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Redactioneel
Heel uiteenlopende geschiedenisverhalen in dit
nummer. Paul Knevel heeft zijn leuke lezing op
de Open Dag van TVE in 2005 omgewerkt tot een
essay over de historische betekenis van de Vesting
Naarden, waarbij hij het Vestingmuseum een
beetje plaagt omdat het vooral de 'slaperige' ne
gentiende eeuw laat zien.

En dan de turf. Wat voor brandstof was het ei
genlijk, waar werd turf zoal voor gebruikt en
waarom was de turfwinning vroeger zo belang
rijk? Op die vragen gaat G.W. Draijer uitvoerig in.
Klaas Westland schildert de winterse vangst van
spiering aan de Zuiderzeekust. Een Huizens ge
zegde gaf precies aan waarom het ging: 'Spiering
is vis, as t'r aarst nijt is'. De vissers uit Huizen lie
pen in de winter als de visserij stil lag over het ijs
op zoek naar lekkere spiering. Een koud avon
tuur.

Tenslotte bericht Jaap Huisman over de gron
dige restauratie van Trompenburg, het landhuis
dat Cornelis Tromp in 1678 liet bouwen in de lust
warande van 's-Graveland en gaat Jan E. Lamme
uitvoerig in op een boeiend geschiedenisboek
over de bewoners van de 's-Gravelandseweg in
Hilversum.

Naast deze inhoudsbeschrijving willen we
hier ook graag berichten over de koninklijke fami
lie en TVE. Vanwege haar vijfentwintig jarig rege
ringsjubileum zonden wij aan H.M. de Koningin
een fraai ingebonden jaargang 2005. En prins Flo-
ris en Aimee kregen bij gelegenheid van hun hu
welijk het nummer over de Vesting Naarden,
waar zij, zoals ze ons schreven, erg blij mee waren
als herinnering aan de stad waar ze pas getrouwd
waren.

H.M.
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Een dagje Naarden
Over de historische betekenis van een Hollandse vesting

Paul Knevel

Ter in le id ing

Wie op een willekeurige dag een toeristisch
bezoekje brengt aan Naarden-Vesting raakt
gemakkelijk onder de indruk van de schoon
heid van het stadje. Waar de meeste andere
Hollandse steden aan het einde van de ne
gentiende eeuw uit hun vroegmoderne om
walling zijn gebroken, is dat in Naarden niet
het geval. Hier laten zich de grenzen van de
stedelijke bebouwing nog duidelijk waarne
men; men weet zich geborgen door stads
poorten, wallen en bastions. Gevangen in de
ze oude vestingwerken is Naarden een stad
gebleven op menselijke schaal, met aantrek
kelijke gebouwen, pittoreske straatjes, lokale
helden en natuurlijk het gerestaureerde Arse
naal, met zijn luxueuze designwinkels en eer
steklas restaurant. Een dagje Naarden levert
een aantrekkelijke combinatie op van een
nostalgisch verleden en het moderne gevoel
erbij te horen.

Slechts weinig bezoekers zullen beseffen
dat het bezoek aan deze toeristische attractie
slechts mogelijk is dankzij een strijd die in de
meeste Hollandse steden met minder succes
is gevoerd: het verzet tegen de afbraak van
historisch erfgoed. Wie is opgegroeid met be
grippen als cultuurtoerisme en monumenten
zorg, vergeet wel eens dat de tegenwoordige
belangstelling voor alles wat naar geschiede
nis ruikt van betrekkelijk recente datum is.
Aan het einde van de negentiende eeuw hield
men er andere opvattingen over de betekenis
van pittoreske straatbeelden op na. Neder
land werd toen geteisterd door wat één van
de pleitbezorgers van de monumentenzorg
van het eerste uur, de kunstschilder Jan Veth,
'stedenschennis' heeft genoemd: het afbreken
van stadspoorten, vestingwerken en andere

karakteristieke monumenten die het stadsge
zicht eeuwenlang hadden bepaald. Die ste
denschennis heeft ook Naarden bedreigd.
Nadat in 1926 officieel een einde was geko
men aan de eeuwenlange militaire functie
van de vesting Naarden stonden de brekers
klaar: eindelijk kon men bevrijd worden van
het keurslijf van de vestingwerken dat de
groei van de stad altijd had belemmerd. De
strijd die hierop volgde is mede aanleiding
geweest voor de oprichting van de Stichting
Menno van Coehoorn, die sindsdien zo'n be
langrijke rol heeft gespeeld in het behoud en
later in de conservatie van militair-historisch
erfgoed. Aan de hand van de omgang met de
vesting Naarden laat zich de prille geschiede
nis van de monumentenzorg mooi beschrij
ven.

N aarden in de canon van de vaderlandse
geschiedenis

Dat behoud van historisch Naarden tegen de
tijdgeest in is van grote betekenis gebleken
voor de liefhebbers van militair-historisch
erfgoed. Nergens anders laten zich de ver
schillende stadia van de vroegmoderne Ne
derlandse vestingbouw beter illustreren dan
in Naarden. Wie gewapend met voldoende
kennis op stap gaat langs de wallen en basti
ons krijgt een fantastisch beeld van de Neder
landse vestingbouw aan het einde van de
zeventiende eeuw. De echte kenners zullen
bovendien in staat zijn restanten van een ou
dere, laat-zestiende-eeuwse fase te herkennen
en de verschillen tussen het Oud-Hollandse
en het Nieuw-Nederlands Stelsel te benoe
men.

Het is echter de vraag hoeveel wandelaars
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daar oog voor hebben. De meeste van hen
zullen de wandeling vooral ervaren als aflei
ding en genieten van het omringende groen
en de verrassende uitkijkjes. De oude vesting
heeft tegenwoordig veel weg van een lust
oord. Pas als je een bezoek brengt aan het in
één van de bastions ondergebrachte Neder
lands Vestingmuseum word je geconfron
teerd met die andere, onvermijdelijke zijde
van een vesting: het dreigende geweld en de
militaire acties. De idylle van daarvoor blijkt
vol verhalen van rampen en bijna-rampen.
De museale presentatie laat daar weinig twij
fel over bestaan. Drie zuilen markeren de
jaartallen die de geschiedenis van Naarden
hebben getekend: 1572,1672 en 1813.

Het grote verhaal van de Opstand
Dat eerste jaartal is onlosmakelijk verbonden
met de ontstaansgeschiedenis van een zelf
standige Nederlandse staat. Ouderen kennen
dat verhaal nog als de Tachtigjarige Oorlog
(1568-1648), ooit een wezenlijk onderdeel van
het grote verhaal van de wording van de Ne
derlanden. Hier werd door een klein volk ge
schiedenis geschreven en een nieuwe staat
gevestigd die meteen zijn Gouden Eeuw
doormaakte: de Republiek der Zeven Vere
nigde Nederlanden. 1572 Speelde in dat ver
haal een hoofdrol. Op 1 april van dat jaar ver
loor de hertog van Alva immers zijn bril. Dit
spotversje herinnerde aan het feit dat na de
toevallige inname van Den Briel door de wa
tergeuzen alles anders was. Binnen enkele
weken sprak een meerderheid van de Hol
landse en Zeeuwse steden zich uit voor de
zaak van Willem van Oranje. Eindelijk had de
prins een machtsbasis in de Nederlanden van
waaruit hij zijn strijd tegen Filips II kon
voortzetten.

