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

H et Goois M useum aan de Kerkbrink is gesloten. Wij beseffen d at u h et m useum even zult
m oeten missen, m aar h et wordt er alleen m aar b eter op! Aan de achterzijde van h et O ude
Raadhuis w ordt een vleugel bijgebouwd naar ontw erp van architect Hans Ruijssenaars van
de A rchitectengroep BV. H et oude raadhuis, waarin h et Goois Museum nu is gevestigd,
w ordt ook verbouwd, zodat oud- en nieuwbouw een geheel zullen vorm en. In dit vernieuw
de gebouw gaat h et Goois M useum samen m et h et D udok C entrum , h et Hilversumse architectuurcentrum . De werktitel van dit nieuwe m useum is ‘M useum H ilversum ’. De bouw
zal spoedig beginnen. N aar verw achting zal h et nieuwe instituut m edio 2004 de d euren
openen. M aar voor die tijd m oet er nog veel gedaan worden!
H et bestuur van de Stichting tot bevordering van de belangen van h et Goois M useum on
d ersteunt deze nieuwbouw, om zo te kom en to t een om vangrijker organisatie m et een bre
dere uitstraling en m eer bezoekers. O m de nieuwe instelling optim aal te k u n n en starten, is
nog veel extra geld nodig, o n d er andere voor de inrichting. H et bestuur van de Stichting
heeft initiatief genom en om gelden bijeen te brengen om hierm ee een aantrekkelijke pre
sentatie over historie, cultuur en architectuur te ku n n en realiseren in h et nieuwe m useum.

Steunt u ook het nieuwe museum?
Uw speciale gift kunt u overm aken op h et bankrekeningnum m er 5501162547 ter nam e van
de penningm eester van de St. bev.bel.Goois M useum te Hilversum.
Deze schenking is onbelast.
U ku n t h et m useum ook gedenken in uw testam ent d o o r h et legateren van een bepaald be
drag. De Stichüng is erkend als instelling van algem een n u t en betaalt daard o o r m inder of
zelfs in h et geheel geen successierecht.
Voor n adere inform atie over h et regelen van legaten, erfenissen en (lijfrente) schenkingen
k unt u terecht bij h et Goois Museum. C ontactpersoon hiervoor is dhr. Ed van Mensch.
Iedereen die op een o f andere wijze bijdraagt aan h et realiseren van h et nieuwe m useum
zal regelm atig inform atie ontvangen over de voortgang van de uitbreiding en over de za
ken die m et uw bijdrage zijn gerealiseerd.
Correspondentieadres van de Stichting: Kerkbrink 6, 1211 BX Hilversum
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U itgegeven d o o r de S tichting Tussen V echt en Eem

R ed actio n eel

In h o u d

De redactie van Tussen Vecht en Eem is onlangs
gewijzigd. Ingeborg Laarakkers verliet na
ruim twee ja a r de redactie. Zowel h et b estu u r
als de redactie van Tussen Vecht en Eem danken
h aar hartelijk voor h aar inspan n in g en voor
h e t tijdschrift. U iteraard zullen wij een be
roep op h aa r do en als h e t gaat om kopij,
w ant als au teu r kan ze n og ja re n m ee. De ta
ken van de ein d re d ac teu r zijn verdeeld over
d e redactie. Eva Schild blijft redactiesecreta
ris. D erhalve v era n d ert e r voor potentiële
auteurs, recen sen ten en nieuws inbrengenden niets.

J.V.M. Out
Het oudste Nederlandse R.K. Blindeninstituut
te Laren en Eemnes 1842-1851
115

H et derde num m er van deze jaarg an g op en t
m et een artikel over h et oudste blindeninsti
tu u t in N ederland, ooit gevestigd in Laren en
Eemnes. Ja n O ut gaat uitvoerig in op de korte
geschiedenis van deze instelling. Vervolgens is
er een interview m et de nieuwbakken voorzit
ter van de V ereniging V rienden van h et Gooi,
M aud Arkesteijn. Zij werd onderw orpen aan
een verhoor door Piet Leupen. Dan is e r een
artikel dat we niet m eer in het boerderijen
num m er konden plaatsen: Ed van Mensch
b ren gt een bijzondere groep boerderijen in
Hilversum in kaart. H enk Michielse gaat in op
de lokale geschiedenis en haar beoefenaars
als Mak en historische kringen. De vaste ru
brieken treft u aan als gebruikelijk. Dit num 
m er eindigt m et een In M em oriam Fred Bos;
h et overlijden van onze penningm eester bete
kent een groot verlies.
N am ens de redactie,
A nton Kos
Titelpagina: Plan van vesting Muiden (afb. uit De
Stelling van Amsterdam, zie: Boekbesprekingen, blz.
138).
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H e t oudste N ed erlan d se R.K. B lin d en 
in stitu u t te L aren en E em nes 1842-1851
Jan Out
In 1808 begon men in een huiskamer in Amsterdam
voor het eerst met onderwijs aan blinde kinderen, ’s
Avonds van zes tot halfnegen kregen drie blinden les
in de vakken lezen, schrijven, rekenen en aardrijks
kunde. Enkele personen uit de kringen van de Vrij
metselarij bekostigden deze vorm van liefdadigheid.'
Schoolstad, een jubileumboek ter gelegenheid
van 100 ja a r vrijheid van onderwijs in Nederland,
meldt, dal in 1859 in Grave met de school voor blin
de jongens, St. Henricus, het allereerste katholieke
blindeninstituut voor jongens werd geopend.'1 In de,
publicatie H et blindenw ezen in en buiten Ne
derlan d (1904) staat het juister: in Grave zou oor
spronkelijk met een gesticht voor wezen en verlaten
jongens begonnen worden, maar door de opheffing
van het R.K. B lindeninstituut te Laren werd op het
laatste moment ook tot opname van blinde jongens
besloteni' In 1882 werd in Grave ook een instituut
voor blinde meisjes geopend.
Over het eerste katholieke Blindeninstituut voor
jongens en meisjes, dat in het midden van de 19e
eeuw in Laren en Eemnes gevestigd was, is weinig
gepubliceerd.' Onderzoek in de Archieven van de
Aartspriesters van de Hollandse Zending (in het
Utrechts Archief), de Gemeentearchieven van Laren,
Eemnes, Amersfoort en Amsterdam, het archief van
het Koninklijk Instituut Visio te H uizen en het ar
chief van het Instituut voor visueel gehandicapten
Henricus te Grave’ leverde veel nieuwe gegevens, zo
dat ik aan het korte bestaan van dit Instituut meer
bekendheid kan geven.

De oprichting van het Instituut
Christiaan Samuel Reinhold, jarenlang m u
ziekleraar aan h et Instituut voor Blinden in
Amsterdam, werd daar in 1842 wegens een ar
beidsconflict ontslagen. De 58-jarige Rein
hold, gehuwd en vader van vijf thuisw onende,
ongehuw de kinderen in de leeftijd van 20 tot
33 jaar, m oest op zoek naar een andere bron
van inkom sten. Hij ontving een tijdelijke uit
kering van h et Instituut en begon - na zijn

verhuizing naar L aren (NH) - m et onderwijs
aan een viertal katholieke blinden.6
De ond ern em en d e Reinhold had voor een
solide basis voor zijn werk gezorgd d o o r ka
tholieke geestelijken in en buiten de hoofd
stad voor zijn initiatief te interesseren. De tijd
was gunstig. Bij veel vooraanstaande geestelij
ken in noordelijk N ederland leefde de em an
cipatiegedachte: het katholicisme m oest zich
in alle facetten van het m aatschappelijk leven
m anifesteren. Er w erden kerken gebouwd, re
ligieuze o rd en en congregaties gesticht voor
ziekenzorg en onderwijs en in 1853 w erden
de N ederlandse bisdom m en hersteld. In dit
kader m oeten we ook h et streven plaatsen om
in N ederland een katholiek blindeninstituut
op te richten. In Maaseik in België, vlak over
de grens, bestond al een dergelijk instituut
voor meisjes.
R einhold had al eerd er plannen gem aakt
om een katholiek instituut te beginnen. Vol
gens zijn w aarnem ing o ndervonden katholie
ke kinderen in h et d o o r de Mafonnerie opge
richte A m sterdam se Instituut veel schade van
het feit d at er kinderen van alle gezindten
werden opgenom en.'
Via pastoor G.A. van d er Lugt, die gods
dienstonderricht gaf aan de katholieke blin
den in h et Instituut kwam R einhold in contact
m et de aartspriester van U trecht, G.A. Ver
m eulen. Die ging akkoord m et Reinholds
plannen en schreef hem , dat hij zich m et een
aantal blinde kinderen elders moest p roberen
te vestigen. Deze brief, zeer sum m ier geadres
seerd, kwam in h an d en van de Amsterdamse
m akelaar Reinhold, een ver familielid. Deze
gaf h et nieuws d o o r aan Het Handelsblad, die
het publiceerde. Dit bespoedigde de uitvoe
ring van de plannen.
A artspriester V erm eulen was feitelijk m ede
oprichter van het instituut te Laren. In een na
zijn dood in 1843 uitgesproken lijkrede, werd
zijn verdienste als volgt gem em oreerd:
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Een aansporing aan het adres van de
heren geestelijken om aandelen in het
Instituut voor blinde kinderen aan de
parochianen te verkopen. (Coll.
auteur)
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van uwc hartclijke deelneming

in alles wat den waren geest van onze

H. Godsdienst: noodlijdenden cn ongelukkigen te hulp te komen bevordert, en daardoor den
luister d er H. K erk voordeclig is , zoo beb ik bet genoegen UEw. eenige berigten toe te
zonden over een Instituut voor blinde kinderen, onder bescherming der hooge Geestelijke
Overigheid op te rigten.
U E w .-zat w d de goedheid hebben, te trachten zoo vele aaodeelcn onder uwe vermogende
Gemeentenaren te plaatsen, als dit door uwen herderlijken invloed gevoegelijk kan geschieden.
Zij zgn bepaald op slechts

f 1,50 ’s ja a r s , waardoor w d een grooter getal zal worden vcreischt,

maar ook iedor gemakkelijker aan dat liefdewerk kan deel nemen.
Vermits de Commissie in de daarstelling des Instituuts en de opneming van behoeftige
blinden, dié reeds aanvrage hebben gedaan, zich noodwendig naar den uitslag der deelneming
moet voegen, zoo w ordt UEw. verzocht, mij spoedig bet bedrag der inteekening uit uwe
Gemeente te doen gew orden, maar voor volgende jaren blijft de inning in de maand Mei
bepaald, om bij het halen der H. H. Oliön over te m aken, aan die met allen vereischlen
eerbied zich teekent.

UJEttr. ootm oedlee i D i e n a a r ,

‘Die arm e blinden, m isschien zullen zij h e t op
aarde nim m er weten, wie de eerste grondlegger
was van h u n geluk, m aar eenm aal in d e n hem el,
nee, d aar zal h e t h u n n iet verborgen blijven, daar
zullen zij V erm eulen als h u n n e n Vader groeten,
kransen om zijn schedel vlechten en m et eeuwige
om helzingen hem als h u n n e n weldoener, als
h u n n e n re d d er d anken!’

De oprichting en financiering van h et nieuwe
instituut w erden groots aangepakt. Johannes
H artm an , de nieuw e aa rtsp riester van
U trecht, landdeken B ernardus H ofm an en
Petrus A nthonius Kervel, aartspriester van
H olland en Zeeland, nam en zitting in een
Commissie ter daarstelling van een instituut voor
blinde kinderen van de R.K. Godsdienst. Deze
commissie besloot in 1843 tot fondswerving
d o o r ‘aa n d elen ’ uit te geven van ƒ1,50 per
stuk. D oor koop van zo’n aandeel verplichtte
m en jaarlijks dat bedrag aan de pastoor af te
dragen.
Deze fondswerving had in h et Gooi en om 
streken h et volgende resultaat: In Ankeveen
w erden 20 aandelen gekocht, in Baarn 8, Blaricum 10, Bussum 2, K ortenhoef 2, Eem nes
19, L aren 18, Hilversum 10, N aarden 7, Weesp
116

13, N ederhorst den Berg 23. In U trecht ver
kocht m en 100 stuks, in A m ersfoort 125, en in
het kleine Hamersveld m aar liefst 63."
R einhold was inm iddels in 1842 naar Laren
verhuisd, waar hij m et vier blinde jo n g en s zijn
instituut startte. In een brief, gedateerd kerst
mis 1843, stuurde hij een ‘prospectus’ aan
aartspriester H artm an te U trecht, m e te e n op
som m ing van zaken die hij voor h et instituut
nodig heeft. ‘U H Eerw aarde vriendelijk ver
zoekende, zoo in dezelve h et een en ander
m ogt zijn vergeten wel de goedheid te h ebben
zulks te willen invullen.’
O p 30 april 1844 sloot de Commissie m et
R einhold en diens oudste zoon, Christiaan Jo 
hannes, een contract waarbij zij de dagelijkse
leiding kregen over h et katholieke ‘Gesticht
voor B linden’.

D e eerste jaren van h et instituut
In het contract van 1844 beloofde R einhold
nam ens hem zelf en zijn zoon, ‘dat d o o r hen
en de h u n n en alle mogelijke vlijt w orde aan
gewend, om aan de opgenom en blinden eene
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Een bewijs va n deelneming.
(Coll. auteur)
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en vijftig Cents («egge f 4,50) ,
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en belooft tot wederopzeggens toe deze te

vervolgen , en jaarlyks in de maand Mei in handen van den Eerw. Heer Pastoor
dezer Gemeente te zullen voldoen ten bohoeve van het Instituut voor bliude
kinderen, opgerigt in de Gemeente Laren. Aartspriesterschap van Utrecht.
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De handtekeningen onder
het contract; de directie: de
aartspriesters J. H artm an en
P. Kervel, deken B. H of
man, een aantal pastoors,
waaronder Van Duijnhoven
en De Beer, rechts onder, en
de heren Reinhold, rechts bo
ven. (Coll. auteur)
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zedelijke en waarlijk godsdienstige opvoe
ding, doelm atige verzorging en verpleging en
het best mogelijk onderwijs in de ontschreven
vakken te verleenen.’
De ‘huizinge’, waarin het blindeninstituut
werd gevestigd, lag aan de steenweg tussen La
ren en Eentnes, de huidige Eemnesserweg. Het
huis was ‘klein en beknopt’, m aar werd ‘vrij
goed geschikt en allezints voldoende voor hare
bestem m ing’ bevonden. Belangrijk daarbij was
ongetwijfeld, dat het voor het geringe bedrag
van ƒ 200 kon worden gehuurd van de eigenaar,
de Eemnesser schipper Jan van Aken.
De h eren R einhold zorgden voor de aan
schaf van goederen, werktuigen en schoolbehoeften, en de werving van personeel. Uit la
ter ja re n weten we, dat er een o f twee dienst
meisjes voor h et huishoudelijke werk waren
aangesteld. Voor de aanschaf en het o n d er
houd van de inventaris kreeg R einhold jaar
lijks een bedrag van ƒ1500, bij m eer dan acht
kinderen bovendien nog j 175 p er kind en bij
m eer dan 12 kinderen nog eens ƒ150 per
kind. De toelating en h et ontslag van de blin
de kinderen b ehoorden tot de bevoegdheden

Coeswaerde
Brink
Het blindeninstituut lag n.a.w. vlak bij de Hervormde
kerk, op de hoek van de Straatweg van Naarden op Eemnes
aan het Brinklaantje, dat vroeger Kerkpad heette. (Coll.
auteur)
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V errukking over h e t ware gezicht.

i i

Al ben ik blind, ik zing toch ras,
M aar ’k zou niet zingen m ogen
Als ’t overal zoo duister was
Gelijk in m ijne oogen.
Scheen er geen lichtstraal voor m ijn voet
G een leidstar op m ijn wegen.
N och zielsvuur in mijn jo n g gem oed
Van Goddelijken zegen.

Hr t
Het vlechten van een korf door een blinde jongen. (Bron:
Internet: D uitstalig blindenonderwijs)

van de directie, h et overkoepelend bestuur van
geestelijken.
O p 29 april 1847 verscheen een eerste rond
gaand verslag voor de donateurs van h et insti
tuut. O p 2 mei 1849 verscheen een tweede ver
slag. D aaruit blijkt, dat de directie zich speciaal
tijdens h et jaarlijks exam en (een soort open
dag, toegankelijk voor de weldoeners) op de
hoogte hield van de vorderingen van de pupil
len. H et m axim um aantal leerlingen was der
tien in de leeftijd van acht tot twintig jaar, een
enkeling was zelfs nog ouder. Naast vakken als
lezen, schrijven, rekenen en aardrijkskunde
had de muzikale vorm ing grote aandacht. Ver
d er leerden de meisjes er breien, vlechten van
singels, weven en knopen van beurzen, spin
n en van vlas en wol, terwijl de jongens leerden
stoelen m atten, n etten knopen, weitassen
vlechten en m et rotan en riet te werken.
De muzikale prestaties w erden in h e t twee
de verslag als volgt beschreven: ‘Bijzonder trof
ons ook bij die gelegenheid de uitvoering van
eenige muzijkstukken, w aaronder vooral het
Grand Septuor van l . von b e e t h o v e n en het
Offertorium uit h et beroem de Requiem van m o z a r t . O ok gaven onderscheidene leerlingen
blijken van goede vorderingen in de Gregoriaansche kerkmuzijk, zoodat er gegronde hoop
bestaat dat voor eenige d er tegenw oordige
kweekelingen dit vak d er kunst eenm aal een
m iddel van bestaan kan w orden.’
De tekst van een van de liederen, die waar
schijnlijk bij deze gelegenheid ten gehore werd
gebracht, is bewaard gebleven in een bundel
Liederen voorKK. blinde kinderen en luidt:
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Uit de periode, dat R einhold in Amsterdam
werkte, is bekend, d at hij eigen composities
schreef. H et boekje, dat begint m et een ‘daags
geb ed ’ voor de blinde, is geschreven in h et
handschrift van R einhold sr.

Het schrijfonderwijs
De k in d e re n leerden schrijven op twee m anie
ren. A llereerst op de schrijfwijze van de zienden. Met potlood werd geoefend om gewone
letters te k u n n en schrijven. De tweede m anier
was revolutionair. In 1829 had in Parijs de
blinde Louis Braille (1809-1852) een nieuw
systeem w ereld k u n d ig gem aakt: schrijven
doo r voelbare lettertekens in papier te druk
ken. Zijn systeem, naar hem h et Brailleschrift
genoem d, b rach t een kentering in de blin
denw ereld. Een van de pupillen van h et Insti
tuut, Gregorius van d er Veer, had zelf een ma
chine ontw orpen om dit schrift te kunnen
schrijven. O p kosten van de L aarder pastoor
W. van Duijnhoven was d it ontw erp uitge
voerd en d o o r Gregorius bij gelegenheid van
een exam en (de o pen dag in 1846) aan de
h eer R einhold aangeboden voor gebruik in
h et Instituut. H et verslag van 1847 is zeer lo
vend over de m achine, waarm ee hele boekde
len, zoals kerkboeken, w erden vervaardigd.
Over de reproductie van de machine ont
stond later twist m et Reinhold. Toen twee kinde
ren uit Groenlo de directie bij hun afscheid be
dankten voor het genoten onderwijs, vroegen zij
of zij gratis of tegen betaling zo’n machine toe
gezonden konden krijgen. Pastoor De Beer
vond dit een billijk verzoek en besloot de schrijf
machine voor beide kinderen te laten namaken.
Hiertoe werd bij Gregorius van der Veer diens
machine geleend. Toen Reinhold dit vernam,
ontstak hij in woede. Men had op een slinkse
manier, zonder hem hiervan in kennis te stellen,
de machine gekopieerd. Hij m eende bepaalde
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rech ten te k u n n e n claim en o p deze uitvinding.
A angezien hij geen octrooi h a d aangevraagd
was van een claim ech te r geen sprake.
In d e verslagen w o rd t R e in h o ld veel lo f to e
gezw aaid over zijn m a n ie r van lesgeven, n ie t
a lleen in m uziek, m aar ook in lees-, schrijf- en
re k e n k u n d e . D e h e re n R e in h o ld w aren zelf
o o k c o n te n t over d e resu lta ten van h u n o n 
derwijs. In e e n schrijven van 30 au g u stu s 1849
lezen wij:
‘O ndergeteekenden, die niets onbeproefd lieten,
om onze nog zoo jeugdige inrichting in die weini
ge jare n , op zulk een hoogen trap te brengen, en
daarom des te meer, niet zonder grond ook van
het A m sterdam sche Instituut, hetwelk reeds bijna
een halve eeuw bestaan heeft, benijd w orden.’

Een nieuwe leerling voor het Instituut
In de p a p ie re n , b e ru s te n d bij h e t U tre c h ts A r
chief, b ev in d en zich lijsten m e t e e n o p so m 
m in g van d e k led in g die d e le erlin g en bij h u n
to elatin g m o esten m een e m e n :

G eestelijk en u it h e t h e le la n d p ro b e e rd e n
b lin d e n in L aren te p laatsen . O o k Mgr. J.
Z w ijsen, d e b is sc h o p -c o a d ju to r van D en
B osch, m e ld d e k in d e re n aan bij b estu u rslid
H a rtm a n . D eze sc h re e f o p 13 ap ril 1846 h e t
v o lg en d e terug:
‘Monseigneur!
De eerw. H eer de Jo n g heeft mij gezegd, dat
UHW twee blinde kinderen gaarne op h e t Insti
tu u t tusschen Laren en Eem nes zag aangeno
m en, d at deze o f h u n n e n betrekkingen daarvoor
jaarlijks twee h o n d e rt g ulden zouden k unnen be
talen; ik heb op onze laatste vergadering deze
zaak gunstig voorgedragen, en zoowel uit respect
voor Uwe H oogw aardigheid, als hoop, dat hier
d o o r ons Instituut m eer bekend, en gelegenheid
to t o ndersteuning voor hetzelve w orde geopend,
is to t de opnem ing dezer ongelukkigen besloten,
en k unnen reeds over 14 dagen w orden ge
plaatst, doch m oeten voorzien zijn van 6 h a n d 
doeken, 4 servetten, o n d e r en bovenklederen,
zoodat de noodige verwisseling onbelem m erd
kan plaats hebben. UHW zal mij doch vooraf ge
lieven kennis te geven, o pdat h e t noodige tot de
o pnem ing kan w orden in gereedheid gebragt.’

