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

Het Goois Museum aan de Kerkbrink is gesloten. Wij beseffen dat u het museum even zult
moeten missen, maar het wordt er alleen maar beter op! Aan de achterzijde van het Oude
Raadhuis wordt een gedeelte bijgebouwd naar ontwerp van architect prof. ir. Hans Ruijssenaars van de Architectengroep BV. In dit vernieuwde gebouw gaat het Goois Museum sa
men met het Dudok Centrum, het Hilversumse architectuurcentrum. De bouw zal spoedig
beginnen. Naar verwachting zal het nieuwe instituut medio 2004 de deuren openen. Maar
voor die tijd moet er nog veel gedaan worden!
Het bestuur van de Stichting tot bevordering van de belangen van het Goois Museum on
dersteunt deze nieuwbouw, om zo te komen tot een omvangrijker organisatie met een bre
dere uitstraling en meer bezoekers. Om de nieuwe instelling optimaal te kunnen starten, is
nog veel extra geld nodig, onder andere voor de inrichting. Het bestuur van de Stichting
heeft initiatief genomen om gelden bijeen te brengen om hiermee een aantrekkelijke pre
sentatie over historie, cultuur en architectuur te kunnen realiseren in het nieuwe museum.

Steunt u ook het nieuwe museum?
Uw speciale gift kunt u overmaken op het bankrekeningnummer 5501162547 ter name van
de penningmeester van de St. bev.bel.Goois Museum te Hilversum.
D eze sc h en k in g is on b elast.

U kunt het museum ook gedenken in uw testament door het legateren van een bepaald be
drag. De Stichting is erkend als instelling van algemeen nut en betaalt daardoor minder of
zelfs in het geheel geen successierecht.
V oor n a d e re in fo rm a tie o v er h e t re g e le n van le g ate n , erfen issen e n (lijfren te) sc h e n k in g en
k u n t u te re c h t bij h e t G oois M useum . C o n ta c tp e rso o n h ie rv o o r is dhr. E d van M ensch.

Iedereen die op een of andere wijze bijdraagt aan het realiseren van het nieuwe museum
zal regelmatig informatie ontvangen over de voortgang van de uitbreiding en over de za
ken die met uw bijdrage zijn gerealiseerd.
Correspondentieadres van de Stichting: Kerkbrink 6, 1211 B X Hilversum
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U itgegeven d o o r de S tichting Tussen V echt en Eem

Redactioneel

Inhoud

U leest in al weer het laatste nummer van Tus
sen Vecht en Eem van dit jaar onder meer in een
artikel van Marijke de Vries over de bouwplan
nen van jonkheer Van Sypesteyn die uiteinde
lijk hebben geleid tot de bouw van het kasteel
in Loosdrecht, zoals het nu staat. Wellicht kan
het kasteel eens naar zijn plannen worden af
gebouwd. In het Interview vindt u een portret
van mevrouw Els Scheltema-Vriesendorp. Eens
oud bestuurs- en redactielid van TVE, nu vooral
bezig met het beschermen van de vestingwer
ken in Nederland. Verder verhaalt Yvonne van
den Akker over de bange meidagen in 1940,
toen de bevolking van Baarn moest worden
geëvacueerd naar Gooise dorpen in de directe
omgeving. En in het kader van het 25jarig be
staan van de Stad en Lande Stichting, dat 1 no
vember jl. werd gevierd, bekijkt Piet Leupen in
zijn artikel de organisatie van de Gooise marke
vanuit een nieuw standpunt. De vaste rubrie
ken ontbreken uiteraard niet.

Marijke de Vries
‘Als eene schimme van weleer’
Kasteel Sypesteyn, trouw aan de historie

Rest mij nog u te informeren over de jaarlijkse
Open Dag van TVE. Deze wordt gehouden op
zaterdag 24 mei in Weesp. Samen met de Histo
rische Kring Weesp wordt op dit moment hard
gewerkt aan het programma dat dit keer in het
teken staat van historische boerderijen in de
Vecht- en Eemstreek en die van Weesp in het bij
zonder. Noteert u de datum alvast in uw agenda!
De eerste twee nummers van 2003 zullen in
mei gecombineerd verschijnen als thema
num m er gewijd aan Boerderijen in het gebied
Tussen Vecht en Eem. Door de buitengewone
omvang, 144 pagina’s, denkt de redactie dit
themanum m er voor de lezers van TVE tot een
bijzondere publicatie te kunnen maken.
De redactie wenst u gezellige feestdagen toe!
Ingeborg Laarakkers
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‘Als eene schimme van weleer’
Kasteel Sypesteyn, trouw aan de historie

Velen die Kasteel-Museum Sypesteyn voor het
eerst aanschouwen denken m et een eeuw en
oud kasteel van doen te hebben. Niets is m in
d er waar: h et kasteel werd gebouwd aan het
begin van de twintigste eeuw. Alle lof daarom
voor de bouwheer, jo n k h e e r C.H.C.A. van Sy
pesteyn, die er bijzonder goed in is geslaagd
de suggestie te wekken van een kasteel uit het
einde van de zestiende eeuw dat, omgeven
d o o r een fraaie historische tuin, het verleden
tot nieuw leven wekt.

Onderzoek naar het ‘stamslot’
H et begon allem aal op 26 april 1884, toen
Jonkheer Van Sypesteyn (1857-1937) samen
m et zijn oom , jo n k h e e r C.A. van Sypesteyn,
oud-gouverneur van Surinam e, afreisde naar
N ieuw -Loosdrecht om onderzoek te doen
naar resten van het verm eend voorvaderlijk
kasteel. O ude p re n te n en fam ilieverhalen
h adden hem op dat idee gebracht: hier m oest
in de M iddeleeuw en het familieslot hebben
gestaan. En n u was het allereerst zaak de
plaatselijke bevolking te ondervragen over de
historie van het gebied.
O ok schriftelijke b ro n n en voorzagen de
jo n k h e e r van inform atie over de geschiedenis
van h et gebouw. A chteraf bleken deze niet al
lemaal even betrouw baar te zijn. In een akte
uit 1300 van het Dom kapittel van U trecht las
de jo n k h e e r over een gebied ‘Ter Sipe’, een
laaggelegen m oerasgebied waar h e t water
d o o rh een ‘siepelt’. Volgens de overlevering
zouden h ier de resten van h et dertiendeeeuwse familieslot te vinden zijn. Uit een om 
stred en achttiende-eeuw s geslachtsregister
vernam de jo n k h e e r verder dat het geslacht
zou beginnen bij ene Willem Nicolaasz (12611343) die in 1288 van Floris V, ‘tot loon voor
gewichtige diensten op het oorlogsveld eene
Cam pe landts’ bij L oosdrecht had gekregen.
De stamvader van het geslacht is echter ene

M arijke de Vries

Evert Lambertsz, lakenkoopm an te ETtrecht,
die in 1577 overleed. Terwijl de vroegste ver
m elding van een gebouw kan w orden herleid
tot A ert Abramsz. van Sijpesteijn die in 1572
werd beleend m et een ‘huijsinge en d e hofste
d e ’ die in 1589 zouden zijn verwoest tijdens
scherm utselingen tussen leden van de familie
Van Sypesteyn en de leen h eren van Mijnden.
In 1664 kocht Cornelis Ascanius I van Sypes
teyn de ru ïn e van h et verwoeste huis en liet
deze herstellen. Maar kort na de w ederop
bouw, in 1673, werd h et huis w ederom m et de
grond gelijk gem aakt, ditm aal tijdens gevech
ten tussen de Franse troepen en de soldaten
van stadhouder-prins Willem III.
Van een ridderm atige afkomst van het ge
slacht is dus geen sprake, terwijl archeologi-

Jonkheer C.H.C.A. van Sypesteyn (1857-1937). (Archief
Kasteel-Museum Sypesteyn)
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Het opgravm van de fu ndam enten (1911). (Archief Kasteel-Museum Sypesteyn)

sche opgravingen in de ja re n zestig van de
twintigste eeuw, o n d er leiding van professor
Renaud, hebben uitgewezen dat de funderin
gen niet veel o uder zijn dan de vijftiende eeuw
en verm oedelijk bij een versterkte stenen
boerderij van h et leengoed Sijpesteijn horen
en niet van een kasteel zijn. H oe h et ook zij,
op basis van de al dan niet betrouw bare gege
vens, die zijn onderzoek naar de geschiedenis
van h et verm eende stamslot hadden opgele
verd, ontwikkelde de jonkheer al snel plannen
om gebouw en omgeving te reconstrueren.
Na aankoop van de terreinen en de daarop
gelegen boerderijen liet hij vanaf 1901 opgra
vingen verrichten op de plek waar h et gebouw
m oet hebben gestaan. Al spoedig w erden om 
vang, ligging en indeling van het voormalige
com plex blootgelegd. Van Sypesteyn schreef
dan ook vol goede moed: ‘Vele gegevens wer
den bevestigd; andere gevonden, zoodat nu
vrijwel m et zekerheid kan aangenom en wor
den dat de fundam enten nog geheel onge
schonden in de grond zitten, m et gedeelten
m uur e ro p ’.1Inderdaad w erden uiteindelijk in
de bodem de vrijwel gave funderingen van
hoofdgebouw en poortgebouw en aangetrof
168

fen, evenals h et volledige stelsel van de oor
spronkelijke waterversterkingen, een gordel
van grachten en restanten van bruggen en wal
len. D aarm ee beschikte de jo n k h e e r over een
zo goed als volledige plattegrond van, zoals hij
dat omschreef, ‘het oorspronkelijke terrein en
een kasteel, dat herhaaldelijk verwoest werd
en voor h et laatst weer werd opgebouw d in de
zeventiende eeuw en waarvan slechts details
h erin n erd en aan h et middeleeuws karakter'.-

D e h istoriserend e reconstructie van h et
kasteel: id ee, m eth o d e en stijl
H et ‘belangw ekkende van d e v o n d ste n ’
bracht de jonkheer tot het definitieve besluit
om h et terrein weer ‘h et oude aanzien te ge
ven dien h et had toen h et Huis te Sypesteyn
zich nog te dier plaatse v e rh ie f.’ H iertoe stel
de hij in 1902 een plan van aanleg op.
Van Sypesteyn ging dus niet over een nacht
ijs. Hij wilde pas tot uitvoering van de bouw
plannen overgaan n a ‘uitgebreid onderzoek’
en na het verzam elen van voldoende ‘positieve
gegevens’ bij h et bodem onderzoek.1 Ook ba-
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seerde h ij zich b ij de reco nstructie van h e t kas
teel op oude afbeeldingen. Een daarvan is van
de h a nd van de achttiende-eeuwse top ogra
fisch tekenaar Jan de Beyer (1703-85) en is ge
tite ld " t Huys Sypesteyn a n n o 1568’ (1749).
Deze aquarel, die De Beyer naar voo rbe eld van
een oude a fb eeldin g m o e t hebben vervaar
digd , to o n t ech ter n ie t de zestiende-eeuwse
staat van h e t gebouw, m aar dateert u it de tijd
waarin het huis al was verwoest. Een andere vi
suele b ro n w aaruit de jo n k h e e r in fo rm a tie
p u tte was een schilde rij m et de stam boom van
de fa m ilie Van Sypesteyn u it de zeventiende
eeuw, waarop het lin ke rg e d e e lte van h e t huis
te zien is. Deze a fb e e ld in g was volgens Van Sy
pesteyn co rre ct vo o r wat b e tre ft de lig g in g d e r
gebouwen, m aar o n ju ist was de vorm van de
toren . H ij veronderstelde dat de sch ild e r een
p la tte g ro n d als uitg an gsp unt genom en had.5
Toen Van Sypesteyn m oest beslissen in w el
ke b o uw stijl h ij h e t kasteel zou o p tre kke n ,
koos h ij v o o r de s tijl die ‘gerekend m ag w o r
den te h e bb en bestaan toen h e t kasteel nog
bestond en zijn hoogsten b lo e i h a d ’ , n a m e lijk
de p e rio d e ro n d 1589 m e t o ve rblijfselen van
‘o u de re tijd en een en a n d e r van la te r’.6 H ij
w ild e daarm ee re c h t doen aan de wijze waar
op m en aan h e t b e g in van de zeventiende
eeuw een in 1589 verwoest kasteel had k u n 
n e n h e ro p b o u w e n to t een c o m fo rta b e l
w o o n o o rd . De jo n k h e e r had serieus o n d e r

zoek v e rric h t naar de geschiedenis van h e t
bouw type kasteel en wist daarom dat kastelen
in de zestiende eeuw n ie t la n g e r een defensie
ve fu n c tie hadden, m aar m ee r op w o o n co m 
fo rt afgestem de lusthoven waren geworden.
De ru im e , via k ru isra m e n v e rlich te ve rtre kke n
d u id e n daar reeds op. T och he eft h ij de de
fensieve elem e nten n ie t u it z ijn con cep t w il
len bannen; h ij w ild e dat h e t te bouw en kas
teel associaties zou op ro e p e n m e t 'een m iddeleeuwsch versterkt slot..., m et alle waterw er
ken, die to t a fs lu itin g en b e ve ilig in g die n d e n
van den b u ite n h o f, den lu s ttu in en den b o o m 
ga a rd ’ .7 Van Sypesteyn w ilde dus een v o o r be
w o n in g geschikt kasteel he rbouw en, dateren d
u it een p e rio d e dat kastelen geen versterkte
fu n c tie m ee r hadden, m aar n ie tte m in m e t be
h o u d van defensieve elem enten.
De bouw van het kasteel v o ltro k zich gefa
seerd, ge du rend e de ja re n 1912-1927. H e t
o n tw e rp vertrou w d e Van Sypesteyn toe aan W.
de V rin d jr ., b o u w k u n d ig in g e n ie u r te 's-Gravenhage. U itg a n g sp u n t da arb ij waren de fu n 
da m enten. D o o r h e t h o g e r o p tre k k e n daar
van w ild e Van Sypesteyn een bouw w erk reco n
struere n dat, ten m inste in o m tre k g e lijk was
aan het o o rs p ro n k e lijk e gebouw, te rw ijl vo o r
de arch ite cto n isch e details van ho o fd g e b o u w
en to re n de a fb e e ld in g van De Beyer als le i
draad diende.
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Na de toren voltooid te hebben begon De
Vrind aan h e t ontw erp voor h et hoofdgebouw.
De jo n k h e e r volgde de verrichtingen van zijn
architect m et een zeer kritisch oog en wilde
dat De Vrind zo min mogelijk decoraties aan
zijn ontw erp zou toevoegen. D at de architect
rekening diende te h o u d en m et Van Sypesteyns wens om de ‘renaissanceverfraaiingen’,
zoals die in de p re n t van De Beyer te zien zijn,
zoveel mogelijk uit zijn ontw erp te bannen,
ten gunste van h et sobere gotische karakter
van h et geheel, m aar zich tegelijkertijd m oest
h o u den aan de hoofdlijnen van deze teke
ning, kom t naar voren in de volgende passage
u it een b rief van De Vrind over de decoratie
van de gevel: ‘Met den boogvorm gaat u veili
ger, om dat hierd o o r h et gothische karakter
geheel is uitgedrukt; de an d ere vorm is de be
wuste, welke ik b edacht om in de geest van het
oude prentje te blijven, zonder in de Renais
sance terecht te kom en. Ik geef beide ideeën
gaarne voor beter, ze zullen de toren in zijn
massawerking aesthetisch toch geen kwaad
k u n nen d o e n ’. Over de spitsbekroning van
h et bouwwerk schreef de architect: ‘Ik heb
evenwel dit voorwerp als zijnde h e t eenige de
coratieve m otief dat ik kan aanbrengen en dat
ook nog m oet dom ineren als h et kasteel ge
heel gereed zal zijn, ook als zoodanig opgevat.
Bovendien is dit een van de dingen waarin de
M iddeleeuw en ju ist zoo kernachtig w aren en
kan m en zich in een dergelijk elem ent eenige
aesthetische vrijheid veroorloven’.8
Maar veel esthetische vrijheid stond de
jo n k h e e r zijn architect niet toe. Van Sypesteyn
had uitgesproken ideeën over de stilistische
en bouw technische details en liet niet na m et
regelm aat kritiek op de voorstellen van De
Vrind te uiten, vooral toen hem duidelijk
170
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Ontwerp voor Kasteel Sypesteyn door W. de Vrind, geda
teerd 1912. (Collectie Het Utrechts Archief)

werd dat deze o n d er sterke invloed stond van
de belangrijkste expo n en t van de neogotiek
rond 1900 in N ederland, de architect-restau
rateu r P.J.H. Cuypers. Van Sypesteyn, die zich
strikt wilde h o u d en aan de zuiver historische
gegevens, verwierp De Vrinds voorstel om
neogotische versieringen aan h et gebouw toe
te voegen, want deze kwamen niet voor bij
kastelen rond 1600. Als een purist in stijlhistorische aangelegenheden, wenste hij d at zijn
architect zuiver gotische vorm en zou toepas
sen. Bij zijn pogingen om De Vrind te overtui
gen van de juistheid van zijn opvattingen kon
Van Sypesteyn wel degelijk bogen op kennis
van zaken. Hij had, zoals verm eld, grondig
studie gem aakt van de geschiedenis van het
bouwtype kasteel en betoogde dat de decora
tieve voorstellen van De Vrind in strijd waren
m et h e t sobere en kleinschalige karakter van
oude N ederlandse kastelen. Toen De Vrind
voor de bovenram en h et negentiende-eeuw se
bouw m ateriaal ijzer wilde toepassen en zich
bov en d ien verzette tegen Van Sypesteyns
voorstel om authentieke bouw m aterialen te
gebruiken, was voor de jo n k h e e r de m aat vol
en kwam een einde aan de samenwerking.
Vanaf 1918 werkte Van Sypesteyn ‘als zijn
eigen arch itect’ verder. Hij ontw ierp een
groep van vier gebouwen - h et trappenhuis,
h et huis m et kantoortje en porseleinkam er,
h et huis m et de beide grote zalen en h et goti
sche huis - die rond een kleine binnenplaats
gegroepeerd w erden en aansloten op h et
hoofdgebouw en de toren. H et zuidoostelijke
gedeelte sloot hij af m et een trapgevel. O m dat
Van Sypesteyn zelf zijn intrek wilde nem en in
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tiet kasteel liet hij centrale verwarming en
elektrische verlichting aanleggen. Met deze
elem enten van m odern com fort leverde hij
feitelijk in op de door hem zo vurig bepleitte
historische authenticiteit. N adat de jo n k h e e r
in de beginjaren had kunnen profiteren van
de expertise van De Vrind, schreef hij uitein
delijk, n iet zonder trots: ‘De gebouwen zijn
gebouwd d o o rjh r. v. S. persoonlijk’.9
Uit h et m eningsverschil m et De Vrind was dui
delijk gew orden dat Van Sypesteyn een sober
gebouw beoogde met zo weinig mogelijk de
coraties. Dit heeft geresulteerd in een stijl die
ro n d 1600 gangbaar was m et elem enten van
later: dat wil zeggen een eenvoudige variant
van een neogotisch kasteel, waarin toch enige
renaissance-invloeden w aarneem baar zijn.
Vooral h et zuidelijke gedeelte van h et gebouw
kent een onopgesm ukte verschijningsvorm.
De renaissance-elem enten zoals die te zien
zijn in de pren t van De Beyer (hoofdingang,
de vensterbekroningen, dakkapel, de ovale
vensters boven de toegang en in de eerste
poort) liet hij weg. D aarentegen koos hij wel
voor gotiserende details die in deze tekening
ontbreken, zoals h et gevelprofiel, de spits
boogvorm ige p o o rtd eu r m et zandstenen om
lijsting en h et rondboogfries o nder de kante
len van de toren. O ok nam hij in zijn ontw erp
karakteristieke trap- en tuitgevels, kruiskozij
nen en kloostervensters op.
O m h et kasteel een oud aanzien te geven
gebruikte Van Sypesteyn authentieke bouw
m aterialen, die hij had weten te bem achtigen
bij de sloop van gebouwen. Zo waren de bak
stenen afkomstig van h e t verwoeste kasteel
A bcoude en van h et kasteel V redenburg te
U trecht. De gotische p o o rtd eu r die geplaatst

werd naast de kasteeltoren, kwam uit h et Gro
te Gasthuis van M iddelburg. Waar de jonk
h eer niet over au thentieke fragm enten en ma
terialen kon beschikken, liet hij deze zorgvul
dig nam aken, overeenkom stig de stijl van het
verleden. Hoewel het kasteel, strikt genom en,
kan w orden aangem erkt als een 'm o d ern e fal
sificatie',10 is de jo n k h e e r er over h et geheel
genom en in geslaagd een verantw oorde, har
m onieuze integratie van m aterialen uit ver
schillende eeuwen tot stand te brengen.
H et kasteel is nooit afgebouwd, wegens een
gebrek aan financiële m iddelen. N adat in
1924 nog was gewerkt aan de uitbouw van hel
eigenlijke hoofdgebouw, werd in 1927 de
bouw definitief stopgezet; slechts tw eederde
werd gerealiseerd. De blinde m u u r aan de
tuinzijde getuigt daarvan. Inm iddels had Van
Sypesteyn in h et kasteel zijn collectie onderge
bracht. H et kreeg daarm ee de museale be
stem m ing die de jo n k h e e r vanaf h et begin
voor ogen had gestaan, ‘tot lering en ver
m aak’ van het publiek.