Alva zou zijn 'bril' nooit meer terugkrij
gen. Met de kennis van achteraf kan 1 april
1572 dus worden beschouwd als het geboor-
te-uur van een zelfstandig Nederland. In de
vroegere geschiedschrijving werd 1572 dan
ook als onvermijdelijk beschreven. De Op
stand (zoals de beginjaren van de Tachtigjari
ge Oorlog ook wel worden genoemd) was
immers een spontane volksbeweging, een na

tionaal gedragen bevrijdingsoorlog tegen een
vreemde overheerser, het Spaanse gezag, en
behoefde dus geen verklaring. In werkelijk
heid echter was de overgang van de verschil
lende Hollandse en Zeeuwse steden
(waaronder ook Naarden) de uitkomst van
een gecompliceerd samenspel van verschil
lende factoren, tegen de achtergrond van eco
nomische ellende en afkeer van het bewind
van Alva. Het merendeel van de bevolking
stond helemaal niet vanzelfsprekend achter
de opstandelingen, maar gedwongen tot een
keuze tussen het binnenlaten van de geuzen
of de inkwartiering van troepen van de cen
trale regering, koos het voor het eerste. Af
keer van de Spaanse troepen won het dan
van angst voor het geuzenlegertje. Van een
duidelijke natievorming was echter geen
sprake. Tegenover de minderheid van actieve
calvinisten stonden de gezagsgetrouwen,
overtuigde katholieken veelal, die de opstan
dige steden ontvluchtten. De meerderheid
van de bevolking berustte in de gang van za
ken en wachtte gelaten af wat komen zou. De
Opstand had zo vooral het karakter van een
burgeroorlog.

Het lot van Naarden
Aan het lot van Naarden verandert deze in
terpretatie ondertussen niets. Op 2 december
1572 is de stad door de oprukkende rege
ringstroepen ingenomen en uitgemoord. Aan
Spaanse zijde werd de rechtvaardigheid van
deze straf beklemtoond. Bijna achteloos ver
meldt de Spaanse officier Bernardino de
Mendoza de gebeurtenis in zijn kroniek:

'[De Spaanse soldaten] doodden allen die zij
gewapend in de straten aantroffen, en legden
daarna de hele stad in de as, behalve de kerk en een
nonnenklooster; deze bleven voor het vuur ge
spaard. Er is alle reden om aan te nemen dat deze
tuchtiging onder goddelijke toelating is geschied,
als straf, omdat men in Naarden het eerst in Hol
land tot de ketterij was overgegaan (sic!), en van
hieruit heeft deze zich over de meeste steden van
die provincie verspreid. Volgens wettig krijgsge
bruik verdiende de stad Naarden geen lichtere
straf dan zij gekregen heeft (...) De weigering 's
konings leger toe te laten, en het wachten tot de
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batterijen werden opgesteld waren al redenen ge
noeg. Om zulk een feit zijn bij herhaling voorbeel
dige straffen opgelegd, zoals men lezen kan in de
geschiedenissen der oorlogen zelfs van katholieke
koningen onderling...'
Voor De Mendoza was het gewoon een oor
log. En waar gehakt wordt, vallen spaanders.

Gruweldaden waren inderdaad inherent
aan de vroegmoderne oorlogvoering, maar in
dit geval was er meer aan de hand. De strijd
die in deze jaren in Holland werd uitgevoch
ten was een gevecht tussen twee uitersten,
tussen twee groepen die nauwelijks sympa
thie voor elkaar konden opbrengen. Voor
veel Spaanse soldaten was Holland het land
van ketters en buit. Op veel sympathie hoef
den de inwoners dan ook niet te rekenen. De

calvinistische geuzen van hun kant vochten
met een bitterheid en felheid die Gods strij
ders wel vaker kenmerkt. Zij werden boven
dien geleid door opstandelingen van het eer
ste uur, mannen die verbitterd en gehard
waren geraakt in hun jaren van ballingschap
na de komst van Alva in 1568. Voor hen was
er geen weg meer terug. Die wederzijdse haat
gaf de eerste fase van de Tachtigjarige Oorlog
het karakter van een vuile oorlog met oor
logsmisdaden over en weer, terreur en vluch
telingenstromen van ontheemde burgers.

Klassiek gruwelverhaal
Willem van Oranje was in het najaar van 1572
naar Holland gekomen in de vaste overtui
ging er zijn graf te vinden. Tot zijn eigen ver-

. O h -jffk O
l . V - s 1 - ' '

t ” - - msp.

swséé•=.v~

m B im  m
I I IR*! i t.H*. t .i rats

i t . .

Mfvfr f  ' r  t
. c  , /  ■ /;

W . - .
4 / * "  .

Reproductie van gravure 'Moord op de smid Huijbert van Eicken', ets van N. v.d. Meer (foto call. Archief Naarden).
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wondering en die van vele anderen hielden
de opstandelingen echter stand. De talloze,
op het eerste gezicht nogal onoverzichtelijke
en losstaande geschiedenissen uit de eerste
jaren van de oorlog konden vervolgens in de
nieuwe Republiek worden verwerkt tot een
groot, samenhangend geschiedverhaal, een
soort 'vaderlandse schrift', waarin het hel
dendom van de Hollanders breed werd uit
gemeten en het schurkachtige van de Span
jaarden sterk aangezet. De uitmoording van
Naarden werd een vast onderdeel van dit
verhaal.

Het was dan ook een klassiek gruwelver
haal dat tal van mogelijkheden bood in te
zoomen op de lotgevallen van gewone on
schuldige slachtoffers. In zijn beroemde ge
schiedenis van de Opstand, de Nederlandsche
Historieën uit 1642, had P.C. Hooft vijf dikbe-
drukte folio's nodig om het verhaal van de
uitmoording van Naarden te vertellen. Met
zijn beeldende literaire stijl wist hij als geen
ander de gruwelijkheden van weleer op te
roepen. Het dieptepunt vormde het samen
drijven van enkele honderden burgers in het
voormalige stadhuis in de Gasthuiskerk in de
tegenwoordige Turfpoortstraat. Wat toen
volgde, laat zich helaas al te goed raden:

"T kouwe zweet breekt hun uit. Werivaarts
ook zy zich keeren, de wanten staan pal, en de
doodt in de deur. Voorts vlieghen de vyanden, tot
het kerkjen in, als verwoede wolven, den tsaagen-
den drom, met deeghen en daggen, op 't lyf. Dat
weemelen, onder elkandere, van een' schaare, in
zoo eng een' plaats gepakt, dat buytelen in hun
eyghen, oft hunner meedeburgheren, en spitsbroe
deren bloedt, dat root- en doodtverwen van troon-
jen, breeken van gezight, krimpen van leeden,
vlechten van vingeren, wringen van handen, was
wel 't grouwzaamste weezen, dat ooit oogh oft
oore moght voorstaan. Maar niet den Spanjaardt
heeft zoo deerlyk een' vertooning gejammert. Hy
houdt ‘er, eeven fel, met punt en sneede, op aan,
zonder yemandt te spaaren (...) Naa 't plonderen
en uitschudden der lichaamen, steekt men 't vuur
in 't gebouw, om de geenen, die zieltyghende reeds
onder de dooden gedolven laaghen, voorts met
vlam en smook te verdelghen. Ende werden alzoo
ontrent vierhondert burghers, booven een goedt

getal soldaaten, onder een dak, om hals geholpen.'
Tot ver in de achttiende eeuw was dit gruwe
lijke 'vaderlandse verhaal' onderdeel van de
opvoeding van de Nederlandse jeugd.