Jongens:

Meisjes:

3 p aar slaaplakens
2 paar kussenslopen
8 h em den (6)
2 borstrokken (6)
(6 onderbroeken)
6 h a nddoeken (4)
4 paar kousen (6)
(4 hessen)
2 paar schoenen (idem )
(2 p aar klom pen)
(1 p aar pantoffels)
6 zakdoeken (idem )
(4 servetten m et banden)
3 pakken bestaande in broek en buis,
waarvan een van blauw laken voor uniform
(1 zondags e n 1 daags pak)
2 blauwe kielen gem aakt uniform
(1 paar handschoenen)
4 dassen (6 halsdoeken)
4 blauwe slaapm utsen
(4 slaapm utsen)
2 petten (idem )
(1 winterjas naar verkiezing)
1 kleerborstel
1 schoentrekker
1 groote en een kleine nap

6 hem den
6 borstrokken
6 broeken
6 zakdoeken
6 paar kousen
4 paar sokken
4 d onkere kleedjes o f jakjes
4 rokken
4 boezelaars
1 baaien en 1 zwarte rok
nachtm utsen
4 daagsche dito
4 zakken
2 paar schoenen
1 paar pantoffels
1 paar handschoenen
4 handdoeken
4 servetten m et banden
1 corset van voren geregen
4 overdoekjes
2 nachtjakken
hoed
doek o f m antel naar verkiezing
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Aangezien h et bevolkingsregister pas in 1850
aanvangt zijn er geen persoonsgegevens over
de leerlingen in de Larense periode bekend.
Voor de periode te Eem nes zijn die er wel: het
register van Buitendijk van 1850 m eldt de fami
lie ‘R einholt’ als bewoners van huis 49a. Boven
dien is h et register van Tijdelijken en dienstbodenstand bewaard gebleven.9 H ierin staan alle leer
lingen en twee dienstboden geregistreerd.
De leerlingen waren: L eonardus Verhooien
(uit G ouda, 25 jaar, ee rd er leerling op het
Amsterdamse Instituut), Jo h a n n a van Rooy
(G roenlo, 23 jaar), C a th a rin a Thijssen
(U trecht, 20 ja a r ) , Jo h an n es Wehry (’s-Heeren h o e k , 19 ja a r ), H en d rik u s van Rooy
(Groenlo, 18 jaar, ee rd er leerling op h et Am
sterdam se In stitu u t), W ilhelm us L an p h en
(Blaricum , 16 ja a r), T h eo d o ru s H erm sen
(Nijmegen, 15 ja a r ) ,Jo h an n es Peek (U trecht,
15 ja a r), Jo h a n n a de Leeuw (Laren, lé ja a r ) ,
Cornelis K anter (Rotterdam , 13ja a r), T h eod
orus van d e r L inden (Schalkwijk, 9 ja a r ) , Engelina S pierenburg (Leiden, 9 jaar) en ten
slotte Bernardus Kolff (Am sterdam 15ja ar).
Van deze blinden waren er twee, voor wie
kost en inw oning d oor de ouders betaald
werd. Voor de anderen w erden betaald door
de arm enzorg o f uit de opbrengst van de aan
delen in h et blindenfonds.

G o o ise pupillen
In h et instituut hebben, zo ver ik kon nagaan,
twee Gooise leerlingen gezeten: Jo h a n n a de
Leeuw uit L aren en W ilhelmus L anphen uit
Blaricum .10
Jo h a n n a de Leeuw, do ch ter van Willem de
Leeuw en Jaapje Vos, werd op 7 septem ber
1835 geboren en was er één van 13 kinderen.
Van h en stierven er verschillende al jong. Zes
dochters en h et jongste kind, een zoon, ble
ven uiteindelijk langer in leven. Willem was
spinner van beroep, wat m aar een arm oedig
bestaan was, zoals blijkt uit h e t archief van de
Arm meesters. Over 1844/1845 w ordt aan Wil
lem betaald ‘voor sijne d o ch ter’ ƒ1.50 en in
1847/1848 ontvangt de weduwe van Willem
de Leeuw eveneens steun." Jo h a n n a werd in
1846 (na h et overlijden van haar vader?) in
h et Instituut opgenom en. H ier volgt haar kledinglijst m et de daarvoor betaalde bedragen:
120

G u ld e n x en t
5 H em den
5:10
4 zakdoeken
0:68
4 voorschooten
3:00
1 zwarte voorschoot
0:50
2 kraagjes
0:50
1 zwarte pelerine
1:25
3 blaauwe katoenen kleedjes
0:15
3 paar kouzen
1:75
4 slaapm utzen
0:50
4 bonte halsdoeken
1:00
3 witte idem
1:00
2 rokken
4.95
4 daagsche m utzen
1:00
3 Zondagsche idem
1:06
1 p aar schoenen
1:25
1 paar mofjes
0:25
het gebm ik van lakens, sloopen en handdoeken 2:00
Totaal

ƒ40:79

Lüt een b rief van R einhold van februari 1853
kom en we m eer over Jo h a n n a te weten:
‘D at m en ook een meisje van L aren, m et nam e
Johanna de Leeuw, aan welke wij ten aanzien
hare gebrekkige verm ogens en ongelukkig gestel
van zenuwtoevallen zoveel vlijt besteedden, te
huis liet en d o o r Past. D uijnhoven zijn goedvin
den een operatie h eeft doen ondergaan, verge
zeld van een deerlijk gevolg, grieft ons m ede niet
weinig, zoodat h e t arm e kind na alle doorgestaane pijnen, ten gevolge dezer m islukte poging,
h aar nog weinig ooglicht geheel verloor, waarvan
z e w (=Zijn Eerwaarde) vooraf reeds zegde, dat er
niets aan verbeurt was, nu verlaten in h e t spinhok
bij h aar m o ed er en zuster, ten deze h u n n e laste,
h a ar vroeger geluk, van h ier zo tee r en liefderijk
verpleegd te zijn geweest, zit te b etreuren. Terwijl
ik nog vóór die gewigtige ondernem ing de menschlievende hulp en kunde van professor Vrolik deswegens te consulteren prees en aanbeval, blijft de
niet opvolging m ijner goede raad alzoo geheel
op de uitvoerders b eru sten .’

Uit een ‘lijst van blinden kinderen, welken te
Maseyk opgenom en en verpleegd w o rd en ’
blijkt, dat de 18-jarige Jo h a n n a in septem ber
1853 in h et Belgische Instituut te Maaseik aan
kwam, waar ze op 7 mei 1855 overleed.
O ver W ilhelm us L an p h e n , g eb o re n in
183 1 te B laricum , v in d en we d e volgende
nota:
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Nota van voorschot aan denjongeling Lanphen; 1849
Een zakdoek 20 c polsen 30
Een paar kousen
Kleermaken
drie Hemden
Schoenlappen
Een borstrok en onderbroek
Voor ’t vermaken van een present gekregen jas
voor een pak verstellen
aan goed voor lappen
Klompen 40 c pet 90 c
Schoenlappen 10 c en 05
buis, broek en vest versteld
twee paar Kousen
Schoenmaken
Wasch- stop- en naailoon

0:50
0:50
0:30
1:80
0:15
1:60
1:50
0:65
0:82
1:30
0:15
0:55
1:20
0:20
11:00

van hetjaar 1848
Voldaan

23:57
45.79

t

22:22

W ilhelmus zat al langer op het Instituut. In
een b rief uit 1846 verzocht R einhold aan de
directie om voor Willem kleding te m ogen la
ten vervaardigen op kosten van h et Instituut,
‘daar wij bij herhaalde aanvragen hierin van
de ouders o f betrekking, die zeer behoeftig
zijn, niets m eer verwachten k u n n en .’
Willem ging na de opheffing van het Insti
tu u t terug naar Blaricum. Daar verdiende hij
de kost als stoelenm atter. Dat beroep werd
verm eld bij zijn overlijden op 58-jarige leeftijd
op 1 1 februari 1892. Hij was ongehuw d en
w oonde in het huis met huisnum m er 153.

Voorboden van een naderend eind
In mei 1848 werd in het kasboek opeens de
h u u r van een boerderij voor een bedrag van
ƒ40 genoteerd. H ier wilde R einhold voor
eigen gebruik groenten en fruit verbouwen.
De directie m aakte bezwaar m aar Reinhold
bleef vastbesloten. De pacht zou hij zelf beta
len en zijn gewone w erkzaam heden zouden er
niet o n d er lijden. H et voornaam ste bezwaar
van de directie was echter, dat eventuele op
brengsten het blindenfonds nadelig konden
beïnvloeden. Bovendien vreesde m en, dat de
blinden o nnodig in aanraking konden kom en
met andere m e n sen (!).
Er was in Laren nogal wat o p h ef over Reinholds boerenwerk, w ant De Beer schrijft over

Een stoelenmatter aan het werk. (Uit: Anderhalve eeuw
onderwijs aan blinden, Huizen 1958)

‘nijd van de b o ere n ’, w aardoor de boerderij
afgestoten moest worden. Was dit ook een re
den voor de verhuizing in 1850 naar Eemnes?
Er was in ieder geval nog een an d ere ook. Bin
n en h e t gezin R einhold bestonden proble
men. O p 5 novem ber 1848 schreef Reinhold
aan pastoor De Beer dat zijn vrouw en zijn
d ochter Naatje twee blinde meisjes uit Groenlo bij h u n aankom st onheus h ad d en b ehan
deld. O ok over h et gedrag van de twee zonen
b estonden klachten. De Beer schrijft aan
aartspriester H artm an over de ‘alleronm enselijke onrechtvaardigheid (de blinden) dage
lijks aangedaan’. Een van de zonen werd be
ticht van m isbruik van de blinde meisjes. Ook
was er een kwestie rond de ziekte van een van
de dochters van Reinhold.
De Beer en Van Duijnhoven gingen m et h et
gezin praten. Er w erden afspraken gem aakt
over een betere behandeling van de blinden;
beide pastoors zouden h ierop toezien. Toen
R einhold h ierop werd aangesproken, an t
w oordde deze ech ter dat hij zijn familie niet
kon dwingen.
N atuurlijk staat niets van de moeilijkheden
in het nieuwe directieverslag van 2 mei 1849
vermeld: ‘In het algem een heeft dit examen
(in augustus 1848) de Directie nog m eer in
hare overtuiging bevestigd, dat de m oeite en
voortdurende opofferingen tot de instandhou-
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Een kaartje va n Eemnes (1885), waarop Streefoord staat aangegeven. Op het kaartje rechts is perceel no. 876 boerderij
Streefoord. De donkere weg is de Molenweg, de lichte weg (854) is de straatweg va n Naarden naar Amersfoort, de huidige
Laarderweg. (Colt. auteur)

ding van dit gesticht vereischt, ruimschoots
w orden vergoed d o o r de heilzame vruchten
welke h et voortbrengt.’ In een b rief van 21 mei
1849 schreef H ofm an echter aan H artm an:
‘Iets m oet geschieden, de vrede te herstellen
zal h et beste zijn. Kan de vrede niet op een ste
vige voet hersteld w orden, dan d u n k t mij het
g eh eele Instituut, hoe o n aan g en aam dat
schijnt o f zijn moogt, op te geven, als h et bes
te. W ant op den d u u r houden wij dit niet vol.’
J. H artm an vroeg op 23 ju li in een brief aan
Mgr. Zwijsen ‘om h et Instituut van perzonen te
voorzien, geschikt voor de Inwendige Directie
en noodige opleiding d er tweeslachtige blin
den. O f zouden wij ze verdeelende bij twee an
dere inrichtingen bijgevoegd kunnen krijgen
o f zouden wij ze in bestaande Blindeninstitu
ten b.v. te Maaseijck k unnen besteden?’ Inm id
dels werd h et contract m et Reinhold, zeer te
gen diens zin, om gezet in een jaarlijks opzeg
bare overeenkomst.

D e E em n esser jaren
Begin 1850 verhuisde h e t Instituut naar een
p an d in Eem nes-Buiten genum m erd 49a. H et
nieuwe huis, evenals h et pan d in L aren eigen
dom van Van Aken, was een herenhuis, dat
n et als de bijbehorende boerderij Streefoord
heette. H et lag vlak bij de korenm olen van
Eem nes aan de straatweg naar Laren.
In een koopakte staat h et als volgt om schre
ven: ‘Een kapitaal en zeer riant gelegen he122

renhuizinge ... in den jare 1840 geheel nieuw
... opgebouw d, voorzien van eene spatieuze
gang en vier royale benedenkam ers, w aaron
d e r eene suite, en twee ruim e bovenkamers,
provisiekam er, keuken, k eld er en ru im e
droo g zo ld er m istgaders d ien stb o d en k am er
en alle verdere gem akken, welke tot een goe
de w oning ... w ordt vereischt.’ Er was boven
dien een grote siertuin m et g ro en ten tu in en
vruchtbom en bij. Over de nieuwe behuizing
schrijft Reinhold: ‘deze inrichting is provisio
neel gevestigd op Streefoord, gelegen aan de
Straatweg, tusschen de d o rp en Laren en Eem
nes, d at om de gunstige ligging, frissche lucht
en doelm atige beantw oording d e r ruim e Huizinge voor de gezondheid d er kinderen zeer
bevordelijk is’.12 Als m en bedenkt, dat h et ge
zin R einhold uit vader, m oed er en vijf onge
huw de volwassen kinderen bestond en er 13
blinden en nog twee dienstboden in h et insti
tu u t w oonden, dan vraagt m en zich af, hoe
iedereen en alles in ‘de ruim e huizinge’ een
plek gevonden heeft.
De rekening van de verhuizing n aar Eem
nes geeft ons een in d ru k van wat er zoal in h et
Instituut aan leerm iddelen aanwezig was. O p
deze rekening kom en huishoudelijke voor
w erpen en m eubels als tafels en b edden niet
voor. Mogelijk verhuisde R einhold die zelf
m et zijn paard en wagen.
Rekening specifiek wegens de uitgave voor h e t
R.K.Blinden Instituut
1 Engelsch Piano van Broadwood
ƒ650:00
1 Inlandsch idem van S andbergen
300:00
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1 idem idem Meyer
200:00
1 driesnarige vleugel
195:00
1 tweesnarige idem
90:00
3 Schrijfm achines
20:00
1 R ekenbord en cijfers
5:50
1 Kast m et looden letters
20:70
1 Stel Kapitale letters en leestekens
5:60
3 Stel groote cijfers
6:30
1 Kast m et ho u ten letters en zetbordjes
24:25
1 Zak m et voorraadblokjes
5:10
1 L andkaart
6:00
18 Schooltabourets
13:00
1 Kagchel e n pijpen
29:50
1 ijzeren Kagchelhek
12:40
Voor h e t verhuizen van Laren n aar Eem nes 20:80
H uishoudelijke uitgave
1195:35
ƒ2800:00

In de ja re n te Eem nes hebben kinderen en
begeleiders de secretaris van de directie, pas
toor De Beer, ongetwijfeld vaker ontm oet dan
voorheen. Zij waren parochiaan in zijn pa
rochie. In de kerk was voor de blinden op het
koor een bank gezet. Daar zongen zij soms tij
dens de diensten. Van een goede verstand
h ou d in g tussen de familie R einhold en de
pastoor en andere inwoners van Eem nes kun
n en we in die ja re n niet spreken. Zo beticht
R einhold de pastoor later in zijn klachtenbrie
ven aan allerlei hogere geestelijken van oprui
ing van h et dienstpersoneel.

Pastoor de Beer bracht op 12 augustus 1851 de
eerste groep blinden naar het Instituut voor
doofstom m en en blinden in Maaseik, dat in
datzelfde jaar was uitgebreid m et een fraterklooster voor blinde en doofstomme jongens.
De groep bestond uit: Joannes Theodorus
Peek, geboren te U trecht en 17 ja a r oud, al 8
ja a r in hel Instituut; Theodorus Hermsen, ge
boren te Nijmegen en 18 jaar oud, 6 ja a r in het
Instituut en Engelina Spierenburg, geboren te
Leiden en 11 jaar oud, 4 jaar in het Instituut.
Een blinde jongen, de 13jarige Dirk van der
Linden afkomstig uit Schalkwijk, werd op 23
septem ber naar Maaseik gebracht. Een onbe
kend aantal andere blinden vertrok in de twee
de helft van 1851 naar h et Blindeninstituut ‘De
Bonte M antel’ in Amsterdam. De betalingen
van loon aan Reinhold werden p er 3 juli 1851
stop gezet, ofschoon enkele blinden tot het
laatst bij de familie Reinhold bleven wonen. De
uit Rotterdam afkomstige Cornelis Kanter ver
trok pas in 1853 naar Loosdrecht en zeker één
blinde ging m et de Reinholds mee naar Velp.

mr\m

De opheffing van het Instituut
Hoewel de huisvesting in Eem nes misschien
b eter was dan in Laren, hebben de blinden er
niet lang van m ogen genieten. De directie be
sloot in 1850 to t opheffing van h et Instituut
en tot overplaatsing van de leerlingen naar
h et instituut te Maaseik. R einhold beschreef
later hoe dit z’n werk ging:
'D en 18 O ctober 1850 ligt nog vers in mijn ge
heugen. H oe ik d o o r Pastoor Van Duijnhoven en
De Beer in de navolgende bew oordingen des
avonds tusschen licht en do n k er m et hevigheid
aangesproken werd: “Is de h u u r van h e t huis te
gen aanstaande Mei niet uit?” W aarop ik ant
woordde: “Ik m een van ja, Pastoors”. “Nu d a n ,”
hervatten zij weder, “gij m oet zorgdragen, dat
vóór N ovem ber de opzegging daarvan geschiedt,
anders h e b t gij h e t voor je broek; want h e t Insti
tu u t h o u d t op. Ik zou je aanraden naar een h e en 
kom en ro nd te zien.”

«
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Wilhelmus de Beer (1800-1877). H ij was van 1835-1841
kapelaan, daarna tot 1877 pastoor van Eemnes. Vanaf
1853 was hij tevens deken va n het dekenaat Amersfoort.
(Coll. auteur)
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De eindafrekening

Noten

Men heeft pogingen ond ern o m en om voor
R einhold een andere betrekking te vinden. In
een b rief van 25 m aart 1852 raadde aartspries
ter V erm eulen R einhold aan te solliciteren
naar de functie van organist te K uilenburg
(C ulem borg) en de overgebleven blinde kin
d eren m ee te nem en, om dat er in die streek
veel stoelenm atters werkzaam waren. Wellicht
waren de voorw aarden voor R einhold niet ac
ceptabel o f is zijn sollicitatie op niets uitgelo
pen: de aanstelling gaat niet door.
H et o n truim en van h et Instituut verliep
zonder m oeilijkheden. O p 16 augustus 1852
w erden alle goederen, voornam elijk bestaand
u it ledikanten en beddengoed, naar Laren
vervoerd waar ze w erden geveild op 3 septem 
ber. H et gezin dat nog enige tijd in h e t Insti
tu u t bleef w onen, kon m et hulp van vrienden
en b ekenden de h u u r m aar n et opbrengen.
O p 8 ju n i 1853 verhuisden zij naar Velp (bij
Grave).13 N a veel getouw trek werd eind 1854
een bnale afrekening m et de directie gedaan.
H et door vader en zoon R einhold o n d erte
kende stuk luidt:

1 Prof.dr. I.C. van H oute, Anderhalve eeuxu onderwijs aan
blinden, 1808-1958, H uizen 1958, p. 8-28. H et onderwijs
aan doofstom m en in ons land was al in 1870 te G ronin
gen van start gegaan.
2 J.F. Reesinck en J a n Bresser (red.), Schoolstad; een eeuxu
vrijheid van onderwijs in Nederland, 1848-1948, ’s-Gravenhage 1950, p. 201.
3 H.J. L enderink, Het Blindenxuezen in en buiten Nederland,
A m sterdam 1904, p. 123.
4 Zie: J.V.M. O ut, De Kerk in het Midden, Eem nes 1987, p.
28; en J.V.M. O ut, ‘D u iz en d jaa r h e t Gooi, d e G ooiers en
h u n onderw ijs’, in Ach Lieve Tijd, dl 10, p. 231-234.
5 N u ‘Sensis’ g eheten. H et arch ief is o pgenom en in h et
K atholiek D ocum entatie C entrum te Nijm egen.
6 A rchief Koninklijk In stitu u t Visio in H uizen: Minuutnotulen van het bestuur en Ingekomen brieven; en A rchief In
stituut voor Visueel G ehandicapten H enricus te Grave
(arch ief nr. 389 in h et K atholiek D ocum entatie C en
tru m te N ijm egen), nr. 188, 221 en 222 (nr. 222 zijn aan
tekeningen uit h e t H uizer archief).
7 H e t U trechts Archief: De archieven van de Aartspriesters
van de Hollandse Zending, inventaris 16, nr. 1566-1573.
8 V oor enkele plaatsen is h et aantal a an d elen berek en d
aan d e h a n d van h e t opgebrachte totaalbedrag tot en
m et m ei 1844.
9 G em eentearchief Eem nes, inventaris 1813-1948, nr. 988
en 989.
10 Met d ank aan mevr. B. van Wijk-Blom (van de Historisch
K ring E em nes) voor gegevens betreffende de Gooise
pupillen en h e t kadaster van Laren.
11 G em eentearchief L aren, L 180.
12 H. van Hees, ‘H uize Streefoord te E em nes’, in h et tijd
schrift Historische Kring Eemnes,jrg. 5 (1983) nr. 4, p. 122127.
13 De publieke veiling van h e t H erenhuis ‘S treefoord’
vond ruim een m aand later plaats (Gem. Arch. Amers
foort: R epertoire N otaris H arm anus Pen, B 001 e 001:
n r 1812, d.d. 27-07-1853).