Historisme
Kasteel Sypesteyn kan w orden aangem erkt als
een historiserende reconstructie van een laat
middeleeuws slot. H et staat daarm ee in de tra
ditie van het historisme d at in de negentiende
eeuw zijn intrede deed in de architectuur,
beeldende kunsten en kunstnijverheid. Van
uit een rom antische h ang naar vervlogen tij
den werd geput uit een arsenaal aan histori
sche stijlen. Van Sypesteyn baseerde zich in
zijn ontw erp op de gotiek, een bouwstijl die in
de negentiende eeuw een krachtige wederge
boorte kende. De neogotiek is een fenom een.
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(1858) stelde de jo n k h e e r dat een gebouw niet
een kopie m ocht zijn van een oud voorbeeld,
m aar dat dit voorbeeld als inspiratiebron voor
de architect m oest dienen, om h et m et ‘ziel en
gevoel’ en in de geest van h et verleden n a te
volgen.11N et als de Franse bouw m eester m een
de de jo n k h e e r dat ‘de uitvoering in ieder ge
val een harm onisch geheel m oet vorm en met
de oude overgebleven d elen ’: ‘een architect
die op gevoelige wijze de tekening van een ge
bouw ontw erpt en uitvoert, hetzij in de rich
ting van zijn tijd o f in die van een vroegere pe
riode [ziet] zijn werk dikwijls bedorven door
dat de uitvoering van de kleinste details, zoals
beeldhouwwerk o f andere versieringen daar
m ede niet accoord gaan’, aldus Van Sypes
teyn.12 Met deze regels typeerde hij impliciet
de stijlcontroverse m et architect De Vrind over
neogotische decoraties.
H et lag voor de h an d dat de jo n k h e e r een
bijzondere interesse aan de dag legde voor de
restauratietheorie en -praktijk in ons land,

Tekening met opschrift: ‘H et H uys Sypesteyn zijnde het
Stamhuys va n het aloud geslagt van d im noem Ao 1 5 2 8 ’.
(Archief Kasteel-Museum Sypesteyn)

d at als ‘gothic revival’ reeds in de zeventiende
eeuw in Engeland opkwam en vanaf 1800 op
h et Europese continent evolueerde tot een
‘rom antische’ reactie op de steeds m eer verza
kelijkte werkelijkheid. Als religieus geïnspi
reerde, nationale stem m ingsarchitectuur re
vancheerde de neogotiek zich in de negen
tiende eeuw op de ‘h eidense’ stijl van renais
sance en classicisme.
Aan de keuze voor de gotiek lagen bij Van
Sypesteyn m eer rationele motieven ten grond
slag. Daarin vond hij een inspiratiebron in de
Franse architect Eugene Viollet-le-Duc, die
verantw oordelijk was voor veel ‘gotiserende’
restauraties van kastelen en kerken in Frank
rijk. N et als Van Sypesteyn was de Franse
bouw m eester een purist in stijlhistorische aan
gelegenheden en b enaderde hij de principes
van de gotische bouw kunst op een w eten
schappelijke manier.
O n d er verwijzing naar Viollet-le-Ducs boek
Dictionnaire Raisonné de lArchitecture Frangaise
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De zuidoostzijde van het kasteel in 1923. (ArchiefKasteel-Museum Sypesteyn)
vooral waar deze het bouwtype kasteel betrof
fen. Hoewel de herbouw van kasteel Sypesteyn
natuurlijk niet kan w orden opgevat als een
restauratie in eigenlijke zin - van h et oor
spronkelijke gebouw re ste e rd e n im m ers
slechts nog fundam enten - kon de jo n k h e e r
bij de bouw van zijn kasteel wel p u tte n uit de
principes die door de restauratietheorie vanaf
de n egentiende eeuw gedicteerd werden.
In h akend op een actueel them a in dit de
bat, stelde Van Sypesteyn zich bijvoorbeeld de
volgende vraag: m oet bij de restauratie van
een gebouw de oorspronkelijke vorm o f de
laatst aangetroffen toestand, m et beh o u d van
alle veranderingen die in de loop d er eeuwen
zijn aangebracht, w orden hersteld? H et ant
woord ligt besloten in zijn eigen kasteel, waar
voor een huis aan h e t einde van de zestiende
eeuw als uitgangspunt diende, m aar waarin
hij ook elem enten uit de bouwgeschiedenis
van d aarna integreerde. De sterk aan histori
sche integriteit h echtende jo n k h e e r was zeer
afkerig van de eclectische bouw- en restauratiepraktijk, zoals die in de negentiende eeuw
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ingang had gevonden: h et slaafs navolgen van
verschillende stijlen uit h et verleden en h et
lukraak toepassen van ‘echt en nam aak d o o r
elkan d er’ w aren hem een do o rn in h et oog . 13
Van h et negentiende-eeuw se historisme on
derscheidde de jo n k h e e r zich dus d o ordat hij
zich zoveel mogelijk aan de oorspronkelijke
historische gegevens wilde h o u d en en zich
onthield van gefantaseerde bouwkundige ele
m enten. Hoewel hij ernaar streefde om één
stijl d o o r te voeren, heeft hij toch latere, zeventiende-eeuwse architectonische bestandde
len in zijn reconstructie opgenom en. M aar dit
ontaardde bij Sypesteyn niet in een eclectische
fantasie; hij wilde daarm ee slechts de bouwge
schiedenis van zijn kasteel respecteren.
Van Sypesteyns rationele en integere werk
wijze waren in lijn m et de heersende opvattin
gen in h et nationale restauratiedebat aan h et
begin van twintigste eeuw, toen de Nederlandse
Oudheidkundige Bond en de nieuwe Rijkscommis
sie voter het herstellen van Monumenten een weten
schappelijke en waardevrije houding ten op
zichte van restauraties bepleitten en het eclec-
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tidsm e uit de restauratiepraktijk verdween:
conservering van het bestaande en respect
voor de bouwgeschiedenis van h et m onum ent,
inclusief latere toevoegingen m aar zonder ge
fantaseerde details, luidde het devies, zoals
Van Sypesteyn dat m et de bouw van zijn kasteel
in de praktijk bracht. Eveneens bepleitten bei
de instanties h et handhaven en toepassen van
authentieke materialen. Ook daaraan beant
w oordde Van Sypesteyn m et zijn gebruik van
oorspronkelijke bakstenen en deuren.
O n d er invloed van Viollet-le-Duc nam de
kennis van de gotische bouw kunst in N eder
land toe. D aarm ee werd de aanzet gegeven tot
een m eer w etenschappelijke benadering van
de gotiek en een nieuwe visie op het restaure
ren van kastelen: de restaurateur m oest de
oorspronkelijke toestand van het kasteel laten
herleven en w anneer deze niet m eer uit de ge
gevens was af te leiden, m oest w orden ge
streefd naar een reconstructie van de toestand
die het kasteel gehad zou kunnen hebben.
Van Sypesteyn bracht deze opvatting in de
praktijk, waarbij hij zich zoveel mogelijk ba
seerde op de hard e gegevens. Hij streefde
naar de toestand die het gebouw gehad zou
h ebben als aan het begin van de zeventiende
eeuw een kasteel dat in 1589 verwoest was, zou
zijn hersteld, m et behoud dus van oude ele
m enten en een en an d er van later, m aar zon
der toevoeging van onwaarschijnlijke bouw
kundige details.

De Haar en Sypesteyn: een vergelijking
Een schoolvoorbeeld van een negentiendeeeuwse kastelenrestauratie is die van Kasteel
De Haar, door P.J.H. Cuypers en zoon. Het
gaat hier om een reconstructie van een tot
ru ïn e vervallen kasteel, op basis van bouwsporen en een p ren t van Ja n de Bever.
Deze om standigheden kom en op het eerste
gezicht overeen m et die van ‘Sypesteyn’. N et
als de jo n k h e e r beschikte Cuypers over een af
beelding van De Beyer en baseerde hij zich op
bouw restanten. O ok de doelstelling is verge
lijkbaar m et die van kasteel Sypesteyn. Werd
Van Sypesteyn gem otiveerd door de wens een
kasteel te bouwen ter ere van h et geslacht Van
Sypesteyn, de opdrachtgever van De Haar, ba
ron E tienne van Zuylen, beoogde ‘een w eder

opbouw van h etgeen vroeger aanwezig is ge
weest en waarvan de sporen o f de groote over
blijfselen waren teruggevonden' tot een weel
derige residentie m et alle m o d ern e facilitei
ten, tot nagedachtenis van de ‘roem rijke voor
vaderen’.14 N et als aan kasteel Sypesteyn werd
aan De H aar dus een herinneringsfunctie toe
gekend.
Toch zijn er verschillen tussen beide kaste
len aan le wijzen, die ook Van Sypesteyn zelf
opm erkte. In de eerste plaats waren van De
H aar de m uurresten nog boven de grond
zichtbaar, terwijl van Sypesteyn de bouwsporen zich in de gro n d bevonden. In de tweede
plaats kwam Cuypers tot een restauratie van
‘hoe h et had k u n n en zijn’, grotendeels naar
eigen inzichten en niet, zoals bij Sypesteyn,
zoveel mogelijk op basis van verifieerbare ge
gevens. Cuypers wilde de oorspronkelijke
bouw heer overtreffen en h et kasteel terug
brengen in een toestand die h et idealiter had
ku n n en hebben. De authenticiteit van de
overgebleven o n d erd elen werd tenietgedaan
door toevoeging van fantastische details. Zo
kwam een bouwwerk tot stand dat het m idden
h oudt tussen een neogotische fantasie en een
geïdealiseerde reconstructie van een mogelij
ke vroegere toestand. Weliswaar nam ook de
jo n k h e e r als uitgangspunt de toestand zoals
die had k unnen bestaan, w anneer m en aan
het begin van de zeventiende eeuw een ge
bouw d at in 1589 vernietigd was, had hersteld.
Echter, hij wilde daarbij recht doen aan het
sobere karakter van kastelen uit die periode
en m eed daarom een overdaad aan fantasti
sche details. In de derde plaats nam Cuypers
niet prim air de bouwgeschiedenis van h et te
restaureren kasteel als uitgangspunt, terwijl
Van Sypesteyn zich wel baseerde op de bouw
historische gegevens van zijn Loosdrechtse
kasteel. Cuypers wilde d o o r m iddel van een
‘restauratio n ’15 een Frans middeleeuws kasteel
doen herleven.
In tegenstelling tot kasteel Sypesteyn, waar
de verifieerbare historische gegevens h et uit
gangspunt vorm den voor een zo getrouw mo
gelijke reconstructie, m oet kasteel De H aar
dus w orden aangem erkt als een geheel nieu
we schepping van vrije historiserende vormen.
Van Sypesteyn uitte scherpe kritiek op Cuypers’ werkwijze en stelde dat De H aar (18921912) 'een herstelling van een vroegere toe-
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H et kasteel gezien va n u it de rozentuin. (Archief Kasteel-Museum Sypesteyn)

stand beoogde te zijn, waar zoowat alle stijlen
d o o r elkaar gew orpen zijn, behalve die, welke
h o o rt bij deze zoogenaam d geheel getrouwe
herbouw van een feodaal kasteel...’16

Plaatsbepaling van kasteel Sypesteyn
Met zijn reconstructie staat Van Sypesteyn op
h et eerste gezicht in de traditie van h et negentiende-eeuw se historisme. Maar zijn aan
pak sluit m eer aan bij de twintigste-eeuwse vi
sie op kastelenrestauraties: hij baseerde zich
op ‘h a rd e ’ gegevens uit bodem onderzoek,
oude tekeningen, docum enten en de plaatse
lijke overlevering en fantaseerde er niet m aar
wat op los. Wat niet m eer bekend was, wilde
hij zo integer mogelijk en naar de geest van
h et verleden herscheppen. Kasteel Sypesteyn
is geen rom antische gril o f folly van een ijdele
jonkheer. Hoewel de jo n k h e e r zeker werd ge
dreven d o o r de ‘poëtische’ behoefte om ‘een
oud kasteel m et zijn omgeving te zien verrij
zen’,17 ter nagedachtenis aan zijn voorvade
ren, ging hij toch principieel zakelijk te werk.
Hij koos im m ers niet voor een gefantaseerde
herbouw van h e t verm eende stamslot uit de
d ertiende eeuw, waarvan geen gegevens voor
176

h an d en waren, m aar voor een rationele, ver
eenvoudigde reconstructie van de zeventiende-eeuwse staat van een kasteel, d at aan h et
einde van de zestiende eeuw een bloeiperiode
had gekend, m et b eh o u d van nog oud ere ele
m enten en een en an d er van later.
Met h et u itb an n en van fantastische verfraai
ingen, de toepassing van authentieke materialen
en h et respecteren van de bouwgeschiedenis
van h et kasteel, beantw oordde de jo n k h e e r
aan de algem een heersende restauratieopvatting aan het begin van de twintigste eeuw. Met
zijn systematisch bodem onderzoek liep hij
zelfs vooruit op de archeologische, w eten
schappelijke b en ad erin g die vanaf 1945 de
toon zou gaan zetten in de restauratiepraktijk.
Zoals verm eld is kasteel Sypesteyn n o o it afge
bouwd om dat h et de jo n k h e e r aan financiële
m iddelen ontbrak. Van overheidswege is in
1991 h et kasteel aangewezen als bescherm d
m onum ent. In 1994 is een begin gem aakt met
een grondige restauratie van h et exterieur van
hoofd- en bijgebouwen, waarbij tevens een on
voltooid gebleven toren werd afgebouwd en
bekroond m et een zeskantige torenspits m et
windvaan. Maar hierm ee is de bouw geschiede
nis nog niet afgerond.
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De Van Sypesteyn Stichting heeft het voor
nem en om het kasteel te voltooien volgens de
plannen van de jonkheer. De bedoeling is om
de bestaande gev el aan de lerraszijde vijf m e
ter te verbreden. Aangezien deze een plat dak
heeft, bestaat de m ogelijkheid hierop een ge
heel nieuwe verdieping te bouwen. H ierm ee
worden n iet alleen de oorspronkelijke bouw
plannen van de jonkheer gerealiseerd, m aar
kan ook h et voortbestaan van Kasteel-Museum
Sypesteyn w orden veiliggesteld. H et KasteelMuseum is voor zijn inkom sten in belangrijke
m ate afhankelijk van niet-m useale activiteiten
zoals huw elijken en presentaties. D oordat
deze plaatsvinden in de m useum vertrekken
ondervindt de m useum collectie schade. Na
afbouw van h et kasteel zou een dubbele winst
w orden geboekt: door de extra ruim te kun
nen de nevenactiviteiten w orden uitgebreid
en w orden extra inkom sten gegenereerd;
m aar ook kan het com plex beter als m useum
fu nctioneren en de collectie beter w orden ge
conserveerd. Alleen dan kan Kasteel-Museum
Sypesteyn, een waardevol stuk cultureel erf
goed dat gew aardeerd wordt door een breed
publiek, voor de toekom st bewaard blijven.
Voor m eer inform atie over de afbouw plannen
zie: www.sypesteyn.nl

Literatuur
Algemeen Archief Van Sypesteyn Stichting
Beeldende kunst en bouwkunst in Nederland, ’s-Gravenhage 1954.
Ronald Bradbury, The Romantic Theories o f Architectu
re o f the nineteenth century in Germany, England and
France, New York 1934.
Willem Frans Denhagen, Omstreden herstel. Kritiek op
hel restaureren van monumenten. Een thema uit de ar
chitectuurgeschiedenis van Engeland, D uitsland en Ne
derland (1779-1953) (proefschrift), ’s-Gravenhage

B. Okie Meierink (red.), Kastelen en ridderhofsteden in
Utrecht, Stichting Utrechtse Kastelen 1995.
Nikolaus Pevsner, R uskin a n d Viollet-le-Duc. Englishness and Frenchness in the appreciation o f Gothic A r
chitecture, London 1969.
J.G.N. Renaud, Variaties op het thema kasteel, Assen

1966.
M.J. Schreden, 'De verzameling op het kasteel Sy
pesteyn te Nieuw-Loosdrecht’, in: Elseviers geïllu
streerd maandschrift. Zesendertigste jaargang, no.
12, december 1926 (p. 372-384).
A.P. Smaal, Kijken naar monumenten in Nederland,
Baarn 1979.
Jan te Winkel, Het kasteel in de dertiende eeuw. Geschetst
volgens de gedichten van dien tijd, Groningen 1879.

Noten
1 Algemeen archief, inv.nr. 462.
2 Algemeen archief, inv.nr. 500.
3 Beschrijving van De Sype en De Sypesteyn, namens de
Vereniging Loodrechts Bloei (1901-1902).
4 Plan van Aanleg: Algemeen archief, inv.nr. 466.
5 M.J. Schreden, ‘De verzameling op het kasteel Sypes
teyn te Nieuw-Loosdrecht I’, in: Elsevier's geïllustreerd
Maandschrift. 36ste jaargang, no. 12, december 1926, p.
373.
6 Plan van Aanleg, Algemeen Archief, inv.nrs. 466, 543.
7 Algemeen archief, inv.nr. 466.
8 Brief 21 oktober 1912, Algemeen Archief, inv.nr. 185.
9 ‘Voorwaards’, Algemeen Archief, inv.nr. 344.
10 B. Olde Meierink, Kastelen en ridderhofsteden in Utrecht,
1995, p. 5.
11 Algemeen Archief, inv.nr. 549.
12 ‘Over Restaureren’, Algemeen Archief, inv.nr. 448.
13 Idem.
14 Dorian Kransberg, Hans Mils, Kastelengids van Neder
land, p. 37.
15 Olde Meierink, op.cit. p. 222.
16 Algemeen Archief, inv.nrs. 378, 405, 549.
17 Algemeen Archief, inv.nr. 477.

Drs. Marijke de Vries studeerde kunstgeschiedenis

aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Thans is zij waar
nemend conservator bij Kasteel-Museum Sypesteyn.
Daarnaast is zij werkzaam bij het Cultureel Magonniek Centrum te Den Haag.

1987.
Dorian Kransberg, Hans Mils, Kastelengids van Neder
land, Bussum 1979.
Wies van Leeuwen, ‘Pittoreske bouwvallige architec
tuur versus gerestaureerde monumenten in hel
werk van PJ.H. Cuypers’, in: Het Srhilderachlige.
Studies over het schilderachtige in de Nederlandse
kunsttheorie en architectuur, Amsterdam, 1994.
P. van Mensch, A. van der Goes, pir. C.H.C.A. van S\pesteyn en Loosdrecht. Sypesteyn en de neogothiek. Het
museum Sypesteyn, Nieuw-Loosdrecht 1976.

