archivaris: mw. C.M. Abrahamse
Gemeentearchief Weesp (GAWeesp)

postadres: postbus 5099, 1380 GB Weesp
bezoekadres: stadskantoor, Nieuwstraat 70a,
Weesp
openingstijden: ma., di., do. 9.00-12.00 uur, bij
voorkeur op afspraak
telefoon: 0294-49 12 26 / 49 13 91
fax: 0294-41 42 51
archivaris: mw. I.H.M.J. Kemperman-Wilke
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Activiteitenagenda
Ingeborg Laarakkers

Bakkerijmuseum, Schipperstraat 5, Huizen.
Openingstijden: wo., do. en za. 13.30 lot 17.00
uur. Inlichtingen: 035-5250223.
Comeniusmuseum, Kloosterstraat 33, Naai
den. Openingstijden: di. t/m za. 10.00-17.00
uur; zo. 12.00-17.00 uur. Inlichtingen: 0356943045.
• In september organiseert het Comenius
Museum in samenwerking met het Museum
voor Vrede en Geweldloosheid te Amster
dam en het Antikriegsmuseum in Berlijn de
indringende tentoonstelling Onderdruk
king en Bevrijding, over dienstweigeraars
en deserteurs in het Derde Rijk.
• November 2002 t/m mei 2003: Jan Hus. In
samenwerking met de Bethlemsky Kapel te
Praag en de Tjechische ambassade een ten
toonstelling over de grote kerkhervormer
Jan Hus. Hij was een voorloper van Comeni
us en streefde naar meer vrijheid en een
rechtvaardiger verdeling van goederen en
rechten binnen de Rooms-Katholieke kerk.

• 1Iel Raadhuis ligt ook aan de Dudokroute.
Deze route voert u langs een groot aantal
Dudokgebouwen. Een folder over deze rou
te is gratis af te halen bij het Dudok Cen
trum en de anwb / vvv in Hilversum.
Forteiland Pampus, walbasis: Postbus 90, 1398

Muiden. Inlichtingen: 0294-262326. Opening
stijden van 1 april t/m 31 okt.: di t/m zo.
10.00- 17.00 uur. Maandag gesloten. Verzamel
punt voor de afvaart met de veerboot is de
poort van het Muiderslot. Vertrektijden: in
april en in oktober: di. t/m vr. 13.30 uur;
za./zo. 10.30; 12.30 en 14.30 uur. Van mei t/m
sept.:di. t/m zo. 10.30; 12.30 en 14.30 uur.
Gemeentemuseum Weesp in het stadhuis,
Nieuwstraat 41, Weesp. Openingstijden: t/m
14 juni: di. en do. 9.30-12.30 en za. 13.3015.30. Inlichtingen: 0294-491245/491391.
• Permanent: Voorwerpen die te maken heb
ben met de geschiedenis van Weesp. Rondlei
dingen op aanvraag door het stadhuis (17721776) van Jacob Otten Husly en het museum.

Dienstbodenhuis De Koepel. Landgoed Zon

nestraal, Loosdrechtsebos 7 in Hilversum.
Openingstijden: iedere zondag 12.00-17.00
uur. Inlichtingen 035-6232990. Ook groeps
rondleidingen over het hele terrein door de
heer Schriefer, tel. 06-51362107.
Dudokcentrum, Dudokpark 1 te Hilversum.

Openingstijden: wo./vr./zo. 12.00-16.30 uur.
Inlichtingen: 035-6292262.
• Permanent: Overzichtstentoonstelling van
leven en werk van architect W.M. Dudok.
Iedere zondag 14.00 uur start een rondlei
ding door het Raadhuis. Getoond worden
o.a. trouwkamer, burgerzaal, raadzaal en de
kamer van de burgemeester. Na afloop is
het mogelijk de toren van het Raadhuis te
beklimmen. Groepen kunnen op aanvraag
een rondleiding krijgen, ook buiten de ope
ningstijden en op elk gewenst tijdstip.

Geologisch Museum Hofland, Hilversumseweg 51, Laren. Openingstijden: di. t/m zo.
13.00- 16.30 uur. Groepen ook mogelijk op af
spraak buiten de openingstijden. Inlichtin
gen: 035-5382520.
• 1 sept.: Kinderdag. Determinatie van vakantiestenen.
• 25 sept., 2 en 9 okt.: Kindercursus Geologie.
Vulkanen, fossielen, wandeling op de Gooise heide.
Goois Museum, Kerkbrink 6, Hilversum. In

lichtingen: 035-6292826.
Het museum is in deze periode gesloten in
verband met de grootscheepse verbouwing.
Historische Kring Ankeveen, ’s-Graveland en
Kortenhoef In De Gloriosa. Inlichtingen: me

vrouw Van de Velden 035-6562525.
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• Iedere woensdagavond open huis in De
Dobber, Kerklaan 89 in Kortenhoef. Aan
vang 20.00 uur.
• 14 sept. (datum onder voorbehoud): kunst
en antiektaxatiedag in het oude kerkje op
de Kortenhoefsedijk.
• In nov.: tentoonstelling over de vele wasse
rijen uit met name ’s-Graveland.
Historische Kring Baerne. Inlichtingen: de
heer Van de Kraats 035-5421000.
Historische Kring Blaricum. Inlichtingen: de
heer Verwaal 035-5314462.
• Permanente fototentoonstelling uit eigen
bezit in de Oudheidkamer aan de Brinklaan 4 in Blaricum. Thema van dit jaar is:
winkels. Er is aandacht voor diverse winkels,
die Blaricum rijk is geweest in de loop der
jaren. Tevens is een gedeelte van ‘op de
deel’ in stijl ingericht.
Historische kring Eemnes. Oudheidkamer,
Raadhuislaan 2a te Eemnes. Openingstijden:
iedere za. 14.00-16.00 uur. Inlichtingen: de
heer R. van der Schaaf 035-5386094 of me
vrouw M. van der Schaal 035-5317093.