Belangrijke cesuur
1572 is ook om een andere reden een belang
rijke cesuur in de geschiedenis van Naarden.
De ervaringen in dat oorlogsjaar vormden de
aanleiding voor een ingrijpende gedaantewis
seling van de stad. De Tachtigjarige Oorlog
confronteerde Holland met de gevolgen van
de zogenaamde 'militaire revolutie' van de
vroege zestiende eeuw. Voor strategisch gele
gen steden betekende dat in de eerste plaats
de noodzaak hun vestingwerken aan te pas
sen aan de eisen van de tijd. Door de snelle
ontwikkeling van de vuurkracht van de artil
lerie waren de uit de Middeleeuwen stam
mende hoge stenen wallen, torens en poorten
waardeloos geworden: het nieuwe bronzen
geschut schoot er gemakkelijk een bres in. Zij
moesten worden vervangen door verlaagde
met aarde verstevigde wallen die werden
omgeven door een gracht en waren voorzien
van vijfhoekige bastions van waaruit een
eventuele tegenstander constant onder vuur
kon worden genomen. Zo'n zogenaamd ge-
bastioneerd stelsel werd na 1572 ook in Naar
den aangelegd: de vesting Naarden was ge
boren.

Honderd jaar later, tijdens het befaamde
Rampjaar 1672, bleek het door Adriaan An-
thonisz aangelegde oud-Hollandse stelsel al
weer verouderd. Aangevallen door Engeland,
Frankrijk en de bisschop van Munster stortte
het stadhouderloze regime van Johan de Witt
in en bleek de militaire weerbaarheid van de
Republiek op land gering. Met het grootste
gemak stootte Lodewijk XIV met zijn troepen
door tot Utrecht en Naarden. Slechts dankzij
grootschalige inundaties langs een provisori
sche Hollandse waterlinie wist men de Franse
opmars te stuiten.

In zijn buitenverblijf op het Engelse plat
teland schreef de voormalige gezant in Den
Haag, Sir William Temple met zijn Observati
ons upon the United Provinces alvast de onder
gang van de staat die bijna een eeuw 'the En-
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Pentekening 'Het door-ijzen van de Karnemelksloot bij Naarden' van P.G. van Os (foto coll. Archief Naarden).
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vy of some, the Fear of others, and the Won
der of all their Neighbours' was geweest. Wij
weten beter. Onder leiding van de nieuw
aangestelde stadhouder Willem III wist de
Republiek zich te handhaven. Zijn eenvoudi
ge inname van Naarden op 12 september
1673 symboliseerde de ommekeer: het was
het eerste grote wapenfeit van de zich herstel
lende Republiek.

Net als na 1572 hadden de verantwoorde
lijken geleerd van de oorlogservaringen. De
Hollandse regenten besloten de Hollandse
Waterlinie die tijdens het Rampjaar de red
ding had gebracht uit te bouwen tot een per
manent geheel en alle daarbinnen gelegen
vestingen te moderniseren. Daartoe behoorde
ook Naarden, dat als de strategische toe
gangspoort tot Amsterdam van bijzondere
betekenis was. In etappes kreeg de stad tus
sen 1676 en 1685 nieuwe vestingwerken en
aangepaste bastions, aanvankelijk met schuin
op de courtines geplaatste flanken en later
met naar binnen gebogen en in twee niveaus
onderverdeelde flanken die plaats boden aan

een grote hoeveelheid kanonnen. Geïnspi
reerd door het werk van Franse ingenieurs
kreeg Naarden de vesting die tot op de dag
van vandaag zijn stadsgezicht bepaalt.

E en b ezo ek  aan  h e t V estin g m u seu m

De jaartallen 1572 en 1672 volstaan om de his
torische betekenis van Naarden in de vroeg
moderne geschiedenis van Nederland te illu
streren. Naarden kende in die jaren een ge
schiedenis vol drama en lotswisselingen die
het waard is telkens weer verteld te worden;
het betreft bovendien een geschiedenis die
verbonden kan worden met het ontstaan en
behoud van de Nederlandse staat. Naarden
verdient dan ook een plaatsje in de canon van
de vaderlandse geschiedenis.

Geen uitdaging
Het is echter de vraag of de bezoekers van
het Vestingmuseum die historische betekenis
van Naarden beseffen. De gebeurtenissen in
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1572 en 1672/1673 worden er weliswaar keu
rig toegelicht en geplaatst in een bredere con
text, maar het blijft allemaal zo afstandelijk en
statisch. Nergens wordt de bezoeker uitge
daagd of daadwerkelijk aangesproken. Ner
gens ook wordt hij geconfronteerd met de er
varingen en onzekerheden van de tijdgenoten
en de keuzes die zijn gemaakt. Het is alle
maal voltooid verleden tijd: een ver en
vreemd verleden. Dat is jammer, want juist in
deze historische omgeving moet het mogelijk
zijn de geschiedenis naderbij te brengen.

Nu blinkt de museumcollectie ook niet
bepaald uit voor de vroegmoderne tijd -  men
moet het doen met reproducties en een enke
le gravure. De kracht van de collectie ligt in
een latere periode, die van de lange negen
tiende eeuw (1780-1914). Dat is in militair op
zicht niet de meest spectaculaire eeuw in de
Nederlandse geschiedenis. Weliswaar ont
breekt het in de Franse tijd (1806-1813) niet
aan heroïek en oorlogen, maar na de herove
ring van Naarden op de Fransen in 1813 en
de Slag bij Waterloo verdwijnt het drama uit
de Nederlandse militaire geschiedenis. Tij
dens de Belgische Opstand van 1830 flikkerde
het militaire gevoel even op. Begeleid door
overspannen vaderlandse gevoelens lieten de
Nederlanders nog eenmaal zien wat zij mili
tair waard waren en vierden zij vol trots en
bijna on-Nederlands de heruitvinding van de
nationale zelfmoord door Van Speyk. Veel le
verde het allemaal niet op. Nadat de rook
wolken waren opgetrokken en de heftigste
emoties waren uitgewoed bleek koning Wil
lem I alleen te staan in zijn verzet tegen de
'muitzieke' Belgen en de staatskas leeg. Het
Verenigd Koninkrijk was niet meer en Neder
land werd een kleine natie, weliswaar met
een groot koloniaal rijk en een roemrijk verle
den, maar in Europa toch niet meer dan De
nemarken. Als reactie trok Nederland zich uit
Europa terug.

Die keuze voor neutraliteit en afzijdigheid
heeft het zelfbeeld van de Nederlanders en
de reputatie van het Nederlandse leger in be
langrijke mate bepaald. Alles wat militair was
werd in de marge gemanoeuvreerd als een
'noodzakelijk kwaad'. Nederland manifes

teerde zich voortaan het liefst als een burger
lijk en beheerst land dat economische vrijheid
voorop heeft staan en de betekenis van de
krijgsmacht het liefst afmeet langs de lat van
nut en profijt. Militaire heroïek is van secun
dair belang.

Het Nederlandse leger uit de negentiende
eeuw wordt graag voorgesteld als een aan
doénlijk instituut dat onvoldoende bewapend
en slecht geoefend wachtte op een vijand die
pas in mei 1940 kwam en toen ook genade
loos toesloeg. De natie die was ontstaan uit
een Tachtigjarige Oorlog werd toen in tachtig
uur verslagen.

Het is aan militair-historische musea om
dit beeld ter discussie te stellen. Zij slagen
daar echter zelden in. Door hun traditionele
opstellingen met historisch verantwoorde
maar nogal stijve figuren en hun sterke na-

Officier in het Vestingmuseum (foto Vestingmuseum,
Naarden).
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druk op uiterlijkheden -  uniformen, helmen,
wapens en onderscheidingen -  onderstrepen
zij doorgaans slechts het wat suffe imago van
het vooroorlogse Nederlandse leger. De vaste
presentatie van het Vestingmuseum is daar
helaas geen uitzondering op. De enscenerin
gen van militaire figuren zijn weliswaar in
formatief, maar ook statisch en weinig avon
tuurlijk. Zij suggereren dapperheid zonder
vijand en oorlog zonder gevaar. Het militaire
leven is er teruggebracht tot onschuldig ver
maak en folklore.