TVE 20e jrg. 2002

177

Een onverwachte invasie
Drie Gooise dorpen vingen in de meidagen 1940
de Baarnse bevolking op
Yvonne va n den Akker
Een onvergetelijke ervaring voor veel oudere
Baarnaars was de evacuatie van mei 1940. Le
vendig h erin n e re n ze zich de tocht naar La
ren, Blaricum o f H uizen. Som m igen waren
toen nog een kind en zagen h et als een span
n en d avontuur. A nderen h adden al een gezin
en voor h en was de ontruim ing angstwekkend
en zorgelijk. H oelang zouden ze van huis
m oeten blijven? En hoe zou h et gaan m et de
bezittingen die ze achter m oesten laten? Waar
zouden ze terecht komen?
Dat de Baarnaars h u n woonplaats bij een
vijandelijke inval zouden m oeten verlaten was
al m aanden bekend, m aar de drie opvangdorpen w aren op 10 mei 1940 nog in h et geheel
niet voorbereid op een dergelijke invasie. Pas
twee dagen tevoren h adden de burgem eesters
van de vier betrokken gem eenten voor het
eerst m et elkaar over de evacuatie vergaderd,
sam en m et afgevaardigden van de Landelijke
Com m issie Afvoer B urgerbevolking. Deze
com m issie fu n ctio n eerd e sinds septem b er
1939 en had in nauwe sam enw erking m et de
leg erleiding diverse evacuatieschem a’s op
touw gezet. Vanaf h e t eerste schem a was dui
delijk dat bijna alle Baarnaars h u n woonplaats
zouden m oeten ontruim en bij een vijandelij
ke inval. H et land langs de Eem zou o n d er wa
ter w orden gezet om zo h et westen van ons
land te kun n en verdedigen. H et m eest voor
de h an d liggend was de te evacueren bevol
king in de b u u rt o n d er te brengen, m aar dat
was n iet zo eenvoudig. Als de waterlinie nam e
lijk d oorbroken zou w orden, zou h e t eigen le
ger zich terugtrekken op een m eer naar het
westen gelegen verdedigingslijn. D an zou de
o ntruim de bevolking zich alsnog in frontge
bied bevinden.
Dat was h e t dilem m a voor de legerleiding
toen bleek dat Baarnse forensen grote druk
u ito efenden om de p lan n en voor h u n d o rp te
wijzigen. Die p la n n en hield en in d at de
B aarnse bevolking n aa r L eeuw arden zou
gaan. D aar was alles voor h u n kom st voorbe
178

reid. Besproken was hoeveel Baarnaars zou
den kom en, en tot welke stand m en b eh o o r
de en welke godsdienstige overtuiging m en
had. Indien de oorlogsom standigheden het
onm ogelijk zouden m aken om naar h et n o o r
d en te reizen, zou m en p er trein n aar H oorn
vertrekken.
Een eventuele huisvesting in H oorn en de
om liggende plaatsen werd ech ter niet adm ini
stratief voorbereid, om dat de talrijke Baarnse
forensen die opvangplaats n et zo m in geschikt
vonden als Leeuw arden. H oe zouden ze van
daaruit h u n zaken in Am sterdam m oeten be
hartigen? De Baarnse burgem eester, jhr. mr.
G.C.J. van R eenen, too n d e zich gevoelig voor
h un arg u m en ten en bepleitte m et klem zowel
bij de Commissie Afvoer Burgerbevolking als
bij de legerleiding voor een evacuatie naar La
ren, Blaricum en Huizen. Dit verzoek bracht
de verantw oordelijke instanties in verlegen
heid. H oe zouden drie kleine d o rp en zoveel
m ensen k u n n en herbergen? H et ging om bij
na d ertienduizend evacués. En dan nog die
ongunstige strategische ligging.
Eind april hakte de legerleiding de knoop
door en zwichtte voor de d ru k van de Baarnse
forensen. H et d u u rd e toen nog tot 8 mei voor
alle betrokken burgem eesters om de tafel za
ten. Besloten werd h e t getal van af te voeren
burgers tot twaalfduizend te beperken. Glo
baal werd op die vergadering berek en d dat
Laren 6500, Blaricum 3200 en H uizen 2300
personen op zouden nem en. Voor een nadere
uitwerking bleek geen tijd m eer te zijn, n et zo
m in als voor een regeling van h et vervoer. Al
twee dagen later kwam de Duitse inval en ’s
m orgens tegen half tien kreeg de burgem ees
ter van Baarn van de legerleiding per tele
gram de opd rach t tot evacueren.
Met spoed trokken twee am btenaren naar
de vluchtoorden om samen m et de autoritei
ten daar de ontvangst en huisvesting van de
evacués te regelen. In Baarn zelf werd onm id-
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K aartje v a n de Grebbelinie. D e gearceer
de gedeelten zouden bij een vijandelijke
in v a l onder w ater kom en te sta a n . De
streek moest daarom o n tru im d . ( Uit
E .H . Brongers, Grebbelinie, 1940,
B a a rn 1990 , p. 8 8 )

KA AR T H - GREBBELINIE EN SET UWE STELLINO |
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dellijk de procedure in gang gezet die al
m aanden daarvoor was geregeld. H et dorp
was daartoe in een aantal wijken verdeeld m et
elk een eigen wijkhoofd. Deze wijken waren
weer onderverdeeld in groepen van zo’n vijf
tig personen. Iedere groep had een groepsbegeleider en alle bewoners wisten wat h en te
doen stond als het teken van vertrek werd ge
geven. Jam m er was alleen dat m en steeds was
uitgegaan van vertrek per trein en daarvan
kon nu geen sprake zijn.
Enigszins was m en wel voorbereid voor een
an d ere wijze van ontruim ing, want alle m otor
voertuigen waren geregistreerd en er was een
regeling getroffen m et de Baarnse benzineleveranciers om een voldoende hoeveelheid
bran d sto f in voorraad te houden. O ok was ge

J

noteerd wie over een fiets beschikte. Z odoen
de konden alle eigenaren van de geregistreer
de m otorvoertuigen (en dat waren er in die
tijd niet zoveel) een aanzegging krijgen dat
het gebruik van h u n voertuigen gevorderd
was. De bestuurders kregen te h o ren hoe laat
en waar ze zich m oesten m elden. Inm iddels
waren de w ijkhoofden van de wijken die deze
eerste oorlogsdag al m oesten vertrekken ook
op de hoogte gesteld. Deze gaven dat weer
door aan h u n groepsbegeleiders, die op hun
beurt de bewoners aanzegging deden. Ieder
een pakte in en m aakte alles gereed voor ver
trek.
H et ziekenvervoer had de m eeste voeten in
aarde. De verpleegden uit h et Baarnse zieken
huis konden in de eigen gem eente terecht, in
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EVACUATIE
DER G E M E E N T E BAARN.
W A A R SC H U W IN G SB E V E L

HOUD U GEREED!
DE A FV O ER V A N D E BURGERBEVOLKING
kan ieder oogenblik een aanvang nemen.
U moet ONM IDDELLIjK alles verzamelen en pak
ken, wat U mede moet nemen, zoodat U (met Uw ge
zin) onmiddellijk gereed is om Uw huis te verlaten en
af te marcheeren, als het signaal daartoe gegeven wordt.
Dit signaal zal worden gegeven door gongslag (bek
kenslag) in de straten van de wijk, welke zal worden
ontruimd.
Zoodra het signaal, dat de ontruiming gaat beginnen,
wordt gegeven, begeeft U zich terstond naar de voor
U aangewezen groepsverzamelplaats en meldt U bij den
groepsgeleider.
Van dat Tijdstip dient U alle bevelen en aanwijzingen
van Hoofd- en Groepsgeleider stipt op te volgen.
Uw huis moet, wanneer U dit verlaat, gesloten worden.
Den huissleutel met daaraan gehechte schriftelijke ver
melding van Uw naam, straat en huisnummer, kunt U
inleveren bij Uw Groepsgeleider.
Gas, water en electriciteit moeten worden afgesloten
door middel van hoofdkraan of hoofdschakelaar. W ater
leiding en centrale verwarming laten leegloopen. Geen
brandende kachels, brandgevaarlijke goederen, lucifers
enz. achterlaten. Zorgen, dat de radio-antenne goedge
aard is (met het oog op onweer).

De Burgemeester,
G. C. J. VAN R EENEN .
/A

De B aam se evacuatiedienst had de ontruim ing goed voor
bereid. Elk huishouden was voorzien va n uitgebreide
schriftelijke informatie en ieder gezinslid had een identificatiekaartje gekregen. Hier afgebeeld is het waarschuwingsbevel dat de groepsleiders op 10 mei verspreidden.

h et Sint-Elisabethsgesticht in de Lage Vuursche. De thuis verzorgde bedlegerige patiën
ten en de kraamvrouwen kregen vervoer naar
h et S in tja n ziekenhuis in Laren. Dit transport
gebeurde m et autobussen die er provisorisch
voor ingericht waren. De chauffeur ging iede
re zieke m et matras en al van zijn o f h aar wo
ning afhalen, n adat hij een kaartje m et naam
en adres uit het ziekenregister had gekregen.
Dit register was m et m edew erking van de
Baam se m edici aangelegd en steeds zoveel
mogelijk bijgehouden.
Als de wagen vol was reed de bus over de
W akkerendijk naar Laren. D at viel niet m ee
voor de zieken, m aar ook n ie t voor de
chauffeurs van de bussen. Diezelfde weg werd
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nam elijk tegelijkertijd gebruikt voor het op
drijven van al h et rundvee u it de streek. N iet
alleen de m ensen m oesten weg, m aar ook h et
vee. D at ging naar Huizen, waar h et op de
boot zou w orden gezet. De duizenden koeien
belem m erden een vrije doortocht. Veel bees
ten loeiden hevig om dat ze nodig gem olken
m oesten worden. Een an d ere weg nem en was
niet mogelijk, w ant de m ilitaire autoriteiten
h adden v ero rd o n n eerd dat de Rijksstraatweg
vrij m oest blijven.
Tussen dit alles d o o r begaven de andere be
woners zich naar hun wijkverzamelplaats op
het h u n aangezegde tijdstip. Daar kregen de
evacués die over een fiets beschikten, te h o ren
naar welke plaats ze m oesten en d at h et voor
h u n veiligheid h et beste was om d at in colon
ne te doen. De overigen - in die tijd was het
bezit van een fiets lang n iet zo gewoon als n u wachtten tot e r vervoer kwam. Dit kon van al
les zijn, een autobus, een verhuiswagen of een
boerenkar. Een dam e uit de Amalialaan te
Baarn bood aan een autobus te besturen, toen
bleek d at er wel een bus m aar geen chauffeur
beschikbaar was. O ndanks haar gebrek aan er
varing ging het haar goed af.
En zo - al im proviserend - gelukte h et de
eerste oorlogsdag nog voor de duisternis in
viel vier wijken te ontruim en. Ruim driedui
zend m ensen kregen o nderdak in Blaricum.
Weliswaar m oest een deel ervan de nacht
d o orb ren g en in de hervorm de kerk en een
an d er deel in jeugdherberg ‘Z onneboeve’,
m aar n iem and bleef dakloos. Een toen d er
tienjarig meisje dat m et haar ouders en haar
jarige broertje in de je u g d h erb erg terech t
kwam, h erin n e rt zich nog de aankomst. H et
onderkom en was die m orgen zo overhaast ver
laten d o o r de daar gelegerde m ilitairen, dat
h u n scheergerei nog o n d er de b ed d en stond.
In Baarn was de avond van die eerste afvoerdag vergaderd m et de w ijkhoofden van de
nog niet on tru im d e wijken. Men besloot de
volgende m orgen om zes u u r verder te gaan
m et de evacuatie. De ene n a de an d ere wijk
zou m et een interval van an d erh alf u u r ver
trekken, in een afgesproken volgorde. Door
de inm iddels opgedane ervaring bleek de af
voer die elfde mei zo vlug te gaan, d at de ver
trektijden van de laatste wijken nog kon wor
den vervroegd. Zo waren ook deze vluchtelin-
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Evacuatiepenning 1940. (Uit: Evacuaties in Neder

land 1939-1940)
gen voor d onker op de plaats van h un bestem 
ming. Tussen Baarn en de vluchtoorden was
regelm atig telefonisch contact geweest om te
overleggen welke gem eente de eerstvolgende
vertrekkende wijk zou opnem en.
Bejaarden en andere hulpbehoevenden die
m et h u n wijk m eegingen naar Blaricum, kon
den terecht in de rusthuizen daar. In Huizen,
waar het grootste deel van de Baarnse evacués
pas op deze 1 le mei arriveerde, had m en wat
m eer tijd van handelen gehad. O p het open
terrein ‘De Vlieghei’ w erden alle aankom en
den verzameld. Speciale inkwartieringscommissarissen droegen zorg voor de toewijzing
van huisvesting. Talrijke vrijwilligers loodsten
de vluchtelingen naar h un kwartiergevers, ter
wijl padvinders en padvindsters voor de baga
ge zorgden. Rond elf u u r ’s avonds h adden al
len een onderdak gevonden. H ulpbehoeven
d en w erden opgevangen in het Kindersanatorium , waar verplegend personeel aanwezig
was, en in h et kinderhuis ‘Erica’. Verpleeg
sters uit het dorp stelden zich beschikbaar om
hier een helpende han d te bieden.

een aantal gezinnen klikte h et zo goed dat h et
contact ook na de evacuatie aanhield. Toch
zal iedereen opgelucht zijn geweest toen al na
enkele dagen de Baarnaars weer n aar huis
konden gaan. Die stonden te popelen om te
rug te gaan, w ant de wildste g eruchten over
de toestand van h u n plaats ded en de ronde.
Voor deze terugkeer was helem aal niets gere
geld, m aar de wielrijders konden op eigen ge
legenheid terugkeren en vrijwel alle autobe
stuurders hervatten vrijwillig hun taak van ver
voerder. De overigen liepen naar huis, waarbij
vooral voor jonge kinderen de weg wel erg
lang was.
Alle verantw oordelijken zullen een zucht
van verlichting h ebben geslaakt dat de evacu
atie voorbij was, zonder dat er slachtoffers wa
ren gevallen. A chteraf gezien bleek voor de
bevolking van Baarn de op h et laatste m o
m ent gekozen oplossing toch de m eest snelle
en gelukkige te zijn geweest.

B ronnen
J. Koolhaas Revers, Evacuaties in Nederland 19391940, ’s-Gravenhage 1950, pp. 515-518.
R.J. van der Maal (red.), Van Baeme tot Baarn, Baarn
1999, pp. 190-192.

Gemeente Archief Baarn, inventarisdeel D, Kabinetsarchief Burgemeester Baarn, doos 12.
Archief Historische Kring Baerne, Tweede Wereld
oorlog, doos 10A.
Gesprekken met Jo van den Brink-van Wijkvliet en
Janny van Kouterik-Koops.

Yvonne van den Akker (geb. 1948) publiceerde di
verse werken op culinair gebied. Tegenwoordig
schrijft ze vooral over de geschiedenis van Baarn.

Voor de bewoners van de opvangdorpen was
h et zo onverwacht herbergen van al die Baarnaars geen pretje. Sommigen p robeerden ero n d eru it te kom en, m aar de inkw artiering was
verplicht. D aartegenover stonden veel m en
sen die de onth eem d en gastvrij ontvingen. Bij
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Archiefnieuws
Kwaliteit van de dienstverlening

H et N ederlandse archiefw ezen h ee ft zich
sinds een aantal ja re n georganiseerd in de
div a , een sam enw erkingsverband van zowel
de archiefdiensten die de openbare over
heidsarchieven b eheren en beschikbaar stel
len als van de categorale- en bedrijfsarchiefdiensten en de vakorganisaties voor docum en
taire inform atievoorziening.
De diva h eeft als voornaam ste taken h e t ini
tiëren van h et debat over h et functioneren
van h et archiefwezen en h e t uitvoeren van
projecten w aarm ee alle instellingen h u n voor
deel k unnen doen. Bij die projecten denke
m en dan o n d er m eer aan de invoering van de
Landelijke A rchiefkaart voor onderzoekers
(waarover in een volgend num m er m e e r), de
beschikbaarstelling via in te rn et van een lande
lijk archievenoverzicht, en in 2002 de invoe
ring van een handvest dienstverlening voor de
open b are archiefdiensten.
Dit laatste project beoogt norm en te stellen
aan de kwaliteit van de dienstverlening en een
graadm eter te leveren voor zowel archiefdien
sten als bezoekers om die kwaliteit te kunnen
beoordelen.
H et stellen van norm en ten aanzien van
dienstverlening is een betrekkelijk novum in
h et archiefwezen. Weliswaar bestond er enige
overeenstem m ing over de voorzieningen die
een archiefdienst tenm inste m oest leveren
aan bezoekers, nergens w aren die norm en ex
pliciet vastgelegd. Zo was h et bijvoorbeeld wel
al algem een gebruikelijk dat bezoekers ten
m inste op een studiezaal w erden ontvangen
en d at er vaste openingstijden waren, toch
kwam en kom t h et nog voor dat bezoekers
w orden ontvangen op de w erkkam er van de
archivaris en dan uitsluitend op afspraak. Een
wat negentiende-eeuw se situatie.
D oor h e t ‘H andvest D ienstverlening’ stelt
h et archiefwezen zichzelf een aantal eisen
w aaraan tenm inste m oet w orden voldaan.
O ok n u betreft h et geen voorschrift, opgelegd
d o o r bijvoorbeeld de minister, m aar m en
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Karin Abrahamse

h o o p t dat de archiefdiensten er o n d er in
vloed van peerpressure naar gaan streven die
norm te halen. U iteindelijk m oet dit er toe lei
den d at de onderzoeker, bij een bezoek aan
welke archiefdienst ook, zonder m eer op een
bepaald niveau van dienstverlening en op de
aanwezigheid van een aantal basisvoorzienin
gen kan rekenen.

G ebruik H andvest
Een uitgebreid klantenonderzoek o n d er be
zoekers van kleine en (m iddel-)grote archief
diensten ligt ten grondslag aan de norm en.
H ierd o o r werd voorkom en d at de archief
diensten alleen de eigen optiek als norm ge
vend zagen. Bij h et onderzoek werd niet al
leen gevraagd naar de b ehoeften van de ‘fysie
ke’ bezoeker m aar ook naar die van de ‘digita
le’ bezoeker.
Elke archiefdienst kan h et handvest aanpas
sen aan de eigen situatie waarbij dan wel de
m inim um norm m oet w orden gehaald. De ar
chiefdienst kan een ‘kwaliteitskeurm erk’ ver
krijgen door de diva te vragen om een audit
door een daartoe aangesteld team.
H et H andvest kan d o o r de archiefdienst
w orden aangevoerd bij h et verkrijgen van ex
tra m iddelen van h et verantw oordelijk be
stuur om de dienstverlening verder te verbete
ren, daarm ee is h et dus ook een strategisch in
strum ent w aarm ee m en zijn voordeel kan
doen.