»: n-m

• T /m 28 sept.: 650 jaar stadsrechten Eem
nes. Stappen in de tijd. Overzicht van de ge
beurtenissen in die jaren, waarbij diverse
originele stukken of kopieen daarvan uit de
veertiende, negentiende en twintigste eeuw
worden getoond.
Hilversumse Historische Kring ‘Albertus Perk’,
Inlichtingen: de heer Lammers 035-6242661.
Historische Kring Huizen, Havenstraat 42,
1271 AG Huizen. Inlichtingen: 035-5244003.
• 3 1 aug.: Rondleiding over de Oude begraaf
plaats om 15.30 uur.
• 14 sept.: Huizerdag
Historische Kring Loosdrecht. Inlichtingen:
de heer Mol 035-5824841.
• Rondleidingen in de Oudheidkamer. Iede
re wo. 10.00-12.00 en 20.00-22.00 uur. Iede
re zaterdag 10.00-12.00 uur. Locatie: Acacialaan 2, Nieuw-Loosdrecht.
Huizer Klederdracht Museum. Havenstraat
73-75, Huizen. Openingstijden: di. t/m za.
14.00-16.30 uur. Inlichtingen: 035-5251913.
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M useum Het Schoutenhuis: ‘Weeskinderen 1850-1950’, trouwerij va n een weeskind va n u it voormalig Oranje Weeshuis
1949. (foto: coll. Het Schoutenhuis)
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Huizer Museum Het Schoutenhuis, Achter

Nederlandse Vestingmuseum, Westwalstraat 6

baan 82, Huizen. Openingstijden: di. t/m za.
13.30-17.00 uur. Inlichtingen: 035-5250223.
• T/m 26 oktober: ‘Weeskinderen 1850-1950’.
Uit het voormalige Gereformeerd Oranje
Weeshuis in Huizen en het voormalig Am
sterdams Burgerweeshuis. Archiefstukken,
schilderijen, portretten, litho’s en voorwer
pen geven een beeld van het leven in beide
weeshuizen. Thema’s als arbeid, voeding,
vrije tijd, kleding en religie worden uitvoerig
belicht. Speciaal voor deze tentoonstelling is
de mogelijkheid zich aan te melden voor
wandelingen door de historische kern van
Huizen, onder andere langs het gebouw van
het voormalige Oranje Weeshuis.

te Naarden-Vesting. Openingstijden: di. t/m
vr. 10.30-17.00 uur en za./zo. 12.00-17.00 uur.
Inlichtingen: 035-6945459.
• Iedere eerste zondag van de maand: histori
sche rondleidingen in uniform. Aanvang
13.30 uur.
• T /m 29 sept: ‘Typisch Nederlands’. Ten
toonstelling over de invloed van buiten
landse culturen op Nederland. Het blijkt
dat niet alles wat wij typisch Nederlands vin
den, ook typisch Nederlands is.
• Alle dinsdagen in aug.: Demonstraties van
postduiven. De rol van postduiven bij het le
ger. Aanvang 14.00 uur
• Alle zondagmiddagen in aug.: Eenacter
over de bevrijding van Naarden in 1814. De
voorstelling wordt meerdere keren per dag
gespeeld.
• 25 aug.: Klein kampement met dagelijkse
bezigheden.
• 8 sept.: De Finale!
• 4 okt. t/m 31 okt.: tentoonstelling met de ti
tel: Bouwwerken presentatie publieksjury.
• 17 nov. T/m 5 dec.: Sinterklaas logeert weer
in het museum

Kasteel Groeneveld, Groeneveld 2, Baarn.

Openingstijden: di. t/m vr. 10.00-17.00 uur en
za./zo. 12.00-17.00 uur. Inlichtingen: 0355420446.
Sypesteyn, Nieuw Loosdrechtsedijk 150 in Nieuw-Loosdrecht. Ope
ningstijden: di. t/m vr. 10-00 uur-17.00 uur.
Za./zo. en feestdagen 10.00 uur-17.00 uur. In
lichtingen: 035-5823208.
• 7 sept.: rondleiding door de tuintentoon
stelling. Aanvang 15.00 uur.
• 21 sept.: muzikaal spektakel
• t/m 1 nov.: ‘Sypesteyn 100 jaar jong en ABK
20 jaar oud’. In het museum is curiosa te zien
over het levenswerk en ideeëngoed van de
bouwheer, tuinkenner en kunstverzamelaar
jhr. C.H.C.A. van Sypesteyn (1857-1937), die
in 1902 een stichting oprichtte om zijn kunst
verzameling bij een te houden, te conserveren
en tentoon te stellen. Inde tuinen van het kas
teel is de beeldententoonstelling met de titel
‘Een verzameling dromen van beelden’ van
het Amsterdams Beeldhouwers Kollektief te
zien met oud en nieuw werk van de aangeslo
ten 40 leden.