‘De onderg etek en d en C hristianus Sam uël Rein
hold en C hristianus Jo h a n n e s Reinhold, vroeger
te Eem nes thans te N ijm egen w onend verklaren
van den Weleerw. Hr. J. H artm an te U trech t wo
nende, ontvangen te heb b en eene som van drie
h o n d e rd gulden, als geheel onverplichte tege
m oetkom ing van de o n tb o n d en e directie van h et
R.K. Instituut voor B linden, welke directie ons
onderg eteek en d en , reeds vóór de algeheele ont
ruim ing en opheffing van h e t locaal te Eem nes,
gediend h e b b en d e to t gezegd Instituut, ingevol
ge de tusschen h aar en ons o ndergeteekenden
bestaan h e b b en d e overeenkom st, geheel uit ei
ken hoofde, zonder eenig voorbehoud onzer
zijds, voldaan heeft. Nijm egen den 8 Dec. 1854.’

D aarm ee kwam een einde aan een sociale
voorziening die uniek was voor katholiek Ne
derland. A cht ja a r na de sluiting, in 1859,
werd in Grave opnieuw een begin gem aakt
m et onderwijs aan katholieke blinde kinde
ren, h e t B lindeninstituut Sint H enricus. Eerst
alleen aan jongens, later ook aan meisjes, ge
scheiden en o n d er leiding van religieuzen.
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Auteursgegevens
Ja n O ut (J.V.M.) werd in 1941 in Bussum geboren.
N a een leraaropleiding in M aastricht en Am sterdam
ging hij werken in h e t Basisonderwijs. Hij was 28jaar
directeur van een basisschool in Eem nes. Zijn be
langstelling voor streekgeschiedenis kwam naar vo
ren in zijn boek Die van Lage Bussum, waarvoor hij in
1971 de aanm oedigingsprijs van de gem eente Hil
versum ontving. Hij was m edeoprichter van de Stich
ting “Tussen Vecht en Eem ” en ja re n la n g redactiese
cretaris van h aar historisch tijdschrift. In Eem nes
richtte hij sam en m et an d eren de Historische Kring
op. Vele publicaties over Eemnes, m aar ook over on
derwijs en godsdienst verschenen o n d e r andere in
Tussen Vecht en Eem, in h e t tijdschrift van de Histori
sche Kring Eem nes, in Ach lieve Tijd (1993) en in Het
Gooi leeft, vroeger, nu en straks (1999).
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‘Ik b e n erg v erk n o ch t aan h e t Gooi
Interview met M a u d Arkesteijn-van Willigen
ter gelegenheid va n haar benoeming
tot voorzitter va n de
Vereniging Vrienden van het Gooi
(VVO)

Piet Leupen

H et wordt direct duidelijk d at tijdens dit inter
view de one liners M aud Arkesteijn als warme
broodjes uit de m ond vliegen. G esprekstof te
over in de zonnige witte serre. We praten over
h aar nieuwe functie als voorzitter van één van
de m eest aan de weg tim m erende en bekend
ste verenigingen van h et Gooi. M aar eerst dui
ken we uitvoerig in M auds verleden. We zijn
tenslotte niet voor niets geïnteresseerd in de
geschiedenis.

plaats in de oude ivo-school en daarna liep ik,
over van alles en nog wat keuvelend, vooral na
tuurlijk over de muziek en over wat er zoal op
school gebeurde, m et hem op naar de repeti
tieruim te van de Bachvereniging in Concor
dia. Ik was vijfjaar toen ik voor h et eerst naar
de Matthaus-Passion in N aarden ging. De m u
ziek werd mij dus m et de paplepel ingegeven.
M oeder was een cultuurfreak m ag ik wel zeg
gen. Ze had belangstelling voor alles wat cul
tu u r was, dus ook voor geschiedenis.'

Het verleden

En waar komt jouw belangstelling voor geschiedenis
vandaan?
‘Eind ja re n vijftig zat ik op de m iddelbare
school, hel Nieuwe Lyceum in Hilversum. Ik
had geschiedenisles van juffrouw Korteweg,
de d ochter van professor Korteweg. H et was

'Ik ben een geboren en getogen Gooise. Wel
in N aarden geboren, in h et ziekenhuis, m aar
ik heb altijd in Bussum gewoond. N adat de
spoorlijn naar Am ersfoort was aangelegd ver
huisde mijn grootvader, zoals zovele Amster
dam mers, naar het Spiegel in Bussum. ‘s Mor
gens met de trein naar zijn zaak in Amsterdam
en ‘s middags terug. Later betrokken ze een
wat kleiner huis dat hijzelf door architect De
Bazel had laten bouwen, op de hoek van de
Brediusweg en de Rhijnvis Feithlaan, ook in
Bussum. H et was een blok van twee o nder een
kap, één werd verkocht en in h et andere gin
gen zij w onen. M oeder was zangeres en zangpedagoge. Zij heeft o nder andere Max van Egm ond opgeleid. Na de scheiding van mijn
ouders - ik was toen vijf jaar - werd dr. Anton
van d er H orst mijn toeziend voogd. Hij was
een goede vriend; mijn m oeder kende hem al
van h et conservatorium , het musiceren en de
Bachvereniging. Mijn m oeder en “oom An
to n ” zoals ik hem noem de, gingen alle basis
scholen in het Gooi af, op zoek naar talentvol
le jongensstem m en voor de door hen opge
richte schola cantorum van de Bachvereniging.
O p zaterdagm orgen h ad d e n de repetities
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een apart m ens, m aar ze kon fantastisch ver
tellen. Als we een repetitie hadden, begonnen
we h aar af te leiden d o o r allerlei dingen te
vragen. Ze genoot van onze belangstelling en
begon zo enthousiast te vertellen dat ze haar
repetitie vergat. Leuk hè? Ik heb een hele
goeie h erin n erin g aan haar.
Van m oeder m oest ik eerst naar de Pedago
gische Academie, want, zo zei ze: “eerst een
opleiding doen, dan kun je later altijd zelf je
geld verdienen.” D aarna naar Louveciennes,
even buiten Parijs, au pair bij een Franse fami
lie in een kasteeltje “Les Sources”, dat ooit van
m adam e Vigée le Brun, hofschilderes van Lodewijk XV, was geweest. Tegenover ons woon
den de ouders van Brigitte Bardot. Ze hadden
e r een heel groot stuk grond, w ant ze hielden
paarden: de dierenliefde van BB m oet daar
ontstaan zijn. Ik b leef e r anderhalf ja a r en
m aakte ook de revolutie van 1968 m ee. Dat
was best spannend. Ik ho o rd e op een zondag
op de S orbonne h et grote discours van Sartre:
indrukw ekkend was het. Er bleken tot mijn
verbazing ook studenten uit N ederland te
zijn, uit Nijmegen. Mijn vriendin en ik trok
ken n aar hu n kam ertje en troffen de heren
daar (het waren alleen m aar h e re n ). Wat ze in
Parijs deden? De revolutie in N ederland voor
bereiden, zeiden ze. H et licht kwam uit h et
oosten! In dat ja a r h eeft ook h et o p tred en van
A lexander D ubcek in Praag, die h e t com m u
nisme daar een menselijk gezicht wilde geven,
grote indruk op mij gem aakt.’
Was dat het begin van je belangstelling voor Tsje
chië?
‘Ik vond h et zo vreselijk dat die zaak werd
neergeslagen. Trouwens, in Parijs was h et ook
spannend, De Gaulle was nog aan h et bewind
en Frankrijk stond aan de rand van een bu r
geroorlog. Ja, h et was fascinerend, m aar tege
lijkertijd ook eng. Toen alles in staking was en
h et verkeer stil lag kon je ro n d de Are de
Triom phe fietsen. Soms ging ik naar een
vriendin die 40 km verderop w oonde. O p de
fiets van Bernard, h et zoontje van m adam e. Ik
bleef bij de vriendin slapen en fietste de vol
gende dag weer terug. Was heel bizar en bij
zonder. O ok heb ik alle m usea bezocht, ik was
elke zaterdag in het Louvre.
Terug in N ederland deed ik in Amsterdam
MO Pedagogiek (m iddelbare akte). Ik kwam
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in aanraking m et filosofie en geschiedenis.
O ndertussen m oest ik natuurlijk geld verdie
nen dus deed ik ook nog een opleiding in toe
risme en werd gids op een rondvaartboot in
Amsterdam en free lance op de bus. In de zo
m erm aanden trok ik naar Italië. O m dat ik in
Frankrijk een d irecteur van een Italiaans reis
bureau ontm oet had, die mij vroeg bij hem te
kom en werken, ben ik samen m et een Israëli
sche vriendin dat gaan doen. We zaten in Viareggio. H et was heel leerzaam! De directeur
vond h et niet nodig dat ik Italiaans leerde,
m aar de confuzione was groot. Hij zei direct al
in h et eerste jaar: “Maud, m orgen m oet je m et
een groep Italianen naar Elba. H ier is je tekst,
ga m aar leren.” Ja, wat m o e tje dan? Ik dacht,
ik kan niet anders, h et moet. Ik b edacht een
m ooie intro en leerde die u it h et hoofd. D at ik
het voor het eerst deed en o f ze een beetje cle
m entie m et mij wilden hebben als ik af en toe
in de fout ging. Ik stond te trillen als een es
penblad. Maar ik moest. D at heeft m e over de
drem pel geholpen: soms m o e tje voor h et blok
gezet worden, d enk ik wel eens. Ik heb snel Ita
liaans geleerd, o n d er andere in Amsterdam bij
een Venetiaanse, signora Schiavou, die erg
streng was. Maar ik heb veel geleerd. H et ging
na iedere zom er in Italië beter.
L ater ben ik in de kliniek voor kinderpsy
chiatrie in de Vondelstraat gaan werken. Ik
had een scriptie geschreven over de psychi
sche opvang en begeleiding van h et jo n g e
kind in ziekenhuizen, waar, afgezien van de
academ ische ziekenhuizen en kinderzieken
huizen, in N ederland nog niets aan gedaan
werd. O m dat e r praktisch niets was, m oest ik
mijn toevlucht nem en tot een literatu u ro n 
derzoek en vele interviews. Nou, dat is goed
gegaan. H et was de tijd van Frijling-Schröder,
de eerste hoogleraar daar in dat vak. V ijfjaar
heb ik er gewerkt en weer veel ervaring en
kennis o pgedaan.’
Nu de stap naar de politiek.
‘De politiek? Nee, ik h eb eerst nog Italiaanse
taal- en letterkunde gestudeerd. Ik ben na die
vijf jaar getrouw d en in h et tw ee d ejaa r Itali
aans zwanger gew orden en h eb tentam en ge
daan m et een leuke bolle buik. M aar na twee
kinderen was h et ondoenlijk de studie voort
te zetten: je m oest de hele dag college lopen,
dat ging niet. Ik b en dus gestopt. Maar ik ben
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Opening Comeniusmuseum 1992 - presentatie van de computer voor het museum. V.l.n.r. drs.j. ten Hoope, directeur Phi
lips, M aud, dr. Miklöko, vice-president Tsjecho-Slouiakije, Frans van Hövell tot Westerjlier, voorzitter Comeniusmuseum.

geen m ens van niks doen, zoals je weet, dus ik
ben lid van D66 gew orden. Ze vroegen of ik
voorzitter van de afdeling wilde worden. Ik
zei, ik weet niet o f ik dat kan, ik wil het wel
pro b eren , en als je vindt dat het niet goed
gaat, gooi je mij er m aar uit. D aarna was ik lid
van de schaduwfractie, vervolgens lid van de
g em een teraad en fractievoorzitter. Twintig
jaar heb ik h et gedaan, vanaf 1982. Ik vond
h et leuk om te doen. Als je het vergelijkt met
nu, ging het toen nog ergens over, de stad
huiskwestie, het archief, arsenaal, de ■wees
huiskazerne, enzovoorts. Ik ben gekom en m et
de stadskantoorkwestie, het was een fantasti
sche tijd, waarin van alles gebeurde en je iets
had om voor te vechten. Dat is gewoon leuk,
ook al is h et m et dat stadskantoor niet gelukt.
Na acht ja a r fractievoorzitter ben ik vier ja a r
w ethouder geweest m et een gigantische porte
feuille die overigens wel goed aansloot bij
mijn expertise: onderwijs, welzijn, cultuur, au
tom atisering, inform atisering, sport, recreatie
en toerism e en internationale betrekkingen.
Alle terreinen waarop ik iets wist kwamen
toen samen. In het college van B. en W. zaten

toen Kasteijn, de burgem eester, en verder Van
Duim en D en Bleeker. A nderhalf ja a r lang za
ten we daarn a zonder burgem eester en dat
was ook een hele goeie tijd! We h ad d en afge
sproken m et elkaar d at we ervoor gingen en
ons niet uit elkaar zouden laten spelen; we
vorm den een hecht driem anschap.
In die periode heb ik ook h et dossier Com enius overgenom en. Ik m oest de Comeniusherdenkin g trekken. H et dossier bevatte alle
maal onbeantw oorde brieven, vreselijk na
tuurlijk, m aar tegelijkertijd kon ik h et n u zelf,
en op mijn m anier doen. Ik h eb de stichting
“G om enius-herdenking” opgericht, h et m u
seum verplaatst van h et Spaanse Huis naar de
plek waar het nu nog steeds staat naast h et
m ausoleum . Ik heb erg aangedrongen op een
fysieke verbinding tussen m useum en mauso
leum. Toen voelde ik al aankom en dat er in
de toekom st m ensen zouden kom en die zou
den zeggen: “gooi m aar dicht die h an d el”.
Nou, dat kan dus niet m eer d o o r die verbindingsdeur. De h erdenking liep geweldig met
een bescherm vrouw en -heer; de majesteit en
Havèl. Ik wilde een brede, niet alleen weten-
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schappelijke, herdenking, m et m uziek en ex
posities en m et veel Tsjechen erbij. H et resul
taat was dat e r veel uitwisseling m et de Tsje
chische Republiek is geweest, lezingen gehou
den zijn en de populaire en w etenschappelij
ke kennis over Com enius zeer is toegenom en.
M aar langzam erhand is dat verdam pt. Mijn
opvolgers zagen er helaas geen brood m eer in
en de belangstelling, ook uit Tsjechië, werd
steeds m inder. Maar af en toe is e r toch nog
een lichtpuntje. Ter gelegenheid van h et tien
jarig bestaan van boekhandel Com enius, hier
in de vesting, w ordt een boekje, geschreven
d o o r Milos Seifert (een bekende vertaler van
N ederlandse literatuur in h et Tsjechisch) ge
publiceerd en gepresenteerd. Seifert bezocht
Frederik van Eeden en kwam zo ook in de ves
ting. Hij zag h e t Com eniusm useum , dat toen
op de zolder van h et stadhuis gehuisvest was.
Verder: h et muziekfestival dat dit ja a r is opge
heven om dat de hoofdsponsor er m ee stopte.
Zodra de tijden beter w orden kom t h e t terug
in een and ere vorm. Ach, h e t was leuk; niet al
leen voor de happy few, m aar ook voor kinde
ren en gewone burgers. Ja, m uziek blijft be
langrijk in mijn leven.’

De Vrienden van het Gooi
De W G is een van de belangrijkste vrijwilligersor
ganisaties in het Gooi. Vroeger zat de W G in de
puur groene hoek. De samenwerking met TVE in
één gemeenschappelijk tijdschrift liep eigenlijk stuk
op het grote verschil in uitgangspunt (groen tegen
over historie), maar nu is een tegenbeweging op
gang gekomen, men kruipt weer uit zijn hoekje
naar elkaar toe.
‘D aar zou ik erg voor zijn. W ant h et allerbe
langrijkste is h et stoppen van de versnippe
ring van krachten van de organisaties in onze
regio, van uiterst groen to t uiterst historisch.
Ik wil een bruggenbouw er zijn om m ensen bij
elkaar te brengen. We m oeten visies ontwikke
len als burgers en als m aatschappelijke orga
nisaties, waarin wij uitspreken wat wij willen
m et deze regio nu en voor de toekomst. Ge
m eenten zijn bezig om h u n kassen te vullen
d o o r links en rechts weer huizen te bouwen
en e r w ordt niet o f te weinig over nagedacht
hoe we m et deze regio in de toekom st m oeten
om gaan.'
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Denk je dat we weten wat we willen ?
‘Alle weten is versnipperd. Zie de zesenzestig
jaar o ude “Vechtplassencommissie”, ook een
vrijwilligersorganisatie.1 D aar gebeurde h et
zelfde, iedere gem eente deed maar. Er werd
een appartem entencom plex langs de Vecht
gepleurd, er werd niet gekeken of h et paste in
de historische o f groene omgeving, niet nage
dacht over w a tje op de langere term ijn m et
dat gebied wel of n iet wilt. Ze h eb b en daar ge
zegd: ‘We zijn h et beu, we gaan h et zelf d o en !’
Kijk, dat m oeten wij ook doen: een visie o n t
wikkelen voor de lange term ijn. In h et be
stuur van de W G h ebben we besloten een
commissie uit eigen kring te vorm en die m oet
naden k en over een basis-praatstuk. D aarna
m oet w orden nagedacht over welke organisa
ties erbij betrokken k u n n en w orden zodat we
uiteindelijk m et z'n allen één front k u n n en
vorm en. Zoveel mogelijk clubjes m oeten m ee
doen, m eedenken, w ant er is genoeg know how
in al die verenigingen en stichtingen. W aarom
zou je er geen gebruik van m aken? De provin
cie en de gem eenten h ebben h et stuk van de
V echtplassencommissie overgenom en. Kijk,
dan w e rk je de an d ere kant om. Ik ben het
eens m et professor H eertje, d at de politiek
h et op alle fro n ten heeft laten afweten. Laten
de burgers en de m aatschappelijke organisa
ties h et dan m aar doen.
Dit m oeten we zien te realiseren in één jaar.
Ik hoop dat TVE e r ook over wil nadenken en
e r aan wil m eewerken. G em eenten d oen niets
and ers dan korte-term ijn-denken. Zie h et
voorbeeld van H uizen, waar een w ethouder
toegaf dat ze geld nodig h ebben en daarvoor
huizen laten bouwen. Dat er weer een stuk hei
wordt opgeofferd, een stuk leefmilieu, daar
w ordt helem aal niet over nagedacht, o f nog
erger, dat wordt gebagatelliseerd.’
Dus er moet een Gooi-visie komen ?
‘H et gewest h eeft h et laten afweten, er niets
aan gedaan. De gem eente Hilversum is alleen
m aar bezig m et grootschalig denken, ze reali
seren zich n iet dat ze eerst een verkeers-infarct creëerden; vervolgens gillen ze dat ze
een infarct h ebben dat m oet w orden opge
lost. Alle w erkgelegenheid die ze h ebben aan
getrokken is niet voor de regio, h et trekt alle
maal verkeer aan van buiten. De gem eente en
de bevolking heeft er niets aan: de m ensen
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w onen er niet, ze verkeren er niet en ze beta
len geen gem eentebelasting, het trekt alleen
mobiliteit aan.
H et Gooi heeft m et al zijn verenigingen en
clubs specifieke expertise. H et is als een
prachtig boeket verschillende bloem en, dat is
m ooier dan een boeket unisono. Maar in Ne
derland zijn we bezig alles unisono te maken.
Dat is ongelofelijk saai en stom. N ederland
verdient beter, vooral ook hier.'
Waarin onderscheidt jouw visie zich van die van
vorige Gooi-congressen ?
‘Ik wil niet zo negatief zijn, niet zeggen: “het
Gooi is vol, er m ag niks”. Ik vind dat er ook ge
bouwd m oet blijven w orden, m aar alleen zo
danig dat het past in het landschap, in de his
torische omgeving zodat h et niet detoneert,
niet 40 m eter hoog of in pyram idenvorm ge
bouwd wordt. G een nieuwe bedrijventerrei
nen, m aar eerst kijken o f bestaande terreinen
niet b eter ingericht kunnen worden. G em een
ten m oeten op h o u d en zich totaal uit te leve
ren aan projectontwikkelaars. H ebben ze in
Hilversum nog zeggenschap over iets? O ok
gem eenten m oeten prioriteiten stellen, hun
financiële huishouden m oet op orde zijn.
We m oeten onze Gooi-visie presenteren aan
de politiek, aan de provincie en vragen o f ze
deze visie delen en o f de gem eenteraden die
willen overnem en en h un handelen daarop
willen richten. D aarop m oeten zij zichzelf in
h et publieke dom ein laten afrekenen.’

burg hebben? H et Singerm useum gaat toch
eigenlijk de schaal van Laren te boven. De
Vesting N aarden is rijkseigendom : gelukkig,
want als gem eente h ad d en we dit nooit kun
nen tillen. Ik vind dat je over je eigen wallen
heen m oet kijken en zoeken naar wat je bindt
in plaats van n aar wat je scheidt. Maar dat is
moeilijk in N ederland en dus ook in het
( looi.’
Zou je ooit nog uit het Gooi weg willen ?
‘Nou, nou, ik ben erg verknocht aan h et Gooi,
ik zou best wel een optrekje in Italië willen
hebben, maar h et Gooi definitief verlaten ...
Nou, nee ...’

N oot
1 Auke Schouwstra, ‘Vechten voor de Vecht’, in: Binnen
lands Bestuur, nr. 1, 11 april 2003, week 15, pp. 37-39.