M inim um norm en H andvest
H iero n d er w orden de m in im um norm en van
h e t Handvest opgenoem d. M enige archief
dienst heeft inm iddels gekozen voor een ver
dergaande optie en zal in de dienstverlening
aan zwaardere criteria (willen) voldoen, m ede
op basis van eigen klantenonderzoek.
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1. Fysiek bezoek
Studiezaal

• een studiezaal die wekelijks gedurende mi
nimaal 20 u u r geopend is, waarvan m ini
maal 4 u u r buiten kantoortijden i.v.m. de
toegankelijkheid voor w erkenden;
• een voldoende ruim e en goed verlichte
werkplek (tafeloppervlak min. 1 m2 en 500
lux).
Informatie en registratie

• registratie en inform atie over de huisregels.
Deze regels en de bescherm ing van per
soonsgegevens liggen vast in een bezoekersreglem ent.

len geldt een levertijd van maximaal 10
w erkdagen; voor foto’s is de m axim um le
vertijd 15 w erkdagen. De bestelling kan te
gen gem aakte kosten worden toegezonden.
2. Dienstverlening op afstand
Schriftelijk

• een reactie b in n en 10 w erkdagen na o n t
vangst; in d ie n afh an d elin g n ie t b in n en
deze periode mogelijk is, wordt in h et ant
w oord aangegeven b innen welke tijd afhan
deling kan plaatsvinden. W anneer aan de
afhandeling kosten verbonden zijn, dan
worden deze tevoren m edegedeeld.
Telefonisch

Service

• Deskundig, herkenbaar en aanspreekbaar
personeel dat:
1. bezoekers bij het eerste bezoek in tro d u 
ceert in de gang van zaken;
2. bij arch iefo n d erzo e k bezoekers hu lp
biedt bij h et gebruik van toegangen en ar
chivalia alsmede apparatuur;
3. bezoekers attendeert op archieven en pu
blicaties die van belang kunnen zijn, m et
zonodig verwijzing naar andere archie
ven;
4. bezoekers inform eert over beschikbaar
heid en openbaarheid van archieven;
5. bezoekers hulp biedt bij het oplossen van
eenvoudige problem en op het gebied van
oud schrift en ontcijferen van gegevens.
Raadpleging

• een volledig overzicht van en toegangen tot
de afzonderlijke archieven en collecties die
h et mogelijk m aken om de gehele inhoud
van h et archief te raadplegen;
• inzage in de stukken; in de studiezaal be
vindt zich een duidelijke voor een ieder
leesbare aanvraagprocedure;
• een wachttijd voor de inzage van aange
vraagde stukken van max. 30 m inuten;
• ap p aratu u r waarmee nagenoeg de kwaliteit
van h et origineel zichtbaar wordt;
• reproducties van een origineel te (laten)
vervaardigen. F otokopieën w orden, mits
een half uu r voor sluitingstijd besteld, de
zelfde dag binnen een afgesproken tijdsbe
stek ter plekke geleverd. Voor grote aantal

• b innen kan to o ru ren opnam e van de tele
foon (binnen max. vijf maal overgaan), cor
rect doorverbinden en bij afwezigheid te
rugbellen
• buiten kantooruren autom atische verstrek
king van basisinform atie
Internet

• basisinform atie w aaronder een archieven
overzicht
• actualiteit d o o r verm elding datum laatste
update (min. maandelijks)
• een open stru ctu u r m et navigatiemogelijk
heden
• beantw oording van e-mail b innen één werk
dag resp. 24 u u r na ontvangst w anneer het
basisinform atie betreft. A ndere aanvragen
worden op dezelfde wijze afgehandeld als
schriftelijke verzoeken
3. Communicatie en evaluatie
• aan bezoekers en gebruikers w ordt perio
diek op een voor h en passende wijze ge
vraagd naar h u n wensen; zij w orden ook ge
atten d eerd op de m anier w aarop wensen en
klachten kenbaar k u n n en w orden gemaakt;
• jaarlijks wordt d.m.v. een landelijk gebrui
kersonderzoek de kwaliteit van de dienst
verlening beoordeeld;
• op basis van wensen, beoordelingen en
klachten w orden jaarlijks de m inim um nor
m en geëvalueerd en h et eigen handvest zo
nodig bijgesteld.
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Archiefdiensten Tussen Vecht en Eem
en het Handvest

ADRESSEN ARCHIEFDIENSTEN TUSSEN
VECHT EN EEM

De archiefdiensten te Hilversum, N aarden en
Weesp hebben het handvest nog niet inge
voerd. Dit wil niet zeggen dat de dienstverle
ning daar vergaand afwijkt van deze landelijke
norm . Invoering w ordt tegengehouden door
d at niet aan alle criteria w ordt voldaan om al
m et succes een audit d oor de d iv a te kunnen
doorstaan. De m eest in h et oog springende af
wijking betreft de openingstijden van de ar
chiefdiensten. Hilversum stelt de studiezaal
weliswaar 36 u u r p er week open m aar ope
ning buiten kantoortijden is nog niet gereali
seerd. Weesp en N aarden halen de norm van
20 u u r nog niet. O ok aan de o n d er 3. gefor
m uleerde norm : regelm atig gebruikersonder
zoek en jaarlijkse beoordeling van de kwaliteit
van de dienstverlening, w ordt nog niet vol
daan.
De archiefdienst in A m ersfoort voldoet in
feite aan alle norm en die h et H andvest stelt.
H et feit dat het H andvest als landelijke
norm is geaccepteerd m aakt h et genoem de
archiefdiensten nu mogelijk om bij h u n res
pectievelijke gem eentebesturen aandacht en
m iddelen te vragen voor het op peil brengen
en, waar gewenst, verbeteren van de dienstver
lening.

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 (sanbmh)

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 (ga Weesp)

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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‘Ik b e n ech t een beetje M enno g ew o rd en ’
Intervieiu met mevrouw Els Scheltema-Vriesendorp
Ingeborg Laarakkers
H artelijk opent Els Scheltem a-Vriesendorp de
d eu r van haar woning aan de Turfpoortstraat
in Naarden-vesting. Een broche, voorstellen
de een plattegrond van een vesting, prijkt op
haar kleding en valt direct in het oog. De on
dervraagde van dit interview steekt bijna al
haar tijd in h et bescherm en van h et N eder
lands m ilitair cultureel erfgoed, in h et bijzon
d er de vesting N aarden. We nem en plaats in
de fraaie, rijkbloeiende beschutte stadstuin.
H et is een prachtige nazom erm iddag.

Tussen Vecht en Eem
N atuurlijk stem de Els Scheltema-Vriesendorp
in m et de vraag o f zij een hoofdrol wilde ver
vullen in de inmiddels vaste rubriek van ïv/::
h et interview. Ze bewaart imm ers dierbare her
inneringen aan de tijd waarin zij zelf deel uit
m aakte van de redactie van dit tijdschrift
(1977-1993, waarvan de laatste elf ja a r als se
cretaris) en van het Dagelijks Bestuur van de
Stichting (1979-1984). Nog altijd is zij lid van
h et A lgem een Bestuur en bezoekt zij trouw ie
dere O pen Dag.
Direct neem t zij een duik in de geschiedenis.
'Ik heb veel van de oprichters gekend. Dat heb
ik een reuze voorrecht gevonden. H et waren
enige m ensen, die het hele Goois Museum in
dertijd opgezet hebben, tvf. is daar een voort
vloeisel van. Ik heb in de redactie R.W.C baron
Van Boetzelaer leren kennen. O.A. van der Aa
kende ik al; hij studeerde, net als ik, kunstge
schiedenis in Utrecht. Dr. A.C.J. de Vrankrijker
was vanaf het begin voorzitter van de redactie
en een van de drijvende krachten. Hij was een
heel bescheiden mens, heel consequent, trad
nooit op de voorgrond, je kon altijd op zijn
hulp rekenen. Ik heb hem heel goed gekend,
terwijl hij een aartssocialist was en ik van huis
uit heel anders! We zijn toch bevriend geraakt.
Ik weet nog, na zijn afscheidsdiner, hij gaf mij
een zoen en hij zei: “Nu mag het.” Dat redac-

M evrouw Els Scheltema-Vriesendorp tijdens een vergade
ring va n het dagelijks bestuur va n de Stichting M enno
van Coehoom. Oktober 2002. (foto: collectie ScheltemaVriesendorp)

tiediner met alle aangetrouw den overigens,
was voor mij een van de hoogtepunten. Maar
wat ik echt het allerleukste gevonden heb, was
de tijd dat we samen gegaan zijn m et de Ver
eniging Vrienden van het Gooi, want ik ben net
zo dol op n atuur als op cultuur. Stel je voor, je
zat in de redactie m et een classicus, die gepro
moveerd was op de vogeltrek in de oudheid!
Dat was de zeer begaafde dr. W.K. Kraak die
ook nog eens actief was in Toonkunst. Een heel
sociaal mens. Dan hadden we Jasper Daams,
een bioloog en dé beroem dste paddenstoelen
deskundige van Nederland. Later heb ik Dick
Jonkers leren kennen. Dé m an van de vogel
tjes. Tot die redactie behoorde ook mr. W.M.
jolles, voor iedereen Micha. Hij werd de twee
de voorzitter van de redactie als opvolger van
De Vrankrijker, die h et achttien ja a r geweest
was. Jolles was afgevaardigde nam ens De Vrien
den van het Gooi en heeft het hele TVF.-begrip
geweldig in zijn hart gesloten. Ik heb hele goe-
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de herinneringen aan de jaarlijkse zomerverga
dering bij hem in de tuin aan de Larixweg in
Hilversum. Iedereen verheugde zich daar zeer
op. We dronken witte wijn en voerden serieuze
gesprekken. Hij is nu 92 ja a r en nog still going
strong. Na hem is Ed van Mensch voorzitter van
de redactie geworden. De provinciaal inspec
teur d er archieven in Noord-Holland, Bert Kölker, was van h et begin af aan redactielid. Hij is
ook de m an die Karin Abrahamse en Dirk Dekem a heeft opgeleid. Nóg een extra band tus
sen de archieven van ’t Gooi en tve. Jan Out,
een onderwijzer uit Eemnes, was in 1970 m e
deoprichter, een vreselijk enthousiast mens.
Hij volgde drs. B.G.J. Elias, historicus, op als re
dactiesecretaris. Die is, jam m er genoeg, wegge
gaan uit ’t Gooi. Hij is directeur geworden van
m useum Flehite in Amersfoort.’
Na h et ophalen van h erinneringen en het
vooral mij deelgenoot m aken van den begin
ne van tve is h et tijd voor een kleine kritische
noot. ‘Ik vind het ontzettend ja m m e r dat tve
en de Vereniging V rienden van h et Gooi niet
m eer sam engaan. Ik ben lid van beide. En
even enthousiast voor beide doelstellingen.
De g roenen doen n u m oeite om een histo
risch verhaal te m aken en tve doet zijn best
om groene verhaaltjes te m aken, h et zou b eter
zijn als je dat sam en d ee d .’ O p dat m om ent
lan d t een meesje op een takje dichtbij ons. Uit
een al klaar staand doosje haalt Els een hazel
n o o t te voorschijn, die, in de palm van haar
hand, direct d o o r de aangevlogen mees w ordt
verorberd. Die twee k ennen elkaar. ‘Leuke
vernieuw ing in tve ’, gaat zij verder ‘vind ik
h et aan de orde stellen van th em a’s op de
O pen Dag en in de them anum m ers. Straks de
boerderijen als gevolg van het Ja ar van de
Boerderij. En 2004 w ordt h e t Ja ar van de Ver
dedigingswerken, daar zou ook door tve aan
dacht aan besteed ku n n en worden. Ach, het
h o u d t nooit op; het leuke van geschiedenis is,
d at er elke tien ja a r weer een nieuw verhaal
geschreven kan w orden.’

De Franse Revolutie
Els Scheltem a-Vriesendorp heeft, naar zij zelf
zegt, een vreselijk brokkelige schoolopleiding
gehad, om dat haar vader bij de Spoorwegen
was en ze nogal eens verhuisden. ‘Ik heb uit
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die periode een com plex overgehouden, om 
dat ik zo o ntzettend slecht geschiedenisonder
wijs gehad heb. Ik heb op h et gymnasium
twee keer de Franse Revolutie geleerd en
m eer n iet.’ Ze lacht. ‘Wat daarvoor en daarna
gebeurd is, was m e allem aal onduidelijk. En
dat heeft eigenlijk gem aakt d at ik mijn hele le
ven bezig ben geweest m et h et verhaal achter
de plaatjes. Ik studeerde kunstgeschiedenis in
U trecht. Ik kwam aan in een ja a r d at m en zei:
“D ertien nieuwelingen, d at is veel te veel. Dat
kan niet.” Daarvoor h ad d en ze college gehad
op biederm eier stoelen in een grote vergader
zaal aan een ovale tafel. D at was ech t heel eli
tair. Ik had de m eeste belangstelling voor
bouwkunst, m eer nog dan voor schilderkunst.
Toen we in 1965 trouw den wist mijn man, die
architect is, m eer van schilderkunst en ik
m eer van bouwkunst. N u zijn we beiden bezig
m et m ilitaire architectuur.'

Vrienden van de Vesting Naarden
‘We zijn na ons huwelijk h ier in N aarden ko
m en w onen, in ditzelfde huis. We w erden bei
den gevraagd als bestuurslid van de Stichting
V rienden van de Vesting N aarden, kortweg
het Vestingmuseum. Men d ach t d a tje kunst
geschiedenis m oest h eb b en om je m et zo’n
soort m useum bezig te h o uden, d at is niet h et
geval, je m oet e r gewoon geschiedenis voor
kennen. V erder m o e tje een gevoel voor m u
sea hebben en dat heb ik in de loop d er ja re n
ontwikkeld. D oor m ijn activiteiten in h et Ves
tingm useum heb ik belangstelling voor mili
taire arch itectu u r gekregen, en tevens belang
stelling voor de geschiedenis van ’t Gooi, h et
grijpt allem aal in elkaar.’

De vesting Naarden
‘H et was geen toeval dat we ons ju ist in Naarden-vesting hebben gevestigd. Mijn man Car
los had hier al een architectuurpraktijk. Zijn
ouders w oonden bovendien ook in N aarden.
Ik wilde p ertin en t niet in zo’n net rijtjeshuis
wonen, dat vond ik zo anoniem . En dit stadje is
gewoon heel bijzonder, met zijn vestingwer
ken, zijn Grote Kerk, h et m ooie stadhuis, de
leuke straatjes. H et is een hele bewuste keuze
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Redactievergadering in ’85. V.l.n.r. mevrouw E.A.M. Scheltema-Vriesendorp, dr. W.K. Kraak, voorzitter dr. A.C.J. de
Vrankrijker en mr. M.W. Jolles, (foto: collectie Scheltema-Vriesendorp)
geweest in een periode dat het nog absoluut
niet in de m ode was; je ging er eens per jaar
naar de Matthaus Passion! Nu is het wel an
ders. Mensen hebben er veel geld voor over
om in de vesting N aarden te gaan wonen.
Maar jonge m ensen krijgen kinderen en bij
het tweede kind is er in huis niet genoeg ruim 
te om te spelen en dan verhuizen ze weer.’
‘H et Naarden-vesting van '65, toen we hier
zijn kom en wonen, en het Naarden-vesting
van nu zijn bijna niet te vergelijken. H et is
hier o ntzettend ingrijpend veranderd. Er wa
ren veel onbew oonbaar verklaarde woningen.
Alles was grauw. Alle bloem en die je tegen
w oordig in de straat ziet, daar was e r niet één
van. Wij hebben zelf boven de voordeur de
eerste bloem bak buiten gehangen, dat is heel
lang geleden geweest.'
‘Toen we hier kwamen w onen, gingen net
de restauratiesteigers van de toren van de
G rote Kerk om hoog. Tegelijkertijd begon
m en m et de restauratie van de vestingwallen.
We h ebben een ontzettende bof gehad om
d at helem aal m ee te m aken. Ik heb de restau
ratie van dit alles heel goed gevolgd en heb
elk ja a r voor het jaarverslag van h et vesting-

m useum een overzicht gegeven van wat er ge
beurde. Zo kon ik op een gegeven m o m en t 25
jaar restauratie uit mijn eigen archief opdie
pen, dat m et wat fotootjes erbij een leuke pu
blicatie is gew orden in Tussen Vecht en Eern’
De restauratie van de G rote Kerk en de ves
tingwallen inspireerde de inwoners van de ves
ting to t verfraaiing van hun huizen. 'E r waren
veel m ensen die weggetrokken waren. Vooral
bouwvakkers beg o n n en de leeggekom en klei
ne huisjes te kopen en knapten ze handig op.
Er waren natuurlijk ook m ensen m et veel geld
en enige visie die huizen echt gerestaureerd
hebben'.
O p de vraag o f de vesting nog wel bescher
m ing behoefde na regelmatige restauraties ant
w oordt Els m et een volmondig: ‘J a!’ ‘H et is t v e
geweest die in 1971 h et bescherm d stadsge
zicht aangevraagd heeft en het heeft m aar liefst
tot in 1988 geduurd voordat h et werd aangewe
zen. Ir. E.D. van W ijngaarden heeft in 1953 het
Vestingmuseum opgericht om de aandacht op
de vesting N aarden te vestigen, want de over
heid deed er helem aal niets aan. Toen was het
nog van Defensie en deze ging natuurlijk geen
antieke vestingwerken restaureren. O p dat mo-
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1
Redactievergadering in '90. V.l.n.r. mevrouw drs. G.H.J. Holthuizen-Seegers, D.A. Jonkers, mr. M .W . Jolles, J. Daams, E.E.
van Mensch, mevr. E.A.M . Scheltema-Vriesendorp en dr. A.J. Kölker. (foto: collectie Scheltema-Vriesendorp)

ment, het was rond 1957, is een particuliere ac
tie ontstaan van burgers van N aarden en ’t
Gooi om die restauratie voor elkaar te krijgen.
Er is een album voor samengesteld om aan te
tonen hoezeer de wallen in de gracht vielen en
de brokstukken erbij lagen. H et heeft uiteinde
lijk geholpen, m aar pas in 1964 is de restaura
tie, die zelf weer 25 ja a r in beslag nam , op gang
gekom en. D aarna werden alleen onderhouds
w erkzaam heden gedaan aan bruggetjes en
wegdekken en zo. Toen is Ja n des Bouvrie ge
kom en en is h et Arsenaal opgeknapt. In 1994
kwamen er in opdracht van de Rijksgebouwen
dienst rapporten over de kazernes op O ud Mo
len en Promers. Beide werden voorbeeldig ge
restaureerd. Ravelijn Zes is bijna gereed en het
zit erin dat de hele enveloppe ook aangepakt
gaat worden. Eindelijk gaat h et weer heel goed.
Maar als je al 50 ja a r bezig bent, dan k unnen de
stukken waarmee je begonnen bent, alweer
aan de beurt zijn. H oe dan ook, N aarden is
steeds trotser op de vesting, dat is een feit!’

Menno van Coehoorn
De Stichting M enno van Coehoorn is een lan
delijke vrijwilligersorganisatie, die sinds 1932 ij
vert voor het behoud van historische verdedi
gingswerken zoals vestingen, forten en kazemat
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ten, stellingen en linies. Bescherming van oude
verdedigingswerken van Nederlandse herkomst
in het buitenland m aken hiervan eveneens deel
uit. De stichting m aakt zich enerzijds sterk voor
nieuwe wetgeving voor bescherm ing van het
(militaire) cultureel erfgoed en zoekt ander
zijds naar m iddelen om het behoud te garande
ren. Verder wordt het aanwezige kenniscen
trum op dit gebied uitgebouwd.
Sinds 1966 is Els Scheltem a-Vriesendorp be
gunstiger van deze stichting. In 1984 is ze nau
wer betrokken bij de instelling en werd ze m e
dew erker voor h et bestuur en nog later be
stuurslid. ‘Ik ben echt een beetje M enno ge
w orden!’ Dit m aakt d at ze goed op de hoogte
is van de stand van zaken in vestingen in de
rest van N ederland, o f zelfs in Europa. ‘In ves
tingsteden in de rest van N ederland is dezelf
de ontwikkeling te zien als in N aarden. In een
tijd dat de financiële bom en nog to t in de h e
mel groeiden is o n d er an d ere de vesting
H eusden geweldig opgeknapt. Een heel ver
dw enen gedeelte is weer aangelegd. Een an
d er heel interessant project was de vesting
Bourtange in h et noordoosten van het land,
die helem aal verdw enen was op een pleintje
m et zeven lindebom en na, w aarvandaan de
straatjes van h et dorpje radiaal uitgingen.
D aardoor wist m en dat h et vroeger om een
vesting ging. De vestingwerken zijn weer hele-
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maal aangelegd, een reconstructie dus. H et
was indertijd een w erkgelegenheidsproject,
nu is h et een grote toeristische trekpleister.
Dit waren twee zeer in het oog springende
voorbeelden. Een an d e r belangrijk voorbeeld
is de vestingstad ’s-H ertogenbosch. Daar is de
Dieze, een overkluisde rivier, verrukkelijk om
op te varen overigens, helem aal gerestaureerd
en nu gaat m en héél veel geld besteden aan
de vestingwerken om er ruim te m aken voor
recreëren en parkeren en vooral om de ves
ting zichtbaar te m aken. H et is een hele goe
de ontwikkeling. M ensen zoeken steeds m eer
identiteit. Nu alle nieuwbouw, woningbouw
en industriële gebouwen, overal in N ederland
volkomen identiek lijken te zijn, springt het
vertrouw de stedenschoon er uit. Iedereen be
gint daar oog voor te krijgen.’