Kasteel-Museum

Muiderslot, Herengracht 1, Muiden. Ope

ningstijden: ma. t/m vr. 10.00-17.00 uur;
za./zo./feestdagen 13.00-17.00 uur. Laatste
rondleiding 15.00 uur. Inlichtingen: 0294261325.
• Het Muiderslot is ingericht zoals in de tijd
van P.C. Hooft.

Nederlands Audiovisueel Archief/Omroepmuseum. Oude Amersfoortseweg 121-131, Hilver

sum. Openingstijden: d i/ t/m vr. 10.00 -17.00
uur en za./zo. 12.00 -17.00 uur. Rondleidingen
op aanvraag. Inlichtingen: 035-6885888.
• T/m dec. 2002: ‘Kan die muziek wat zach
ter!’ Tentoonstelling over een eeuw populai
re muziek in Nederland. Talrijke zeldzame
opnamen en voorwerpen laten u de hoogte
punten uit de geschiedenis van de populaire
muziek beleven. Zowel van de muziek zelf
als van de reproductie en verspreiding. Van
ragtime tot rave en van pianola tot MP3.
Open Monumentendag

Op 14 september wordt de nationale Open Mo
numentendag gehouden. Voor openstellingen
en activiteiten, raadpleeg de plaatselijke wv.
Singermuseum, Oude Drift 1 te Laren. Ope

ningstijden: di. t/m za. 11.00-17.00 uur en zo.
12.00-17.00 uur. Inlichtingen: 035-5315656.
• T/m 8 sept.: ‘S.C. Bosch Reitz (1860-1939),
schilder en wereldreiziger rond 1900’. De
eerste overzichtstentoonstelling van schilde-
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rijen, tekeningen en studiepaneeltjes, veelal
uit particulier bezit d o o r deze veelzijdige
schilder. Sigisbert C hrétien (Gijs) Bosch
Reitz schilderde h et liefst in de open lucht
en zo verbleef hij in diverse kunstenaarsdor
pen in Europa. In 1900 was hij in Japan,
waar hij kennis vergaarde over porselein en
p rentkunst, wat hem eerste conservator
m aakte van de nieuwe afdeling Aziatische
kunst in h et M etropolitan M useum in New
York. Vanaf 1892 w oonde de schilder in La
ren waar hij geen traditionele en rom anti
sche landschappen schilderde, m aar wer
ken die opvallen om zijn decoratieve stijl,
zoals h et drieluik m et de titel St. Jansprocessie van de Larense bevolking. Een publica
tie over h et leven en werk van Bosch Reitz is
bij deze tentoonstelling verschenen.
• 22 sept. t/m 24 nov.: ‘M eet the Singers!’
H et echtpaar William en A nna Singer ves
tigde zich in 1901 in Laren en bouwde er la

m

ter de villa De Wilde Zwanen, h e t huidige
Singer Museum. Ze waren hartstochtelijke
verzamelaars die zich in hun dagelijkse le
ven om ringden m et werken van vrienden
en tijdgenoten. Na hun dood is de verzame
ling als m useum collectie voortgezet en uit
gebreid tot inm iddels 700 schilderijen. De
tentoonstelling geeft een beeld van de oor
spronkelijke keuze en smaak van de Sin
gers. Voor h et eerst verschijnt een uitgebrei
de, rijk geïllustreerde catalogus van alle
schilderijen van h et Singerm useum .
• 8 dec. t/m 19 jan . 2003: 'Grafiek Nu 10’.
Voor de tiende keer organiseert Singer deze
b iën n ale van h ed en d aag se N ederlandse
grafiek.
Wilt u een verm elding voor een activiteit in de
periode decem ber 2002-maart 2003? Z endt u
dan spoedig een berichtje/e-m ail naar h et se
cretariaat van TVE.

*

Singer Museum: 'Meet the Singers!’ William en A n n a Singer in Noorwegen, jaren ’40. (foto: collectie Singer Museum)
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A genda U itgelicht
Het Historisch Centrum Laren

Voor de echte Laarders zijn er de verhalen
over vroeger, het dialect dat deels nog wordt
gesproken, de klederdracht die soms uit de
kast wordt gehaald. O ok zijn er de vele herin
neringen, die opduiken bij het zien van een
foto of een voorwerp. Voor de bezoekers van
Laren, is er de prachtige omgeving, zijn er
leuke winkels in fraaie boerderijen. Laren
heeft ook veel jo n g e re n van buiten h et dorp
die h u n je u g d deels d o orbrengen op een van
de twee grote m iddelbare scholen. Maar wat
leren zij van de geschiedenis van Laren?
Met de opening van h et Historisch C entrum
in m aart heeft Laren voor h et eerst een plek
die helem aal is gewijd aan de historie van het
dorp. Een plek waar ouderen h erinneringen
k u n n en ophalen en uitwisselen tijdens evene
m enten, waar de toevallige voorbijganger een
basisverhaal aantreft over alle m ooie aspecten
van ons dorp, en waar jo n g e re n dezelfde in
form atie ook voor hen passend gerangschikt
zien. Want de Historische Kring wil m et het
Historisch C entrum niet alleen haar leden be
dienen, m aar ook de andere inwoners van La
ren, de bezoekers van h et dorp en niet in de
laatste plaats de jo n g eren .