Tot slot: toen ik hier in februari 1985 kwam wonen
fietste ik over de hei naar de verschillende dorpen en
dacht: het is eigenlijk één grote stad met wat groen
en parken ertussen. Waarom is het zo versnipperd ?
Waarom kom je midden in Bussum of Blaricum op
eens het gemeentebord Naarden of Huizen tegen ?
‘H et unieke van het Gooi is dat ieder dorp
een eigen geschiedenis heeft m et heel aparte
eigenheid. H et beste zou zijn als wij in een
netwerk bepaalde taken op h et gebied van
ruim telijke ordening, verkeer, cultuur en nog
an d ere dingen zouden delen. Om te begin
nen tussen N aarden en Bussum, of Blaricum,
H uizen en Laren. H et gewest kunnen we be
ter afschaffen, want dat werkt van geen m eter
(afgezien van de GGD en GAD, die m oeten
we dus h ou d en ). W aarom m oet iedere ge
m eente een eigen zwembad en eigen schouw
TVE 21e jrg. 2003
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De b o e rd e rije n bij la n d g o e d e re n
in H ilversum
Ëen inventarisatie1

M yan Mmsch

In het kader van het boerderijenproject zijn ook alle
boerderijen in Hilversum globaal in beeld gebracht.
Onder de 41 boerderijen, die zijn gebouwd voor
1940, is geen enkel voorbeeld, meer te vinden waar
de kenmerken van de typische Gooise boerderij nog
zichtbaar zijn. In het centrum van Hilversum zijn
nog veel restanten van oude boerderijen aanwezig,
maar deze hebben al lange tijd een geheel andere be
stemming. Met name buiten het centrum zijn er nog
boerderijen te vinden die zelfs nog in gebruik zijn. In
tien boerderijen van voor 1940 is nog een boerenbedrijf gevestigd.

B uitenplaatsen
Een bijzondere groep vorm en de boerderijen
die zijn gebouwd op een voorm alige o f nog
bestaande buitenplaats. De ontwikkeling van
deze boerderijen verliep gelijk m et de ontwik
keling van de buitenplaatsen. In de omgeving
van Hilversum werd vanaf 1625 de reeks bui
tenplaatsen in ’s-Graveland aangelegd. Een
aantal eigenaren van landgoederen kocht in
de loop van de tijd gro n d en aan ten oosten
van ’s-Graveland, gronden die van ouds be
h o o rd en aan Hilversum. Zo lag h et totale
landgoed Gooilust in de negentiende eeuw
voor een groter deel in Hilversum dan in ’sGraveland.
In diezelfde eeuw ontstonden ook buiten
plaatsen die geheel op h et grondgebied van
Hilversum lagen. Vooral aan de zuidzijde van
Hilversum zijn van deze oude landgoederen
m et boerderijen nog een aantal bewaard ge
bleven, zoals De H oorneboeg, Einde Gooi en
M onnikenberg. Deze landgoederen w erden
oorspronkelijk niet o f niet alleen aangelegd
om aangenaam te w onen. Een groot deel van
de grond m oest geld opbrengen. Dit kon ge
schieden d o o r bosbouw m aar ook d o o r land
bouw en veeteelt. Na verloop van tijd bleek
vaak dat de grond te arm o f de w aterstand te
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laag was w aardoor de opbrengst van de grond
te gering bleef. In de periode dat h o u t veel
geld opleverde w erden grote delen van de
landgoederen alleen nog gebruikt voor bos
bouw.

G ooilust
De 's-G ravelandse b u ite n p la ats G ooilust
kwam in 1778 in h an d e n van de familie Oor
ver Hooft. Bijna 120 ja a r lang b eh eerd e de fa
milie deze gro n d en wist h e t oorspronkelijke
kavel m et grote percelen u it te breiden. H et
gebied liep aan de Hilversum se zijde d o o r tot
aan de Schuttersweg en besloeg o n d er m eer
h et Corversbos. O p deze g ro n d en lagen voor
al de landerijen van de buitenplaats. Aan h et
begin van de twintigste eeuw w erden G ooilust
en T ro m p en b u rg sam engevoegd en werd het
geheel eigendom van F.E. Blaauw. Een deel
van de grond verkocht hij later voor villabouw; zo ontstond h et huidige Diergaardepark. O m de h eid eg ro n d te o n tg in n en wer
den vanaf h e t eind van de 18e eeuw b o erd e
rijen gebouwd.
In h et gebied zijn nog vier b oerderijen terug
te vinden:
1. Corverslaan 1, genaam d ‘Corvershof’, een
langhuis m et riet gedekte zadeldaken. De
boerderij is gebouwd ca. 1780-1790 en werd
later om gebouwd to t h et huidige woonhuis.
2. Corverslaan 2, een zogenaam d krukhuis, is
gebouwd ca. 1780-1790 en werd mogelijk in
1826 herbouw d na een brand. O ok deze
boerderij is n u een woonhuis.
3. Corverslaan 20 is de boerderij van Janm aat,
vlak bij de ’s-Gravelandseweg, ook een lang
huis m et zadeldak. De huidige boerderij is
gebouwd op de plek waar in 1922 een eer
dere boerderij afbrandde. Bij deze b ran d
kwamen 13 koeien en één paard om.
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Boerderij ‘Corvershof’, Corverslaan 1,
voorheen behorend bij landgoed Gooilust.
(foto auteur)
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Boerderij Corverslaan 20, voorheen be
horend bij landgoed Gooilust.
(foto auteur)

4. A an d e Yaurtweg 200 staat d e v ierd e b o e rd e 
rij. H e t lan g h u is m et zadeldak, g ebouw d ca.
1890-1895, is la te r tot w o o n h u is verbouw d.
In 1885 w erd d e v o o rg an g e r van deze b o e r
derij, die m e e r ric h tin g ’s-G raveland sto n d ,
d o o r b ra n d verwoest.

Jagtlust
De buitenplaats Jag tlu st kwam in 1861 in eigen
d o m van d e fam ilie Six. Zij verkregen in d e
lo o p van de tijd g ro n d e n in bezit v an af de
O u d e M eentw eg to t aan de B ussum m ergrintweg. T ot 1966 b e h o o rd e d e g eh ele b u iten p laats
to t h e t g ro n d g eb ied van H ilversum . In d a t ja a r
w erd h e t huis m e t tu in ee n o n d e rd e e l van V
G raveland. De fam ilie Six b le e f m e e r d a n 100

ja a r d e b u iten p laats b ew onen e n ex p lo iteren .
Zij lieten e e n aantal dienstg eb o u w en aan d e ’sG ravelandsew eg bouw en, zoals in 1856 d e zo
g en aam d e ‘V ier W o n in g e n ’ v o o r vier g ezin n en
van lan d o n tg in n e rs, en in 1922 h e t huis ‘De
H u t’ e n en k ele b o e rd e rije n . A an d e Oude
Meentweg 1 ligt d e boerd erij, g en a am d ‘J a g t
lu st’, een T-lniis m e t een rie te n kap, gebouw d
om streeks 1923. A an d e k a n t van ’s-Graveland
ligt e e n tw eede g ro te b o erd erij ‘De Z an d erij’
m a a r deze blijft h ie r b u ite n beschouw ing o m 
d a t deze n ie t o p H ilversum s g ro n d g e b ie d ligt.

Einde Gooi
Ten z u id en van H ilversum ligt e e n lan d g o e d ,
circa 145 h a g ro o t, w aarvan d e o n tg in n in g
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Boerderij ‘J agtlust Oude Meentweg 1,
voorheen behorend bij het landgoed
Jagtlust. (foto auteur)
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startte m et de veiling van deze gro n d en in
1837. Eén van de eigenaren van de ’s-Gravelandse buitenplaatsen, mr. Ja n Corver H ooft,
begon m et de ontginning van de heide. Hij
liet daartoe een boerderij bouwen, n u ge
naam d ‘Blokhoven’, aan de Utrechtseweg 160.
De naam verwees naar de naam van dit ge
bied, ‘H et Tweede Blok’, gro n d en die in de
n eg entiende eeuw d o o r D om einen ter ontgin
ning w erden verkocht. H et Eerste Blok was ’sGraveland.
De boerderij werd in 1837 gebouwd in de
vorm van een langhuis. In 1852 werd de fami
lie Insinger eigenaar to t h et ja a r 1976, toen de
Vereniging to t beh o u d van N atuurm onum en
ten in N ederland h et gehele landgoed aan
kocht.
Aan de Hilversumse kant van h et landgoed
werd ro n d 1837 nog een tweede boerderij ge

i'

bouwd. W aarschijnlijk was d it ook h et gebouw
waar de eigenaar af en toe verbleef. Deze
boerderij b ran d d e op 19 ju n i 1857 tot de
grond toe af. Rond 1860 verrees in h et m id
den van h et landgoed een nieuw huis m et
daaraan vastgebouwd een boerderij.
Dit huis m et de boerderij, geadresseerd
Utrechtseweg 180 en 182, vorm t ook n u nog h et
centrum van h et landgoed. De boerderij is
nog steeds in gebruik en richt zich voornam e
lijk op veeteelt.
Voor de jach to p zien er werd ro n d 1900 een
huis gebouwd, nu gelegen aan de Weg op de
Egelshoek 8a. O ok dit huis staat er nog. Circa
1950 w erden bij dit kleine huisje grote schu
ren voor vee gebouwd en groeide h et jachtopzienerhuis uit tot een boerderij. In h et bedrijf
hebben de koeien nu plaats gem aakt voor
paarden.
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Boerderij ‘Blokhoven \ Utrechtseweg
160, voorheen behorend bij landgoed
Einde Gooi. (foto auteur)

Woonhuis en boerderij op landgoed
Einde Gooi, Utrechtseiueg 180, 182.
(foto auteur)

v./m

D e H oorneboeg
Deze verhoging in h et landschap, tussen het
centrum van Hilversum en Einde Gooi, werd
waarschijnlijk aan het eind van achttiende
eeuw voor het eerst bebouwd. De Am sterdam 
se patriciër mr. P. van Loon liet daar in 1792
het jachthuis 'H ilverroode' bouwen. Later
kreeg dit huis de naam 'H ilveroord'. Over
agrarische activiteiten in deze beginperiode is
niets bekend. Pas in 1836 werd de ontginning
van dit gebied voortvarend ter han d geno
men. Een telg uit één van de Westfaalse han
delsfamilies die naar Hilversum kwamen, An
ton Sinkei, kocht in dat jaar de grond m et het
huis en ontwikkelde in korte tijd tal van activi
teiten. Zo liet hij in 1842 een grote boerderij
bij het w oonhuis bouwen. Deze boerderij,
Hoorneboeg 2, genaam d ‘Stalheim ’, is een langhuis m et rieten kap m et aan twee zijden een
wolfeind. Enkele ja re n later verrees naast deze
boerderij een nog grotere schuur. De boerde
rij bleef to t 1905 in gebruik. H ierna werd het
gebouw inw endig verbouwd om te dienen als
verblijf voor meisjes van het Leids Volkhuis.
Weer later werd de boerderij geschikt ge
maakt om te dienen als onderdeel van het
huidige conferentieoord H oorneboeg.
De beide gebouwen, boerderij en schuur, ble
ven uitwendig redelijk bewaard. De boerderij is
nu de grootste die in Hilversum te vinden is.
Sinkei kocht veel gronden rond de buiten
plaats aan. H ilveroord strekte zich op den
d u u r uit vanaf de Soestdijkerstraatweg tot aan
het Tienhovens Kanaal. Voor de ontginning
van deze g ronden kon hij gebruik m aken van

xk

drie boerderijen: de boerderij bij h et woon
huis, de boerderij ‘H eideveld’ aan de Soestdij
kerstraatweg, die nu is verdw enen, en de b oer
derij die hij omstreeks 1850 liet bouwen aan
de zijde van h et Tienhovens Kanaal.
Deze laatste boerderij, Weg op de Egelshoek 9,
is genaam d ‘M ettingen’. De naam verwijst
naar het gebied waar de Westfaalse handelaar
oorspronkelijk vandaan kwam. De boerderij is
belangrijk kleiner, m aar ook een langhuis en
is ook nog steeds m et riet gedekt.
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Boerderij ‘Stalheim \ Hoorneboeg 2. (foto auteur)
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Boerderij ‘Mettingen ’ Weg op de, Egelshoek 9, voorheen behorend bij land
goed Hoomeboeg. (foto auteur)
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H eidepark/M onnikenberg
Aan de noordoostzijde van de Soestdijkerstraatweg ontstond na 1840 ook een aantal landgoe
deren. Percelen werden aangekocht, samenge
voegd en kregen weer een andere eigenaar. Van
een systematische ontginning in die eerste pe
riode was geen sprake. De gronden werden aan
vankelijk alleen gebruikt voor bosbouw.
Ernest van d er Velde, een assuradeur uit
Amsterdam, kocht twee percelen grond en
liet daar een huis bouwen m et haaks daarop
een boerderij, genaam d ‘Hoeve ter H eid e’. In
1848 ging deze grond m et gebouwen in eigen
dom over aan H.A. van den Wall Bake.
In de tweede helft van de negentiende eeuw
werd h et huis verbouwd en uitgebreid en op
de plaats waar de boerderij stond kwam een
uitbreiding van h et huis. W aarschijnlijk werd,
om de boerderij bij h et huis te ku n n en afbre
ken, elders op h et landgoed aan h e t eind van
de n egentiende eeuw een andere boerderij
gebouwd. Zo konden de agrarische activitei
ten w orden voortgezet. H et grote huis ‘Heidep ark ’ werd gesloopt in 1971. H et huidige Ast
m acentrum ‘H eideheuvel’ staat op h e t grond
gebied van dit voormalige landgoed.
De nog overgebleven boerderij, Soestdijkerstraatweg 145, is een langhuis m et riet gedekt
en m et een bijzondere voorgevel. Boven de
uitgebouw de voordeur, m idden in de voorge
vel is een fraai balkon m et h o u ten zuilen ge
bouwd die h et overstekend dak ondersteu
nen. N og steeds functioneert deze boerderij
voor m et nam e veeteelt.
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De familie Van den Wall Bake werd ook ei
genaar van het naast H eidepark gelegen land
goed M onnikenberg. Rond 1900 verrees op
deze grond een grote villa. Na vele verbouwin
gen is in deze villa nu h et klooster De Stad
Gods gehuisvest. D oor h et verschuiven van de
grens tussen de landgoederen H eidepark en
M onnikenberg ligt de boerderij n u op het
grondgebied van dit laatste landgoed.

N oten
1 De inventarisatie van d e boerderijen in Hilversum is tot
stand gekom en m et m edew erking van H arry van d e r
Voort. In dit artikel is gebruik gem aakt van h e t boek
Oorden van Schoonheid. Landgoederen en buitenplaatsen in
Hilversum (H ilversum , 2000), waarin o n d e r a n d eren
H arry van d e r Voort schreef over d e H oorneboeg en
Kees van Aggelen over H eidepark en M onnikenberg.

Auteursgegevens
ing. Ed van M ensch (1949) volgde een electrotechnische opleiding aan de HTS te A m sterdam . Vanaf
1988 als gem eente-am btenaar werkzaam in h e t
Goois M useum te Hilversum. Vanaf 1 dec. 1998 tot
de start van h e t nieuwe h e t “M useum Hilversum ”
(in 2004) directeu r van h e t Goois Museum. Publi
ceert over de geschiedenis van h e t Gooi en Hilver
sum in het bijzonder. Bestuurslid TVE, H.H.K. “Albertus Perk" en Stichting Hilversum “Pas-Op” en
oud redactielid TVE. Hij w oont in Hilversum.
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Lokale geschiedenis
tussen lering en vermaak
H enk Michielse
Geschiedenis is in. Langjarige donateurs we
ten nog wel dat TVE aanvankelijk zowat de
enige historische organisatie in h et Gooi en
om streken was. Nu zijn er m instens dertig or
ganisaties en instellingen bij ons aangesloten
- van historische kringen en de archeologi
sche w erkgem eenschap tot m usea en archie
ven en de Stichting Omgevingseducatie. Er
bestaat in N ederland een levendige belang
stelling voor de geschiedenis van de eigen
plaats en leefomgeving en ook in een bredere
context is de historische belangstelling groot
zoals blijkt uit de h o n d erdduizenden verkoch
te exem plaren van G eert M aks De eeuw van
mijn vader en h et succes van Ju d ith Koelemije r ’s Het zwijgen van Maria Zachea over een
g root katholiek gezin uit de ja re n vijftig en
zestig van de vorige eeuw. Vakhistorici doen
vaak wat neerbuigend over ‘geschiedenis als
vrijetijdsbesteding’. Maar is dat ook terecht?

Niet te klagen
In h et gebied tussen Vecht en Eem is het aan
tal historische organisaties en instellingen
sinds de oprichting van TVE in 1970 spectacu
lair gegroeid evenals h e t aantal m ensen dat
op een o f and ere m anier in lokale en regiona
le geschiedenis is geïnteresseerd.
De d rie arch iefd ien sten in ons gebied
(streekarchieven Hilversum en N aarden en
gem eentearchief Weesp) w orden jaarlijks sa
m en zo'n 7500 maal bezocht en ondersteu
nen heel veel onderzoek van historische krin
gen en am ateur- en beroepsonderzoekers, wat
resulteert in tijdschriftartikelen en afzonder
lijke publicaties.
Bijna in elke plaats is wel een historische
kring, van Eem nes en Baarn in Eem land tot
Weesp, L oenen en N ederhorst den Berg in de
Vechtstreek. De historische kring Bussum
heeft 450 leden, die van Loosdrecht 850. La
ren heeft er zelfs 900 en A lbertus Perk in Hil

versum m eer dan duizend. Alle 11 historische
verenigingen b innen TVE bij elkaar hebben
ruim 7000 leden. En dan is er nog een aantal
plaatsen waar m eerdere historische organisa
ties bestaan m et elk h u n eigen vrijwilligers zo
als in H uizen waar ze naast de historische
kring ook nog h et H uizer Museum (60 vrijwil
ligers) hebben en de Stichting ‘Behoud het
O ude D orp' of in Hilversum waar behalve het
Goois M useum en A lbertus Perk ook nog de
stichting ‘Hilversum Pas O p !’ en de stichting
'De H of’ floreren. In Weesp is er naast de his
torische kring de strijdbare stichting ‘Weesp
Kijk Uit!’ die m et verve opkom t voor h et his
torisch erfgoed.
Alle historische kringen h ebben een eigen
blad, w aaronder hele goede. In m eerdere
plaatsen worden ook interessante boeken uit
gegeven over (aspecten van) de eigen geschie
denis en genealogie, vaak m et een grote afna
me. Kortom, de oprichters van TVE die 33
ja a r geleden vonden dat er toch wat gedaan
m oest w orden aan de geschiedenis van onze
eigen streek, h ebben niet te klagen.

Wijder verband
Naast de lokale en regionale geschiedenis zijn
veel m ensen nog in een wijder verband in ge
schiedenis geïnteresseerd, zoals h et lezen van
historische boeken, het bezoeken van histori
sche musea en door hun belangstelling voor
historische m onum enten. Ook het historisch toe
risme en de populaire historische dramaseries
en andere historisch gerichte program m a’s op
de televisie blijken bij grote groepen m ensen
aan h un historische behoefte te voldoen.
Er is uitgerekend, dat in 1993 an d erh alf mil
joen historische non-fictieboeken zijn ver
kocht, terwijl h et aantal uitleningen bij de
openbare bibliotheken zo’n 170 miljoen be
draagt. Ik heb geen speciale cijfers voor h et
Gooi en om streken, m aar we m ogen rustig
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aan n em en dat e r hier verhoudingsgewijs aar
dig wat gelezen wordt, ook over geschiedenis.
Bijzonder is de situatie bij historische m u
sea. Volgens de gids Nederland Museumland
1997 zijn e r in N ederland tegenw oordig zo’n
806 m useale instituties, waarvan volgens h et
CBS bijna de helft historische m usea zijn. Bij
TVE alleen al is een vijftal historische musea
(Goois M useum, H uizer M useum, Vestingm useum , Geologisch Museum H ofland en
Kasteel Sypesteijn) aangesloten, terwijl m eer
dere historische kringen een eigen oudheid
kam er hebben zoals h et fraaie ‘Op de deel' in
Blaricum. N ederland blijkt de grootste museu m dichtheid ter wereld te hebben. In 1996
w erden er 25,9 miljoen bezoekers geregis
treerd, waarvan zo’n dertig pro cen t in de his
torische musea. O nderzoek naar historisch
toerism e heeft uitgewezen dat van de ruim
tachtig miljoen dagtochten in het seizoen
1990/1991 in N ederland e r ruim een kwart
historische beziensw aardigheden betroffen.
U it d at zelfde onderzoek bleek ook, dat be
zoek aan m usea en m onum enten tijdens bui
tenlandse vakanties driem aal zo vaak plaats
vindt als bij binnenlandse.
En alsof dit alles nog niet genoeg is, zijn er
geregeld lokale historische vieringen, die lo
pen van h et herd en k en van grote historische
figuren en de Tweede W ereldoorlog tot die
van de m em orabele feiten uit de geschiedenis
van de eigen plaats. Zo vierde N aarden in h et
ja a r 2000 h e t 650-jarig bestaan m et veel vrolijk
vertier en een drukbezochte avond van TVE
in h et stadhuis, waarbij Piet L eupen de N aar
dere overigens de stuipen op h et lijf jo e g door
te bewijzen dat de hoofdstad van h et Gooi
n iet in 1350 m aar pas in 1351 stadrechten had
gekregen.