Europa Nostra Award
In 1989 heeft Els Scheltema-Vriesendorp zich
ingezet voor de aanvraag voor een Europa Nos
tra Award voor de restauratie van de Voormali
ge Vesting Naarden die is uitgevoerd tussen
1964 en 1989. Europa Nostra is een pan-Europese federatie van ruim 200 niet-gouvernementele erfgoedorganisaties die m iljoenen E urope
se burgers vertegenwoordigen. De federatie
wordt gesteund door talloze regionale en loka
le overheden, culturele en educatieve organisa
ties, zakelijke instellingen en een groot aantal
individuele leden. Doelstellingen van Europa
Nostra zijn het bevorderen van het behoud en
h et opw aarderen van het erfgoed in al zijn
facetten, het prom oten van kwalitatief goede
architectuur en van stads- en landschapsplan
ning en h et bepleiten van een evenwichtige en
duurzam e ontwikkeling van zowel stedelijke als
landschappelijke gebieden. Europa Nostra is
gesprekspartner van de eu , de Raad van Euro
pa en Unesco, want ze fungeert als woordvoer
der van de maatschappelijke organisaties die
zich bezighouden m et h et erfgoed, dat een we
zenlijk elem ent van de Europese identiteit
vormt. De jaarlijkse uit te keren Europa Nostra
Prijzen, Eremedailles genaam d, vormen een
van de belangrijkste instrum enten van Europa
Nostra om haar inzichten te verbreiden. Deze
Eremedailles, ingesteld in 1975, worden toege
kend als erkenning voor de realisatie van

De Rijksgebouwendienst ontving in 1990 de Europa Nos
tra Award voor de restauraties van de Voormalige Vesting
Naarden in de periode 1964-1989. De bronzen hertnneringsplak is ingemetseld in de Utrechtse Poort in Naardenvesting. (foto: auteur)

exem plarische projecten ter bescherm ing
e n / o f behoud van het Europese erfgoed, zowel
het gebouwde als het natuurlijke. ‘In N aarden
is de uitzonderlijke situatie ontstaan dat de
Rijksgebouwendienst een onderscheiding ge
kregen heeft. Dat krijgen ze natuurlijk nooit,
want ze voeren hun werk uit. Naarden heeft in
1990 een certificaat gekregen en daar hoort
een schitterende bronzen plak bij. Die is aan
gebracht o n d er de Utrechtse Poort. Daar is te
lezen dat de plak is uitgereikt aan de Rijksge
bouw endienst voor de restauraties in Naarden.
Het was een hele leuke happening in de bur
gerzaal van het mooie stadhuisje. De Rijksge
bouwendienst heeft altijd veel te maken gehad
m et de gem eentebesturen van N aarden. Het
was goede reclame voor N aarden.’

In het zonnetje
O ok over de verdiensten van Els ScheltemaV riesendorp zelf is drie keer een bijzondere
w aardering uitgesproken. Van de Stichting
M enno van C oehoorn ontving ze in 1990 de
M enno van C o ehoorn-m ortier. ‘S tichting
M enno Van C oehoorn en de B ond H eem 
schut waren de ondertekenaars van de aan
vraag voor de E uropa Nostra Award. Je moest
het natuurlijk zo hoog mogelijk spelen. Als
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dank voor alle voorbereidingen en afwikkelin
gen heb ik dé onderscheiding van M enno van
C oeh oorn gekregen: de M enno van Coehoorn-m ortier. Ik ben - tot n u toe - de enige
vrouw die h e t ooit gekregen heeft en daar ben
ik wel erg trots op; dat ik in een m annenw e
reld zo’n w aardering heb w eten te krijgen en
d at ze nu ook wel and ere vrouwen graag in
h u n m idden willen h eb b e n !’ V erder ontving
zij in 1992 de erep en n in g van h e t Emil-Ludenfonds. ‘Van de Stichting Stad en Lande,
de stichting die is opgericht toen h et erfgooiersinstituut is opgeheven om toch de h erin n e
ring daaraan levend te h ouden. Ze reiken een
pen n ing uit aan m ensen van wie ze denken
d at ze de erfgooiersgedachte bevorderen. Ik
h eb indertijd m et mr. M. Tydeman die de laat
ste voorzitter is geweest, een artikel geprodu
ceerd, dat in TVE is gepubliceerd.’2
Vorig ja a r is Els benoem d tot erelid van de
Familievereeniging Vriesendorp, FW . ‘Ik zat
eindeloos lang in h et bestuur van de familie
vereniging. Ik heb geen hele grote familie,
m aar h et is er wel één m et een van de oudste
familieverenigingen in ons land. We zijn in
1906 opgericht. De familie kom t uit de schitte
rende oude stad Dordrecht. Generaties lang
hebben familieleden voornamelijk in D ordt ge
woond. Dat gaf een hele speciale band, ieder
een kende elkaar. Ik had een vreselijk dierbare
vader, een ingenieur die heel sportief was én
heel historie minded. Hij was jarenlang familiearchivaris. Dat betekende dus ook dat alle familienieuwtjes bij ons binnen kwamen. Elk ja ar
maakte hij daar een verslag van. O p een gege
ven m om ent ben ik hem opgevolgd. N iet als ar
chivaris, m aar als bestuurslid. H et archief is
toen overgedragen aan de gem eente D or
drecht, waar het keurig beheerd wordt. We
h adden tot voor kort kamers in het Museum
mr. Simon van Gijn, het oudheidkundig- en
speelgoedm useum in D ordrecht. Mevrouw van
Gijn was een Vriesendorp, dus da s een hele
duidelijke connectie. Mr. Simon van Gijn heeft
een collectie schitterende prenten van D ordt
en zijn woonhuis m et stijlkamers nagelaten aan
de gem eente Dordt. H et Museum van Gijn is
n et voor twaalf miljoen opgeknapt. Toen is van
h et huis naast h et woonhuis dat verhuurd werd
aan onze familie als archiefruim te, een m oder
ne entree gemaakt. N u hebben we n et een con
tract ondertekend dat we eens per ja a r m ogen
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vergaderen in het museum. Er is een familieka
pitaal, geleidelijk gegroeid uit contributies. De
F W is indertijd opgericht om sociaal zwakkere
familieleden te steunen, m aar dat hoeft niet
m eer in Nederland. Nu krijgen studerende fa
milieleden bijvoorbeeld een bedrag om een
com puter aan te kunnen schaffen of een bij
zondere bijdrage voor een proefschrift. Verder
is er eens in de vijfjaar een fam iliediner m et lo
geerpartij. D aardoor ken je dus ook alle jonge
ren wel een beetje.'

Dromen
Els Scheltema-Vriesendorp heeft geen drom en
o f andere zaken m eer te realiseren. 'Ik hou er
van om gewoon d o o r te blijven d oen wat ik al
doe. Ik pas op kinderen en de afwisseling om
m et intellectuele onderw erpen bezig te zijn en
m et kinderen, dat is ideaal. V erder leven mijn
m an en ik heel erg voor onze hobby’s. We heb
ben een ontzettende b o f gehad dat we op de
zelfde m anier naar dingen kijken, heel visueel
ingesteld zijn. Ieder m et zijn eigen achter
grond. D a tje voortdurend sam en bezig kunt
zijn, niet dat we letterlijk de hele dag m et het
zelfde bezig zijn, m aar wel m et een zelfde
soort zaken... Je k unt elkaar aanvullen.’
Er zit een heel tevreden m ens tegenover me.
Na bovenstaand gesprek krijg ik een rondlei
ding d o o r de b en edenverdieping van h et
huis. Er staat niets in de ruim tes waar geen
verhaal achter zit. Een schilderij van een woes
te rivier h erin n e rt aan D ordrecht, schilderijen
m et veldslagen te paard d oen d enken aan h et
historisch militair erfgoed waar de bewoners
zich voor inzetten. O bjecten zijn geschenken
van dierbare vrienden. In een hoekje van de
kam er een kastje m et daarop alle prijzen, p en 
ningen en m ortieren die h et echtpaar bijeen
heeft verdiend. H et m eest in het oog springen
de carnavalsmedailles.

N oten
1

2

E.A.M. Scheltema-Vriesendorp, ‘De restauratie van de
voormalige Vesting Naarden 1964-1989’ in: TVE/WG 7
(1989) numm er 2, 62-73.
M. Tydeman, ‘De ontbinding van de Vereniging Stad en
Lande van Gooiland’, in: TVE, jaargang 10 (1980) num
mer 2, 16-44.
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Lieu de m ém oire
Koninginnebomen in Naarden

Anne Medema

herdenkingsboom aan de gem eente schen
ken, m aar de gem eenteraad wilde de boom
niet plaatsen op de hoek van de Lam bertus
H ortensiuslaan en de Com eniuslaan. Daarom
trok hij zijn aanbod in. Twee an d ere raadsle
den, de h ere n Jurissen en Smits, eveneens
kwekers, stelden toen een exem plaar ter be
schikking. Deze boom bestaat niet meer. m aar
is nog wel te zien op een oude ansicht uit ca.
1910. De boom werd omgeven d o o r stenen
paaltjes, onderling verbonden m et sierkettingen. O p een zwerfkei stond aangeduid d at het
h ier om de W ilhelm inaboom ging. De boom
en h et hekje zijn vervangen d o o r een transfermatorkast, terwijl de kei bleef liggen. De villa
wijk die er vanaf 1898 verrees werd Wilhelminapark genoem d.
Volgens overlevering, zo blijkt uit de Naar
d er K oerier van 17 februari 1988, bevindt zich

In h et verleden zijn in ons land heel wat koningslinden geplaatst ter gelegenheid van her
denkingsdagen van ons vorstenhuis. Bijna iede
re zichzelf respecterende plaats kent wel een
Wilhelmina- of Julianaboom. Vaak wordt dan
verwezen naar de jaren 1898, toen W ilhelmina
h et koninklijk am bt aanvaardde o f 1909, h et ge
boortejaar van prinsesjuliana. Blijkens de Naar
der Koerier van 3 februari 1988 was het bestaan
van een Wilhelmina- en een Julianaboom ten
gem eentehuize in vergetelheid geraakt.
In de N aarder Koerier van 2 m aart 1988
w ordt m elding gem aakt van h et feit dat de
toenm alige gem eentebode, de h eer P. Vuyst,
in de raadsnotulen van 1898 had gevonden
dat eind mei 1899 een W ilhelm inaboom werd
geplant op het p unt waar de Julianalaan over
gaat in de Pater W ijnterlaan. In 1898 wilde het
raadslid Schubert, kweker van beroep, een
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Pater Vjjntèrlaan.
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Gezicht op de Pater Wijnterlaan, ca. 1910. Rechts op de ajbeelding is het hekje van de Wilhelminaboom zichtbaar.
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Foto van de onthulling va n de plaquette bij de Beatrixboom door burgemeester H.J. Kastein op 30 april 1988 (foto: Stevens,
Hilversum).

voor de Prom erskazerne een Julianaboom ,
zonder herkenningsteken. Deze zou in 1909,
h et geboortejaar van prinses Juliana, d o o r het
garnizoen zijn geplant.
Sinds de geboorte van koningin Beatrix raak
te de gew oonte om koningslinden te planten
geleidelijk in onbruik. Zo werd te r gelegen
heid van h aar inhuldiging in 1980 vrijwel
geen enkele boom geplant.
Voor de Confederatie van O ranjeverenigin
gen in N ederland vorm de dit de aanleiding
to t een initiatief om de N ederlandse gem een
ten te stim uleren tot h et planten van Beatrixbom en in de eerste week van februari 1988,
ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag
van de vorstin. De C onfederatie leverde de
boom en een bijbehorende plaquette. De
tekst op de plaquette luidt: “b e a t r ix b o o m ,
geplant ter gelegenheid van de vijftigste ver
jaard ag van H are Majesteit de Koningin, 31 ja 
nuari 1988”. In m eer dan 500 gem eenten
werd een dergelijke boom geplant. In N aar
den geschiedde dit op d o nderdag 4 februari
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1988, terwijl de herdenkingsplaquette op Ko
ninginnedag, 30 april, van dat ja a r werd aan
gebracht, als on d erd eel van de feestelijkhe
den op die dag. Ter gelegenheid van de plech
tigheid stelde de C onfederatie inform atie
m ateriaal ter beschikking aan de basisscholen.
De m eeste inwoners van N aarden m oeten h et
antwoord op de vraag waar de Beatrixboom in
h u n woonplaats zich bevindt schuldig blijven.
D at is heel begrijpelijk, gezien de weinig in
h et oog springende locatie van de boom , aan
de noordwestelijke zijde van de G rote of Sint
Vituskerk.

B ronnen
- J.G. Kroonenburg, ‘Over de Lambertus Hortensiuslaan en om geving', in: De Omroeper, jrg . 1991, bl/.
60.
- Naarder Koerier, 1988, februari, m aart.
- G em eentehuis N aarden, Semi-statisch archief,
dossiernr. 6170.
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H e t Gooise leesplankje
Miriam Schaap
L om p en bem oeizuchtig:
g esch ied en is van d e H ollanders
H ollanders zijn lawaaiig, dom inant, bem oei
zuchtig, betweterig, lomp, burgerlijk en heb
ben weinig gevoel voor savoir vivre. Zo staan
H ollanders te boek in het zojuist verschenen
eerste deel van de Geschiedenis van Holland.
Toch h ebben H ollanders heel wat om trots
op te zijn: het graafschap H olland groeide tus
sen 1300 en 1600 uit van een achtergebleven
gewest aan de periferie van de beschaafde we
reld tot een politieke en econom ische groot
macht. De vraag, hoe deze opm erkelijke voor
uitgang zich in een relatief korte periode kon
voltrekken, staat centraal in het eerste over
zichtswerk van de geschiedenis van de provin
cies N oord- en Zuid-Holland.
Zijn de H ollanders wereldleiders geworden
dankzij o f ondanks hun eigen kwaliteiten? De
redacteurs kom en tot de opm erkelijke con
clusie dat de H ollanders hun welvaart vooral
aan hun eigen stom heid te danken hebben, of
b eter gezegd: aan hun onverm ogen de conse
quenties van h un daden te overzien. De Hol
landers waren genoodzaakt tot het bedenken
van steeds nieuwe en creatieve oplossingen
voor hun ‘w aterm anagem ent’. De ontginning
van de veengebieden had nam elijk een aan
zienlijke daling van de bodem tot gevolg, wat
leidde tot grote problem en m et de afwate
ring. Naast het peil bleek ook de vruchtbaar
heid van de nieuwe gronden na verloop van
tijd tegen te vallen. Boeren w aren h ierdoor
gedwongen over te schakelen op veehouderij,
een weinig arbeidsintensieve bezigheid. H ier
d o o r kwam arbeidskracht vrij voor nijverheid,
handel en vrachtvaart, de kiem en van H ol
lands latere rijkdom.
Naast deze gedegen historische invalshoek,
h ebben de redacteurs zich ook gewaagd aan
de spannende vraag waarom H ollanders zich
niet op h un H ollandse herkom st durven of
willen laten voorstaan. H ollanders identifice
ren zich ó f m et N ederland, om dat zij van me-
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H olland

ning zijn d at h u n H ollandse identiteit sam en
valt m et de N ederlandse, óf m et hun eigen
stad o f streek. Gooilanders identificeren zich
dus niet m et Holland, m aar m et N ederland of
m et het Gooi. Toch zijn Gooilanders. in ieder
geval in chronologische zin, ‘H ollandser’ dan
bijvoorbeeld Am sterdam m ers of West-Friezen.
H et Gooi maakt al sinds 1280 deel uit van 1lolland, terwijl Amstelland en West-Friesland re
spectievelijk ‘pas’ vijf en negen ja a r later in
H ollandse h an d en overgingen. De redacteurs
m aken zich in ieder geval niet schuldig aan
het nog verder versterken van de Gooise iden
titeit ten koste van de Hollandse. De geschie
denis van het Gooi beperkt zich nam elijk tot
de ontginning van het veengebied vanaf de
twaalfde eeuw en de ‘verovering’ van het Gooi
door de H ollanders aan het eind van de der
tiende eeuw. Wat dat betreft worden de WestFriezen voor hun weerbarstigheid beter be
loond. Zijn G ooilanders niet gewoon te netjes?
O f je er als G ooilander n u trots op m oet zijn
d a tje ook een H ollander bent? In ieder geval
kun je je dan ‘b ero e m en ’ op de uitvinding van
het polderm odel: het bovenregionaal overleg
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Een afbeelding uit Gegrift

Electrische Centrale

in ons geheugen.

's-Graveland.

in w aterschappen, w aaraan door de redac
teurs een opm erkelijk actuele w aardering
w ordt toegekend. D oor h et polderm odel kon
‘de m aatschappelijke rust w orden bewaard en
de h andel floreren, m aar tegelijk leidde het
to t bestuurlijke inertie en h et loslaten van
principes’. Dat voor h et middeleeuwse H ol
land h et polderm odel m inder in politieke zin
m oet w orden opgevat, blijkt wel uit de Hoekse
en Kabeljauwse twisten die vanaf 1345 gedu
ren d e ongeveer anderhalve eeuw een ont
w richtend effect op politiek en maatschappij
hadden. En wat te denken van de geruchtm a
kende politieke m oord op de H ollandse graaf
Floris V in 1296!
Alhoewel h et Gooi er in de fraai vormgege
ven en prettig leesbare Geschiedenis van Holland
een beetje bekaaid afkomt, zet h et boek de le
zer toch aan h et denken over die eigenaardige
H ollanders die al die tijd h un hoofd boven wa
ter hebben weten te houden! En dus - of je
h et als G ooilander n u wilt of niet - over jezelf.
Geschiedenis van Holland. Deel I: tot 1572. Re
dactie T him o de Nijs en Eelco Beukers (Hil
versum 2002), Uitgeverij Verloren, ISBN 906550-682-9, 322 blz., gebonden, geïllustreerd,
€ 2 5 ,- (setprijs voor 3 delen (4 banden) €90,-)
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Karin Abrahamse
N ogm aals W ijdem eren, ofw el: A nkeveen,
’s-Graveland en K o rten h o ef ten afsch eid
In het vorige num m er van TVE werd de publi
catie Loosdrecht op de valreep, verschenen ter
gelegenheid van de samenvoeging van die ge
m eente m et ’s-Graveland en N ederhorst den
Berg, besproken. O ok de gem eente ’s-Graveland heeft in 2001 een dergelijk initiatief ont
plooid.
In Gegrift in ons geheugen wordt een beeld ge
geven van de drie plaatsen die sinds 1966 's-Graveland vormen. Dat gebeurt op vergelijkbare
wijze als bij Loosdrecht: het boek bevat veel fo
to’s die tezamen een beeld geven van de (eigen-)
aardigheden van de Ankeveen, ’s-Graveland
en Kortenhoef. H et boek was dan ook als ge
schenk voor alle 3800 ’s-Gravelandse gezinnen
(‘o f andere leefeen h ed en ’) bedoeld en een
geschenk is het. Voor an d eren dan ‘autochto
n e n ’ zal h et boek echter ook een goede aan
koop k u n n en zijn.
De uitgave is zeer verzorgd. Er was een
Stichting Fotoboek die de totstandkom ing
van h et boek op professionele wijze begeleid
de. De financiën w erden voor een groot deel
geleverd d o o r de gem eente en lokale bedrij-
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ven leverden een sponsorbijdrage. Drie ten
toonstellingen w erden ingericht waarbij de
bezoekers w erden opgeroepen foto's uit h un
eigen verzam eling ter beschikking te stellen
voor h et boek en daarnaast reageerden twaalf
inwoners op de o proep om een verhaal te
schrijven over het them a 'm ijn d o rp ’. Die ver
halen zijn zeer leesbaar en ‘eigen’ in de zin
d at ze de liefde van de schrijvers voor h un
woonplaats goed weten over te brengen.
De foto’s zijn een verrassing. Veel opnam en
van professionele foto g rafen w aaruit de
schoonheid van de drie d o rp en blijkt. Uit de
collectie van de historische kring ‘In de Gloriosa’ werd bijzonder m ateriaal geput. De op
roep aan inwoners resulteerde in zo'n en o r
m e hoeveelheid fo to ’s dat m en zich blijkbaar
kon veroorloven alleen het beste op te ne
men. Prachtige oude foto’s m et beelden van
ver voor WOU worden afgewisseld m et zeer
recente opnam en die belangrijke 'd o rp se’ ge
beurtenissen laten zien. Wat het boek ook
waardevol m aakt is de them atische ordening
van h et beeldm ateriaal. Bij 'Verkeer en ver
voer’ bijvoorbeeld kan m en genieten van de
paardentram , de beurtschepen, de bakfietsen
van leveranciers, de eerste T-Ford èn van de
vrachtwagens die de firm a's Portengen en
Smittrans tegenw oordig inzetten voor in terna
tionale transporten. Ook de postbode m et
zijn fiets is niet vergeten. Juist de foto’s uit de
particuliere collecties zijn intrigerend, vaak
van hoge kwaliteit en voegen veel toe dat tot
n u o n bekend was.
Gegrift in ons geheugen is behalve een af
scheid van ook een m ooie kennism aking m et
‘s-Graveland.
Gegrift in ons geheugen. Een afscheidscadeau sa
m engesteld ter gelegenheid van het fuseren
van de gem eenten ’s-Graveland, Loosdrecht en
N ederhorst den Berg. Drukkerij Dunnebier,
[z.pl.], decem ber 2001. 160 pp., ill. prijs: € 1 6 -