Unique selling point
De bezoeker kan het museum zo gemakkelijk
verlaten met de impressie dat het negentien-
de-eeuwse verhaal van de vesting Naarden
nog het best samen te vatten is als het zinloze
bestaan van een 'dood weermiddel'. Dat zou
echter een onjuist oordeel zijn en getuigen
van een bijziendheid die wijsheid van later
wel vaker veroorzaakt: wie weet hoe het af
loopt, gaat gemakkelijk voorbij aan de zor
gen, angsten en opwinding van de tijdgenoot.
Ook zonder dramatische belegeringen en
schermutselingen kan militaire geschiedenis
spannend en intrigerend zijn. De gehele
'lange negentiende eeuw' door is er fel gede
batteerd en gespeculeerd over zaken die voor
de tijdgenoot hoogst serieus en onzeker wa
ren: Hoe moest het kader-militieleger bijvoor
beeld worden samengesteld? En kon het rem-
pla^antenstelsel, waardoor welgestelde
dienstplichtigen zich tegen betaling konden
laten vervangen door plaatsvervangers, niet
beter plaatsmaken voor persoonlijke dienst
plicht? Wat waren de voor- en nadelen van
een ruim of beperkt vestingstelsel? En van
wie viel de meeste dreiging te verwachten:
van de oude vijand Frankrijk of juist van het
opkomende Pruisen met zijn goed gediscipli
neerde en geoefende leger van dienstplichti
gen? Hoe ook kon men zich verdedigen tegen
nieuwe technologische ontwikkelingen als
getrokken geschut en de brisantgranaat?

Het waren kwesties die heftige emoties
opriepen bij militairen, politici en opiniema
kers. Al die stemmen zijn het in mijn ogen
waard gehoord te worden. Zij maken het mo

gelijk de veelzijdigheid van de militaire ge
schiedenis te illustreren en de betekenis van
en het leven in een vesting in een bredere
context te tonen. Hier ligt een belangrijke
taak voor het Vestingmuseum.

Daarbij heeft het Vestingmuseum één uni
que selling point. Musea beschikken dankzij de
authentieke voorwerpen die zij beheren over
unieke getuigen van het verleden. Dergelijke
historische objecten spreken echter zelden
voor zich; het zijn doorgaans stomme getui
gen die door hun plaatsing in een museum
van hun oorspronkelijke context zijn beroofd
en mede daardoor vaak hun betekenis heb
ben verloren. Het is aan de musea om deze
voorwerpen opnieuw te laten spreken. Soms
kan dat door een enkel object volledig in de
schijnwerpers te plaatsen, en dus bewust bo
ven zijn alledaagsheid uit te tillen, als een
icoon van een bepaalde gebeurtenis, ontwik
keling of historische persoon. Een andere
keer is een esthetische presentatie in vitrine of
de toevoeging van een pakkend citaat of veel
zeggende foto voldoende om de aandacht
van de bezoeker te trekken. Maar ook het te
genovergesteld is mogelijk: het onderwerp
volledig ondergeschikt maken aan een geën
sceneerde omgeving.

In die zoektocht naar de meest geschikte
presentatietechnieken beschikt het Vesting
museum over iets wat andere musea door
gaans moeten ontberen: de historische con
text zelf. Het is mijn vaste overtuiging dat het
Vestingmuseum door veel meer dan thans
gebruik te maken van de vesting zelf in staat
moet zijn de betekenis van Naarden voor een
breed publiek zichtbaar te maken. Als ergens
in Nederland de geschiedenis op straat ligt,
dan hier wel.

Paul Knevel is als universitair docent nieuwe ge
schiedenis verbonden aan de Universiteit van
Amsterdam. Hij promoveerde in 1994 op Burgers
in het geweer. De schutterijen in Holland,
1550-1700 en publiceert regelmatig over onder
werpen uit de Nederlandse geschiedenis. In 2005
schreef hij samen met Herman Beliën en Ineke van
Tol Geschiedenis op straat. Wandelen door
historisch Nederland.
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In memoriam

mr. M.W. Jolles, Hilversum 1910-2005

De stichting Tussen Vecht en Eem (TVE) en
de Vereniging van Vrienden van het Gooi
(VVG) besloten in 1983 om gezamenlijk een
tijdschrift uit te gaan geven.

In de redactie van het eerste nummer van
de eerste jaargang TVE/VVG zaten historicus
dr. A.C.J. de Vrankrijker, voorzitter van de
redactie sinds de oprichting van TVE in 1970,
inspecteur der archieven in Noord-Holland
dr. A.J. Kölker, Hilversumkenner en boekver
koper de heer F. Renoü, museumdeskundige
E.E. van Mensch en sinds 1982 bioloog J.
Daams en ondergetekende als secretaris.

Namens de VVG, opgericht in 1935, tra
den toe de juristen J.E. Brikkenaar van Dijk
en M.W. Jolles en de classicus en vogelkenner
dr. W.K. Kraak.

Mr. Jolles was actief in de bergsport en de
roeisport en werd na een succesvolle carrière
in de herverzekering in 1976 opgenomen in
het bestuur van de VVG, eerst als penning
meester, later als secretaris. Vanaf het begin
functioneerde Micha Jolles met zijn erudiete,
kritische geest èn zijn streven naar harmoni
euze samenwerking zo goed in de gezamen
lijke redactie dat hij in 1988 vanzelfsprekend
tot voorzitter werd gekozen als opvolger van
De Vrankrijker.

Nieuwe redactieleden werden soepel op
genomen. Ook voor hen blijft de herinnering
aan de zomervergadering in zijn tuin aan de
Larixlaan dierbaar; met een glas witte wijn en
vogelgeluiden werd de discussie vol vuur
voortgezet. In 1993 leverde zijn opvolging
dan ook geen probleem op. Een nieuwe ploeg
nam enthousiast de taak over.

De waardering voor zijn inzet voor het
behoud en de kennis van het Gooi kwam tot
uiting in een erelidmaatschap van de VVG in
1993 en de toekenning van de zeldzame pen-
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ning van het Emil Ludenfonds van de Stad en
Landestichting in 1994.

Na zijn terugtreden uit de redactie en na
de beëindiging van de samenwerking in 1996
bleef hij nog steeds bijdragen leveren, getuige
het artikel 'Trompenburg en zijn bewoners'
en de rubriek 'Uit de tijdschriften', die hij nog
zes jaar zou verzorgen. Ook laatste jaren van
zijn lange leven zou hij helder van geest en
vol belangstelling het wel en wee van 'zijn'
tijdschrift blijven volgen.

Het was een voorrecht en een vreugde
met hem samen te hebben gewerkt.

E.A.M. Scheltema- Vriesendorp
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Turf, eens een waardevolle brandstof
G.W. Draijer

Wie zich verdiept in de geschiedenis van ons
polder- en plassengebied belandt al gauw in
de oude veenontginnings- en turfwinningsge-
bieden. Over de ontwikkeling van dit bijzon
dere landschap en het ontstaan van de plas
sen is al veel geschreven. Waarom turfwin-
ning vroeger zo belangrijk was, of het echt
wel een goede brandstof was, en waarvoor
turf zoal werd gebruikt, is wat onderbelicht
gebleven. Daarover gaat dit artikel, want turf
was eens de energiedrager die -  naast wind
kracht -  in grote hoeveelheden beschikbaar
was en van doorslaggevende betekenis is ge
weest voor de ontwikkeling van onze wel
vaart in de Gouden Eeuw en nog lang daar
na.