Misprijzen
Wat is de betekenis van deze ‘alledaagse histo
rische cu ltu u r’? Vakhistorici ton en vaak een
zeker m isprijzen voor h et werk van historische
kringen en de populaire belangstelling voor
lokale m usea, m o n u m e n te n , televisiepro
gram m a’s en herdenkingen. Ten onrechte, zo
blijkt uit het prettig geschreven proefschrift
van Kees Ribbens, Een eigentijds verleden - Alle
daagse historische cultuur in Nederland 1945-
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2000, waaraan in dit artikel heel veel gegevens
zijn o n tleen d .1 Ribbens - m om enteel verbon
den als o nderzoeker en do cen t aan de Universiteiten van U trecht en N ijmegen - o n d er
zocht alle genoem de uitingen van de histori
sche cultuur op h u n eigen m erites zonder
vooroordeel en zonder professioneel dédain.
Zijn conclusie is, dat de om gang met h et ver
leden —van de professionele geschiedw eten
schap tot ‘geschiedenis als vrijtijdsbesteding’ vele rollen vervult en dat e r sprake is van veel
zijdigheid in functie, in h o u d en vorm. Alle va
riëteiten hebben h u n eigen belang.
Er zijn d o o r historici, cultuurfilosofen en
maatschappijcritici allerlei theorieën ontwik
keld om de overstelpende populaire histori
sche interesse te verklaren, de m eeste tamelijk
negatief van aard. Ribbens heeft deze opvat
tingen over de om gang m et het verleden
handzaam samengevat. Som m igen zoeken h et
in ‘nostalgie’, d o o r hen doorgaans gezien als
een naief, on-kritisch verheerlijken van een
geïdealiseerd verleden. A nderen spreken van
‘musealisering’, w aarm ee ze bedoelen d at aller
lei voorwerpen uit een ver en (ook steeds
m eer) nabij verleden bewaard en vereerd wor
den, losgem aakt uit hun historische context.
O ok de ‘erfgoed’-opvatting m oet h et ontgel
den, als zou h et hier lo u ter gaan om een ver
w erping van de m o d ern e sam enleving dan wel
een poging om een kitscherige Disney-versie
van de geschiedenis aan h et publiek te kun
nen verkopen.
N iet alle theoretici d enken e r overigens zo
over. Ribbens citeert m et instem m ing Raphael
Samuels, die de erfgoed-benadering veel posi
tiever b eoordeelt en zegt dat de verm eende
tegenstelling tussen lering en vermaak over
brugd m oet w orden. Veel theoretici koppelen
de massale historische belangstelling aan ver
schijnselen als individualisering en globalisering,
h e t verdwijnen van de vertrouw de sociale sa
m en h an g en van familie, dorp, b u u rt en klasse
en de oude sociale organisaties. D at klinkt
plausibel, al is h e t zeker niet de enige verkla
rend e factor.

Plezier
Probleem m et al die theorieën is, zegt Rib
bens, d at ze zich niet of nauwelijks lenen voor
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em pirisch onderzoek. En dat laatste is n u juist
wat hij z e lfh e e ft gedaan. Met veel cijferm ate
riaal onderbouw d schetst hij de ‘officiële’ his
torische cu ltu u r’ (onderwijs, musea, archie
ven, m onum enten) en de ‘geschiedenis als
vrijetijdsbesteding’ (lokale geschiedschrijving,
genealogie, archeologie, m usea, historisch
toerism e). Vervolgens wijdt hij uitvoerige
hoofdstukken aan de historische in h o u d van
‘De Kampioen' en de reisgidsen van de ANWB,
aan historische herdenkingen in Zwolle en
aan ‘geschiedenis op televisie’ bij de k r o .
Wat de lokale geschiedschrijving betreft
geeft Ribbens aan, dat er tot aan de Tweede
W ereldoorlog nauwelijks belangstelling voor
bestond. Na de oorlog kom t daar langzaam 
aan verandering in. B e g in ja re n zeventig zijn
er 128 lokale en regionale verenigingen, waar
o n d er TVE. Rond 1985 zijn er 540 en in 1995
zelfs 1500. Er blijken ruim 300.000 m ensen lid
te zijn van een vereniging voor regionale en
lokale geschiedenis of een oudheidkundig ge
nootschap, wat neerkom t op drie p ro cen t van
de N ederlanders van 16 ja a r en ouder.
Zoals wij dat bij TVE ook zelf wel doen, rela
tiveert Ribbens deze im posante cijfers door
onderscheid te m aken tussen een actieve m in
derheid (‘de harde k ern ’) en een grote groep
m eer passieve belangstellenden. M aar is dat
erg? fe k unt niet van iedereen verwachten dat
hij/zij actief m et historisch onderzoek bezig
is. Met h un werk wekken de actieve lokaal-historici interesse voor de geschiedenis van de
eigen leefomgeving bij de andere leden van
h u n vereniging en bij een b red er publiek. En
d at is toch prim a, al kan er natuurlijk altijd ge
discussieerd worden over de m anier waarop
een en an d e r w ordt aangepakt en over de be
tekenis ervan.
Zelf heb ik in h et kader van ons boerderij
enproject een aantal m ensen geinterviewd die
actief betrokken waren bij de inventarisatie
van de boerderijen in ons gebied (zie ook het
m ei-num m er van TVE) . En daarbij bleek een
samenstel van motieven. N atuurlijk spelen
ook zaken als ‘nostalgie’ en ‘m usealisering’
een rol. M aar vooral pu re interesse in de ge
schiedenis van de boerderij en het boerenle
ven en aandacht voor historisch erfgoed in
h et algem een. E r zijn er ook die strijdbaar wil
len opkom en voor het b ehoud van agrarisch
erfgoed, zonder van boerderijen o f het boe

renland een m useum te m aken. En iedereen
vond h et leuk om er m ee bezig te zijn. Dat
geldt trouwens in h et algem een voor m ensen
die actief lid zijn van een historische kring of
die aan de bijeenkom sten van de kringen
m eedoen. En ook d at is een legitiem motief:
plezier in de geschiedenis van de eigen leef
omgeving en het uitpluizen ervan. Tijdens de
zeer geslaagde o pen dag van TVE op 17 mei
j.1. in Weesp, waaraan 160 m ensen deelnam en
(zie elders in dit blad), heb ik veel d eelne
mers gevraagd wat zij van de open dag en het
b oerderijen n u m m er van TVE vonden. Alle ge
noem de motieven kwamen weer n aar voren
en vooral dat m en er plezier in had. En ple
zier is de beste voorwaarde om er ook nog wat
van te leren. Dus red en en genoeg om m et zijn
allen gewoon d o o r te gaan, wat somm ige vak
historici en an d ere criticasters ook van ons
m ogen beweren.

N o ten
1 Kees Ribbens, Een eigentijds verleden - Alledaagse historische
cultuu r in Nederland 1945-2000, Uitgeverij Verloren, Hil
versum 2002.

A uteursgegevens
H enk Michielse studeerde geschiedenis in Nijme
gen en prom oveerde in de sociale w etenschappen
aan de Universiteit van A m sterdam . M om enteel is
hij o n d e r m eer voorzitter van TVE.
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Boekbesprekingen

De Stelling van Amsterdam
De Stelling van A m sterdam werd aangelegd
tussen ongeveer 1880 en 1920. Er verrees een
stelsel van forten, dijken, sluizen en andere
w erken in een ruim e kring ro n d onze hoofd
stad. Aan de oostkant, in h e t gebied langs de
Vecht, overlapte de Am sterdam se verdedi
gingslinie m et een andere, iets oudere stelling:
De Nieuwe H ollandse W aterlinie (c.1815c.1880), die van M uiden, over U trecht, tot
diep in h e t rivierengebied voorbij Woudrichem liep. Bij dreiging konden gebieden bui
ten de stelling o n d er water w orden gezet, ter
wijl ruim veertig forten alle toegangswegen
bestreken. Deze w aterlinie zou A m sterdam
bescherm en en o nneem baar m aken.
Door vernieuwingen in de oorlogsvoering,
in h et bijzonder door de uitvinding van het
vliegtuig, was de stelling al verouderd voor hij
goed en wel in gebruik kon worden genom en.
N iet lang na de Tweede W ereldoorlog raakten
de meeste forten in onbruik en raakte de Stel
ling van A m sterdam in de vergetelheid. In de
ja re n tachtig van de twintigste eeuw werd hij
herontdekt. Eerst door een kleine groep lief
hebbers, later door een grotere groep m en
sen, o n d er wie ook bestuurders en politici. De
provincie N oord-H olland m aakte zich sterk
voor de herw aardering van de stelling en richt
te de stichting Stelling van A m sterdam op.
In 1996 werd de stelling op de lijst van het
W erelderfgoed van de U nesco geplaatst en nu
is er op initiatief van de genoem de stichting
een lijvig boekwerk over verschenen. H et is
een prachtige publicatie gew orden, vol oude
en nieuwe foto's en m et fraaie historische
kaarten en speciaal voor h et boek sam enge
steld kaartm ateriaal.
In een zevental hoofdstukken, geschreven
d o o r verschillende auteurs, krijgt de lezer een
veelzijdig beeld gepresenteerd. De historische
en politieke context w aarbinnen de stelling tot
stand kwam, wordt geschetst. Militair-strategi138

sche aspecten kom en aan bod. Er w ordt inge
gaan op het historisch-geografische kader en
op de n atu u r in en om de forten. De diverse
gebouwen die de stelling omvatte, komen
voorbij. Ook de geschiedenis van de stelling na
h et verlies van de oorspronkelijke functie en
zijn mogelijke toekom st krijgen aandacht. En
in het slothoofdstuk worden de forten en de
len van de stelling stuk voor stuk beschreven
en in beeld gebracht. O p kaarten staan alle on
derdelen precies aangegeven, zoals forten, dij
ken, inundatiegebieden, sluizen, batterijen,
magazijnen, kazem atten en schuilplaatsen.
De Stelling van A m sterdam stond of viel bij
een zorgvuldig te co n tro leren inundatie. Vele
gebieden m oesten bij dreiging snel o n d er wa
ter gezet k u n n en w orden en wel op zo’n m a
n ier d at deze n iet bevaarbaar waren, terwijl
obstakels als sloten, waar bijvoorbeeld paard
en wagen in zouden wegzakken, onzichtbaar
w erden. Dit kwam n ee r op een laag w ater van
ongeveer veertig centim eter.
Militair historicus Joep van H o o f beh an d elt
h e t inunderingssysteem van de stelling. H ier
in vorm den de in laatp u n ten een cruciale
schakel. Deze lagen dan ook zoveel mogelijk
achter de frontlijn o f o n d er verdediging. Bo
vendien was de aanvoer van water van groot
belang. De Zuiderzee, de Lek, de H ollandse
IJssel, de Nieuwe Maas, de Nieuwe Waterweg
en h et N oordzeekanaal fungeerden als aanvoerbron. V andaar uit werd het water via een
groot aantal in laatp u n ten naar h et stellinggebied gevoerd. D aartoe werd een groot deel
van h et waterwegstelsel van W est-Nederland
b en u t en gebruik gem aakt van de structuur
die in de loop d e r tijden d o o r de w aterschap
pen was ontwikkeld. In tijden van oorlog nam
Defensie h et b eh eer over. Strom en, kanalen
en m eren in bet stellinggebied dien d en als
boezem . Had h et water in de boezem s een
hoog peil bereikt, dan kon m en de aangren
zende gebieden o n d er laten lopen.
Voor de onderw aterzetting van de inunda-
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tiegebieden waren in de stelling tien zoge
naam de inundatiestations ingericht. O m de
onderw aterzetting gecontroleerd en zo snel
mogelijk te kunnen laten plaatsvinden - es
sentieel bij plotselinge dreiging - was verder
een uitgekiend scenario opgesteld dat uit een
aantal fasen bestond. Er was een voorbereidingspeil, waarbij h et peil in waterwegen en polder
sloten zo hoog mogelijk werd opgevoerd. In
de volgende fase, h et voorlopige peil, werd zo
veel water ingelaten, dat in ieder geval nog
een deel van h et w egennet was te gebruiken.
H ierop volgde het definitieve stadium, volledig
peil, de genoem de veertig centim eter.
Historisch geograaf H enk Baas laat zien hoe
de stelling werd ingepast in het in de loop der
eeuwen o n tgonnen H ollandse landschap en
hij beschrijft hoe voor h et functioneren van
de waterlinie de bestaande waterstaatswerken
en w aterschappen w erden benut. Bij de aan
leg van de stelling werd zoveel mogelijk ge
bruik gem aakt van de m iddelen die het be
staande landschap bood. Er kan ook worden
gesproken van misbruik. H et ging imm ers
niet om ontw ateren m aar om o n d erw ater zet
ten. Voor de inundatiegebieden w erden pol
ders en droogm akerijen benut. H ier en daar
werd, als het grote gebieden betrof, een nieu
we dijk opgew orpen, zodat niet het hele ge

bied o n d er water gezet hoefde te worden. Een
mooi voorbeeld daarvan is de geniedijk in de
I laarlem m erm eer.
O p plaatsen waar bestaande dijken, wegen,
vaarten en kanalen de frontlinie doorsneden,
w erden forten en an d ere verdedigingswerken
gebouwd. Zo verrezen e r bijvoorbeeld in h et
w estfront veel verdedigingsw erken o m d at
daar veel doorsnijdingen waren te vinden. Bo
vendien boden de hogere g ronden tegen de
b in n e n d u in ra n d b ep e rk ter m ogelijkheden
tot in u n d eren dan bijvoorbeeld de polders en
droogm akerijen langs h et n o o rd fro n t of het
zuid- en oostfront. Zo wordt duidelijk waarom
de stelling de vorm heeft zoals wij die vandaag
de dag nog k u n n en h erkennen.
Aan h et oostfront, langs de Vecht, werden
de bestaande forten bij H inderdam , U iter
m eer en de vestingen Weesp en M uiden geïn
corporeerd in de Stelling van Amsterdam. Al
leen te N igtevecht werd een nieuw fort ge
bouwd ter verdediging van de doorsnijding
van de linie d o o r h et M erwedekanaal, het te
genw oordige Amsterdam-Rijnkanaal. Tussen
N igtevecht en U iterm eer vorm de h et water
van tie Vecht een belangrijk on d erd eel van de
linie. Bovendien kon de Aetveldtsche Polder
daarach ter o n d er water worden gezet. Tussen
U iterm eer en M uiden werd in geval van drei-
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E erst kijken, dan lezen.
Schilders in L aren

ging de Nieuwe Keverdijksche Polder geïnun
deerd. Uit de gedetailleerde kaarten in h et
slothoofdstuk kom en we te weten dat in en
langs de Keverdijksche Polder een aantal bij
zondere, kleine verdedigingsw erken lag, zoals
vechtw agenhindernissen, kazem atten en
groepsschuilplaatsen.
Jo u rnalist en publicist Fred Feddes schetst
de geschiedenis van de stelling tot op de dag
van vandaag: niet m eer als m ilitaire waterli
nie, m aar als ... tsja, als wat eigenlijk? N atuur
lijk, als cultuurhistorisch m onum ent, sinds
1996 officieel en wereldwijd erkend. U it Fed
des hoofdstuk over de ‘civiele stelling’ valt op
te m aken dat h et niet gemakkelijk is om de
stelling weer een plaats te geven in onze sa
menleving. Enkele forten hebben inm iddels
een nieuwe bestem m ing gekregen, bijvoor
beeld als w ijnhandel, restaurant of kunstfort.
De grote opgave is echter om de Stelling van
A m sterdam als geheel een passende rol te
gaan laten vervullen in onze dynam ische sa
menleving en haar ruim telijke ordening. We
h ebben n u een mooi en goed boek over de
stelling, n u nog een m ooie en goede toekom st
voor de stelling zelf.

W anneer je gevraagd w ordt een boek als Schil
ders in Laren van D enninger-Schreuder te re
censeren, dan aarzel je. Je denkt immers: o
nee, h et zoveelste plaatjesboek m et daarin wat
schapen van Mauve en een verdwaalde gere
form eerde streep van M ondriaan. Een mens
heeft ech ter niet veel te willen. En d at is m aar
goed ook, want h et boek is werkelijk schitte
rend en een recensent m ag h et bestelde
exem plaar houden.
H et is b eter om dit boek eerst d o o r te bla
deren , en wat te kijken of staren naar de pla
ten; daar is werkelijk zeer teel aandacht aan
besleed. Sommige werken krijgen een hele
bladzijde en an d ere een halve en weer andere
een kleiner form aat, m aar ook daar lijkt over
nagedacht te zijn: zo krijgt h et prachtige De
Vlasschuur van Max L ieberm ann uit 1887 zelfs
twee bladzijden, n et als de Aardappelrooiers van
Mauve, en w orden de schilderijen van Jan
Sluijters: Maannacht, Landschap met fietsers en
Zomer te Laren de ruim te gegund. G root voor
deel is dat alle platen in kleur zijn afgedrukt
(en er is een klein aantal zwart-wit fo to ’s opge
nom en).
De au teu r heeft h aar tekst onderverdeeld in
th em a’s als ‘H am dorff: h et artistieke m iddel
p u n t van L aren ’ en ‘Theosofen, ‘ideïsten’ en
visionairen: De avant-garde en de geestelijke
vernieuw ing.’ H et probleem is d at ze alle ge
ijkte p aden bew andelt en w anneer je h et boek
Gooise schilders van K oenraads u it 1969 er naast
legt, dan vallen de overeenkom sten m eteen

Reinout Rutte
P. Vesters (red.), De Stelling van Amsterdam. Harnas
voor de hoofdstad, Utrecht, Matrijs, 2003 - ISBN 905345-210-9 - 304 blz.. Prijs: 24,95 euro
Reinout Rutte (1972) is stads- en architectuurhistoricus. Hij werkt op het Ruimtelijk Planbureau te 'sGravenhage.
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op. Zo begint D enninger-Schreuder m et ‘La
ren ontdekt: Jozef Israels, A lbert Neuhuys en
A nton Mauve’ en Koenraads met ‘J ozef Israels
die h et Gooi voor de schilders o n td ek te’ en
Neuhuys en Mauve kom en al snel aan bod.
Gezien de vele aanhalingen van h et werk van
Koenraads kan gesteld w orden dat h et als on
derlegger is gebruikt.
Ied er hoofdstuk behandelt dus een them a
en de kunstenaars die d aaro n d er vallen. H an
dig is d at de naam van een kunstenaar in een
groter lettertype en vet is afgedrukt, hoewel
h et ook een ‘S cheenachtige’ indruk achter
laat. Verreweg h et interessantste is h et al ge
noem de hoofdstuk over H am dorff. De in
spanningen van Jan en zijn familie, om niet al
leen de kunstenaars m aar ook zichzelf te be
hagen en bovendien goed geld te verdienen,
w orden zeer goed uiteengezet, hoewel het
ja m m e r is dat er geen aandacht is voor zijn Volendam se p endant Spaander. Nu lijkt H am 
dorff de enige in zijn soort. H et w ordt trou
wens duidelijk waarom de gem eente Laren zo
een schitterende kunstcollectie bezit; na de
dood van H am dorff werd een groot deel van
zijn collectie aan die gem eente geschonken.
En eigenlijk zou Laren het snel naar het Singer
o f een ander m useum m oeten brengen, want
al lezend en kijkend rijst de vraag: waar hangen
al die m ooie werken? Toch niet in de gem een
tehuizen, tem idden van sigarettenrook en koffiedam pen en verveelde am btenaren?
Kortom, een groot com plim ent voor de pla
ten. D aarnaast is de tekst leesbaar en krijg je

van iedere kunstenaar een goed beeld. H ier
en daar w ordt de boel ontsierd d o o r gebrekki
ge kennis van de geschiedenis van H et Gooi.
W anneer D enninger-Schreuder in h et hoofd
stuk ‘W ending d er geesten' H art Nibbrig be
handelt en op de erfgooiers komt, gaat h et
mis. Zij baseert zich op een studie van Polak
uit 1934 waarin de ene na de an d ere verkeer
de aannam e staat en n eem t deze klakkeloos
over. Kennelijk heeft zij niet de m oeite geno
m en naar jongere literatuur en artikelen te
zoeken (o n d er an d ere verschenen in dit tijd
schrift). H ad zij alleen het ook al weer 35 ja a r
oude bekende boekje van De V rankrijker ter
han d genom en, dan had zij kwalificaties als
‘het opstandige boerenvolk’ en ‘de o n d er
drukkers van Stad en L ande’ achterw ege gela
te n .1 O pnieuw rijst een vraag: ho e zit dat m et
de rest van de context? Als we de literatuurlijst
erbij nem en, dan kan geconcludeerd worden
dat D enninger-Schreuder geen onderzoek’
heeft gedaan en derhalve niet tot ‘nieuw e’ in
zichten is gekom en, wat weer uit de tekst
blijkt. Al in de inleiding wordt h et duidelijk.
Daar vallen een p aar clichés uit de lucht die
niet w orden genuanceerd: ‘Door de grote in
vloed van de kerk die berusting in h et lot pre
dikte, bleven de m ensen achterlijk en arm.
G root was dus de vreugde toen schilders van
uit Den I laag naar het Gooi kw am en’ en ‘Met
onbegrip keek m en in het d o rp naar deze
vreem d uitgedoste stedelingen die van een an
dere planeet leken te ko m en .’ Berusting in
h et lot prediken levert niet p er definitie achDE. J
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Willy Sluiter, K a rik a tu u r e e rste ju r y
z o m e r te n to o n s te llin g in L a re n .
Staand: Hart Nibbrig, Sluiter, Wolter en
Hamdorff. Zittend: de ambtenaren Van
der Tonge en Kever. (Collectie gemeente
Laren)
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terlijkheid en arm oede op. En de kleder
dracht, ook die in Laren, was geïnspireerd op
stadsm ode, dus de stedelingen w erden niet
o n b egrepen bekeken, integendeel. Ik kan mij
n iet aan de indruk onttrekken dat de auteur
lo u ter haar eigen collectie boeken geraad
pleegd heeft en er verder niet zo om maalde.
H et gaat bij de meeste kunsthistorici nu een
maal om h et beeld, en de context, ach, die
voeg je toe m aar daar besteed je niet bijzon
d er veel aandacht aan. H et is D enningerSchreuder vergeven. Ze heeft een schitterend
boek gem aakt.
Dit boek m oet u dus zeker aanschaffen,
m aar niet zonder een extra investering te
doen: h et in 2002 verschenen Collectie Singer.
Schilderijen. Singer Museum. Daarin w orden alle
werken van h et Singer m useum gecatalogi
seerd en bovendien w ordt m eegedeeld in wel
ke tentoonstellingen ze zijn gebruikt en in wel
ke literatuur ze als illustratie zijn opgenom en.
H et is m eer dan een standaardwerk, en derhal
ve onmisbaar. En als u in een antiquariaat
K oenraads’ Gooise Schilders vindt en aanschaft,
dan bezit u een drie-eenheid die ja re n m ee zal
gaan. W ant dat m oet ook gezegd: Laren kan
voorlopig zonder boek. En w anneer er toch
een boek m oet kom en, dan zou de historie pri
m air en de kunst secundair m oeten zijn.
Anton Kos
Carole Denninger-Schreuder, Schilders van Laren.
Bussum, Uitgeverij THOTH, 2003 - ISBN 90 6868
327 6 - 191 pagina’s. Prijs 29,90 euro
Collectie Singer. Schilderijen, red.: Ann Blokland, Jac
queline de Raad, Emke Raassen-Kruimel en Agnes
de Rijk. Zwolle, Waanders Uitgeverij, 2002 - ISBN
90 400 8711 3 - 207 pagina’s. Prijs 35 euro
Jan P. Koenraads, Gooise Schilders. Amsterdam, Uit
geverij Strengholt, 1969 - ISBN 9060 10056-5 - 195
pagina’s.