Karin Abrahamse
Jon kh eer C.H .C .A . van Sypesteyn een fotoalb u m
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dat zich in de eigen collecties bevindt. Jo n k 
h ee r van Sypesteyn richtte de stichting in 1902
op m et als doel om archief, kostbaarheden en
zeldzaam heden van h et geslacht bijeen te
brengen en in stand te houden. Daarbij kreeg
de stichting de o p d rach t 'als bewaarster dezer
voorwerpen, m et de grootste zorg en p iëteit’
te werk te gaan. O nderhavig boek is een be
wijs te m eer hoe goed de stichting zich van
haar taak kwijt.
In drie hoofdstukken w orden achtereenvol
gens de jo n k h e e r en zijn familie, de bouw van
het kasteel en de w ording tot m useum be
schreven en vooral in beeld gebracht. De in
ruim e hoeveelheid opgenom en fo to ’s geven
een intiem beeld van de familie en de bezig
hed en van de jo n k h eer, de bijschriften vullen
de vrij korte verhalende gedeelten goed aan.
Mede do o r de vormgeving krijgt m en de sen
satie in een fam iliealbum te bladeren. Kort
om: een aanwinst bij h et vele d at al over de
Van Sypesteyns en het kasteel is gepubliceerd.
Een droom wordt werkelijkheid: Leven en werk van
jhr. C.H.C.A. van Sypesteyn. O n d er redactie van
drs. Marijke de Vries. Van Sypesteyn-Stichting,
Nieuw-Loosdrecht, 2002. 104 pp., ill. ISBN
807141. Prijs: € 1 5 ,-

Drs. Miriam Schaap (1974) studeerde middeleeuw

De Van Sypesteyn-Stichting besloot bij gele
genheid van haar 100ja rig bestaan een boek
te publiceren gebaseerd op h et fotom ateriaal

se geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam.
Sinds juni 2002 is zij als aio verbonden aan de vak
groep Middeleeuwen van de Vrije Universiteit te
Amsterdam.
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Activiteitenagenda
Ingeborg Laarakkers

Comeniusmuseum, Kloosterstraat 33, Naar
den. O peningstijden: di. t/m za. 10.00-17.00
uur; zo. 12.00-17.00 uur. Inlichtingen: 0356943045.
• T /m mei: Ja n Hus. In sam enw erking m et de
Bethlemsky Kapel te Praag en de Tjechische
ambassade een tentoonstelling over de gro
te kerkhervorm er Ja n Hus. Hij was een
voorloper van Com enius en streefde naar
m eer vrijheid en een rechtvaardiger verde
ling van goederen en rechten b innen de
Rooms-Katholieke kerk.
Comenius Stichting. In 2003 bestaat deze
stichting ter verbreiding van de kennis over
de persoon en h et gedachtegoed van de Tje
chische wijsgeer, pedagoog en theoloog ja n
Amos Com enius (1592-1670) 10jaar. In de na
m iddag van 28 m aart, de geboortedag van Co
m enius, w ordt h et tweede lustrum ‘gevierd’
m et de lezing ‘de vorm ing van Europese bu r
gers’ d o o r de oud-am bassadeur van de Duitse
B ondsrepubliek in ons land de h ee r O tto von
d er Gablentz. Inlichtingen: 035-6940526 of'via
de website: www.comenius-naarden.nl
Dienstbodenhuis De Koepel, L andgoed Zon
nestraal, Loosdrechtsebos 7 in Hilversum.
O peningstijden: iedere zondag 12.00-17.00
uur. Inlichtingen 035-6232990. O ok groeps
rondleidingen over h et hele terrein d o o r de
h eer Schriefer, tel. 06-51362107.
Dudokcentrum, D udokpark 1 te Hilversum.
O peningstijden: w o./vr./zo. 12.00-16.30 uur.
Inlichtingen: 035-6292262.
• Perm anent: O verzichtstentoonstelling van
leven en werk van architect W.M. Dudok.
Iedere zondag 14.00 u u r start een rondlei
ding d o o r h et Raadhuis. G etoond w orden
o.a. trouwkamer, burgerzaal, raadzaal en de
kam er van de burgem eester. Na afloop is
h et mogelijk de toren van het Raadhuis te
beklim m en. G roepen ku n n en op aanvraag
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een rondleiding krijgen, ook buiten de ope
ningstijden en op elk gewenst tijdstip.
• H et Raadhuis ligt ook aan de D udokroute.
Deze route voert u langs een g root aantal
Dudokgebouw en. Een folder over deze rou
te is gratis af te halen bij h et D udok C en
trum en de a n w b / vvv in Hilversum.
Gemeentemuseum Weesp in h et stadhuis,
Nieuwstraat 41, Weesp. O peningstijden: t/m
14 ju n i: di. en do. 9.30-12.30 en za. 13.3015.30. Inlichtingen: 0294-491245/491391.
• Perm anent: Voorw erpen die te m aken heb 
ben m et de geschiedenis van Weesp. Rond
leidingen op aanvraag d o o r h et stadhuis
(1772-1776) van Jacob O tten Husly en h et
museum.
Geologisch Museum Hofland. Hilversumseweg 51, Laren. O peningstijden: di. t/m zo.
13.00-16.30 uur. G roepen ook mogelijk op af
spraak buiten de openingstijden. Inlichtin
gen: 035-5382520.
• 5 januari: kinderactiviteiten.
Goois Museum, Kerkbrink 6, Hilversum. In
lichtingen: 035-6292826.
H et m useum is in deze periode gesloten in
verband m et de grootscheepse verbouwing.
Historische Kring Ankeveen, ’s-Graveland en
Kortenhoef “In De Gloriosa”. Inlichtingen:
mevrouw Van de Velden 035-6562525.
• Iedere woensdagavond o pen huis in De
Dobber, Kerklaan 89 in K ortenhoef. Aan
vang 20.00 uur.
Historische Kring “Baerne”, Burgem eester
Penstraat tussen nr. 2 en 4 in Baarn. Inlichtin
gen: 035-5430377. O p eningstijden: ied ere
m aandag 10.00-12.00 u u r en 20.00-22.00 u u r
m.u.v. de eerste m aandag van de m aand en in
de m aanden ju li en augustus.
• T entoonstelling: ‘H an d el en D ien sten ’.
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Tentoonstelling over het moeizame bestaan
van de kleine Baarnse middenstander en
dienstverlener in het begin van de twintig
ste eeuw.
Onderstaande activiteiten vinden plaats in de
‘Speeldoos’, Rembrandtlaan 35 in Baarn.
Aanvang (tenzij anders vermeld): 20.00 uur.
Inlichtingen: mevrouw Roskamp 035-5423483
of mevrouw Huls 035-5422974.
• 16 januari: dialezing door de heer J.C.M.
Haan over landgoederen en buitenplaatsen
in Baarn, Soestdijk, Lage Vuursche en om
liggende gemeenten. 10 maart: Muzikale
dialezing door mevr. E.W.G. van Muyen-van
Manen over de mythe van het ei.
• 4, 11 (14.00 uur) en 18 februari: diavoor
stellingen over Oud- en Nieuw-Baarn door
de heren f. Kruidenier en J. v.d. Toll
• 10 april: Voorbeeldlezing door de heer J. Fioole over het huishouden in de oorlog.
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 Loenen, druk in gesprek

over mogelijke huisvesting.
• T /m 12 december: ‘100 jaar Zusterwerk in
Loenen’. Een foto- en documentatietentoonstelling van twee leden van de HK Loe
nen. Locatie: Gemeentehuis, Molendijk 34
in Loenen.
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.
Historische Kring Nederhorst den Berg. In

lichtingen: de heer J.E. Jansen 0294-254152 of
via hkndb@hetnet.nl of www.historischekring.nl
• Iedere maandagavond 19.30-21.30 uur op
de bovenverdieping van Sporthal De Blijk.
• 8 april: ‘Kunst of Kitsch’. De heer C.C. de
Jong, conservator van het Westfries Mu
seum in Hoorn, zal beoordelen onder wel
ke noemer ingebrachte voorwerpen vallen.
Huizer Museum Het Schoutenhuis, Achter

baan 82, Huizen. Openingstijden: di. t/m za.
13.30-17.00 uur. Inlichtingen: 035-5250223.
Voor informatie over de actuele tentoon
stelling: zie de rubriek Agenda Uitgelicht.

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.
Hilversumse Historische Kring “Albertus
Perk”. Inlichtingen: de heer H. Lammers 035-

6242661.
Historische Kring Huizen, Havenstraat 42,

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.
Kasteel-Museum Sypesteyn, Nieuw Loosdrechtsedijk 150 in Nieuw-Loosdrecht. Ope
ningstijden: di. t/m vr. 10.00-17.00 uur.
Za./zo. en feestdagen 10.00-17.00 uur. Inlich
tingen: 035-5823208.

1271 AG Huizen. Inlichtingen: 035-5244003.
Muiderslot, Herengracht 1, Muiden. Ope
Historische Kring Laren, Burgemeester van

Nispenstraat 29 in Laren. Inlichtingen via 0355312770 of via de website: www.historielaren.nl of e-mail: mail@historielaren.nl
• Iedere zaterdagmiddag geopend van 14.0016.00 uur.
• 20, 21 en 22 december: Kerstexpositie.

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.G. Hooft.
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Nederlandse Genealogische Vereniging, Afde
ling Gooiland. V ierkerkenhuis, Lopes Diaslaan 223, Hilversum. Inform atie: mevrouw Els
Scheffer 035-6836302.
• 14 ja n u ari 2003: de h eer H.J. Snel van het
G em eentearchief A m sterdam vertelt over
de nieuwste ontwikkelingen in h et G em een
tearchief A msterdam. Aanvang 20.00 uur.
• 21 ja n u ari 2003: Excursie naar de Koninklij
ke Bibliotheek in D en Haag.
Nederlandse Vestingmuseum, Westwalstraat 6
te Naarden-Vesting. O peningstijden: di. t/m
vr. 10.30-17.00 u u r en za./zo. 12.00-17.00 uur.
Inlichtingen: 035-6945459.
• Iedere eerste zondag van de m aand: histori
sche rondleidingen in uniform . Aanvang
13.30 uur.
• T /m 5 decem ber: Sinterklaas logeert, n et
als voorgaande ja re n , in h e t m useum.
Nederlands Instituut voor Beeld en geluid
(het voorm alig Om roepm useum ), O ude
Amersfoortseweg 121-131, Hilversum. O pe
ningstijden: di. t/m vr. 10.00-17.00 u u r en
za./zo. 12.00-17.00 uur. R ondleidingen op
aanvraag. Inlichtingen: 035-6885888.
• T /m decem ber: ‘Kan die m uziek wat zach
ter!’ T entoonstelling over een eeuw popu
laire m uziek in N ederland. Talrijke zeldza
me opnam en en voorw erpen laten u de
h o ogtepunten uit de geschiedenis van de
populaire muziek beleven. Zowel van de
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m uziek zelf als van de reproductie en ver
spreiding. Van ragtim e to t rave en van
pianola tot MP3.
• Vanaf 1 januari is h et m useum voor publiek
gesloten als gevolg van de voorbereiding en
de totstandkom ing van h et nieuwe museum
dat verschijnt op h et M ediapark en in 2005
in gebruik w ordt genom en.
Singermuseum, O ude Drift 1 te Laren. O pe
ningstijden: di. t/m za. 11.00-17.00 u u r en zo.
12.00-17.00 uur. Inlichtingen: 035-5315656.
• T /m 19 januari: ‘Grafiek Nu 10'. Voor de
tiende keer organiseert Singer deze Biënna
le van hedendaagse N ederlandse grafiek.
• 2 februari t/m begin april: O tto van Rees.
Overzichtstentoonstelling.
Stichting TVE zal h aar jaarlijkse O pen Dag
h o u d en op zaterdag 24 mei in Weesp. Samen
m et de HK Weesp w ordt op dit m o m en t h ard
gewerkt aan het program m a dat in h et kader
van het jaar van de boerderij in h e t teken staat
van boerderijen in h et tussen Vecht en Eemgebied en die van Weesp in h et bijzonder. N et
als in voorgaande ja re n zal h et program m a
bestaan uit lezingen en excursies.
Wilt u een verm elding voor een activiteit in de
periode m aart-juni 2003? Z endt u dan spoedig
een berichtje/e-m ail naar h et secretariaat van
TV E .
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Agenda Uitgelicht
H uizen. Boeren, Vissers, Bomuers

Een uniek boek over ontstaansgeschiedenis
van H uizen en aanleiding voor de gelijknami
ge tentoonstelling in H uizer Museum H et
Schoutenhuis.

Inleiding
N aar aanleiding van h et nieuwe boek, ge
schreven door A nton Kos, wetenschappelijk
m edew erker bij h et Zuiderzeem useum te Enkhuizen, en Karei Loeff, architectuurhistoricus,
zal van 16 novem ber 2002 to t en m et 22 m aart
2003 in H uizer Museum H et Schoutenhuis de
gelijknamige tentoonstelling te zien zijn.
De interessante ontstaansgeschiedenis en
ontw ikkelingen die H uizen in de loop der tijd
heeft doorgem aakt zorgt ervoor dat H uizen
voor veel kunstenaars een geliefd onderw erp
is, zoals h et boerenleven waarin H uizer vrou
wen en m annen in klederdracht op h et e rf en
h et land werkten en vissers die op h u n schui
ten een week op de Zuiderzee voeren; opko
m ende industrieën zoals de kaashandel o f de
aardewerkfabriek; de ontwikkelingen na de
Tweede W ereldoorlog toen H uizen ingrij
p en d veranderde m et nieuwe wijken; H uizen
als groeikern wat er toe leidde dat de laatste
stukken landbouw grond w erden volgebouwd
m et nieuwbouwprojecten.
Deze ontw ikkelingen zijn door bekende
kunstenaars als onderw erp gekozen en in ver
schillende technieken weergegeven. Uit de
collecties van h e t Z uiderzeem useum , h et
Goois Museum, de G em eente Huizen, het
H uizer M useum H et S choutenhuis en de
(foto-) archieven van de Rijksdienst voor de
M onum entenzorg en H et H uizer Museum
H et Schoutenhuis is interessant onbekend
m ateriaal opgediept. Kortom er is een varië
teit aan m ateriaal voor h an d en voor een beel
d en d boek waar tegelijkertijd een boeiende
tentoonstelling aan gekoppeld wordt waarin
vele aspecten van H uizen belicht worden.

Natalie Kriek

Boeren
H uizen is van oorsprong een b o erengem een
schap, evenals de an d ere d o rp en in h et Gooi.
Waarschijnlijk bestond H uizen al in de tiende
eeuw. De eerste schriftelijke verm elding da
teert echter pas uit 1382. Vanaf de M iddeleeu
wen leefde de boerenbevolking van h et ver
bouwen van boekweit en rogge op de droge
zandgronden. De b oeren m aakten gebruik
van de gem eenschappelijke w eidegronden in
de omgeving van H uizen, de zogenaam de
m eentgronden. De m een tg ro n d en en de engen (akkerlanden ro n d de dorpen) m ochten
alleen gebruikt w orden d o o r de b oeren die in
het Gooi w oonden, de erfgooiers. Dit aspect
wordt ruim belicht.
H et fotom ateriaal geselecteerd uit de foto
collectie van het H uizer Museum is zeer beel
dend. H et geeft een sprekend beeld van de
boerenbevolking in klederdracht. Huiselijke
taferelen waarin m oeder breit en vader een
krantje leest, twee Huizer vrouwen die buiten
aardappelen schillen of m oeder die water
p om pt op het erf. De beelden die allang uit
het straatbeeld van Huizen verdw enen zijn,
zullen weer tot leven kom en in h et boek en
tentoonstelling. G ehoopt w ordt op h erken
ning, zodat goede h erin n e rin g en k u n n en
w orden opgehaald.
H et onderw erp H uizer meisjes en vrouwen in
klederdracht is d o o r veel kunstenaars op h et
platte vlak w eergegeven. Ja n Veth (18641925), A nton Fock (1882-1910), Marie Crem ers (1874-1960) en Rik Roland H olst geven
ieder op h u n eigen wijze de meisjes en vrou
wen in k lederdracht weer in litho, krijtteke
ning of olieverf op doek. O ok Leo Gestel
(1881-1941) geeft in zijn pasteltekening Twee
Huizer vrouwen de bevolking op fascinerende
wijze weer. Terwijl de zwartwitte krijtschets van
F erdinand H art N ibbrig (1860-1938) van een
P ortret van een H uizer meisje (ca 1900) een
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Portret va n Huizer meisje 1898. Olieverf op doek. A nton
Fock (1882-1910). (Collectie: H uizer M useum Het Schou
tenhuis)

heel ander karakter heeft. Dezelfde schets is
door Hart Nibbrig gebruikt voor een kleurrijk
dubbelportret dat is weergegeven op het om
slag van het boek van Kos en Loeff. Een uni
cum in het oeuvre van Hart Nibbrig, want het
is een van de weinige pointillistische werken
van de schilder.

Vissers

De nabijheid van de Zuiderzee bood Huizen
een mogelijkheid tot vissen en het uitventen
van de vangst. Bij laag water werd de vis ille
gaal aan land gebracht over een in zee aange
legd stenen pad, de rede. Pas in 1806 werd het
de Huizers officieel toegestaan om op de rede
te lossen. Het stenen pad in zee waarover de
vissers met paard en wagen de schuiten moes
ten bereiken, was vaak levensgevaarlijk. De
aanwezigheid van een haven bleek essentieel
voor het behoud van de visserij in het dorp
Huizen. Op 7 oktober 1854 werd de haven of
ficieel in gebruik genomen.
Tot 1800 beperkten de Huizer vissers zich
tot de vangst van haring en bot, daarna ving
men ook spiering en ansjovis. Met de aanleg
van de haven ontstonden er allerlei nevenbe200

drijven zoals visrokerijen, mandenmakerijen
en zeilmakerijen die inspirerend werkten voor
kunstenaars. Herman Heijenbrock (18711948) is er in geslaagd om de hardwerkende
haringspeetsters in een kleurrijke pastelteke
ning realistisch weer te geven. Deze pastelteke
ning is in bruikleen gegeven door de Gemeen
te Huizen. In 1893 kende Huizen 192 venters
op 206 vissers. Op dat moment het grootste
aantal venters van alle plaatsen gelegen aan de
Zuiderzee. Zij verkochten hun waar per krui
wagen, hondekar of handkar, in het Gooi,
langs de Vecht en in steden als Amsterdam en
Utrecht, wat uit de foto’s zal blijken. De Huizer
visserij bereikte haar hoogtepunt rond 1900.
Het meest bekende en succesvolle scheepstype op de Zuiderzee was de dertien meter lange
botter. De Huizers noemden hun botters schui
ten en zelf werden ze met de naam Gooiers
aangeduid. Een schaalmodel van een botter, in
bruikleen gegeven door het Zuiderzeemuseum,
zal in de tentoonstelling te zien zijn. De haven,
de pier, de scheepswerf, de botters op zee wor
den door de kunstenaar Johan Briedé (18851980) in steendruk en olieverf op doek en de
kunstenaar Van Schooten in zwart-wit en kleur
in pasteltekeningen treffend weergegeven.
O pkom ende industrie

Op 14 juli 1918 werd de Wet tot afsluiting en
gedeeltelijke droogmaking van de Zuiderzee
door de minister van Waterstaat aanvaard.
Veertien jaar later op 28 mei 1932 was de afslui
ting van de Zuiderzee een feit. Met als gevolg
een teruggang van de visserij in Huizen en een
opkomende industrie. De venterij in vis nam af
en de handel in kaas nam toe. Foto’s van Hui
zer venters met de bekende kaaszak over hun
schouder illustreren dit. Vanaf 1927 ontwikkel
de zich tussen het dorp en de haven de eerste
industrie: een teerfabriek, een textielspinnerij,
een aardewerkfabriek en een kapokfabriek.
De aardewerkfabriek was van 1927 tot 1987
gevestigd in een voormalige visrokerij aan de
haven van Huizen. Van de aardewerkfabriek
Potterie de Driehoek kunt u in de tentoonstel
ling bijzonder kunstaardewerk van Eskaf en
van vormgever Hildo Krop en gebruiksaardewerk, het zogenaamde ’’Huizer bont” bekijken.
De zendmasten van het zendstation van de
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D e haringspeetsters. Pasteltekening. H e rm a n Heijenbrock. ( Collectie Gemeente H u iz e n )

N ederlandse Draadloze O m roep NDO zijn
onm iddellijk herkenbaar in de rustieke landschapspasteltekeningen van Briedé en Gestel.
Tegenover het zendstation vestigde zich in
1929 de vloerzeilfabriek Balatum. Deze uit Bel
gië afkomstige fabriek is wereldwijd bekend
geworden m et viltzeil. Daarnaast w erden er
wandbekleding en papierproducten geprodu
ceerd. Deze industrie was inspiratiebron van
kunstenaar Van Galen. In zijn olieverfschilde
rij, in bruikleen gegeven door het Goois Mu
seum te Hilversum, geeft hij ons een mooi uit
zicht op de vloerzeilfabriek Balatum. De kalk
ovens werden in aquarel en inkt uitgewerkt
d o o r Ploos van Amstel. O ok twee schetsen van
zijn h an d zijn te zien in de tentoonstelling.