Brandbare aarde

Het gebruik van turf als brandstof werd voor
het eerst beschreven door de Romeinse mili
tair Gaius Plinius Secundus. Rond het jaar
vijftig reisde Plinius door het gebied dat nu
Noordelijk Nederland is. Hij schreef over de
F risii die op kunstmatige woonheuvels
(terpen) leefden en over de modder uit moe
rassen 'die zij met handen vormen en onder
een bewolkte lucht in de wind drogen'. Met
deze aarde als brandstof kookten zij voedsel
en verwarmden hun door de noorderkou ver
kleumde ledematen. Plinius kon niet weten
hoe belangrijk deze brandstof zou worden
voor de ontwikkeling van de lage landen. Ze
ker is dat vanaf de vroege middeleeuwen
voor verwarming en voedselbereiding al turf
werd gebruikt. Dit gedroogde en in handza
me brokken gestoken veen was ook de brand
stof voor tal van industrieën, waaronder bier
brouwers en steen- en pannenbakkerijen. Het

is niet onwaarschijnlijk dat het inheemse
'Friese aardewerk' met streepmotief -  uit de
periode 200 v.C. tot 100 n.C. -  ook al werd ge
bakken met de door Plinius vermeldde
brandbare aarde. Dit mag worden afgeleid
uit het gegeven dat er voor het bakken van
een bepaald soort Makkums sieraardewerk
tot eind twintigste eeuw nog een turfgestook-
te oven in gebruik was.

Veen ontstaat in een nat zurig milieu
waarin de vegetatie -  moerasplanten en veen-
mos -  na afsterven niet volledig vergaan.
Voedselarm veen kon tot enkele meters hoog
te doorgroeien. In droge perioden werd in de
moeilijk begaanbare zompige veengebieden
brandhout gesprokkeld en op kleine schaal
turf gestoken. Door het graven van afwate
ringskanalen konden deze 'woeste gronden'

lm

m

Fries aardewerk, streepbandpot u it terp Baard, begin
jaartelling (uit: 'Friezen, Saksen en Denen, culturen aan
de Noordzee, 400 tot 1000 n. Chr.', Franeker 1996).
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‘Slagthorven' met baggerbeugel. ‘De veender', tekening
in pen en penseel van jan Luyken (1649-1712) (call
Amsterdams Historisch Museum).

worden ontgonnen. Het ontwaterde veen
begon te oxideren (rijping en veraarding),
waardoor de bovenlaag geschikt werd voor
akkerbouw. De vrijkomende stikstof was een
goede meststof. Door het continue proces van
oxidatie en inklinking verminderde de dikte
van de veenlaag en daalde het maaiveld. Het
akkerland vernatte en werd na een aantal ja-
ren weide. Zo verschoof de economische be
tekenis van deze agrarische grond richting
turfwinning. Door in de veengebieden steeds
nieuwe blokken te ontginnen kon in de toene
mende behoefte aan landbouwgrond worden
voorzien.

De veengebieden  als energiebron

Naar hedendaagse begrippen is turf een laag
waardige brandstof, die ook nog eens met
veel moeite moest worden gewonnen. Het
stoken van hout zou dus veel handiger zijn

geweest. Wat wij nu niet meer weten is dat
brandhout al in de veertiende eeuw schaars
begon te worden en dat turf een gelijkwaardi
ge brandstof leverde. De verbrandingswaar-
de van goede kwaliteit turf is nagenoeg gelijk
aan die van inlands hardhout. Hout was on
misbaar voor het maken van werktuigen en
gebruiksvoorwerpen, maar ook als bouwma
teriaal voor woningen en schepen. De grond
stof voor turf was goedkoop en in de grote
veengebieden nabij de steden in ruime mate
voorhanden. In eerste instantie ging het om
droge vervening, waarbij het veen tot boven
de grondwaterspiegel werd afgegraven en tot
turven gestoken. Lagere kwaliteit veen lever
de meststof voor het akkerland.

Met het groeien van de bevolking bleef de
vraag naar turf stijgen. Ingegeven door de
angst in de toekomst zelf geen brandstof
meer te hebben leidde dit in 'het Sticht' (1344)
tot een verbod op de uitvoer van turf naar el
ders. Na 1500 kregen de veengebieden als
energiebron een steeds grotere economische
betekenis. Dit volgt onder meer uit de vele
geschillen die in die tijd werden gevoerd om
het eigendomsrecht van (voorheen) woeste
gronden, zoals in het grensgebied tussen
Gooylandten Utrecht.

Toen het hoger gelegen veen begon op te
raken dreigde er zelfs een tekort aan turf.
Door introductie van het ‘slagthorven' in het
begin van de zestiende eeuw, kon de voor
raad winbaar veen enorm worden vergroot
en daarmee een dreigende energiecrisis afge
wend. Met behulp van een baggerbeugel
werd het veen onder de waterspiegel tot op
de zand- of kleilaag weggebaggerd. Deze
(nieuwe) techniek had men waarschijnlijk al
eerder toegepast, gegeven een uit 1456 stam
mende verordening van de Ambachtsheer
van Mijnden voor dorpen nabij de Vecht met
beperkende regels 'opt tuijtgraven en trecken
van turffin den voorseijde dorpen'. Natte verve
ning had een ruïneus karakter voor het
(landbouw)gebied.

Eind zestiende eeuw komen de Staten van
Utrecht en Holland met aanvullende regels
en verordeningen om de gevolgen hiervan -
omzetting van land in water -  zoveel moge-
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lijk in de hand te houden. Zo moesten ont-
gronders consignatiefondsen opbouwen, gel
den voor bekostiging van in de veenderijen
noodzakelijk geachte waterstaatswerken, zo
als dijken, bemaling en drooglegging. Later
kwamen daar nog de vervenings- of water-
brieven bij, en vanaf 1790 zijn nieuwe verve
ningen alleen toegestaan met een goedge
keurd plan. Het plaatselijk toezicht faalde
nogal eens, zo groeiden veel verveningsge-
bieden door afslag uit tot meren.

Het opgebaggerde veen werd op legak-
kers uitgespreid en na het uitzakken en aan
stampen tot turven verwerkt. Vers gestoken
turf mocht niet aan vorst worden blootge
steld en vroeg veel tijd om te drogen. Het sei
zoen in de veenderij was kort, zo ongeveer
van april tot augustus. Nog voor de winter
inviel werden de winddroge turven in schu
ren opgeslagen en/of met turfschepen of
turfponten naar de turfmarkten in de steden
getransporteerd. Amsterdam was toen een
belangrijk afzetgebied.

Het verwerken van (zoete) veenlagen tot
turf noemde men ' moernering'. Daarnaast was
er nog een toepassing, de zoutwinning of
'selnering'. Daarvoor werden nabij de zee ge
legen zoute veenlagen afgegraven. Zo w?as
Zierikzee begin achttiende eeuw? 'nog zeer be
roemt door het Zout dat aldaar in menigte plag
gemaakt te worden uit Darrinkmoer. Assche, ge-
sprenkt met zout water, en waaruit (door indam
pen) zeer witte en zuivre corntjes van zout
voortkwamen'. Een doelmatig proces, want de
as van de voor het indampen van de zoutop
lossing verstookte turf werd in de volgende
cyclus weer voor zoutwinning gebruikt. Turf
kon evenals hout worden verkoold, maar de
ze poederachtige zwaarte massa had geen
praktische betekenis.