Het Bos van Blaauw
Ton Coops is voor lezers van dit tijdschrift
geen onbekende. In h et them anum m er ‘Hil
versum, pas op!’ ( Tussen Vecht en Eem 19, n r 3,
septem ber 2001, pp. 143-152) gaf hij al een
voorproefje van wat zijn grote boek zou wor
den. H et smaakte toen al naar meer. Het Bos
142

van Blaauw is een p rachdg uitgegeven boek,
m et vele fo to ’s, situatietekeningen, kaders
buiten de tekst m et uitleg o f m et citaten uit de
vele brieven van de bew oners en Gooilust en
h un ‘cercle’. In bijlagen w orden stam bom en
van de twee staken Blaauw en van twee staken
Six gegeven. Een uitvoerige bibliografie en in
dex sluiten h et werk af.
Dit alles is natuurlijk belangrijk en m aakt
h et boek af, m aar is natuurlijk niet genoeg.
De in h o u d m oet de lezer boeien. Daarin is de
au teu r uiterm ate geslaagd. In achttien hoofd
stukken w orden Blaauw en zijn buitenplaats
uitvoerig in de historische, contem poraine en
actuele context geplaatst. U itgangspunt is na
tuurlijk h et ’s-Gravelandse huwelijk van Frans
Blaauw en Louise Six in 1890. D oor h et over
lijden van M argaretha Corver H ooft, een on
getrouw de tante van Louise, kwam de laatste
dankzij M argaretha’s testam ent in h et bezit
van Gooilust en h et aangrenzende Corversbos. Vooral Frans Blaauw stortte zich op dit via
zijn echtgenote nieuw verworven bezit. H et
boek geeft diepgaand en uitvoerig weer op
welke wijze Blaauw zich met deze buitenplaats
vereenzelvigde. Hij spendeerde al zijn tijd aan
de verbetering van het huis en de g ronden
erom heen; de tuinen en zijn m enagerie, zijn
verzameling bijzondere dieren, kregen in het
begin van de twintigste eeuw grote bekend
heid in binnen- en buitenland. Blaauw was
geen charlatan; hij wist wat hij verzam elde en
hij publiceerde er ook over.
H et grote struikelblok in zijn leven was het
'belaste huwelijk’, zoals Coops het in het hier
over han d elen d e hoofdstuk noem t. Verschil
lende interessen, ambities, m aar vooral totaal
tegengestelde n atu ren verstoorden h et leven
van beide echtgenoten. Blaauw tracht Louise
krankzinnig te laten verklaren en h aar op te
doen sluiten. Dat lukt: van novem ber 1910 tot
juni 1911 zit Louise in het sanatorium de Vo
gel- en P lantentuin in A rnhem . H aar broer
Ja n Six en zijn vrouw N ine slagen erin Louise
weg te halen uit dat sanatorium . Zij gaat niet
m eer terug naar Gooilust, m aar n eem t tijde
lijk haar intrek bij h aar b ro er en schoonzus
ter. Na vier m aanden verhuist ze naar Zeist,
waar zij tot haar dood in 1934 blijft wonen
m et haar trouwe hulp, Keetje Verkerk. Al
heeft zij m et h aar trouwe gedienstige zelfs nog
een reis naar de V.S. gem aakt, op Gooilust is

TVE 21ejrg. 21)01

p^ %
1

Verlovingsportret Louise Six en Frans Blaauw (foto uit be
sproken boek)

zij niet m eer terug geweest. En Frans Blaauw?
Hij o n d ern eem t reizen, n aar Zuid-Amerika
(1911), Zuid-Afrika (1914), Noord-Amerika
(1920) en Oost-Afrika (1924).
De eenzaam heid slaat echter toe in de ja re n
dertig. Vooral nadat hij na Louise’s overlijden
in 1934 gehoord heeft dat zijn echtgenote
Gooilust aan de Vereniging N atuurm onum en
ten heeft vermaakt. O m dat Blaauw geen reke
ning en verantw oording kon afleggen van het
gevoerde beh eer over het verm ogen van Loui
se Six (hij had geen boekhouding g ehouden),
waren de executeurs-testam entair gedwongen
hem te dagvaarden. Blaauw verklaarde daarop
h et testam ent van zijn vrouw ongeldig wegens
krankzinnigheid. Van ju n i 1935 tot ju n i 1936
werd e r geprocedeerd door beide partijen.
Nog voordat de rechter een uitspraak deed
ten g unste van N a tu u rm o n u m e n te n (12
m aart 1937) was Blaauw echter al overleden
(1936).
Kortom, dit boek gaat niet alleen over een
buitenplaats en het daarbijbehorende bos,
m aar vooral ook over de m ensen die er w oon
den. H et is treffend om te zien hoe negatief
de geschiedenis van zo’n prachtig bezit door
de onverenigbaarheid van karakters van de
bezitters w ordt gekleurd. Coops heeft over het
eerste (de plaats en de gronden) veel bijeen
gezet en grondig verklaard. Van de m ensen
wordt vooral Frans Blaauw herkenbaar. Maar
ondanks de vele citaten uit brieven van Louise
(Lonk zoals zij zichzelf noem t en d o o r ande
ren genoem d w ordt), blijft zijn beschrijving
van Blaauws echtgenote nogal vaag en krijgt

ze, afgezien van haar verzamelwoede, geen
duidelijke persoonlijke contouren. Er w ordt
niet g eprobeerd om een psychologisch inzicht
te geven in Louise’s handelen. H aar contac
ten bijvoorbeeld m et Van Tienhoven, de grote
m an van N atuurm onum enten, w orden pre
cies beschreven aan de h and van de brieven
die zij wisselden. Ik kan mij d aard o o r een
beetje een m ening vorm en, m aar bij h et lezen
vroeg ik mij steeds af: wat vindt Coops zelf die toch veel m eer weet dan ik - daar n u van?
Hij h o u d t zich naar mijn smaak wat op de
vlakte. Is deze voorzichtigheid hem aangebo
ren o f is zij in de loop van zijn jaren lan g e wer
ken voor de overheid en N atuurm onum enten
een tweede ‘n a tu u r’ geworden?
Ten slotte, voor alle duidelijkheid: lezen dit
boek!
Piet Leupen
T on C oops, Het Bos van Blaauw. Gooilust en het Corversbos. Biografie van een 's-Qravelandse buitenplaats,
W arnsveld, T e rr a /L a n n o o , 2003 - ISBN 90 5897
1090. 240 blz. Prijs: 35,00 e u ro

De oudste kerken in Holland
De historica Elizabeth den H artog heeft zich
sedert 1995 bezig geh o u d en m et studie naar
de oudste kerken van H olland. Wat ooit be
gon met h et voorbereiden van een lezing over
W illibrord en de kerstening eindigde dit jaar
m et de uitgave van een heel boek. Wat m et
een opvalt is d at ze in h et voorwoord m ee
deelt: ‘Zo heb ik nauwelijks aandacht besteed
aan de pastoors en p arochianen van deze ker
ken, plaatselijke archieven heb ik niet be
zocht, kerkarchieven heb ik niet b estu d eerd .’
H et betreft dus een studie die grotendeels ge
baseerd is op literatu u r en deels op kaarten
en oude drukken. Saillant detail is dat dit
boek m ede tot stand kwam dankzij de rijwiel
paden, w ant Den H artog dankt haar com pag
nons op de liets.
In een uitstekende inleiding wordt toege
licht waar h et om te d oen is. Centraal staat de
vraag w anneer h et versteningsproces op gang
kwam en wie de kerken in steen liet bouwen.
Daarom is er veel aandacht voor de overgang
van tuf- naar baksteen en voor de architec
tuur. Verder w ordt de periodisering toege-
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licht: in 1299 overleed de H ollandse g ra a fja n
I kinderloos en daarm ee stierf h et H ollandse
gravenhuis in rechte lijn uit. De Henegouwers
nam en de m acht over. D en H artog deelt m ee
d at deze grens arbitrair is, m aar dat geldt voor
alle grenzen. De invloed van restauraties op
kerken w ordt ook toegelicht. H oe m eer geres
tau reerd hoe m oeilijker de bestudering van
kerkgebouwen wordt. H et hoofdstuk eindigt
m et een m ooie overzichtskaart en opnieuw
m et een excuus: ‘Aldus hebben, naast afbeel
dingen en oude kaarten, ook dorpsbeschrij
vingen, reisverslagen en oudheidkundige wer
ken uit de zeventiende, achttiende en negen
tiende eeuw een rol gespeeld bij h et traceren
van tufstenen kerken. Al deze gegevens teza
m en leveren een flink corpus tufstenen ker
ken op, dat —ondanks lacunes hier en daar w aarschijnlijk toch wel re p re se n ta tie f ge
noem d m ag w orden.’ Die bescheidenheid is
nergens voor nodig: de m eeste historici die
zich m et de m iddeleeuw en bezig h o u d en nei
gen naar detailstudies en gebruiken daarbij
veel b ro n n en , die de ene na de andere uitzon
dering regel m aakt en andersom . Derhalve
on tb reekt h e t in de mediëvistiek aan over-
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zichtsstudies. H et is dus volstrekt begrijpelijk
en bew onderensw aardig dat Den H artog de
archieven heeft gelaten voor wat zij zijn en
zich op literatuur, kaartm ateriaal en oude
drukken heeft gebaseerd en wat mij betreft
had ze dat niet als beperking m aar als ver
dienste m ogen kwalificeren.
Wat direct opvalt: waar zijn de kerken in
H et Gooi? Ik m een d at er in onze streek ge
noeg o ude kerken h eb b en gestaan, m aar ken
nelijk n iet van tuf- o f baksteen. Er is natuurlijk
niets over. De toelichting bij de eerd er ge
noem de kaart luidt: ‘O p deze kaart staan al
leen de H ollandse kerken ingetekend. O m dat
h et grensgebied tussen H olland en H et Sticht
U trech t sterk aan verandering onderhevig
was, is h et n iet mogelijk de “H ollandse” ker
ken daar in te tek en en .’ Voor H et Gooi is er
een sterker argum ent. Tot 1280 b eh o o rd e die
streek tot de bezittingen van h et vrouwen
klooster Elten en de Gooise kerken kenden
als patroon Sint-Vitus en w aren dus in enge
zin niet ‘H ollands’. Derhalve w orden de ker
ken van M uiden en N aarden niet behandeld,
o f die van Hilversum o f Blaricum. O nze streek
kom t er dus karig van af.
Wel aandacht krijgt de kerk van N ederhorst
den Berg en de problem en die de h eren van
Amstel m aakten. Waarschijnlijk is de kerk al
daar gebouwd op instigatie van leken, getuige
de in scrip tie die ro n d h e t n o o rd p o rta al
hangt. Daarin w ordt een vrouw m et de naam
Elburga genoem d. D en H artog verm oedt dat
h et een telg is uit h et geslacht Van Amstel, ministerialen van de bisschop van U trech t (ministerialen zijn hooggeplaatste dienstlieden,
een soort am btenaren), w ant de familie had
daar een kerk en h et huis Ter Horst. De rest
van N ederhorst den Berg b eh o o rd e toe aan
het U trechtse kapittel Sint-Marie. H et feit dat
een m inisterialenfam ilie h et collatierecht van
juist deze kerk in h an d en had, vindt Den H ar
tog opmerkelijk: N ederhorst was im m ers de
m oederparochie van h et noordelijk deel van
de Vechtstreek. Aangezien de kerk oorspron
kelijk to t h et bezit van de abdij van W erden
behoorde, zou dat collatierecht d o o r usurpa
tie verkregen zijn. Ze gaat h ier voorbij aan de
veronderstelling van Dekker en later Palm
boom-, die stellen dat W erden de kerken van
M uiden, N ederhorst den Berg, L oenen en
N aarden schonk aan de bisschop van U trecht.
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die ze vervolgens weer aan zijn kapittels gaf.
En wie weet heeft hij een kerk te N ederhorst
wel aan m inisterialen geschonken, o f als leen
o f als beloning, of hij heeft ze toestem m ing
gegeven een kerk te laten bouwen.
H et is, ook al vinden we er bijna niets van
onze gading, een m ooie overzichtsstudie m et
een groot aantal fo to ’s en afbeeldingen in
kleur.
Anton Kos
Elizabeth den Hartog, De oudste kerken van Holland.
Van kerstening tot 1300. Utrecht, Uitgeverij Matrijs,
2003 - ISBN 90 5345 218 4 - 288 blz. Prijs: 29,95
euro

Kroniek van Blaricum
'Al vanaf de Franse overheersing tijdens de zo
genaam de Bataafse republiek tot b e g in ja re n
zeventig van de vorige eeuw (Bijvanck) en
zelfs kort voor de 21ste eeuw (wederom Bij
vanck) d eden onophoudelijk o f H uizen of La
ren pogingen om h et “rijke” Blaricum in te lij
ven. Maar tot nu toe heeft die eigenzinnige

KRONIEK VAN EEN ERFGOOIERSDORP

BLARICUM

bevolking alle aanvallen op die zelfstandig
heid m et verve afgeslagen. En wat mij betreft,
blijft Blaricum tot in lengte van ja re n zelfstan
dig.’ Zo luiden de inleidende w oorden van
H enri Klein in h et laatste deel van de Kroniek
van Blaricum, waarin de strijd om de onafhan
kelijkheid van Blaricum centraal staat.
Aan bijna twintig jaar onderzoek doen en
speuren in kranten, boeken en archieven is
een einde gekom en. O p 9 novem ber van het
vorige jaar zag h et vierde en laatste deel van
de Kroniek van een erfgooiersdorp Blaricum h et le
venslicht. Deel I omvat de periode 1872-1904,
deel II b eh an d elt de tijdsspanne 1905-1912,
deel III beschrijft de ja re n 1913-1918 en h et
laatste deel de periode 1919-1922. De gehele
kroniek verschaft een duidelijk overzicht van
vijftig rum oerige ja re n in de geschiedenis van
Blaricum, dat zich van een eenvoudig b oeren
dorp ontwikkelde tot een villadorp; van een
w oonplaats van nagenoeg uitsluitend agrari
sche bevolking tot een woonplaats van vele en
kapitaalkrachtige villa- en landhuisbewoners;
van een vrij geisoleerd dorp tot een veelbe
zocht vakantie- en w eekendadres d o o r toe
doen destijds van de Gooise Tram.
Ingeborg Laarakkers
Henri E. Klein, Kroniek van een erfgooiersdorp Blaricum
1919-1922, Zoetermeer, Historische Kring Blaricum
2002 - ISBN 90-800599-6-X. 192 blz. Prijs: 18,50
euro

1919 - 1922

N o te n
1 A.J.C. d e Vrankrijker, Stad en L ande va n Gooiland. Geschie
denis en problemen va n de erfgooiers, 968-1968 (Bussum
1968).
2 C. Dekker, H et Kromme Rijngebied in de middeleeuwen. Een
institutioneel - geografische studie (Z utphen, 1983), 300 n.
80 en E.N Palm boom , H et kapittel va n Sint-Jan. Een onder
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zoek n aa r verwerving, beheer en adm inistratie va n het oudste
goederenbezit - elfde - veertiende eeuw (Hilversum 1995),

262.

H E N R l KLEI N
Hi s t o r i s c h e Kr i n g Bl a r i c u m
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Archiefnieuws
De toekomst va n de drie archiefdiensten
in de regio
In de tweede helft van 2002 startten de ar
chiefdiensten in de regio (de streekarchieven
te Hilversum en N aarden en h et gem eentear
chief W eesp), financieel o n dersteund d o o r de
provincie N oord H olland, een strategisch o n 
derzoek naar h u n gewenste toekomstige ont
wikkeling. De red en en voor dit onderzoek la
gen voor h e t opscheppen: de archiefwetgeving stelt hogere eisen aan h et archiefbeheer
d o o r de overheid; de dienstverlening aan de
klanten van de diensten m oet op een hoger
niveau w orden getild1 en h e t streekarchief te
Hilversum staat voor ingrijpende beslissingen
o m tren t d e huisvesting.

D e stan d van zak en

Karin Abrahamse

beperkte m enskracht waarover elke organi
satie beschikt (Hilversum 4,17 fte; N aarden,
2,89 fte; Weesp 0,44 fte).
Elk van de diensten zet de dagelijkse
dienstverlening voorop, w aardoor in de
praktijk nauwelijks tijd beschikbaar is voor
and ere taken, bijvoorbeeld in de advisering
richting de g em eenten (uitoefening van de
wettelijke toezichtstaak). D aarnaast is er
sprake van kwetsbaarheid in de openstelling
van de studiezalen en van achterstanden in
de bew erking van archieven en collecties.
Twee van de drie archiefdiensten (Hilver
sum, Weesp) kam pen m et problem en op
h et gebied van de archiefbew aarplaatsen.
2. Geen van de drie archiefdiensten haalt het
vereiste wettelijke niveau van taakuitoefening.
3. G een van de drie archiefdiensten kan m et
de bestaande m ensen en m iddelen aan het
in fase 1 geschetste toekom stperspectief vol
doen.
4. Alles afwegende is een kwaliteitsimpuls in
elk van de drie archiefdiensten noodzake
lijk, ten ein d e in ied er h et geval h et basis
kwaliteitsniveau in taakuitvoering te halen
(voldoen aan wettelijke eisen en n o rm en
die gelden voor open b are arch iefd ien sten ).

De eerste fase van h et onderzoek bestond uit
een onderzoek naar de stand van zaken, een
soort ‘foto’ van de actuele situatie bij de ar
chieven. D aarnaast werd op verschillende m a
nieren h et oo r te luisteren gelegd bij klant
groepen van de diensten: bij de gem eenten
die h u n archieven bij de diensten hebben o n 
dergebracht, bij de historische organisaties en
instellingen in deze regio en bij h e t educatie
ve veld. Daarbij werd h en gevraagd wat zij van
de archiefdiensten verw achten en in welke
m ate aan die verw achtingen w ordt voldaan.
Dit alles w erd geplaatst in de context van alge
m ene trends en ontw ikkelingen, relevant voor
h e t w erkgebied van de archiefdiensten. O p
basis van deze trendverkenning en klantwen
sen is een beeld gevorm d van de eisen waar
‘de hedendaagse archiefdienst’ aan moet vol
doen. Bezien is vervolgens o f elk van de drie
diensten aan deze eisen kan voldoen.

De rapportage over deze eerste fase van h et
onderzoek werd in m aart 2003 aan alle perso
n en en organisaties die h ad d en m eegewerkt
toegezonden en op basis van h et rap p o rt be
sloten de colleges van Hilversum, N aarden en
Weesp h et gro en e licht te geven voor de twee
de fase van h e t onderzoek.

De vier hoofdconclusies van h e t o nderzoek in
fase 1 waren:
l.D e drie archiefdiensten ondervinden elk
belangrijke knelpunten in h et huidige func
tioneren, die terug te voeren zijn op de zeer

Deze tweede fase behelsde h et onderzoek
naar de m anier w aarop de drie archiefdien
sten gestalte k u n n en geven aan de gewenste
ontwikkeling tot m oderne, aan de eisen en
verw achtingen beantw oordende diensten.
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H et onderzoek definieerde twee kwaliteits
niveaus: een basisniveau w aarop tenm inste
w ordt voldaan aan de regelgeving en alge
m een g eh an teerd e no rm en en een zoge
noem d basis+-niveau w aarop ook de wensen
van de klanten en de te verwachten ontwikke
lingen w erden vertaald naar bij de archief
diensten te treffen voorzieningen.
De organisatorische vorm waarin de ar
chiefdiensten het gewenste niveau zouden
k u n n en behalen werd ook onderzocht en wel
in drie mogelijke scenario’s:
- investeren in elke dienst afzonderlijk
- investeren in samenwerking
- investeren in integratie van de diensten.
Voor elk scenario werd op basis van concrete
inhoudelijke gegevens en cijfers over de taak
uitvoering berekend in welke m ate zou m oe
ten w orden geïnvesteerd om de verschillende
kwaliteitsniveaus te behalen.