Larense aangelegenheden
U itgangspunt is, dat in het Historisch Cen
trum Laren over de specifieke geschiedenis
van het dorp w ordt verteld. Dat h oudt in dat
bij de keuze van voorwerpen en onderw erpen
niet zozeer w ordt gekeken naar algem ene his
torisch kwaliteiten, m aar naar dat wat het ty
pisch Larens maakt. De ervaring leert, dat His
torisch Kringen vaak worstelen m et een overvolle o u dheidkam er m et vooral algem ene
voorwerpen van vroeger. Zeepbakjes, naaim a
chines en harken zijn soms relevant, m aar dan
m et nam e als die in een context kunnen wor
d en geplaatst. De categorie voorwerpen waar

KarelLoeff

naar specifiek is gezocht voor h et Historisch
C entrum bestaat uit die objecten, die heel di
rect zijn verbonden m et echt Larense activitei
ten. Een vaandel dat is m eegedragen in de
Sint Jansprocessie, een ledenlijst van de boe
renbond, in Laren gedragen klederdracht.

Stoelen
Om het algem een kader te schetsen over h et
dorp wordt inform atie verschaft over them a's
als Erfgooiers, engen en brinken; Wonen in
boerderijen; Boeren en wevers; Klederdracht;
Geloof; Wat een kunst!; Hotels en forensen; De
bouw van villa's. In een later stadium komen
wellicht nog andere onderw erpen aan de orde.
De them a's zijn uitgewerkt op reusachtige
stoelen, waarvan rugleuning en zitting bedrukt
zijn m et informatie. De zitting biedt ook plaats
aan voorwerpen. Deze stoelen drukken het idee
uit van h et wezenskenmerk van de Historische
Kring: een samenzijn rond een thema. Boven
dien passen de stoelen door de aparte vormge
ving en het kleurgebruik in de ruimte, en zijn
ze op verschillende m anieren neer te zetten.
V erder kan m en b laderen in de digitale col
lectie ansichtkaarten, die de route van de
stoom tram laat zien. Samen m e te e n d o o r vrij
willigers vervaardigd m odel van de stoom tram
roept dit een beeld op van ruim 60 ja a r railgeschiedenis, die essentieel is voor de ontslui
ting van het Gooi en L aren in h et bijzonder.
Voor jongeren w ordt verder een specifieke onderwijssite ontwikkeld in samenwerking m et
de Stichting Omgevingseducatie. O p dit ge
bied zijn er allerlei projecten denkbaar: leer
lingen van h et basisonderwijs k unnen de boer
derij natekenen in een buitenles, VMBO-leerlingen kunnen de boerderij opm eten, vanuit
CKV kan men zelf een stoel o f paneel maken
m et een them a uit de geschiedenis van Laren.
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Juist ook de uitwisseling tussen de verschillen
de soorten bezoekers van h et Historisch Cen
trum acht de Stichting Historische Kring La
ren belangrijk. De Laarders zien h u n verhaal
bewaard, gedocum enteerd en doorgegeven,
de bezoeker krijgt een verdieping tijdens het
recreatieve (winkel-) uitje en de jo n g e re m aakt
voor h et eerst kennis m et de eigen omgeving,
waarm ee hopelijk een basis w ordt gelegd voor
de toekomst.
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O peningstijden: Iedere zaterdagm iddag van
14.00 tot 16.00 u u r
G roepen k u nnen ook terecht op afspraak.
Adresgegevens: Historisch C entrum Laren
De L indenhoeve’
B urgem eester Van N ispen
straat 29
1251 KE Laren
www.historielaren.nl
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O pen dag 2002

De jaarlijkse O pen Dag van TVE die dit keer
in sam enwerking m et de H istorische Kring
Baerne in de grote zaal van H et B randpunt
werd georganiseerd, trok op 8 ju n i jl. zeker
h o n d erd bezoekers. Zoals gewoonlijk bestond
h et program m a ook dit keer uit verschillende
lezingen over lokale m onum enten. Na de
lunch was er een korte excursie langs enkele
Baarnse landhuizen en een rondleiding door
h et Cantonspark. Toen iedereen weer was te
ruggekeerd, speelden twee violisten en een
celliste in de gereform eerde kerk een stuk van
Bach als afsluiting.
Met dank aan Els Scheltem a-Vriesendorp
voor de foto’s.

het

HDPUN
U hn *

■im

Burgemeester drs. M .R.Th.J.G . Wolterink-Oremus heette
de bezoekers hartelijk welkom.

„ „ HE T
®%AN D PU
baahn

k

HET
BRANDPUNT
BAARN
'IVE-voorzitter H enk Michielse opende de dag.

Charlotte Broer hield een betoog over de rechten van de St.
Paulusabdij in Baarn en Eemland.
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De rondleiding door het Cantonspark.
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De muzikale afsluiting in het gereformeerde kerkje.