Een groeiende welvaart

Turfwinning, transport en handel, verschafte
aan een aanzienlijk deel van de bevolking een
regelmatig inkomen. De grootschalige verve
ning trok veel seizoenarbeiders aan en zorgde
in de veengebieden door nevenactiviteiten

voor extra werk; zoals voor het vervaardigen
van manden en gereedschappen, het bouwen
van opslagruimten en ook voor scheeps
bouw.

Turf was een volumineus product met
een lage waarde per kg, dat maakte transport
per schip noodzakelijk. Ons land beschikte
daarvoor over een uitgebreid netwerk van
waterwegen. Het vervenen werd belast op
basis van de hoeveelheid afgevoerde turf en
over de verstookte turf moest door de inwo
ners van steden en dorpen verbruiksbelasting
(impost) worden betaald. Aan de armen uit
gedeelde brandstof was vrij van impost. Turf-
as had nog waarde als meststof en werd in de
steden verzameld en samen met ander huis
houdelijk afval door de turfschepen weer
mee teruggenomen als vulling voor de land
bouwgronden (vullinglanden).

Van de zeventiende tot de negentiende
eeuw bleef turf vrijwel de enige brandstof
voor huishoudelijk gebruik en voor tal van
industrieën in de lage landen. Zoals voor de
energieverslindende steen-, en pannenbakke
rijen, de zoutziederijen en suikerraffinage,
maar ook voor de productie van (wand)tegels
en (sier)aardewerk. Eerste kwaliteit turf was
zelfs geschikt voor het bakken van porselein.

Aan het einde van de achttiende eeuw
raakte de voorraad veen rond de steden in

Verbrandingswaarde van turf
Binnen de ruime marge voor deze natuurpro
ducten is de gemiddelde verbrandingswaarde
van goede kwaliteit turf nagenoeg gelijk aan
die van inlands hardhout; gemiddeld ca. 3700
kcal/kg (15,5 MJ/kg). Ook de verbrandingstem-
peratuur is ongeveer even hoog (theoretisch
hoogste temperatuur 2400 tot 2600°C), waar
door turf zelfs als brandstof voor porse-
leinovens kon worden gebruikt (max. 1400°C).
Goede kivaliteit turf bevat 43% koolstof, 26%
zuurstof en 4% waterstof. Voor (gestapelde)
turf is het gemiddelde volume ongunstiger ten
opzichte van hout, zo'n 350 kg/m3 tegen 400
kg/m3 voor de harde houtsoorten.
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Turfschip met deklading, een Friese turftjalk (uit: 'Vier
en tachtig Stuks Hollandsche Schepen' door G. Groene-
wegen, Rotterdam 1789).

Holland en Utrecht langzaam maar zeker uit
geput en ging men op zoek naar nieuwe
veengebieden. Die vond men in Noord Over
ijssel en Friesland, en later na aanleg van de
benodigde kanalen ook in Groningen en
Drenthe.

Steenkool was al honderden jaren bekend;
maar zolang goede afvoerwegen uit de m in
gebieden ontbraken kon steenkool niet con
curreren met lokaal gewonnen turf. Smeden
moesten altijd al steenkool gebruiken, omdat
alleen deze brandstof (naast houtskool) de
voor het verhitten van ijzer benodigde hoge
temperatuur leverde. Voor sommige indu
strieën, zoals jeneverbranderijen, waren de
hogere brandstofkosten niet zo'n probleem.
Het stoken van steenkool zou nog lang be
perkt blijven.

D e h ae rts te d e

Eens was het aantal ‘haertsteden' de maatstaf
voor het bepalen van de grootte van een stad
of dorp. Een stad had er minstens 600. Haard
stede betekende dus zowel vuurplaats als
woning/erf. Oorspronkelijk was de 'vrije

haert' niet meer dan een open vuurplaats op
de lemen grond in een houten huis of hut en
diende voor warmte en voedselbereiding. De
bewoners verstookten daarin hout of turf.
Hout brandde met een lange vlam en gaf fijne
as. Een turfvuur was compacter en leverde
afhankelijk van de kwaliteit van de turf nogal
wat as op. Door de brandstof te stapelen kon
den zowel hout als turf in een eenvoudige
open vuurhaard (zonder rooster) worden op
gestookt. In de loop der jaren verplaatste de
stookplaats zich naar een gemetselde schouw
met schoorsteen in één van de wanden van
de woning; zo ontstond het begin van een
woonvertrek.

Historisch gezien was de haardstede niet
alleen een warmtebron, maar ook de opmaat
voor belastingheffing. Over het bezit en/of
het gebruik ervan moest belasting worden be
taald, evenals de eerder genoemde 'impost'
over de aangevoerde brandstof. Het gezegde
'eigen haard is goud waard' had voor het
stadsbestuur dus een dubbele betekenis. Het
vuur in de schouw diende zowel voor het be
reiden van voedsel als voor ruimteverwar
ming. Voor dat laatste bood een open haard
maar een gebrekkige oplossing omdat veel
warmte direct naar de schoorsteen kon ont
snappen. De technische verbetering kwam
met de introductie van (giet)ijzeren kachels
met een gesloten rookafvoer. En voor de
(woon)keuken werd het fornuis ontwikkeld,
een speciale kachel met een groot verwarmd
bovenblad voor het koken van de maaltijden.
In kachels met een vuurrooster konden ook
kolen worden verstookt.

Brandende turf blijft lang nagloeien. Een
eigenschap die voor de eerder genoemde Fri-
sii van bijzondere betekenis moet zijn ge
weest. Het brandend houden van een vuur in
hun koude en vochtige woonomgeving was
immers een zaak van levensbelang. Met de
turf die onder het as bleef smeulen kon het
vuur weer snel worden aangeblazen. Een me
thode die vuur verhandelbaar maakte. Zo
waren er tot eind negentiende eeuw in onze
steden nog 'loater-en-vuurneringen'. Winkeltjes
waar men -  naast brandstof en heet water -
stukjes gloeiende turf verkocht om thuis het
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vuur mee aan te maken. Ook warmte werd
verhandeld. In onverwarmde kerkgebouwen
konden de dames tegen betaling beschikken
over een houten voetenstoof met aardewerk
vuurtest met daarin een stukje gloeiende turf
als warmtebron, om daarmee hun voeten
warm te houden. Het beetje rook van de
smeulende turf nam men op de koop toe.

Kwaliteit van turf

De kwaliteit van turf werd beoordeeld naar
de samenstelling, het vocht- en asgehalte en
de wijze van winning.

Vocht- en asgehalte
Vers gestoken turf bevatte zo'n 80 tot 90% wa
ter. Bij de verhandelde winddroge turf lag het
vochtgehalte tussen 30 en 35% van het volu
me. Het beste als brandstof was de luchtdroge
turf met ca. 20% vocht. Het asgehalte kon vari
ëren van 2 tot 60%. (Het asgehalte van brand
hout was ca. VZo.)
Turf met een asgehalte boven de 20 % werd on
geschikt geacht als brandstof.
Dat er grote verschillen in kwaliteit waren
volgt ook uit de nogal uiteenlopende verbran-
dingswaarden opgenomen in de oude handboe
ken; die variëren van 2000 tot 4200 kcal/kg
turf (8,4 - 17,6 MJ/kg). De machinaal geperste
turf uit de twintigste eeuw leverde door de gro
tere dichtheid per kilogram een 25 tot 30% ho
gere verbrandingswaarde.