De belangrijkste conclusies van fase 2 zijn:
- Keuze voor h et basis niveau voor korte en
m iddellange term ijn.
Hoewel er verschillen zijn tussen de drie ar
chiefdiensten, geldt voor alle drie de orga
nisaties dat h et verschil tussen de huidige si
tuatie en het basis-kwaliteitsniveau zo groot
is dat h et realistisch is om de inspanningen
voor de korte / m iddellange term ijn te rich
ten op het halen van het basisniveau. H et
basis+-niveau is te beschouw en als een logi
sche volgende stap in de ontwikkeling van
de archiefdiensten.
- Verschillen tussen de drie (o rg an isatiev o r
men.
H et scenario van een kwaliteitsimpuls per
dienst en h et scenario van sam enwerking
m aken in ieder geval extra personele for
m atie nodig.
In het scenario van integratie ontstaat een
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De huidige drie archiefdiensten en h u n deelnemende gemeenten in het Gooi en de Vechtstreek. De gemeentegrenzen zijn die
van vóór 1-1-2002. Nederhorst den Berg, I.oosdreckl en ’s-Graveland zijn inmiddels samengevoegd tot één Noord-Hollandse gemeente Wijdemeren. (kaart E. Pelgrim, naar: Verslag over de jaren 2001-2002. Archiefinspectie Noord-Holland)
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dienst m et 7,5 fte en is, door de efficiencyvoordelen, vrijwel geen investering in perso
neel nodig om het basis-kwaliteitsniveau te
halen. Voor h et basis+-niveau zou een inves
tering nodig zijn die gelijk staat aan de in
vestering om h et basisniveau te halen in de
an d ere twee scenario’s.
In h et eerste en tweede scenario blijft er, or
ganisatorisch gesproken, sprake van relatief
kleine en dus kwetsbare organisaties. In h et
scenario van integratie ontstaat een robuus
tere organisatie die m inder kwetsbaar is en
w aardoor een positief effect op h et algehele
kwaliteitsniveau b in nen de organisatie te
verwachten is.
- G etoetst op andere aspecten (tevredenheid
gem eentelijke, historische klanten, poten 
tieel aantrekkingskracht nieuwe klanten,
‘winst en verlies’ ten opzichte van huidige
situatie) bleken de effecten van de eerste
twee scenario’s elkaar niet veel te ontlopen.
D at is ook verklaarbaar om dat in beide m o
dellen geen substantiële wijzigingen in de
status quo op tred en en de huidige publieks
voorzieningen ongewijzigd zouden blijven.
H et m odel van integratie m aakt h et m oge
lijk om de gem eentelijke klanten beter dan
nu h e t geval is te bedienen, en heeft het
m eeste potentieel in zich om nieuwe klan
ten te trekken (bijv. d o o r nieuwe product
ontwikkeling, digitale m ogelijkheden etc).

Besluitvorming
O p basis van bovenstaande conclusies advi
seerde de m eerderheid van h et onderzoeks
team (bestaande uit de drie archivarissen en
een externe organisatie-adviseur) om te kie
zen voor sam envoeging van de diensten tot
één grotere archiefdienst voor de hele regio,
m et potentieel om d o o r te ontwikkelen naar
h e t gewenste basis+-niveau. D aarnaast pleit
h e t advies voor de ontwikkeling van digitale
raadpleegpunten in alle regio-gem eenten, on
d erh ouden d o o r de archiefdienst en onderge
b rach t bij bijvoorbeeld de o penbare bibliothe
ken.
De archivaris van N aarden form uleerde een
afwijkend standpunt waarin hij adviseerde tot
h et gescheiden voortbestaan van de diensten
en voor investeringen per dienst, om dat hij
148

h et efficiency-voordeel te klein achtte om de
niet uitgesloten sluiting van h et archief te
N aarden te rechtvaardigen.
Begin ju li 2003 werd h et rap p o rt m et de ad
viezen voorgelegd aan de Stuurgroep (de bur
gem eesters van Hilversum, N aarden en Weesp
en de provinciaal archiefinspecteur). Tevens
werd h et rap p o rt toegezonden aan de colle
ges van de an d ere zes gem eenten.
De stuurgroep bevestigde nog eens op basis
van h et rapport d at m aatregelen ter verbete
ring van h et fun ctio n eren van de archiefdien
sten noodzakelijk zijn. D aartoe wenst m en de
verdere effecten van h et integratie-scenario,
afgezet tegen h et scenario van de gescheiden
ontwikkeling, te onderzoeken. Aspecten die
daarbij aan de o rde m oeten kom en zijn: de locatiekeuze voor zo ’n g efu seerd e arch ief
dienst, de b estu u rsrech telijk e o rganisatie
vorm en de verdere financiële consequenties.
O p h e t m om ent van h et schrijven van dit ar
tikel m oeten de colleges van Hilversum, Naar
den en Weesp zich nog uitspreken over hun
bereidheid tot zo’n verder onderzoek. Dit zal
plaatsvinden in de tweede helft van augustus.

Belang van het onderzoek
In afwachting van de resultaten van h et college-overleg in de drie gem eenten is toch al een
aantal voordelen van dit onderzoek te ben o e
men:
Voor h et eerst is zowel in tern als voor de
buitenw acht h eld er in beeld gebracht aan wel
ke eisen de drie archiefdiensten m oeten vol
doen op h et terrein van dienstverlening, ar
chief- en collectiebeheer en toezicht. Boven
dien werd, en dit is landelijk gezien een no
vum, berek en d op basis van exact geform u
leerde prestatienorm en welke personele inzet
nodig is voor de uitvoering van deze taken.
Voor de bezoekers en andere klanten van
de archiefdiensten is daarm ee h eld er gewor
d en welke kwaliteit zij m ogen eisen en aan
welke van h u n wensen tegem oet kan worden
gekom en.
H et onderzoek zal voor de drie archiefdien
sten en daarm ee voor de klanten in ieder ge
val niet zonder gevolg blijven. H oe dan ook is

TVE 21e jrg. 2001

n u duidelijk dat er op enige m anier geïnves
teerd m oet w orden in kwaliteitsverbetering
ten dienste van die klanten.
Over h et vervolg zal in deze rubriek, zodra
daartoe aanleiding is, verder w orden bericht.

N oot
1 Zie hiervoor Karin Abrahamse, ‘Archiefnieuws: Kwali
teit van de dienstverlening’, Tussen Vecht en Eem, 2002/4,
pp. 182-184

Voor geïnteresseerden is h et rapport, getiteld
Verkenning toekomst archiefdiensten in het Gooi en
de Vechtstreek, Rapportage bevindingen fase 2, in te
zien en te verkrijgen - ook per e-mail - bij de
drie archiefdiensten.

AD R ESSEN A R C H IE F D IE N S T E N T U SS E N V E C H T EN EEM:
S tre e k a rc h ie f v o o r h e t G o o i e n d e V echtstreek te H ilv ersu m (SAGV),
a rc h ie fd ie n st v o o r d e g e m e e n te n B laricum , H ilv ersu m , L aren , W ijd em eren

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: www.hilversum.nl/streekarchief
archivaris: mw. C.M. Abrahamse
Stads- e n S tre e k a rc h ie f v o o r N a a rd e n , B ussum , M u id e n e n H u iz e n (SANBM H)

postadres: postbus 5000, 1410 AA Naarden
bezoekadres: Cattenhagestraat 8, Naarden
openingstijden: ma. - vr. 13.30-16.30 uur
telefoon: 035-69 57 811
fax: 035 - 69 44 449
e-mail: sanmb@xs4all.nl
internet: www.xs4all.nl/~sanmb/
archivaris: A. Medema
G e m e e n te a rc h ie f W eesp (G A W eesp)

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
e-mail: ikemperman@weesp.nl
archivaris: mw. I.H.M.J. Kemperman-Wilke
A rc h ie fd ie n st A m e rsfo o rt, re g io n a a l h isto risc h c e n tru m v o o r d e g e m e e n te n A m e rsfo o rt, B a a rn , E em n es,
L e u sd e n , R e n sw o u d e e n W o u d e n b e rg e n v o o r h e t w atersc h ap Vallei e n E em

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 tevoren aanvragen.

telefoon: 033-469 50 17
fax: 033 - 469 54 51
e-mail: archiefdienst@amersfoort.nl
internet: www.amersfoort.nl/archiefdienst
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Verslag O pen dag 17 mei 2003
Manoeuvreren met partyschip in Weesp 1

Eddie de Paepe

over de praktijk van h et b o eren b ed rijf in
Weesp.
’s Middags scheepten de deelnem ers zich in
op de Moby Q ueen, een van de drie party-salonschepen van de Almeerse rederij Tisset.
H et schip telt drie dekken en is 35 m eter lang
en 7,5 m eter breed. De to ch t ging over de
Vecht, via U iterm eer, H inderdam en Nederhorst n aar Nigtevecht. D aarna via h et Amster
dam- Rijnkanaal en Smal Weesp weer terug.
De kapitein van de Moby Q ueen gaf m et
nam e op h et laatste stuk van de tocht blijk van
zijn stuurm anskunst. De voorspelde regen
bleef uit. O nderw eg was er een lunch en uit
leg van Lex Schulp en Cor Drayer van de his
torische kring, en van m olenexpert Ingeborg
Pouwels.
Na de ontscheping trokken de deelnem ers
naar de G rote Kerk voor een rondleiding en
een orgelconcert. En passant konden zij ook
een bezoekje b ren g en aan de boekenm arkt
die nog in de kerk bezig was.

Een levensgroot salonschip dat voorzichtig
d o o r Smal Weesp m anoeuvreerde trok zater
dag 17 mei veel belangstelling. O p h et party
schip bevonden zich de ruim 150 deelnem ers
aan de op en dag van de stichting Tussen
Vecht en Eem. Als locatie voor de op en dag
fungeerde dit ja a r Weesp.
De bijeenkom st stond in h et teken van de
b oerderijen en h et b oerenbedrijf in Weesp en
de regio, ’s O chtends waren e r diverse lezin
gen in de propvolle trouwzaal van h et Weesp e r stadhuis. TVE-voorzitter H enk Michielse,
die terugblikte op h e t succesvolle regionale
boerderijenonderzoek, w erd geconfronteerd
m et ‘de nachtm errie van elke organisatie’. Di
recteur J. van Zuijlen van de Stichting Histo
risch B oerderijenonderzoek was vergeten dat
hij in Weesp een drie kwartier d u ren d e inlei
ding zou houden.
Een flinke tegenvaller, die d o o r Michielse
bekwaam werd opgevangen door inschakeling
van aanwezige deskundigen. V oorzitter Lex
Schulp van de Historische Kring Weesp nam
de aanwezigen daarna, aan de han d van een
u itg e b reid e d ia p resen tatie, m ee langs de
Vecht en door h et Weesp van vroeger tijden.
Stadsarchivaris Ida K em perm an vertelde eveneens o n dersteund d o o r fraaie plaatjes -

N oot
1 Dit verslag w erd e e rd e r gepubliceerd in D e Gooi- en Eem lander.
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Ontscheping na de rondvaart
op de Moby Queen.
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U itn o d ig in g a a n T V E -donateurs

Boerenbouw in Naarden
12 september, Grote Kerk, vanaf 20.00 uur
De donateurs van TVE w orden uitgenodigd
voor de feestelijke opening van de O pen
M onum entendag N aarden op vrijdag 12 sep
tem ber 2003 in de G rote Kerk, georgani
seerd d o o r de W erkgroep O pen M onum en
tendag N aarden in sam enw erking m et de
Stichting Tussen Vecht & Eem.

m

K T**'-?” -*

5--A:

_

J

Het program m a omvat o n d er meer:
- O penin g d o o r burgem eester J.A.N. Patijn
- Een inleiding d o o r Karei Loeff, ‘Boerderijenbouw in het Gooi, in het bijzonder in Naar
den ’
- Een toneelvoorstelling ro n d 'R ons Vos en
de erfgooiers
Voorafgaand aan de bijeenkom st is er een
historische op to ch t ro n d h et boerenleven.
De G rote Kerk is geopend vanaf 19.30 uur.

C-

£
_________

Gansoordstraat 31, hoek Pijlstraat te Naarden. Halle-type - datering: 1 7e eeuw. (colt. F.JJ. de Gooijer)
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Agenda
Ingeborg Laarakkers

Comeniusmuseiim, Kloosterstraat 33, N aai
den. Inlichtingen: 035-6943045. O peningstij
den: di. t/m za. 10.00-17.00 uur; zo. 12.0017.00 uur.
Dienstbodenhuis De Koepel, L andgoed Zon
nestraal, Loosdrechtsebos 7 in Hilversum. In
lichtingen 035-6232990. O peningstijden: ie
dere zondag 12.00-17.00 uur. O ok groeps
rondleidingen over h e t hele terrein d o o r de
h eer Schriefer, tel. 06-51362107.
Dudokcentrum, D udokpark 1 te Hilversum.
Inlichtingen: 035-6292262. O peningstijden:
w o./vr./zo. 12.00 -16.30 uur.
• P erm anent : O verzichtstentoonstelling van
leven en werk van architect W.M. Dudok.
• Iedere zondag 14.00 u u r start een rondlei
ding door 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 kunnen op aanvraag
een rondleiding krijgen, ook buiten de ope
ningstijden om.
• H et Raadhuis ligt ook aan de D udokroute.
Deze route voert u langs een groot aantal
Dudokgebouw en. Een folder over deze rou
te is gratis af te halen bij h e t D udokcentrum
en de a n w b / vvv in Hilversum.
Gemeentemuseum Weesp in h et stadhuis,
Nieuwstraat 41, Weesp. Inlichtingen: 0294491245/491391. O peningstijden: t/m 14juni:
di. en do. 9.30-12.30 en za. 13.30-15.30.
• Perm anent: Voorwerpen 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 het
m useum.
Geologisch Museum Hofland. Hilversumseweg 51, Laren. Inlichtingen: 035-5382520.
O peningstijden: di. t/m zo. 13.00-16.30 uur.
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G roepen ook mogelijk op afspraak buiten de
openingstijden om.
Goois Museum, Kerkbrink 6, Hilversum. In
lichtingen: 035-6292826.
• H et m useum is in deze periode gesloten in
verb an d m et d e gro o tsch eep se verbouwing/nieuw bouw. De op en in g zal plaatsvin
den in au g u stu s/sep tem b er 2004. M eer in
form atie hierover: zie de activiteiten bij de
H istorische Kring ‘Albertus P erk’.
Historische Kring Ankeveen, ’s-Graveland en
Kortenhoef ‘In De Gloriosa’. Inlichtingen:
mevrouw Van de Velden 035-6562525. O pe
ningstijden: Ied ere w oensdagavond in De
Dobber, Kerklaan 89 in K ortenhoef. Aanvang
20.00 uur.
Historische Kring Baerne, Burgem eester Pen
straat tussen nr. 2 en 4 in Baarn. Inlichtingen:
035-5430377. O peningstijden: iedere m aan
dag 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.
• 20 sept.: ‘H et Nieuwe Bouwen’. Architectuurexcursie naar Rotterdam .
Historische Kring Blaricum. O udheidkam er
O p de Deel, Brinklaan 4 in Blaricum. Inlich
tingen: de h ee r Verwaal 035-5314462. O pe
ningstijden: za. 14.00-16.00 u u r en do. 20.0022.00 uur.
• P erm anente fototentoonstelling u it eigen
bezit in de O udheidkam er. Dit keer een ex
tra expositie m et de titel 'H istorisch Palet’.
Tevens is een gedeelte van ‘op de deel' in
stijl ingericht.
Historische kring Eemnes. O udheidkam er,
Raadhuislaan 2a te Eemnes. Inlichtingen: de
h ee r R. van d er Schaaf 035-5386094 of m e
vrouw M. van d er Schaal 035-5317093. O pe
ningstijden: iedere za. 14.00-16.00 uur.
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Hilversumse Historische Kring ‘Albertus Perk’.
Postadres: J. van Maerlantlaan 3, 1215 HW Hil
versum. Inlichtingen: de heer Lammers 0356242661. Openingstijden: iedere vierde di. van
de maand, behalve in dec., juni, juli en aug. in
‘De Akker’, Melkpad 14, tel. 6212447. Aanvang
20.00 uur.
• 23 sept.: Lezing door E. van Mensch, direc
teur van het Goois Museum. Onderwerp is
de nieuwbouw van het museum achter het
oude raadhuis aan de Kerkbrink.
Historische Kring Huizen, Havenstraat 42,
1271 AG Huizen. Inlichtingen: 035-5244003.
• 21 okt.: ledenavond
• 9 dec.: ledenavond
Historische Kring Laren, Burgemeester van
Nispenstraat 29 in Laren. Inlichtingen via 0355312770 of via de website: www.historielaren.nl. Openingstijden: Iedere zaterdagmid
dag 14.00-16.00 uur.
• T /m 14 sept.: Expositie over 75jaar Brand
weer in samenwerking met de Larense vrij
willige brandweer.
• 21 okt.: Kringavond met lezing. Informatie
bij de heer Petersen 035-5312770
• 28 okt.: Fotoavond
• 28,29 en 30 nov.: Sinterklaasactiviteiten
• 13 dec. t/m 4jan. 2004: Expositie van kerst
stallen van mevrouw Snaterse
Historische Kring Loenen, postadres: De Vliet
4, 3633 EL Vreeland. Inlichtingen: mevrouw
F. Gerretsen-Cluysenaer 0294-237002. Ope
ningstijden: Iedere 1ste dinsdag van de
maand tussen 18.30-20.30 uur in vide van de
bibliotheek.
Historische Kring Loosdrecht. Oudheidka
mer, Acacialaan 2, Nieuw-Loosdrecht. Inlich
tingen: de heer Mol 035-5824841. Openings
tijden: Iedere wo. 10.00-12.00 en 20.00-22.00
uur. Iedere zaterdag 10.00-12.00 uur.
• Rondleidingen in de Oudheidkamer over
het verleden van Loosdrecht.
Historische Kring Nederhorst den Berg. In
lichtingen: de heer J.E. Jansen 0294-254152 of
via hkndb@ hetnet.nl of www.historischekring.nl Openingstijden: Iedere maandag
avond 19.30-21.30 uur op de bovenverdieping

van Sporthal De Blijk.
• 24 t/m 26 okt. : ‘Boerderijen in Nederhorst
den Berg’. Expositie in de Bergplaats in Ne
derhorst den Berg.
Huizer Museum Het Schoutenhuis, Achter
baan 82, Huizen. Inlichtingen: 035-5250223.
Openingstijden: di. t/m za. 13.30-17.00 uur.
• T /m 25 okt.: ‘Het jaar van de Boerderij’.
Tentoonstelling.
Kasteel Groeneveld, Groeneveld 2, Baarn. In
lichtingen: 035-5420446. Openingstijden: di.
t/m vr. 10.00-17.00 uur en za./zo. 12.00-17.00
uur.
Kasteel-Museum Sypesteyn, Nieuw Loosdrechtsedijk 150 in Nieuw-Loosdrecht. Inlich
tingen: 035-5823208. Openingstijden: di. t/m
vr. 10-00-17.00 uur. Za./zo. en feestdagen
10.00- 17.00 uur.
• T /m 28 sept.: ‘Van Mij’. Expositie van de
Nederlandse Kring van Beeldhouwers. De
tentoonstelling staat in het teken van de
verzameldrift en het verlangen om dingen
in bezit te hebben en de hebzucht die daar
mee wordt opgewekt.
Muiderslot, Herengracht 1, Muiden. Inlich
tingen: 0294-261325. Openingstijden: ma.
t/m vr. 10.00-17.00 uur; za./zo./feestdagen
13.00- 17.00 uur.
• T /m 28 sept.: ‘Geschreven Beelden’. Een
thematische beeldententoonstelling in de
tuinen rondom het Muiderslot.
• 13 sept. t/m 5 jan. 2004: ‘Authenticiteit &
Verbeelding’. 125 jaar representatie van het
Hoge Huys.
• 21 dec. t/m 4 jan. 2004: ‘Het Muiderslot in
de W inter’. Sier, spel en spanning voor jong
en oud.
Museum Catharijne Convent, Lange Nieuwstraat 38, Utrecht. Inlichtingen 030-2313835.
Openingstijden: di. t/m vr. 10.00-17.00 uur,
za., zo. en feestdagen 11.00-17.00 uur.
• 11 sept. t/m 30 nov.: ‘Pracht en Praal van de
Paus'. Circa 100 unieke Vaticaanse schatten
als tiara’s, ringen, mijters, boekbanden en
reliekhouders worden voor het eerst buiten
het Vaticaan getoond en voor het publiek
toegankelijk. Aanleiding voor de expositie
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is h e t feit d at h et d itja a r 150 ja a r geleden is
dat N ederland, na de reform atie, weer in
bisdom m en werd ingedeeld. Vanwege dit
ju b ileum was het Vaticaan bij hoge uitzon
dering bereid voor een eenm alige én spec
taculaire tentoonstelling.
Nederlandse Genealogische Vereniging, Afde
ling Gooiland. V ierkerkenhuis, Lopes Diaslaan 223, Hilversum. Inform atie: mevrouw Els
Schetter 035-6836302 of via www.ngv.nl. O pe
ningstijden: di. avond vanaf 20.00 u u r en za
terdagm iddag vanaf 14.00 uur.
• 9 sept.: Lezing. O nderw erp nog niet be
kend. Aanvang 20.00 uur.
• 20 sept.: C om puterm iddag. Aanvang 14.00
uur.
• In oktober vindt er een excursie plaats naar
h et U trechts Archief.
• 14 okt.: Lezing. O nderw erp nog niet be
kend. Aanvang 20.00 uur.
• 25 okt.: B eg in n e rs/g ev o rd erd en m id d ag .
Aanvang 14.00 uur.
• 1 1 nov.: Lezing. O nderw erp nog niet be
kend. Aanvang 20.00 uur.
• 22 nov.: Infom iddag m et bibliotheek en
helpdesk. Aanvang 14.00 uur.
Nederlandse Vestingmuseum, Westwalstraat 6
te N aarden-V esting. Inlich tin g en : 0356945459. O peningstijden: di. t/m vr. 10.3017.00 uu r en za./zo. 12.00-17.00 uur.
• Iedere eerste zondag van de m aand: histori
sche rondleidingen in uniform . Aanvang
13.30 uur.
• 21 sept.: ‘De Finale!’ Laatste garnizoensdag
van h et zom erseizoen. K anonniers, burgers
en buitenlui sluiten af m et een knallend
spektakel.
• T /m 2 nov.: ‘Idolen uit ons verleden'. Floris
V, Willem van O ranje, Michiel de Ruiter.
H elden uit onze vaderlandse geschiedenis
en h u n roem ruchte dood. Vandaag de dag
zouden we spreken van idolen. Een dertig
tal schilderijen zijn voor deze tentoonstel
ling geleend van h et A m sterdam s Histo
risch Museum.
• 16 nov. t/m 4 dec.: ‘De slaap- en werkkam er
van Sinterklaas’.
• Vanaf 20 dec.: ‘Ijs en w eder d ie n e n d e ’. H et
gebruik van ijs als natuurlijk w eerm iddel in
de waterlinie.
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Nederlands Instituut voor Beeld en geluid
(h e t voorm alig O m ro ep m u se u m ), O ude
Amersfoortseweg 121-131, Hilversum. Inlich
tingen: 035-6885888.
• H et m useum is voor publiek gesloten als ge
volg van de voorbereiding en de totstandko
m ing van h et nieuwe m useum dat verschijnt
op h et M ediapark en in 2005 in gebruik
wordt genom en.