C o n cert G ooïse co m p o n iste n op 27 o k to b e r 2002
O p 28 septem ber 1996 had o n d e r auspiciën van TVE in de G rote Kerk van N aarden h et eerste concert
Gooise com ponisten plaats. Werk van vijf com ponisten stond op h et program m a, te weten (de nog leven
de) Ja n Felderhof, H ugo G odron, Gor de Groot, A nthon van d e r Horst en Ja n Nieland. Van de laatste
twee w erden orgelw erken vertolkt. Het tweede concert op 7 m aart 1998 was voor h e t grootste gedeelte ge
wijd aan de op 29 augustus 1996 overleden Tera de Mare/, Oyens [zie mijn artikel over h aar in TVE 15
(1997) nr. 3]. H et derde concert was een koorconcert: op 6 novem ber 1999 trad h et Goylants Kam erkoor
o.l.v. van Gor B randenburg op, afgewisseld m et fluitcom posities van Felderhof en Oscar van Hem el.
Thans k u nnen we h et vierde concert m elden, dat op z o n d a g 2 7 o k t o b e r om 1 5 .0 0 u u r zal plaats
vinden in de Evangelisch L utherse kerk aan de M ecklenburglaan in Bussum. De uitvoerenden zijn Francien Post dwarsfluit, Ju d ith Jam in harp, H endrik Ja n Brethouw er hobo, H anneke Plom p piano en Fred
M ann panfluit. H et program m a is voor de helft (vijf van de tien stukken) gewijd aan Gor de Groot, inte
ressant gegeven ook voor de in Bussum zetelende Stichting Gor de G root, voorjaar 1999 opgericht. Wat
de instrum entalisten aangaat, dit keer is gekozen voor (pan) fluit en hobo. Naast de piano neem t d e harp
een grote plaats in als begeleidingsinstrum ent. O p h et program m a staan o.a. de trio ’s voor fluit, hobo en
harp van Ja n F elderhof en Gor de Groot. Er w orden pianow erken van H ugo G odron en De G root ge
speeld. De Boomfhuter (1983) van De G root is voor fluitsolo geschreven. V erder staat Pan, voor panfluit en
harp geprogram m eerd; h et werd in 1984 voor Fred M ann gecom poneerd d oor de H ilversum m er Nico
Brandon, collega van M ann in h et Radio Kam erorkest. Bijzondere verm elding verdient nog Duo piccolo
(1995) voor flu it/h a rp van de in L oenen woonachtige Jo e p Straesser (geb. 1934).
Graag bevelen we het gevarieerde concert in uw belangstelling aan. Toegangskaarten a 9 euro kunnen
nu reeds besteld w orden bij de penningm eester (Stargardlaan 10, 1404 BD Bussum o f A ntw oordnum m er
549, 1400 VB Bussum).
Marcus van d e r Heide
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M ededelingen van h et bestuur
H enk Michielse

Jaarverslag 2001
H et bestuur van TVE begon h et ja a r 2001 m et
am pele discussie over h et in de kom ende jaren te voeren beleid. Dit leidde tot de opstel
ling van een uitvoerig Beleidsplan 2001-2003 en
een Jaarwerkplan 2001, waarin opdrachten en
mogelijke opdrachten voor h et dagelijks be
stuur zijn geform uleerd.
TVE heeft in de loop van de j aren een dub
bele taakstelling gekregen:
• aan de ene kant voert de Stichting TVE ei
genstandige taken uit, zoals h et uitgeven van
h et blad TVE en h et organiseren van de
‘open d ag e n ’ in sam enw erking m et een van
de aangesloten organisaties;
• aan de and ere kant is TVE ook een netwerk
organisatie van lokale en regionale vereni
gingen en stichtingen op historisch gebied,
w aarbinnen h et bestuur van TVE vooral een
co ö rd in e re n d e en faciliteren d e functie
heeft.
O p beide taakgebieden is een aantal beleids
voornem ens in uitvoering genom en.

Eigenstandige taken TVE
A llereerst de eigen taken van TVE. M et een
nieuwe h oofdredacteur en een veijongde re
dactie heeft ons tijdschrift een verse start ge
maakt. Er kwam een nieuw omslag en een ver
zorgde opm aak, er werd een strak productieschem a ingevoerd en er w ordt gestreefd naar
een interessante en levendige in h o u d van een
goed niveau. H et bestuur voert jaarlijks over
leg m et de redactie, aan de ene kant over de
financiële en organisatorische randvoorw aar
den voor de redactie en aan de andere kant
over de hoofdlijnen van beleid.
Wat de Open Dagen betreft besloot h et be
stuur om voortaan niet alleen altijd sam en te
werken m et de H istorische Kring o f een ande
re aangesloten organisatie in een van de plaat
160

sen b in n en het gebied van TVE m aar tevens,
als daar m ogelijkheden toe bestaan, een speci
fiek them a aan de o rde te stellen. Zo ging h et
ook in 2001. De O pen Dag werd georgani
seerd in sam enw erking m et de Stichting Hil
versum Pas Op! die h aar 20 ja rig bestaan vierde
en als them a werd gekozen 'De waarde van
hei b eh o u d van historische bebouw ing'. Ruim
tachtig donateurs en an d ere belangstellenden
kwamen bijeen in h e t fraaie Hilversumse raad
huis voor een interessant program m a met,
vaak prikkelende, inleidingen over h et alge
m ene them a, over de sam enw erking van over
heid en particulier initiatief en over h et beleid
van de gem eente Hilversum. Een levendig fo
rum d eb at o n d er leiding van Karei Loeff sloot
h et sym posium gedeelte af. ’s Middags werd er
een interessante excursie gem aakt langs Hil
versumse villa’s die eindigde op de stemmige
begraafplaats De Hof, waar Fred M ann een
fraai fluitconcert gaf. H et bestuur van TVE
was uiterm ate co n ten t over de samenwerking
m et Hilversum Pas, Op!.
A ndere activiteiten waaraan het bestuur van
TVE aandacht ging besteden waren: het in
lichten van een eigen web-site, h et voltooien
van de historische bibliografie, h et mogelijk
(weer) organiseren van historische excursies
en h et organiseren van lezingen en van con
certen ro n d Gooise com ponisten. Tenslotte is
er in 2001 ook gewerkt aan de uitbreiding van
h e t dagelijks bestuur. De onvolprezen secreta
ris Maria Kuijer is opgevolgd d o o r mw mr. H.
Lustig en als bestuurslid trad aan de historicus
en journalist drs. Eddie de Paepe.