Jonge turven uit het hoogveen waren geel
bruin van kleur met duidelijk herkenbare
plantenresten. Een licht ontvlambaar losse
turf die onder andere gebruikt werd voor het
aanmaken van een vuur in kachel of fornuis.
Oude turf had een donkerbruine tot zwarte
kleur. Direct uit het hooggelegen veen gesto
ken turf was herkenbaar aan de nog zichtbare
onregelmatig plantaardige structuur. Bagger-
turf daarentegen vertoonde een grote regel
maat in structuur. De eerste soort van deze

zogenaamde 'baggelaar' was een droge zeer
harde zwarte turf. De tweede soort met min
der structuur, die slechter brandde en eerder
verbrokkelde, had een hoger asgehalte. Ver-
veenders wisten precies waar de beste kwali
teit turf gevonden werd.

Voor elk huishouden waren brandstoffen
een aanzienlijke kostenpost. Voor zover mo
gelijk zorgde ieder voor een voldoende grote
voorraad om de winter door te komen. Veel
kleingebruikers konden zich dat niet veroor
loven en kochten de turf per mand of ton. De
prijs was afhankelijk van de kwaliteit en vari
eerde met vraag en aanbod. Het advies uit
een oud kookboek luidde: 'Oude droge zeer
harde turf is oneindig veel beter dan vochtige
of zulks die blauwachtig is aangeslagen, al is
de eerste ook hoger in prijs'.

In de (keuken)fornuizen zou nog vele ja-
ren turf en hout worden verstookt. Zo'n for
nuis had een groot verwarmd bovenblad met
door ringen afgesloten gaten voor de pannen.
Een houtvuur brandde fel en was moeilijk te
temperen, het turfvuur was goed om het for
nuis lange tijd zachtjes brandende te houden.
De hooikist was er voor het nagaren van spij
zen. Voor het echte stoven en sudderen zou
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'Modern' keukenfornuis uit een oud kookboek.
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pas later het goed regelbare petroleumstel
uitkomst bieden.

Turf versus steenkool

In Limburg werd op kleine schaal de moeilijk
brandende antraciet gedolven. De beter bran
dende vette steenkool of vlamkool kwam uit
Engeland en Duitsland. Turf moest steeds va
ker met deze steenkool concurreren. Deson
danks nam de prijs voor turf nog toe tot in
het midden van de negentiende eeuw. Dit
kon omdat de gebruikersprijs sterk afhanke
lijk was van de vervoerskosten en die waren
nadelig voor de geïmporteerde kolen. De
consumentenprijzen voor turf en kolen waren
waarschijnlijk toen even hoog.

Als brandstof voor de eerste stoommachi
nes in Nederland kon zowel kolen als turf
worden gebruikt. Hoe doelmatig deze hybri
de verbrandingsprocessen waren is niet be
kend. Wel is duidelijk dat in vergelijking met
steenkool voor dezelfde warmteproductie in
de stoomketel het dubbele gewicht aan turf

Steenkool
Steenkool werd geleverd in verschillende soor
ten en kwaliteit. Indeling naar ouderdom
(winningsgebied) en stukgrootte. Als laagste
kwaliteit de makkelijk brandende 'jonge
vlamkolen' met zo'n 40% vluchtige bestandde
len, vervolgens vetkolen, daarna magere kolen,
en als beste kwaliteit antraciet met nog geen
10% vluchtige bestanddelen. De verbrandings-
waarde voor steenkool kon variëren van 5000
tot 8000 kcal/kg. Als gemiddelde waarde is
7400 kcal/kg (31 MJ/kg) aangenomen, dat is
ongeveer het dubbele van de gemiddelde ver-
brandingswaarde voor turf. Ook in volwne is
steenkool gunstiger, zo'n 800 kg/m3 tegen 400
kg/m? voor turf. Het verbrandingsrendement
voor zowel kolen als tu rf was in die tijd waar
schijnlijk nog erg laag; verbetering vereiste
meer kennis van en inzicht in verbrandings-
technieken.

moest worden verstookt, en het viervoud aan
volume.

De kennis van de 'verbrandingstechniek'
was in die tijd nog overwegend gebaseerd op
praktische ervaring, en voor het stoken met
turf in ruime mate voorhanden. De ervaring
met het stoken van steenkool was nog erg be
perkt. Toch was de extra arbeid voor het sto
ken van turf een kostenfactor die al vroeg
aandacht kreeg, zoals blijkt uit de plannen
voor droogmaking van de Haarlemmermeer
(1839). Er dienden verschillende stelsels te
worden onderzocht: 'hetzij met stoom, hetzij
met windmolens', en ook 'het verschil dat ge
bruik van turf in plaats van steenkolen in de
kosten zou opleveren'. Eerst ging het over
114 windmolens of 18 stoommachines. Na
een lange en uitvoerige discussie werden het
drie met kolen gestookte stoomgemalen
(Leeghwater, Lijnden en Cruquius), elk met
het voor die tijd enorme machinevermogen
van 360pk (265kW). De grootschalige opzet
met voor de bediening aanzienlijke besparin
gen op mankracht had bij de keuze de door
slag gegeven.

Vanaf 1850 tot 1910 bleef het industriële
verbruik van turf in ons land ongeveer gelijk.
Geografisch gezien kwam dit omdat in
Noord-Holland de consumptie van turf be-
langrijker was dan die van kolen, terwijl door
het ruime aanbod van steenkool via de haven
van Rotterdam de situatie in Zuid-Holland
juist andersom was. Toen de steenbakkerijen
-  vanouds grootgebruikers van turf -  aan het
eind van de negentiende eeuw overgingen op
een nieuw soort ovens, werd tegelijkertijd
omgeschakeld op steenkool als brandstof.

Het eens 'bruine goud' dat veel mensen
werk verschafte, zou plaats gaan maken voor
het 'zwarte goud', de steenkool. Ook de huis
vrouwen gingen minder turf gebruiken. Als
goedkoop alternatief voor de duurdere steen
kool werden natte ballen van kolengruis in
het fornuis gestookt; de voorloper van de ei
erkolen en bruinkoolbriketten. Begin twintig
ste eeuw kwam het circulatiefornuis. Daar
mee kon zuiniger worden gestookt en de hit
te van het vuur beter getemperd. Zo mogelijk
werd (gas)cokes gebruikt, 'omdat deze hoe-
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Dc techniek van de turfwinning bleef door de eeuwen heen nagenoeg ongewijzigd; baggeren, trappen, steken en optos
ten van turf rond 1600 (gravure in Pieter Bor Christiaansz. ‘Nederlandtsche Oorloghen 1555-1584', 1621).

wel duurder dan steenkool veel zindelijker
brandde' (geen vette rook).

Een laatste opleving

De techniek van de turfwinning was eenvou
dig en bleef door de eeuwen heen nagenoeg
ongewijzigd. Wel waren aan het einde van de
negentiende eeuw al enkele stoombaggerma
chines in gebruik genomen, maar het hand
matig slagturven hield nog lang de overhand.
Later kwamen er turfpersmachines, waarmee
het veen tot staven werd geperst en in gelijke
stukken gesneden. Persturven hadden een
grotere vastheid en leverden een 25 tot 30%
hogere verbrandingswaarde per kilogram.
Deze techniek werd later nog aanzienlijk ver
beterd.

Door het wegvallen van de kolenimport
gedurende de eerste wereldoorlog (1914-
1918) ontstond een landelijk tekort aan
brandstof. Deze schaarste veroorzaakte een
tijdelijke opleving in de vraag naar turf. Ve

len vonden werk in de veengebieden en de
lonen waren hoog. Alles wat maar enigszins
branden kon werd verkocht. Maar na het ein
de van het conflict kwam de steenkolenhan
del weer snel op gang en raakten veel veenar
beiders hun werk kwijt. Het definitieve einde
van een tijdperk.