Open Monumenten Dag
O p 13 septem ber vindt in talloze steden en
vooral in d o rp en de O pen M onum enten Dag
plaats. T hem a van dit ja a r is de Boerderij.
Voor m eer inform atie k unt u terech t bij de
plaatselijke V W o f op de website www.openm onum entendag.nl
Singer Laren, O ude Drift 1 te Laren. Inlich
tingen: 035-5315656. O peningstijden: di. t/m
za. 11.00-17.00 u u r en zo. 12.00-17.00 uur.
• H et m useum is t/m 12 septem ber wegens
w erkzaam heden gesloten.
• T /m 26 okt. : Wat een toestand’. Schilderij
en en beelden uit de eigen collectie voor en
na de restauratie. Voor m eer inform atie
over deze tentoonstelling zie de rubriek
Agenda Uitgelicht.

• 13 sept. t/m 11 jan . 2004: Zadkine en zijn
N ederlandse leerlingen. Deze tentoonstel
ling to o n t de inspiratie, m aar ook de be
trekkelijkheid hiervan, van Ossip Zadkine
(de beeldhouw er van h et R otterdam se oor
logsm onum ent ‘De Verwoeste Stad’) in zijn
rol als leerm eester voor leerlingen als Wessel Reijers, Shinkichi Tajiri en Ja n Wolkers.
Wilt u een verm elding van een activiteit in de
periode decem ber 2003-maart 2004? Z endt u
dan spoedig een berichtje/e-m ail naar het se
cretariaat van TVE.
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Agenda uitgelicht
Wat een toestand!
Schilderijen en beelden voor en na de restauratie
T /m 26 oktober 2003
Voor h et eerst hangt Singer de vuile was bui
ten. De collectie schilderijen bevat vele wer
ken die eigenlijk ontoonbaar zijn, om dat het
doek of de lijst beschadigd, vies of kapot is.
Deze m oeten w orden gerestaureerd. O ok het
aantal beelden in de tuin is d ringend aan res
tauratie o f een o pknapbeu rt toe. Singer heeft
h et schilderijendepot tijdelijk naar de zalen
verhuisd om een kijlye achter de scherm en te
bieden.
De tentoonstelling laat zien dat h et behe
ren van de collectie een voortdurende bron
van zorg is m et grote en kleine problem en.
Van elk werk w ordt h et probleem en de oplos
sing toegelicht. Een conditiekaart bevat de be
schrijving van de huidige toestand, het beh an 
delplan én ... de kosten. De bezoeker wordt
uitgenodigd als Vriend van Singer een pro
bleemgeval te ‘ad o p teren ’. Deze w ordt dan de
persoonlijke supporter van een restauratieproces m et als beloning langdurige naamsver
melding.

goed voorbeeld is h et werk van Co Brem an
m et de titel Morgenstond, Blaricum. Foto’s laten
zien wat de problem en waren en hoe die zijn
opgelost. Van enkelen doeken w ordt de ach
terkant getoond, waaraan je de restauratiegeschiedenis k unt aflezen aan de h an d van sti
ckers van restauratoren.
Singer O ude Drift 1 te Laren.
Inlichtingen: 035-5315656 o f via www. singerlaren.nl
• O peningstijden: di. t/m za. 11.00-17.00 u u r
en zo. 12.00-17.00 uur.

Schilderijen vóór en na d e restauratie
De selectie probleem gevallen bevat werken
van o n d er anderen William Singer waarvan de
verf bladdert, door een com binatie van grondering en oppervlakte verf die niet goed
hecht. Er zijn voorbeelden van een beschadi
ging, verkleurde overschildering, vergeeld
vernis en craquelé. O ok werken van Jaap
Dooijewaard zijn beschadigd en vuil. Van ver
schillende schilderijen is het doek niet m eer
goed opgespannen. Een schilderij van Willem
van den Berg is er zo slecht aan toe dat het al
leen liggend in een vitrine getoond kan wor
den.
Een selectie van in de afgelopen ja re n reeds
gerestaureerde schilderijen to o n t h et resul
taat van verschillende behandelingen. Een
TVE 21e jrg. 2001

155

In M em oriam F red Bos

m et vertegenw oordigers van die an d ere ver
enigingen bovenop: lobbyen bij leden van
Provinciale Staten, com m issievergaderingen
bijwonen. G root was zijn teleurstelling toen
desondanks in 2002 de provinciale subsidie
van ƒ5000 werd geschrapt. H et uitgeven van
h et blad en de open dagen kwamen niet in de
knel, m aar ho e m oest TVE nu h aar rol als net
w erkorganisatie voor 30 an d ere verenigingen
en instellingen op historisch gebied tussen
Vecht & Eem blijven waarmaken?

G o o ise co m p on isten

w

■

;

Fred Bos, bestuurslid van TVE, overleed ge
heel onverw acht op 7 1-jarige leeftijd, een
week voor de O pen Dag van TVE in Weesp die
hij zelf actief m ee had helpen voorbereiden.
Sinds 1995 m aakte Fred deel uit van h et dage
lijks bestuur als penningm eester en actief be
stu u rd er op andere terreinen. Voor h et huidi
ge bestuur was hij, m et zijn lange ervaring, het
geheugen van de organisatie; op allerlei ge
bied wist hij wat e r m oest gebeuren en hoe
h et m oest w orden aangepakt.
H et penningm eesterschap betekende voor
Fred niet alleen h et bijhouden van de cijfers.
Hij hield contact m et gem eentebesturen en
de provincie over de jaarlijkse subsidie. Toen
de provincie van plan was de jaarlijkse bijdra
ge aan TVE en twee andere regionale histori
sche organisaties te stoppen, zat hij e r samen
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O ok op an d e r gebied dan de financiën was
Fred actief. Allereerst als m edeorganisator
van de o pen dag sam en m et an d ere TVE-ers
en bestuurders van de historische organisatie
ter plaatse. Zijn bijzondere aandacht hadden
daarbij m et nam e de financiële en organisato
rische voorwaarden, zoals in 2003 h et charte
ren van een b o o t voor de b o erd erijen to ch t op
de Vecht. H et m oet hem buitengew oon goed
h ebb en gedaan d at er voor de o pen dag 2003
zo’n massale belangstelling b esto n d zoals
bleek uit de vele aanm eldingen die ju ist bij
hem b in n en kwamen. In h et bestuur was hij
ook een voorvechter van sam enw erking m et
andere organisaties in het Gooi e.o. om dat hij
vond d at we sam en sterker zouden staan.
Fred verw ierf een zekere faam als organisa
tor van concerten ro n d Gooise com ponisten.
O ok op muzikaal gebied m oest TVE in zijn
ogen haar historische functie w aarm aken en
aandacht schenken aan com ponisten uit de
regio. Hij begon er m ee in 1995 in de Grote
Kerk van N aarden bij h et 2 5 jarig bestaan van
TVE en daarna volgden zo om de twee ja a r
nieuwe concerten, h et laatste op zondag 27
oktober 2002 in zijn geliefde L utherse kerk in
Bussum. Fred zorgde er ook voor dat de open
dagen w erden afgesloten m et een klein con
cert d o o r musici uit de streek
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O ok b u iten TVE-verband was Fred zeer ac
tief, in de eerste plaats weer op muzikaal ge
bied. ’s Zondags speelde hij orgel tijdens kerk
diensten. Voor h et N aarderheem , waarvan hij
vroeger bestuurslid was, organiseerde hij zondagm iddagconcerten en benefiet-concerten
in de G rote Kerk van N aarden o f de Mariakerk in Bussum, waarbij hij net als bij de TVEconcerten kon putten uit zijn wijde netwerk
op muzikaal gebied. Naast TVE was hij nog
p enningm eester van de Lutherse Diaconie in
A m sterdam , waar tevens een verpleeghuis en
een kunststichting o n d e r ressorteren. Hij
zocht het ook dichter bij huis in zijn eigen
buurt. Hij was actief in het buurtcom ité en
was onlangs nog nauw betrokken bij de vie
ring van h et eeuwfeest van h et Prins H endrikpark waar hij zijn leven lang gewoond heeft.
N iet voor niets kreeg Fred Bos van de ge
m eente Bussum de Kleine Johannes, een on
derscheiding voor m ensen die zich op uitzon
derlijke wijze voor de gem eenschap verdien
stelijk hebben gemaakt.

koel en voorspelde dat h et wel goed zou ko
men. En zo ging het natuurlijk ook.
Fred was afkom stig uit h e t bankw ezen
(Mees-Pierson). O ok al was hij penningm ees
ter, van ‘pietepeuterige cijfertjes’ zoals hij het
noem de hield hij niet. H et ging hem vooral
om het beleid, de grote lijn: het zorgen voor
een gezond financieel fu n d am en t voor het
werk van TVE, zowel voor de eigenstandige ta
ken van onze stichting zoals h et blad, de open
dagen en de concerten als voor TVE als net
w erkorganisatie m et haar dertig aangesloten
instellingen en verenigingen. Zijn overlijden
is een groot verlies voor ons. We zullen hem
nog lang gedenken als een bekwaam en toe
gewijd bestuurder.
H enk Michielse,
voorzitter TVE

Bijzonder mens
B innen h et b estu u r van TVE nam Fred een
b ijzondere plaats in. Hij viel er op d o o r zijn
buitengew oon 'ch iq u e ' accent, terwijl hij
toc h ook een vriendelijk en p rettig m ens
was, al kon hij ook stevig u it de hoek kom en
als hij ergens kwaad over was, vooral over
wat hij als o n re c h t zag. Fred was geen histo
risch o n d erz o ek er o f schrijver. M aar hij was
wel nauw betrokken bij het historisch wel en
wee van ons gebied, vooral als h e t histori
sche o f b ee ld b e p ale n d e bebouw ing betrof.
Als in Bussum en om streken ergens een be
langrijk p an d bed reig d leek, ging hij er onm iddelijk op af om zich te in fo rm eren en
om zonodig sam en m et an d e ren in actie te
kom en.
B innen TVE kon het er - zoals ongetwijfeld
ook in de andere besturen waarin Fred zat wel eens hectisch aan toegaan, bijvoorbeeld
bij de eind-organisatie van de open dag, m aar
Fred bleef altijd de rust zelve. Als andere be
stuursleden zich druk m aakten, bijvoorbeeld
over de boottocht op de Vecht - 'zijn er wel
voldoende deelnem ers zodat we geen finan
ciële strop lijden?-'' - dan hield hij het hoofd
TVE 21e jrg. 2003
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Auteursinstructies kopij
Een artikel in het tijdschrift Tussen Vecht en Eem heeft
een lengte van niet meer dan 4000 a 5000 woorden (6
a 8 pagina’s A4) en wordt verluchtigd met veel illustra
ties. Artikelen zijn populair-wetenschappelijk van aard
en bestemd voor het grote publiek. Bij voorkeur wor
den resultaten van oorspronkelijk onderzoek, dus
nieuwe onderwerpen gepubliceerd.

Tussen Vecht en Eem
melden onder een kopje Auteursgegevens, bijvoor
beeld: Jan Jansen (geb. 1945)-studeerde geschiede
nis aan de Universiteit van Amsterdam. Thans werk
zaam als stadsarchivaris van de gemeente Hilversum
en publicist van diverse boeken en artikelen over ’t
Gooi.

Illustraties
Tekstverwerker

- Word, bij voorkeur opslaan als .RTF bestand.
- Gebruik een goed leesbare letter (12 punts), rege
lafstand 1,5.
- Gebruik altijd spellingcontrole, zoek en vervang
dubbele spaties door enkele spaties.
- Tekst aanleveren als platte tekst, dwz. geen extra lay
out in de vorm van opmaakstijlen, vet, onder
streept, cursief of hóófdletters, inspringen, margeversmalling, dubbele tabs, niet afbreken, niet uitlij
nen, tenzij onder genoemd.
- Tekst aanleveren op flop of per e-mail.
Tekst lay-out

- Onder de titel de auteursnaam (bij voorkeur met
voornaam) vermelden.
- Nieuwe alinea niet vooraf laten gaan door tabs of
spaties.
- Titels van publicaties/toneelstukken/gedichten
cursief.
- Afkortingen zoveel mogelijk vermijden, dus niet:
t.b.v., m.b.t., o.v.v. et cetera.
- Door afkortingen aangeduide organisaties of instel
lingen, die regelmatig genoemd worden in de tekst
eerst voluit noemen, met tussen haakjes daarachter
de afkorting zonder puntjes, vervolgens alleen als
afkorting.
- Citaten: enkel aanhalen. Citaat binnen een citaat:
dubbel aanhalen. Bij grote citaten een aparte alinea
maken.
- Opsommingen in de tekst: aangeven door volg
nummers, punt en tab of door afbreekstreepjes en
tab, bijvoorbeeld:
1. <tab>tekst
2.
<tab>tekst
of
-<tab> tekst
-<tab> tekst
- Noten: alleen eindnoten en zoveel mogelijk beper
ken, onder een kopje Noten. Noten laten genere
ren door de tekstverwerker.
- Bron- en literatuurvermeldingen: aan het einde van
de kopij onder de kopjes Bronnen resp. Literatuur.
- Literatuurvermeldingen op deze wijze:
Jan Jansen, De geschiedenis van het Gooi, Hilversum
1999.
Jan Jansen, ‘De hei’, in: Het Gooische Tijdschrift jaar
gang (jaartal) nummer, p. 2-5.
- Onder aan het artikel biografische gegevens ver
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- Genummerd en zoveel mogelijk in origineel bijleve
ren met onderaan in kopij genummerde bijschrif
ten en bronvermelding tussen haakjes, bijvoor
beeld: (coll. Goois Museum), (coll. Streekarchief),
(coll. Omroepmuseum) e.d., particuliere en nietopenbare collecties door (part. coll.) of op naam
van eigenaar, bijvoorbeeld: (coll. Siewers), (coll.
Stevens).
- Technische gegevens voor digitaal aangeleverde il
lustraties:
• Zetspiegel 133 mm breed en 197 mm hoog
• Grijstintenafbeelding minimaal 300 dpi
• ‘Line art’ minimaal 800 dpi
• Voor de tekst het font erbij leveren
• Illustraties bij voorkeur opslaan als TIFF-bestand
Advertenties

Advertenties het liefst op een van de volgende manie
ren aangeleverd:
• als Quark Xpress-bestand, met de gebruikte plaatjes
(minimaal 300 dpi voor grijstintenafbeeldingen en
800 dpi voor een lijnafbeelding), en met de ge
bruikte fonts;
• als Illustrator-bestand (versie 8 of eerder) met de
gebruikte fonts bijgeleverd, of omgezet naar lettercontouren;
• als hoge-resolutie-acrobat-bestand (als “druk geopti
maliseerd” dus 2400 dpi en letters ingesloten);
• als Corel-Draw-bestand: opgeslagen als Illustrator
met letters omgezet naar contouren.
In elke andere vorm (Word, WordPerfect, MS-Paint,
Powerpoint, etc.) kan de vormgever er meestal niets
mee; in sommige gevallen kan hij soms de trucendoos
opentrekken om er nog wat van te maken, maar dat
kost vaak meer tijd dan zo’n advertentie opnieuw ma
ken. In zulke gevallen is het dus handiger om de origi
nele foto’s/afbeeldingen en een voorbeeldje van de
advertentie aan te laten leveren, eventueel met de ge
wenste tekst uitgetikt en op een floppy of cd-rom bij
geleverd.
Illustratie/advertentiemateriaal altijd in origineel of
op cd-rom aanleveren en niet per e-mail.
En verder:
De redactie behoudt het recht om artikelen te corrige
ren, te wijzigen o f te weigeren.
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C olofon
Bestuur en redactie Tussen Vecht en Eem

De Stichting TVE is een samenwerkingsverband van meer dan 30 lokale en regionale organisaties op histo
risch en aanverwant gebied. De Stichting bevordert en verbreidt de kennis op historisch gebied betreffende
de streek. Voorts ijvert zij voor het behoud van cultuurhistorische en karakteristieke waarden. Donateurs van
de Stichting TVE ontvangen het tijdschrift gratis.
Donatie/abonnement
Donateurs kunnen zich aanmelden bij:
mw. P.L.H.M. Perry-Vlasveld, Braam 34, 1273 EA Huizen - 035-5266848
Voor opgave als donateur kunt u gebruik maken van het Antwoordnummer 549, 1400 VB Bussum. De mini
mum donatie bedraagt € 13,50 per jaar. Girorekeningnummer Postbank 3892084. Extra nummers van het
tijdschrift zijn te bestellen onder Antwoordnummer 549, 1400 VB Bussum (portvrije enveloppe).
Dagelijks bestuur
dr. H.C.M. Michielse (voorzitter) - Huizerstraatweg 37, 1411 GL Naarden - 035-6944091
mr. H. Lustig (secretaris) - Karei Doormanlaan 65, 1271 CB Huizen - 035-5267945
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
Oud Muiderberg” I Vereniging Werkgroep Vestingstad Naarden I Historische kring Nederhorst den Berg I
Historische kring Weesp I Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland, afdeling Naerdincklant I
Streekarchief voor het Gooi en de Vechtstreek, Hilversum I Stads- en Streekarchief Naarden, Muiden, 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. 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 - 035-6957811 (kantoor)
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Uitgeverij Verloren
f '

VJESCHIEDENIS VAN
H o lla nd

Geschiedenis uan Holland Deel IIIA en B: 1795 tot 2000. Onder redactie van
Eelco Beukers en Thimo de Nijs, 360+372 blz., gebonden, i s b n a 906550-684-5, ISBN B 90-6550-685-3, € 25,- per deel. Voor de vier delen sa
men (i s b n 90-6550-700-0) geldt een setprijs van €90,In deze laatste delen van de vlot leesbare en fraaie uitgevoerde Geschiedenis
van Holland gaan historici, geografen en een antropoloog op zoek naar het
‘Hollandse’ in een steeds uniformer Nederland. In hoeverre onderscheidt
Holland zich in de negentiende en twintigste eeuw nog van de omringen
de provincies? Is er sprake van één Holland? O f is het typisch ‘Hollandse’
- in deze tijd van globalisering - misschien meer wens dan werkelijkheid?

Emilie M.L. van der Maas, Hollands ABC. Historisch ABC uan veertig plaatsen in
Noord- en Zuid-Holland. samengesteld uit de Atlas van Stolk. 48 blz., ingenaaid,
geïllustreerd (in kleur), i s b n 90-6550-728-0, €5 ,De kleurrijke prenten in dit ABC-boekje vormen een beeldend verslag van
allerlei historische gebeurtenissen uit de zestiende tot halverwege de twin
tigste eeuw. Ook het typisch ‘Hollandse’, zoals de tulpen en molens, komt
aan bod. Elke afbeelding is voorzien van een korte toelichting.

Vincken moeten vincken toeken

Ignaz Matthey, Vincken moeten uincken locken. Vijf eeuwen uangst uan zangvogels en kw ar
tels in Holland, (h s 39), 464 blz., ingenaaid, geïllustreerd, i s b n 90-70403-49-8,
€

39 -

Matthey beschrijft zeer uitgebreid de vangtechnische, biologische, juridische, eco
nomische en sociale aspecten van de Hollandse zangvogel- en kwartelvangst,
evenals de bestemming van de vangsten en de wijze waarop het thema in literatuur
en beeldende kunst werd verwerkt.
Heleen B. van der Weel, ‘In die kunst en wetenschap cjebruyckt’. Gerrit Claeszoon Clinck (1646-1693), meester
kunstschilder uan Delft en koopman in dienst uan de Verenigde Oostindische Compagnie. 224 blz., ingenaaid,
geïllustreerd, i s b n 90-6550-721-3, €19,Schilder Gerrit Clinck werd door de v o c als koopman naar Indië gestuurd met de opdracht voor beter
en modieuzer textiel te zorgen. Het eerste deel van dit boek beschrijft zijn leven en werk, het tweede
bevat de dagregisters die hij bijhield. Clinck staat model voor veel onbekende ïye-eeuwse schilders en
voc-kooplieden.
Herman Kaptein, De Beeldenstorm. (w i8 ), 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
laat zien hoe een kleine minderheid van calvinisten de Spanjaarden ver
dreef en van de Noordelijke Nederlanden een calvinistische republiek
maakte.

De Beeldenstorm

Postbus 1741,1200 BS Hilversum | Toren laan 25,1211 j a Hilversum | T 035-6859856 | F 035-6836557 |
info@verloren.nl | www.verloren.nl | Onze boeken zijn verkrijgbaar in de erkende boekhandel.
Bij directe bestellingen worden verzendkosten in rekening gebracht.
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FLAVA
art gallery
.'M,

yjm
- J bu- .«Amë

—r"

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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