Samenwerking met aangesloten
organisaties
H et doel van de Stichting Tussen Vecht en
Fern kan kort ontschreven worden als:
• H et bevorderen van de belangstelling voor
en kennis van h et Gooi en om streken op
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historisch en aanverw ant gebied in brede
zin;
• H et ijveren voor het b eh o u d van cultuur
historische en karakteristieke waarden;
• H et bevorderen van de sam enw erking van
de aangesloten organisaties en andere relevante organisaties en instellingen op histo
risch en aanverwant gebied.
Wat deze laatste taak betreft wordt TVE ook
gezien als een netwerkorganisatie, w aarbinnen
allerlei vorm en van sam enw erking mogelijk
zijn. A llereerst zijn er vanouds jaarlijks twee
bijeenkom sten van het Algem een Bestuur,
waar de vele Historische Kringen in ons ge
bied, historische musea, archiefdiensten en
an d ere organisaties, zoals ‘Hilversum, Pas
O p!' en 'Weesp, Kijk U it!’ elkaar ontm oeten.
G esproken werd o n d er m eer over de vraag
hoe op te treden bij dreigende aantasting van
waardevolle of gezichtsbepalende historische
bebouwing. H et DB schreef hiervoor een
handzam e handleiding
O m te bezien, hoe TVE h aar taak binnen
h et netwerk het best zou kunnen vervullen,
werd in h et najaar een ‘rondetafelgesprek’ ge
organiseerd m et een aantal vertegenw oordi
gers uit de aangesloten organisaties, wat resul
teerde in een uitvoerige notitie TVE als net
werkorganisatie’, die in 2002 in het AB is vastge
steld.
Met de onderlinge sam enw erking werd in
2001 al een begin gem aakt m iddels het zoge
naam de Boerderijenproject. In 2003 w ordt het
‘Jaar van de b oerderij’ gehouden. Ter voorbe
reiding daarop heeft TVE het initiatief geno
m en om in het gebied van TVE alle boerderij
en van voor 1940 te inventariseren. TVE
treed t hierbij op als coördinator en o nder
steuner in sam enw erking m et het Museaal en
Historisch Perspectief N oord H olland. Bijna
alle Historische Kringen doen m ee aan de in
ventarisatie. Het ligt in de bedoeling om in
oktober 2002 de inventarisatie af te sluiten en
om in 2003 uitgebreid aandacht te besteden
aan de resultaten. Over de vorm waarin w ordt
nog nagedacht.

derzoek tussen Vecht en Eem, zoals de legen
darische dr. A. de Vrankrijker. Tegenwoordig
wordt er volop gepubliceerd over lokale ge
schiedenis in de vele, vaak uitstekende histori
sche tijdschriften die ons gebied rijk is. Maar
de boven-lokale geschiedenis kom t er wat be
kaaid af. Om h ier wat aan te doen, heeft TVE
een w erkgroep Regionale G eschiedenis in het
leven te roepen, die tot taak krijgt het boven
lokale historisch onderzoek te bevorderen,
bijvoorbeeld d o o r h et form uleren van o n d er
zoeksprojecten en h et daarvoor aantrekken
van subsidies. In 2002 start deze werkgroep
haar activiteiten.