Bouwers
D oor de komst van m odern verkeer, de trein
en de tram veranderde het karakter van het
Gooi. De onvruchtbare heidegronden werden
opgeofferd voor de bouw van villa’s. Ook laag
gelegen w eidegebieden w erden langzaam
m aar zeker volgebouwd. D oor de bevolkings

groei in h et Gooi ontstonden er verschillende
grote bouw ondernem ingen zoals bouwm aat
schappijen Slokker en Verwelius.
In de zeventiger en tachtiger ja re n van de
vorige eeuw, de groeikernperiode van Huizen,
zijn de voormalige m eentgronden van de Oosterm eent volgebouwd. H ierdoor is H uizen uit
gegroeid tot een gem eente van ruim 40.000 in
woners. O ude foto’s geput uit het fotoarchief
van h et H uizer Museum nem en u m ee door
h et H uizen van vroeger m et zijn authentieke
boerderijen uit de historische Vissersbuurt.
H et H uizen van n u wordt gepresenteerd door
foto’s van nieuwe woonwijken zoals h et m oder
ne Vierde Kwadrant en strakke architectoni
sche gebouwen zoals het G raaf W ichmancomplex waar de bioscoop, bibliotheek en een uit
gaanscentrum zijn gehuisvest. In de tentoon
stelling wordt dit schrille contrast benadrukt.
Naast de oorspronkelijke vissershaven die de
functie plezietjachthaven heeft gekregen is
een tweede jachthaven aangelegd. Ten oosten
van deze havens ligt een surfstrand, trekpleis
ter voor vele w atersportrecreanten. O ok deze
recreatieve kant van Huizen wordt weergege
ven in fotom ateriaal waarvan u kunt genieten.
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Het boerenleven in Huizen. (Collectie: H uizer M useum Het Schoutenhuis)

H et boek en de tentoonstelling zal h et cul
tuurhistorisch erfgoed van H uizen levendig
houden.
H et boek Huizen. Boeren, Vissers, Bouwers is te
koop bij de balie van H uizer M useum H et
S ch o utenhuis. De verkoopprijs b ed ra ag t
€41,50.
Beide auteurs verzorgen een lezing gedu
ren d e de tentoonstellingsperiode in de Boer
derij te H uizen.
A nton Kos geeft in februari 2003 een lezing
over de ontstaansgeschiedenis van Huizen, de
oorsprong van de erfgooiers.
Karei Loeff geeft in m aart 2003 een lezing
over de nieuwe ontwikkelingen in Huizen, de
bebouw ing en m oderne architectuur. Voor in
lichtingen over deze lezingen en aanm eldin
gen kunt u terecht bij H uizer M useum H et
Schoutenhuis o f bellen: tel 035-52 50 223 of
06-51 00 98 72

Educatie en rondleidingen
Er w orden rondleidingen georganiseerd door
de tentoonstelling en eventueel de historische
Vissersbuurt voor bezoekers en schoolgroepen. Tevens is er een leuke kinderactiviteit te
doen in het m useum . Voor inlichtingen over
onze activiteiten kunt u terecht bij H uizer Mu
seum H et S choutenhuis o f bellen tel: 035-52
50 223 o f 06-51 00 98 72.
Huizer Museum H et Schoutenhuis
A chterbaan 82
1271 TZ H uizen
tel: 035-525 02 23
fax: 035-582 65 93
e-mail: hetschoutenhuis@ huizerm useum .nl
website: www.huizermuseum.nl
O peningstijden: di t /m za: 13.30 u u r tot 17.00 uur.
Zo en m a gesloten.
Natalie Kriek is b e h ee rd er van h e t H uizer Museum
H et Schoutenhuis
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C o n cert Gooise co m p o n isten
27

oktober

M arcus van der Heijde

D oor de barre w eersom standigheden was de
opkom st in de Evangelisch-Lutherse kerk in
Bussum teleurstellend. Des te m eer dwongen
jonge musici bew ondering af door werk van
een vergeten generatie com ponisten, Jan Feld erh o f (geb. 1907), H ugo G odron (19001971), Cor de G root (1914-1993) en Jan Nieland (1903-1963) te vertolken. Vooral de vier
composities van De G root m aakten een sterke
indruk. De Suite bucolique (h o b o /p ia n o ,1939)
van G odron zorgde voor een fraaie impressie
van h et 'herderlijke' Gooi, waar ook in ZuidA m erikaanse ritm en vrolijk gedanst werd
(G odron kwam als violist in een strijkje op de
grote vaart m eerm alen in Brazilië). D aaren
tegen lardeerde N ieland zijn Sonatine uit on
geveer 1928 m et Ravelachtige reminiscenties.
Als begeleidingsinstrum ent nam de harp een
voornam e plaats in, m et nam e in de zesdelige
Suite Pan voor panfluit en harp, die de Hilversumse violist Nico Brandon voor Fred Mann,

zijn collega-fluitist in het Radio kam erorkest,
in 1984 schreef. De flageolettenen van de
panfluit die de m etam orfose van Syrinx tot
riet (fluit) symboliseren waren adem bene
m end. H arpiste Judith Jam in schitterde met
nam e in de Duo piccolo (fluit/harp,1995) van
Jo ep Straesser (1934, dus tot de jo n g e re gene
ratie b eh o re n d ), een aanwinst voor de flu it/
harp-literatuur. De uitvoerenden op het con
cert waren verder: H endrik Ja n Brethouwer,
hobo; Francien Post, dwarsfluit; en H anneke
Plom p, piano.
Met deze concerten Gooise com ponisten
draagt Tussen Vecht & Eem bij aan haar doel
stelling van b eh o u d van cultuur-historische
waarden. M aar Vestdijk zei het al: 'De muziek
kom t ach teraan ’. Jam m er! Gelukkig is het
concert op cd vastgelegd d o o r de Cor de
G root Stichting en te bestellen via Postbus 78,
1400 AB te Bussum van de stichting. De kos
ten zijn 10 euro (+ porti).

,
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Erfgoed van erfgooiers, m eer dan een
Goois belang?
rM Jmpen
Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Stad
en Lande Stichting werd in het Stadhuis van Naar
den op 1 november 2002 de hieronder volgende le
zing gehouden.
O p 1 novem ber 1977 verscheen voor notaris
Van d er Plas de Huizense burgem eester Freek
Fontein m et de som van ƒ100, zijnde h et start
kapitaal dat de Vereniging Stad en Lande van
Gooiland uit haar verm ogen had afgezonderd
ten behoeve van een op te richten stichting.
De doelstellingen van de nieuwe stichting wer
den in de Statuten vastgelegd: h et beh eer en
bewaren van de roerende goederen (archief
stukken, wat m eubilair en archeologisch bezit)
van de gem elde vereniging na haar liquidatie.
Maar ook, en nu citeer ik letterlijk de Statuten:
‘het levendig houden van de geest van Stad en
Lande van Gooiland, ook na de beëindiging van
haar liquidatie, zo dikwijls naar het oordeel van
het Bestuur der Stichting de wenselijkheid daar
toe zal blijken.’
In de uitnodiging wordt aan deze bepaling ge
refereerd. H et zij m aar direct gezegd, dit is wel
een heel opm erkelijke doelstelling. Wat een
moeilijke, bovenm enselijke taak heeft h et be
stuur zichzelf hierm ee opgelegd. H et m oet
steeds peilen w anneer h et wenselijk is de geest
van Stad en Lande op te rakelen.
We hebben de neiging wat prikkelende vra
gen te stellen. Zoals: wat verstaat h et jub ileren 
de bestuur n u precies o n d er de geest van Stad
en Lande? H ebben we niet te m aken m et een
cryptische form ulering, waarm ee je, om h et op
zijn zachtst uit te drukken, alle kanten uitkunt
en waarop je nooit greep krijgt? Viert h et Be
stuur van de Stichting haar 25jarig bestaan
om dat zij h et wenselijk acht die geest thans op
te roepen? Ben ik ingehuurd voor deze sean
ce? Ik weet h et niet; ik ben geen m edium ,
geen Gooier, laat staan afstammeling van erf
gooiers, heb ook geen boerenachtergrond, al
kom ik dan uit Zuid-Beveland, een overwe
204

gend agrarisch schiereiland in de provincie
Zeeland. H et enige d at ik u kan vertellen is dat
ik om verschillende redenen geïnteresseerd
ben in h et historische verschijnsel erfgooiers,
m aar dat had u natuurlijk allang begrepen.
Misschien handelen we daarom h et meest in
de geest van de geest van Stad en L ande door
u iets van mijn belangstelling te vertellen, in
de hoop dat u haar kunt delen. U h eb t er wel
begrip voor, dat ik niet de hele geschiedenis
van de organisatie de revue laat passeren,
m aar m e beperk tot, naar mijn m ening, een
van de allerbelangrijkste aspecten. Aanslui
tend zou ik graag nog enkele opm erkingen
willen m aken over het archief van Stad en Lan
de, h et specifieke erfgoed d at de gem eenten,
archieven, m usea en alle andere belangheb
benden tezamen met deze Stichting eigenlijk
zouden m oeten bewaren en bewaken.
H et zal zo langzam erhand wel algem een be
kend zijn dat organisaties als de Gooise marke
- de voorloper van de latere erfgooiers-organisaties - ooit in een ver verleden ontstaan zijn;
we weten niet hoe oud ze zijn, m aar hun ont
staan wordt meestal op h et einde van de late
twaalfde en vooral in de dertiende eeuw ge
plaatst en zelfs dat wordt d o o r enkelen aange
vochten: in sommige visies zijn m arken veel en
veel ouder en klim men zij op tot Frankische en
zelfs tot Germaanse tijden... Ik laat deze pro
blem atiek voor wat zij is, om dat we in een ge
leerdendebat zouden verzanden en de Gooise
m arke hierbij geheel uit h et oog zouden verlie
zen. We volstaan m et te zeggen dat regionale
en lokale rechten op de grond van doorslagge
vend belang zijn geweest voor h et ontstaan, de
vorming en de ontwikkeling van zulke marken.
M arken, m arkgenootschappen, o n tsto n d en
overal in middeleeuws Europa, de Gooise mar
ke is als zodanig geen uniek verschijnsel. Als
doorslaggevende factor voor het ontstaan van
m arken wordt altijd gewezen op de grote toe
nam e van de bevolking in de twaalfde en der-
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tiende eeuw en de verm indering van woeste
gronden door de voortschrijdende ontginnin
gen. Die groei zou pas tot stilstand komen en
zelfs afnem en na het eerste kwart van de veer
tiende eeuw (onder m eer door de grote pest
epidemie) , m aar in de loop van de tweede helft
van de vijftiende eeuw weer doorgaan. Boeren
moesten voor het voeren van een lonend vee
teeltbedrijf beschikken over hooi- en weidelan
den, over bossen en heidevelden en over onge
cultiveerde gronden. Voor de akkerbouw wa
ren de engen o f enken h et gemeenschappelijk
gebruikte landbouwareaal. Een toenem ende
druk van koters en andere nieuwkomers op
deze door de boerengem eenschappen geza
menlijk gebruikte gronden bracht de bestaan
de en van oudsher geldende verhoudingen (de
hiervoor genoem de rechten) in gevaar en leid
de zelfs tot een ontwrichting van de agrarische
structuur. Samenwerking om nieuwkomers te
weren en de toegang tot h et gem eenschappe
lijk geëxploiteerde gebied te ontzeggen of in te
beperken was in de late dertiende en veertien
de eeuw - m aar ook nog eeuwen daarna - de
opzet van de marke-organisatie. Kortom: de be
hoefte om een ntarke te vormen verschilde ei
genlijk nauwelijks van die van andere beroeps
organisaties in de Middeleeuwen, zoals am
bachtsgilden of studentencorporaties. Altijd
was de bedoeling om de eigen positie en de
eigen privileges te handhaven en zo mogelijk
uit te breiden en concurrentie tegen te gaan.
Ja, ook de stad is een soortgelijke organisatie,
in dit geval van inwoners van een nederzetting
om zich tegenover het platteland te profileren
en te handhaven.

Zijn dus de bevolkingsdruk op h et platte
land en de verkleining van de niet in cultuur
gebrachte gronden wel te zien als aanleidin
gen tot markevorm ing, natuurlijk speelt op de
ach te rg ro n d een g ro ter en ingew ikkelder
com plex van factoren een rol. Centraal staat
daarbij de vraag wie n u eigenlijk rechten op de
grond mag uitoefenen en bestendigen.' Wa
ren dit de boeren als gebruikers, óf de kleine
en grote lokale h eren die dikwijls als geld
schieters optraden bij de nieuwe ontginnin
gen en hun positie als beheerders van de gro
te, uit de laat-Karolingische tijd daterende do
m einen hadden kunnen uitbouwen? O f waren
het misschien toch ook nog de g ro n d h eren uit
de vroeg-middeleeuwse periode, de koning en
grote geestelijke instellingen, in ons geval het
stift Elten? Deze laatsten h adden ooit een ge
neraal eigendom srecht uitgeoefend, dat overi
gens niet omschreven was en zowel gold voor
het in cultuur gebrachte areaal als voor de
woeste gronden. De verzwakking van het cen
trale gezag in de loop van de negende eeuw
leidde evenwel ook tot verzwakking en uithol
ling van die notie van eigendom . In de in toe
nem ende m ate gefragm entariseerde en op
zichzelf teruggew orpen samenleving bleven
niettem in de gebruiksrechten in stand: hoe
langer ze w erden uitgeoefend hoe sterker ze
werden. Ze gingen deel uitm aken van h et ge
w oonterecht en daarm ee waren ze voor de
m iddeleeuw er geworden tot een onaantast
baar, want door de ouderdom gesanctioneerd
recht. De notie van eigendom verdween ach
ter de horizon. De door de boeren aan de
grondheer af te dragen tijns die in feite een er-
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Kerk in Elten. (Collectie:
Huizer Museum Het Schou
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kenning was van hun status als afhankelijken
van deze heer was door de onveranderlijkheid
ervan verworden tot een onnozel bedrag,
waarvan de herkomst dikwijls nauwelijks nog
begrepen werd - als-ie nog werd opgebracht.
De gebruikers, de boeren en ook de lokale he
ren, herkenden die abstracte conceptie eigen
dom niet meer. Over eigendom werd dus niet
meer gesproken, laat staan gedacht.
Maar die toestand bleef niet voortduren. Het
centrale gezag kwam in de loop van de dertien
de eeuw opnieuw opzetten, nu niet meer in de
autoriteit van de koning of Elten, maar in die
van zijn opvolger in de regio, de landsheer (in
ons geval de graaf van Holland, met niet zo ver
uit de buurt de bisschop van Utrecht als we
reldlijk heer van het Sticht). Deze zag met lede
ogen hoe gilden, marken en ook de oudste en
eerste stedelijke nederzettingen ongehinderd
gebruik maakten van hun in de praktijk ver
worven rechten. Hij greep naar een koevoet
om speciaal die zelfstandig opererende en vrij
autonome markegenootschappen los te wrik
ken en niet alleen zijn landsheerlijke autoriteit,
maar ook zijn eigendomsrecht erkend te krij
gen. Want hij meende op grond van zijn soeve
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reine rechten hierop aanspraak te kunnen ma
ken. Uiteraard lagen hieraan financiële motie
ven ten grondslag, maar dat niet alleen. Die
koevoet was het juridisch instrumentarium van
het recentelijk, in de vroege twaalfde eeuw her
ontdekte Romeinse recht, gecombineerd met
de oude eigendomsaanspraken van de koning,
van wie zij zich zoals gezegd de rechtmatige op
volgers wisten.
De spanning die hierdoor ontstond tussen
de nieuwe aanspraken van de landsheren op
de eigendom van de gronden en de gebruiks
rechten van de boeren - in het geval van de
Gooise marke - is een van de meest interessan
te aspecten van het verschijnsel en juist op dit
punt hebben we te maken met een zeer bij
zondere ontwikkeling in het Gooi, die, het zij
nogmaals gezegd, waarschijnlijk niet uniek is
voor West-Europa, maar naar mijn mening wel
heel typerend en door de lange duur ervan
exemplarisch is. De landsheer - de graaf van
Holland, later de hertog van Bourgondië, de
Spaanse koning en na de Opstand de Staten
van Holland - beschouwde de Gooise gronden
als zijn eigendom. Hij had in 1280 de moeras
sen, weiden, venen, bossen, heiden, wateren,
jachtgebieden en wildernissen van het Gooi
gepacht van Elten. Deze voorstelling van zaken
was wel begrijpelijk vanuit zijn standpunt,
maar eigenlijk pure usurpatie, want Elten had
in 1280 alleen de publieke rechtsmacht over
gedragen aan graaf Floris V, niet de grondei
gendom. Een en ander werd door O. Moor
man van Kappen bij de opheffingsvergadering
van de Vereniging op 28 april 1979 al gesteld.2
D.Th. Enklaar geeft in het eerste deel van de
Geschiedenis van Gooiland het treffende voor
beeld van Naarder poorters die zich in de vijf
tiende eeuw nog steeds Sint Vitus-mannen van
Elten noemen. Anton Kos wijdde nog in 1998
in ons onvolprezen tijdschrift TVE een artikel
aan deze problematiek.3 Overheidsgezag en
grondheerlijkheid waren zelfs toen blijkbaar
nog te scheiden zaken. Interessant is dus, dat
in het begin van de vijftiende eeuw de Gooiers
de band met Elten nog kenden. De markegenoten hadden niets uitstaande met de grafelij
ke (Hollandse) aanspraken; zij waren zelfs, uit
gaande van hun gebruiksrechten, de gronden
als hun collectieve eigendom gaan beschou
wen, ja door zich Sint-Vitusmannen te noemen
erkenden zij theoretisch nog steeds de eigen-
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domsrechten van Eken. Zoals gezegd stelden
die waarschijnlijk niet veel meer voor.4Ik hoop
dat n intussen inziet dat in de rechtsgeschiede
nis ontwikkelde begrippen als een eigen, vrije
of grondheerlijke dan wel landsheerlijke mar
kt' (eenvoudig gezegd: in de eerste wordt de
collectieve eigendom van de gebruikers er
kend en in de tweede de eigendom van de
grondheer of landsheer) gewoonweg in de
praktijk niet zonder meer opgaan. Omdat de
rechtshistorici in de schriftelijke bronnen zo
veel uitzonderingen op deze tweedeling aan
troffen hebben zij zelfs nog een derde catego
rie ingevoerd, de zogenaamde mengvormen.
Men vindt dan eigenaren en gebruikers-nieteigenaren door elkaar in de organisatie. J.Ph.
De Monté ver Loren, auteur van een hand
boek dat al meer dan vijftig jaar dienst doet in
het rechtshistorisch onderwijs (uiteraard met
bewerkingen) verzucht dan ook:
'Kortom , een eenvorm ig beeld van de m iddel
eeuwse b uurschappen (hier bedoeld in de zin van
m ark eg en o o tsch ap p en ) en de m iddeleeuw se
buurschapsverhouding is niet te geven en m en
d ient zich voor generalisering te h o e d en . ’ 5

Toch ligt de zaak eenvoudiger dan men denkt.
De graaf van Holland beschouwde de Gooise
mark als een landsheerlijke, de boeren als een
vrije organisatie. Aan het voorbeeld van de
Gooise marke valt af te lezen dat die twee tegen
gestelde visies voortdurend tot spanningen en
conflicten leidden. Uiteraard. Want erkenning
van het landsheerlijke karakter van hun marke
betekende dat de Gooiers het eigendomsrecht
van deze heer erkenden en dus voor het ge
bruik van de gronden betalen moesten. We
kunnen het dan ook helaas niet eens zijn met
A.C.J. de Vrankrijker die in het voetspoor van
Enklaar meent dat de Gooise marke vanaf het
begin geen vrije, maar een aan de landsheer, de
graaf van Holland, gebonden marke was. Inte
ressant is de bron waarop hij zijn constatering
stoelt. Uit een oorkonde van 30 december 1326
van graaf Willem III van Holland blijkt dat de
Gooiers alleen mogen vergaderen als de grafe
lijke baljuw of schout de hoorn blaast. Maar de
Gooiers bleken een eigen bestuurtje te hebben
dat zelfs een vergadering van de Gooise leden
bijeen kon roepen, om over de gemeenschap
pelijke gronden te beraadslagen. Wie wegbleef
zou beboet worden:

‘wat de graaf stak, was niet dat m en vergaderde,
m aar dat m en op eigen gezag bijeenkwam .’