R egionaal historisch on derzoek
Vroeger waren er historici die zich intensief
bezig hielden m et boven-lokaal historisch on
TVE 20e jrg. 2002
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Auteursinstructies kopij
Tussen Vecht en Eem
Een artikel in het tijdschrift Tussen Vecht en
Eem heeft een lengte van niet m eer dan 4000 a
5000 w oorden (6 a 8 pagina’s A4) en wordt
verluchtigd m et veel illustraties. Artikelen zijn
populair-w etenschappelijk van aard en be
stem d voor h et grote publiek. Bij voorkeur
w orden resultaten van oorspronkelijk o n d er
zoek, dus nieuwe onderw erpen gepubliceerd.
Tekstverwerker
- Word, bij voorkeur opslaan als .RTF be
stand.
- G ebruik ee n goed leesbare le tte r (12
punts), regelafstand 1,5.
- G ebruik altijd spellingcontrole, zoek en ver
vang dubbele spaties door enkele spaties.
- Tekst aanleveren als platte tekst, dwz. geen
extra lay-out in de vorm van opmaakstijlen,
vet, onderstreept, cursief of hoofdletters, in
springen, marge-versmalling, dubbele tabs,
niet afbreken, niet uitlijnen, tenzij o n d er
genoem d.
Tekst lay-out
- O n d er de titel de auteursnaam (bij voor
k eur m et voornaam ) verm elden.
- Nieuwe alinea niet vooraf laten gaan door
tabs o f spaties.
- T i t e l s van p u b lic aties/to n ee lstu k k e n /g e dichten/kunstw erken en dergelijke cursief.
- A fkortingen zoveel mogelijk verm ijden, dus
niet: t.b.v., m .b.t., o.v.v. et cetera.
- D oor afkortingen aangeduide organisaties
o f instellingen, die regelm atig genoem d
w orden in de tekst eerst voluit n oem en, met
tussen haakjes daarachter de afkorting, ver
volgens alleen als afkorting zonder puntjes.
- Citaten: enkel aanhalen. Citaat b innen een
citaat: dubbel aanhalen. Bij grote citaten
een aparte alinea maken.
- O psom m ingen in de tekst: aangeven door
volgnum m ers, p u n t en tab o f door afbreekstreepjes en tab, bijvoorbeeld:
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1. <tab>tekst
2. <tab>tekst
of
- <tab>tekst
- <tab>tekst
- N oten: alleen ein d n o ten en zoveel mogelijk
beperken, o n d er een kopje N oten. N oten
laten gen ereren d o o r een tekstverwerker.
- L iteratuurverm eldingen: aan h et einde van
de kopij o n d er een kopje Literatuur. Bron
materiaal w ordt h ier ook o n d er vermeld. Li
teratuurverm eldingen op deze wijze:
Ja n Jansen, De geschiedenis van het Gooi, Hil
versum 1999.
Ja n Jansen, ‘De h e i’, in: Het Gooische Tijd
schrift, jaarg an g (jaartal) num m er, pagina.
- O n d er aan h et artikel biografische gege
vens verm elden o n d er een kopje Varia, bij
voorbeeld: Jan Jansen (geb. 1945) studeer
de geschiedenis aan de U niversiteit van Am
sterdam . T hans werkzaam als archivaris van
de gem eente Hilversum en publicist van di
verse boeken en artikelen over h et Gooi.
Illustraties
G enum m erd en zoveel mogelijk in origineel
bijleveren m et o n d eraan in kopij genum m er
de bijschriften en b ronverm elding tussen
haakjes, bijvoorbeeld: (coll. Goois M useum),
(coll. StreekarchieD , (coll. O m roepm useum )
e.d., particuliere en niet-openbare collecties
doo r (part. coll.) o f op naam van eigenaar, bij
voorbeeld: (coll. Siewers), (coll. Stevens). Illu
straties k u n n en ook digitaal op Tiff-formaat,
300 DPI w orden aangeleverd. De toestem 
m ing om illustraties te gebruiken w ordt in
dien nodig d o o r de au teu r zelf geregeld.
En verder
De redactie b eh o u d t h et rech t om artikelen te
corrigeren, te wijzigen of te weigeren.
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C olofon
Bestuur en redactie Tussen Vecht en Eem

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 /ij voor het behoud van cultuurhistorische en karakteristieke waarden. Donateurs van
de Stichting TVE ontvangen het tijdschrift gratis.
Donatie / abonnement
Donateurs kunnen zich aanmelden bij:
mw. P.L.H.M. Perry-Vlasveld, Braam 34, 1273 EA Huizen - 035-5266848
Voor opgave als donateur kunt u gebruik maken van het Antwoordnummer 549, 1400 VB Bussum. De mini
mum donatie bedraagt € 13,50 per jaar. Girorekeningnummer Postbank 3892084. Extra nummers van het
tijdschrift zijn te bestellen onder Antwoordnummer 549, 1400 VB Bussum (portvrije enveloppe).
Dagelijks bestuur
dr. H.C.M. Michielse (voorzitter) - Huizerstraatvveg 37, 1411 GL Naarden - 035-6944091
mr. H. Lustig (secretaris) - Karei Doormanlaan 65, 1271 CB Huizen -035-5267945
EH. Bos (penningmeester) - Stargardlaan 10, 1404 BD Bussum - 035-6941382
dr. J.D.C. Branger - ’s-Gravelandseweg 86/62, 1217 EW Hilversum - 035-6310288
X Kruijmer-Vos - Botterstraat 7a, 1271 XL Huizen - 035-5251713
L. van Eijle - Geuzenweg 284, 1221 CB Hilversum - 035-5882835
drs. E.J.J. de Paepe - Ludgeruslaan 139, 1216 SZ Hilversum - 035-6241026
Algemeen bestuur
Vertegenwoordigers van: Historische kring “Baerne” I Historische kring Bussum I I listorische kring Blaricum I
Historische kring Eemnes I Historische kring “In de Gloriosa” Ankeveen, ’s-Graveland, Kortenhoef I Hilversumse historische kring “Albertus Perk" I Historische kring Huizen I Historische kring Laren I Historische
kring Loenen aan de Vecht I 1listorische kring Loosdrecht I I listorische kring Muiden I Stichting “Comité
Oud Muiderberg” I Vereniging Werkgroep Vestingstad Naarden I Historische kring Nederhorst den Berg I
Historische kring Weesp I Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland, afdeling Naerdincklant I
Streekarchief voor het Gooi en de Vechtstreek, Hilversum I Stads- en Streekarchief Naarden, Muiden, Bussum en Huizen te Naarden I Stadsarchief Weesp I Vereniging (lurtevenne, 's-Graveland I Vereniging van
Vrienden van het Gooi I Dudok Stichting, Hilversum I Nederlandse Genealogische vereniging, afdeling Gooi
en Eemland I Geologisch Museum Hofland, Laren I Stichting Couleur Locale, Blaricum I Stichting tot be
vordering van de belangen van het Goois Museum, Hilversum I Stichting “Hilversum, Pas Op!” I Stichting
Huizer Museum I Stichting Omgevingseducatie Gooi, Vecht- en Eemstreek I Werkgroep klederdrachten
Eem en Gooiland I Singer Museum, Laren I Stichting Vrienden van het Nederlands Vestingmuseum, Naar
den I Stichting De Hof, Hilversum I Stichting Weesp Kijk Uit!, Weesp I Stichting Behoud het Oude Dorp,
Huizen
Redactie
drs. I.B. Laarakkers (hoofdredacteur) - Comeniuslaan 20, 1412 GP Naarden - 035-6781333
drs. E.C. Schild-Schofaerts (secretaris) - Hui/erweg 9, 1401 GD Bussum - 035-6918978
C.M. Abrahamse - Diependaalselaan 294, 1215 KH Hilversum - 035-6292646 (kantoor)
dr.J.D.C. Branger - 's-Gravelandseweg 86/62, 1217 EW Hilversum - 035-6310288
drs. A. Kos - Bovenmaatweg 105, 1274 RE Huizen - 035-5252242
dr. P.H.D. Leupen - Burg. Lambooylaan 15, 1217 LB Hilversum - 035-6245704
A. Medema - De Wetering 5, 8939 BN Leeuwarden - 035-6957815 (kantoor)
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Uitgeverij Verloren
René Cleverens , De Koningsuleugel. Geschiedenis uan de particuliere appar
tementen in het Paleis Noordeinde. 176 blz., gebonden, geïllustreerd in kleur,
René Cleverens

isbn

90-6550-659-4, € 23,-

Koning Willem I, koning Willem III, koningin Emma, koningin Wilhelmina en prinses Juliana hadden hun privé-vertrekken in de zoge
naamde Koningsvleugel. Iedere bewoner richtte de kamers opnieuw
in, naar eigen o f eigentijdse smaak. Cleverens beschrijft en toont hoe
zij dat deden.
Ridderschap in Holland. Portret uan een adellijke elite in de
late Middeleeuwen, (a d e l s g e s c h i e d e n i s 1), 514 blz., gebonden, geïllu
streerd, i s b n 90-6550-667-5, € 29,95
Op basis van biografische gegevens van een groot aantal edelen schetst Janse een boeiend groepspor
tret van de Hollandse ridderschap tussen ca. 1275 en 1475. Er veranderde veel in deze periode, maar
wat bleef waren de relatieve geslotenheid van de ridderschap en haar maatschappelijke positie.
A n t h e u n Ja n s e ,

ÜnidepamculifTf upper!
JOofcRmiic

Din i Helmers , ‘Gescheurde bedden’. Oplossingen voor gestrande huwelijken, Amsterdam 1753-1810. 426
blz., ingenaaid, geïllustreerd, isbn 90-6550-701-9, € 3 0 ,Aan de hand van rechtbankverslagen, notariële akten en verhalen van getuigen vertelt Dini Helmers de
trieste maar soms ook smakelijke verhalen van i8e-eeuwers die van hun huwelijk a f wilden. Zij laat
zien hoe formele scheidingen verliepen en welke alternatieven gekozen werden.
C l é L e s g e r , Handel in Amsterdam ten tijde uan de Opstand. Kooplieden, commer
ciële expansie en verandering in de ruimtelijke economie uan de Nederlanden ca. 1550ca. 1630. ( a h r g s 27), 296 blz., gebonden, geïllustreerd, i s b n 90-6550686-1, € 2 8 ,De uitzonderlijke commerciële bloei van Amsterdam rond 1600 wordt in ver
band gebracht met de herstructurering van het havensysteem, veroorzaakt door
Opstand en scheiding. Lesgers benadering van dit fenomeen leidt ook tot een
nieuwe kijk op de organisatie van de vroegmoderne handel in het algemeen.

00/7

eigentijds
_ verleden

Cié Le sg e r

Handel
in
Amsterdam
ten tijde
van de
Opstand

K e e s R i b b e n s , Een eigentijds uerieden. Alledaagse his
torische cultuur in Nederland, 1945-2000. 382 blz., inge
naaid, geïllustreerd, I S B N 90-6550-658-6, € 3 1 ,Aan de hand van drie thema’s (historisch toerisme, herdenkingen en de ver
beelding van het verleden op de Nederlandse televisie) geeft historicus Kees
Ribbens een verrassend beeld van enkele kenmerkende verschijningsvormen
van historische belangstelling bij ‘gewone’ Nederlanders.

Postbus 1741,1200 BS Hilversum | Larenseweg 123,1221 c l Hilversum | T 035-6859856 | F 035-6836557 |
info@verloren.nl | www.verloren.nl | Onze boeken zijn verkrijgbaar in de erkende boekhandel.
Bij directe bestellingen worden verzendkosten in rekening gebracht.
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art gallery
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“Gooiersgracht”, 45 x 85, olieverf op doek, Johan Meijer, Blaricum, 1885 - 1970

♦ 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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