Ook uit enkele andere veertiende-eeuwse voor
beelden blijkt dat de Gooiers hun gang gingen
en dat de graaf zijn uiterste best deed om zijn
vingers ertussen te krijgen. De Vrankrijker
spreekt van eigengereid optreden van de Gooi
ers als zij in 1380 stukken land verdelen en ver
kopen aan Naarden met Bussum om de bouw
van de kerk te Naarden te financieren. ‘Deze
houding’ - zegt De Vrankrijker - ‘is te verklaren
uit de omstandigheden, maar past ook voortref1
felijk in het gedragspatroon dat zij in alle eeu
wen vertonen. Zij waren kennelijk alweer bezig
de aanvankelijk gestelde regels te overtreden.’6
Vindt u het niet opmerkelijk dat hier de
Gooiers worden voorgesteld als lastige man
nen die er nota bene in alle eeuwen alleen
maar op uit zijn de regels te overtreden? Ja,
ook de graven namen het niet zo nauw, maar
de Gooiers vertonen toch wel een erg onaan
gepast gedragspatroon. Ik geloof er niets van.
Natuurlijk zijn de Gooiers met een zekere re
gelmaat lastig geweest, hetgeen bijvoorbeeld
blijkt uit het feit dat ze niet in staat waren on
derlinge geschillen in eigen kring, zoals met
de stad Naarden, op te lossen. Uit arren moe
de moesten zij wel de hulp van de graaf als ar
biter inroepen. Zo in 1403. Dat zou voor de
landsheer de kans geweest zijn om meer greep
op hel gebied te krijgen. De Gooiers begrepen
natuurlijk drommels goed dat ze met de graaf
een gevaarlijk paard van Troje in huis haalden
dat mogelijk niet zou rusten voordat zijn eigendomsaanspraken door hen erkend waren.
Maar ze konden niet anders. De onderlinge
tweedracht was te groot en de kwestie had juri
dische implicaties. Zie de eerste schaarbrief uit
1404, waarin de Gooiers en de stad Naarden
tot afspraken kwamen. Voor die schaarbrief zal
aan de graaf, in dit geval hertog Albrecht, be
taald zijn. Natuurlijk, want zijn kanselarij had
het stuk geredigeerd en uitgevaardigd. Ner
gens wordt in dit stuk over de eigendomsrech
ten van de graaf gesproken. Ja, zelfs in de gra
felijke bevestiging van de eerste schaarbrief
van 1404 wordt daaruit letterlijk de zin overge
nomen waarin gesproken wordt over de meen
te (de gemene gronden) ‘die sij te gader leg
gende hebben in onsen lande van Goeylant’
en niet wij, dat wil zeggen, de graaf. De Vrank
rijker heeft dit natuurlijk ook gesignaleerd.
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maar, om dat hij blijft bij zijn opvatting dat er
sprake is van een landsheerlijke marke, m oet
hier volgens hem sprake zijn van onoplettend
heid van de kant van de grafelijke kanselarij
en, opnieuw, van aanm atiging en usurpatie
van grafelijke eigendom srechten d o o r de
Gooiers. Zag De Vrankrijker, die toch zo be
trokken was op de geschiedenis van de regio,
diep in zijn h art de Gooiers niet zitten o f re
ageerde hij, nota bene een principiële socialist,
onbewust vanuit een regentenm entaliteit? Ik
weet het niet, ik heb hem niet gekend. Toch
denk ik opnieuw dat het veel eenvoudiger ligt:
de graaf slaagde er nog niet in zijn aanspraken
te verzilveren. In 1408 trachtte zijn opvolger
die aanspraken stevig vast te leggen. Ieder die
voor h et eerst de gem ene gronden wilde ge
bruiken m oest aan hem een bepaalde som be
talen tot verkrijging van h et schaarrecht, de zo
genaam de landwinninge. De Vrankrijker gaat
er voetstoots vanuit d at de Gooiers die belas
ting betaalden. We hebben daarvoor geen en
kele aanwijzing.7 We weten volgens M oorm an
van K appen zelfs niet precies wat we o nder
landwinninge m oeten verstaan. We m ogen er
integendeel vanuit gaan dat de graaf zo’n ver
o rdening uitvaardigde om dat er niet betaald
werd en in zijn visie vond dat hij recht op deze
belasting had. In iedere volgende schaarbrief
werd overigens nadrukkelijk vastgelegd dat de
graaf eenderde van de boeten zou krijgen; dit
im pliceerde echter niet de erkenning van zijn
eigendom srecht, m aar van zijn recht als soeve
rein. Zo bleef de zaak van de feitelijke eigen
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dom dus hangen. Voor de boeren was zij niet
interessant (ze genoten immers ongestoord
het gebruik van de gronden). De partijen kwa
m en scherp tegenover elkaar te staan toen
hertog Karei de Stoute, die zich van zijn soeve
reine rechten zeer bewust was, in 1470 alle
rechten op weiden, bossen en heiden opeiste.
De Gooiers gingen in beroep bij het Parle
ment, vanal 1477 de G rote Raad van M eche
len, de centrale beroepshof voor alle N eder
landse gewesten.8 Dit landsheerlijke h o f beslis
te in 1474 ten voordele van de hertog. Daarom
beschouwt M oorm an van Kappen de Gooise
m arke in ieder geval vanaf 1474 als een lands
heerlijke marke, om dat toen de eigendom van
de landsheer erkend werd, al betekende dit te
vens dat de gebruiksrechten van de Gooiers
onaangetast bleven.5 Ilij acht het niet uitgeslo
ten dat de Gooise m arke daarvóór wel degelijk
een vrije m arke was geweest. H et arrest van
M echelen was ‘een uiterm ate onhistorische,
imm ers van een Rom einsrechtelijke zaken
rechtelijke begripsvorm ing d o ordrenkte uit
spraak’ aldus deze rechtshistoricus.10 De Gooi
ers konden voor h et h o f imm ers niet schrifte
lijk bewijzen dat de abdis van Elten ooit aan
hen h et vrije gebruiksrecht van de gronden ge
schonken had. Ze bezaten h et wel, ‘al dusent
ja e re n tot desen dage toe rustelic’, zo zeiden
zij. En daar was ook niet veel tegen in te b ren
gen. H et is dus de vraag of de Gooiers zich veel
gelegen hebben laten liggen aan de uitspraak
van M echelen, waarin de eigendom aan de
graaf werd toegewezen. H un gebruiksrechten

TVE 20e jrg. 2002

waren imm ers door het Parlem ent wél erkend.
Van Erk m erkt in zijn dissertatie De eifgooierskwestie uit 1927 zelfs op, dat als de bestuurders
van N aarden en de dorpen van het Gooi opt
raden in markezaken, er in de stukken nooit
m elding wordt gem aakt van enige schout. Hij
leidt eruit af dat zij dan niet als stads- of dorps
besturen, m aar als m arkebestuur o ptraden.11
Er valt mijns inziens ook uit af te leiden dat zij
hun zaken heel gewoon zonder landsheerlijke
bestuurder afhandelden en dus in de praktijk
de landsheerlijke claim negeerden. Ook is er
niets bekend van andere belastingen, door de
graaf aan de Gooiers opgelegd ter erkenning
van zijn eigendom srecht. Juridisch moge de
Gooise m arke dan vanaf 1474 als een lands
heerlijke o f grondheerlijke m arke door het le
ven zijn gegaan, de Gooiers h adden er lak aan
en in de praktijk bleef alles bij h et oude. In
het licht van deze voorstelling van zaken
w ordt nu waarschijnlijk ook duidelijk waarom
in 1625 en volgende ja re n zoveel heibel ont
stond over de d o o r de Staten van H olland ver
leende concessie aan A m sterdam se patriciërs
om 500 ha grond aan de westzijde van het
Gooi te egaliseren en te ontginnen. O ndanks
een vergoeding voor het vervallen gebruiks
rech t kwamen de Gooiers in opstand tegen de
aantasting van hun rechten. Ze h adden im
m ers geen toestem m ing gegeven! De vraag
wie nu eigenaar van de grond was, kwam niet
aan de orde. De Gooiers, 'koppig als zij waren
naar Gooise a a rd ’ - opnieuw De Vrankrijker12
- han d eld en alsof ze het recht aan hun zijde
hadden. In 1634 hadden ze het zover voor el
kaar dat de Staten van H olland, m iddels de
D om einen, nooit m eer zonder toestem m ing
van Stad en Lande stukken grond van enige
omvang zouden uitgeven. Deze lijn werd later
voortgezet. O p 23 ja n u ari 1811 kwamen de
erfgooiers in de G rote Kerk te N aarden bijeen
om over de ontginning van woeste grond, afgekondigd in de wet van 16 april 1809, te
stem m en. Zij waren tegen een verdeling. De
rijksoverheid kreeg wel haar zin in 1836 en
1843. H et kwam tot de bekende deling waarbij
1735 ha voornam elijk bos en hei aan de Staat
en h et grootste deel van de gem ene gronden,
3678 ha, in volle eigendom aan de Gooiers
kwam. De organisatie had dus nu duidelijk
een veer gelaten. Maar het belangrijkste was
misschien wel, dat haar visie óók overeind was

gebleven en ten slotte d o o r die overheid was
erkend.
Ik zie als doorlopende lijn in de ontwikkeling
van de Gooise m arke en haar opvolgster de Ver
eniging Stad en Lande dus niet zozeer h et verhaal
van continu verzet van koppige boeren tegen
een overheid die h et algem een belang dient en
juridische helderheid wil scheppen, m aar veel
m eer de respect afdwingende geschiedenis van
m ensen die hun van oudsher overgeleverde
rechten cöute-que-cóute staande h ouden en erin
slagen om zich eeuwenlang tegenover een uit
dijende en usurperende overheid te handha
ven. De Gooiers waren geen stelletje anarchis
ten of rampokkers, ze kwamen in feite op voor
hu n materiële en imm ateriële bestaansrecht.
In de overeenkom st bij de overdracht van het
archief van de Stad en Lande Stichting, op 10
septem ber 1993 gesloten m et de gem eente
N aarden, staat expliciet dat de eigendom van
het archief aan de Stichting blijft. De inventa
risatie en restauratie van h et archief of van de
belangrijkste delen van h et archief (het oudste
archief, zo’n 30%) blijft echter voor h aar reke
ning. O verdracht van de eigendom aan een re
gionale archiefbewaarplaats kan alleen ge
schieden indien h et archief beantw oordt aan
de daarvoor geldende norm en. H ier zit hem
nu juist de kneep. Want de Stichting kan niet
geheel op eigen kracht de inventarisatie en
restauratie bekostigen en zal daarvoor dus
eenm alig m oeten aankloppen bij de Gooise
gem eenten, h et Gooisch N atuurreservaat en
h et H oogheem raadschap Amstel, Gooi en
Vecht (opvolger van het waterschap De Hilversurnse M eent). Die zien de bui al hangen en
kijken of liever de andere kant op of trachten
op m eer o f m inder fatsoenlijke wijze o n d er die
verantwoordelijkheid uit te komen. De harde
feiten laten ons evenwel geen keus. Stad en
Lande was en is een zaak van alle Gooise ge
m eenten, van het Gooisch N atuurreservaat en
het H oogheem raadschap. In h et archief van
Stad en Lande zijn d o o r de gem eenten op ver
zoek van de Vereniging in 1914 stukken gede
pon eerd uit de zestiende tot negentiende
eeuw: Laren, Naarden, H uizen en waarschijn
lijk ook Blaricum hebben aan dit verzoek vol
daan. De band tussen Stad en Lande en het
Gooisch N atuurreservaat behoeft h ier niet
nog eens uitgelegd te worden. H et noem en
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van één jaartal - 1933 - is voldoende. Het ar
chief van Stad en Lande is Goois erfgoed van
al deze instellingen.
Ik heb een visioen van een plek ergens in dit
gebied, waar de studie van de regio, gekoppeld
aan de erfgooiers-organisatie, haar ontstaan,
vorming en ontwikkeling, en het onderzoek
naar de individuele leden en niet-leden, de
Gooiers, kan worden bestudeerd. Een plek
waarop instellingen en particulieren kunnen
terugvallen als zij op zoek zijn naar de wortels
van hun bestaan en zich rekenschap willen ge
ven van hun handelen in onze en in de toeko
mende tijd. Tot de instelling van zo’n plek zou
door de jubilerende Stichting het initiatief ge
nomen kunnen worden; de know-how is ruim
schoots aanwezig, de streekarchieven, histori
sche kringen en musea, stichtingen als Tussen
Vecht en Eem, Omgevingseducatie, Coördina
tie NME Gooi- en Vechtstreek, verenigingen als
Werkgroep Vestingstad Naarden, Curtevenne,
Vrienden van het Gooi, de afdeling Gooi- en
Eemland van de Nederlandse Genealogische
Vereniging, enzovoorts, kunnen het draagvlak
vormen van dit, ja laat ik het hoge woord nu
maar uitspreken, regionaal studiecentrum voor
natuur en cultuur. Want het zal duidelijk zijn
dat juist hier in het Gooi die twee niet geschei
den kunnen en mogen worden. Intussen mag
mijns inziens de Stad en Lande Stichting als
eerste beheerder van dit typische erfgoed wel
wat meer aan de weg timmeren. Het onder
houden van de erfgooiersroute en de uitrei
king van de Luden-penning zijn mooie zaken,
maar het is niet genoeg. Zij zou stipendia kun
nen verlenen aan jonge onderzoekers, en pu
blicaties financieren, lesmateriaal voor Gooise
scholen kunnen ontwikkelen in samenwerking
met Omgevingseducatie, in het tijdschrift TVE
een vaste rubriek kunnen verzorgen, en een
eigen website openen. Ik vond op het internet
al een Vereniging Stad en Lande... Helaas, het was
die van Schouwen-Duiveland. De Gooiers van
Stad en Lande, zowel de scharenden als de
niet-scharenden hebben tijdens het liquidatieproces steeds geroepen: ‘wij willen beuren’. En
ze hebben gebeurd, vanaf kerstmis 1973 tot
1977.13 Zou nu het ogenblik gekomen zijn om
van iedere Gooier een klein bedrag te vragen
voor de instandhouding van dit erfgoed en de
oprichting van een studiecentrum?
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Ik begon mijn verhaal met de geest van Stad
en Lande. Voor mijn geestesoog zie ik die
geest nu goedkeurend knikken. Hij buigt zich
voorover en fluistert mij zacht in het oor: je
weet het nooit, geesten waaien met alle win
den mee, maar misschien kom ik in zo’n stu
diecentrum tot rust!’ Daarmee zou het bestuur
van deze Stichting het mooiste veijaardagscadeautje krijgen dat ze zich maar kon wensen.
N o te n
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6
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de Moor, Leigh Shaw-Taylor en Paul Warde, eds., The
Management of Common Land in the North West Europe, ca.
1500-1850, Turnhout 2002. Voorts: Anton Kos, ‘De goe
de luden van Gooiland. Over de oorsprong van een
marke’, in: Madoc 13 (1999), pp. 88-99.
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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. Giro rekeningnumm er 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) - Huizerstraatweg 37, 1411 GL Naarden - 035-6944091
mr. H. Lustig (secretaris) - Karei Doormanlaan 65, 1271 CB Huizen - 035-5267945
F.H. Bos (penningmeester) - Stargardlaan 10, 1404 BD Bussum - 035-6941382
dr. J.D.C. Branger - ’s-Gravelandseweg 86/62, 1217 EW Hilversum - 035-6310288
T. 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 Historische 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 Historische kring Loosdrecht I Historische kring Muiden I Stichting “Comité
O ud 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, Bus
sum en Huizen te Naarden I Stadsarchief Weesp I Vereniging Curtevenne, ’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) - Huizerweg 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
VJESCHIEDENIS VAN
H o lla nd

Geschiedenis uan Holland. Deel II: 15 72 tot 179 5. Onder redactie van Thimo de
Nijs en Eelco Beukers, 528 blz., gebonden, geïllustreerd (deels in kleur),
ISBN 90-6550-683-7, €29,-. De delen (drie delen in vier banden) zijn ook
als set te bestellen: i s b n 90-6550-700-0, €90,~
Voor de geschiedenis van het gewest Holland was de zeventiende eeuw
een cruciaal tijdvak. Zowel binnen als buiten de Republiek was Holland als
een politieke, economische en culturele factor van belang. Van allerlei ‘ty
pisch Hollandse’ zaken wordt gedacht dat ze uit de Gouden Eeuw stam
men. Deze opvatting wordt hier kritisch tegen het licht gehouden.

Hollanders uit en thuis. Archeologie, geschiedenis en bouiuhistoriegedurende de voc-tijd in de Oost, de West en thuis.
Cultuurhistorie uan de Nederlandse expansie. Redactie M.H. Bartels, E.H.P. Cordfunke en H. Sarfatij,
(s c h i - r e e k s 2), 190 blz., ingenaaid, geïllustreerd, i s b n 90-6550-702-7, €19,Tijdens de voc-tijd pronkten de Nederlanders graag met hun prestaties en producten van overzee.
Daar, aan de andere kant van de wereld, probeerden zij zich ook een thuis te maken. Deze bundel laat
zien hoe de Nederlanders zichzelf presenteerden en hoe er tegen hen aangekeken werd.
EmilieM.L. van der Maas, HollandsABC. Historisch ABC uan veertig plaatsen in
Noord- en Zuid-Holland, samengesteld uit de Atlas uan Stolk. 48 blz., ingenaaid,
geïllustreerd (in kleur), i s b n 90-6550-728-0, € 5 ,Dit kleurrijke boeltje is een speelse aanvulling op de Geschiedenis uan Holland
en fungeert als catalogus bij de tentoonstelling ‘Hollands ABC’ (Atlas van
Stolk, 1-11-02 t/m 26-1-03). Elke afbeelding is voorzien van een korte toe
lichting. Hollands ABC toont zowel historische gebeurtenissen als het ty
pisch ‘Hollandse’.
Maartje Janse, De geest uan Jan Salie. Nederland in verval? ( w 17), 95 blz., ingenaaid, geïllustreerd (deels
in kleur), i s b n 90-6550-458-3, €9,30
Maartje Janse schetst de geschiedenis van het denken over verval en herstel van Nederland vanaf de
achttiende eeuw. De angst voor verval zette aan tot handelen: op allerlei manieren probeerden be
schaafde burgers het herstel van het land te bevorderen. Zo werd ‘de geest van Jan Salie’ bestreden.

Dé Beeldenstorm

Herman Kaptein, De Beeldenstorm, (w 18), 96 blz., ingenaaid, geïllustreerd
(deels in kleur), i s b n 90-6550-459-1, €9,30
De Beeldenstorm was het begin van de Nederlandse Opstand tegen Fi
lips 11. Kaptein beschrijft het geweld tegen de ‘Roomsche afgoderij’ en
Iaat zien hoe een kleine minderheid van calvinisten de Spanjaarden ver
dreef en van de Noordelijke Nederlanden een calvinistische republiek
maakte.

Postbus 1741, 1200 BS Hilversum | I_arensewegi23,1221 c l Hilversum | T 035-6859856 | F 035-6836557 |
info(a)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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FLAVA
art gallery

J
“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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