Door natte vervening is veel cultuurland
verloren gaan. Op termijn betekende dit een
verarming van de betreffende streek. Dat was
de prijs die zij toen betaalden voor een in on
ze ogen toch nog schamele welvaart. In de
minder welvarende landen in Oost Europa
wordt ook nu nog de lokaal gewonnen turf
als goedkope brandstof gebruikt. In ons land
komt men gestoken turven nog wel eens te
gen in tuincentra. Niet als brandstof, maar als
decoratiemateriaal, bijvoorbeeld voor het af
dekken van vijverranden.

G. W. Draijer (geb. 1927) Opleiding elektrotech
niek en warmtetechniek. Tot zijn pensionering
werkzaam als Technical Manager in de meet-, re
gel- en automatiseringstechniek voor klimaatin-

TVE 24e jrg. 2006 17



stallaties. Daarna een aantal jaren redactielid van
TVVL magazine, een vaktijdschrift op het gebied
van warmtetechniek en technische installaties in
gebouwen. Publiceerde artikelen over oude tech
nieken en hun invloed op het heden. Het artikel
over de veengebieden als energiebron is gebaseerd
op eerder verschenen Columns van de auteur in
genoemd vaktijdschrift.
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Cadeau-abonnement
Zoekt u een aardig cadeau voor iemand in uw familie- of vriendenkring?

Dan is een cadeau-abonnement op TVE misschien wel de oplossing.

Voor slechts € 10,00 (normaliter € 15,50) kunt u de jaargang 2006 van Tussen Vecht en
Eem cadeau doen aan een vriend(in) of familielid. Na opgave en betaling krijgt u dit num
mer van maart 2006 toegezonden, plus naar keuze om daarbij cadeau te doen:
• 'Het Jaar van de Boerderij', TVE 2003-1/2, of
• lustrumnummer 1945-1970-2005, TVE 2005-2.
Eventueel kunt u op onze website kijken wat daarin zoal aan de orde komt:
www.tussenvechteneem.nl > Publicaties > Tijdschrift > Index 35 jaar TVE > zoek op
jaar.

Hoe doet u dat?
1. Een briefje of e-mailtje aan de penningmeester van TVE met uw eigen naam en adres

en die van de ontvanger, plus de keuze: 2003-1/2 of 2005-2.
2. Tegelijkertijd storting van € 10,00 op giro 3892084 ten name van St. Tussen Vecht en

Eem, 3755 HJ Eemnes, onder vermelding van 'cadeau-abonnement' en naam ontvan
ger.

Adres penningmeester TVE: Plantsoen 14, 3755 HJ Eemnes.
E-mai I: pen ni ngmeester@tussenvechteneem. n I.
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De restauratie van Trompenburg1

jaap Huisman

De herfst is al begonnen in de gangen van
Trompenburg. Een onbestemde klamme
lucht kruipt omhoog langs de muren, ten te
ken dat het huis al enige tijd onbewoond en
onverwarmd is. Onttakelde vertrekken met
een enkel opengebroken plafond leveren het
bewijs: Trompenburg bevindt zich in een
overgangsfase.

De laatste bewoner, mevrouw M.M.
Houthoff, die in 2004 op 92-jarige leeftijd is
overleden, verbleef in een comfortabele nood-
bungalow in het park, omdat de bouwcondi-
tie van Trompenburg verslechterde. Het
doorzakken van de verrotte dakspanten in de
voet in het Corps de Logis, het rechthoekige
woongedeelte vormde een te groot risico,
constateerde de eigenaar, de Rijksgebouwen
dienst (Rgd). Inmiddels is de Rgd al een half
jaar bezig met bouwhistorisch onderzoek en
deelontledingen. De steigers staan met hun
poten in de vijver rondom het Corps de Lo
gis, het rechthoekige woonhuis. Omdat de
voorzijde, het casco van de achthoekige koe
pel, achttien jaar geleden al is opgeknapt, is
de restauratie aan die kant voorlopig niet ur
gent. De nadruk ligt nu op dak en gevel, en
de verbetering van het particuliere wooncom
fort, inclusief klimaatbeheersing. Tegelijk
worden de decoraties en schilderingen gerei
nigd en gerestaureerd. Daarna kan de huur
der terugkeren en de traditie van bewoning
voortzetten.

Die particuliere bewoning was een voor
name eis in het testament van Frans Ernst
Blaauw die Trompenburg in 1936 aan de
Staat der Nederlanden naliet. Daarmee werd
voorkomen dat het buitenhuis een museale
bestemming zou krijgen en geregeld dat het
bleef leven. Door deze bijzondere constructie
is Trompenburg samen met het Sixhuis in
Amsterdam het enige particulier bewoonde
huis waarover de Rijksgebouwendienst het
beheer voert.

Cornelis Tromp 2, de admiraal die de Neder
lands vloot regelmatig bij zeeslagen leidde,
liet het buiten in 1678 bouwen in de lustwa
rande van 's-Graveland. Toen was dat nog
een ongerept landschap waar net het veen
was afgegraven, met een onbelemmerd uit
zicht richting Zuiderzee en Amsterdam.
Tromp zou bij helder weer zijn geliefde sche
pen kunnen aanschouwen. Daarvoor had hij
een belvédère laten maken op het dak van het
Corps de Logis, dat viel te bereiken met een
trap op het dak van het tussenlid, dat het
Corps verbindt met de Koepel. Rob Apell, ad
viseur monumentenzorg bij het atelier Rijks
bouwmeester, attendeert ons op een bijzon
derheid bij de dakbedekking. Waar het lood
met een spijker in de houten dakspanten ge
slagen werd, bracht de loodgieter een ver
sierd trotseerloodje aan om te voorkomen dat
daar lekkage zou ontstaan. Sommige schildjes
met minitieuze reliëfs stammen nog uit het
eind van de zeventiende eeuw. Waar dat lood
vandaan kwam? Uit de loodmijnen van Bel
gië of Duitsland, vermoedt Apell.

Zeventiende-eeuw se hou tk ru llen

Het hout waarmee de koepel van Trompen
burg is bekleed, is in ieder geval afkomstig
uit Scandinavië, net zoals de standvinken op
de zolder waar de geur van eeuwen zich in
de nerven heeft gehecht. Hier wijst de Trom-
penburg-expert, Maarten Brouwers, op een
ander detail: de houtkrullen die uit een gat in
de vloer steken. Even had zich bij mij de ge
dachte postgevat dat de timmerman hier re
centelijk wat schaafwerk had verricht, maar
dat is niet het geval. De krullen zijn ook al
zeventiende-eeuws, gelegd tussen de vloer
delen en het plafond eronder als ideale
warmte-isolerende laag. Ook in de vloer tus
sen de begane grond en de bel-etage bevond
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zich een niet constructieve vlijlaag van bak
steen, vermoedelijk ook als warmte- en kou
de accumulerende isolatielaag. De vindingrij
ke zeventiende-eeuwer bedacht ook andere
oplossingen. In het Amsterdamse Trippen
huis werd daarvoor als materiaal zand be
dacht, dat in ieder geval een stuk brandveili
ger is dan de houtkrullen in Trompenburg. Er
hangt dan ook een streng bord 'verboden te
roken' op de zolder.

Niemand weet wie de architect van
Tromps buitenplaats is, en ook de identiteit
van de decorschilder is onbekend. Dat neemt
niet weg dat de ligging van de buitenplaats,
nu temidden van vijvers en bosschages (die
het zicht op Amsterdam hebben weggeno
men) schilderachtig is, en dat de proporties in
het interieur kloppen. Een Engelse heritage-
deskundige was bij een recent bezoek aan
Trompenburg zo enthousiast dat zij het een

perfect folly noemde, een term die gewoonlijk
wordt gebezigd voor nutteloze architectoni
sche bouwsels. Tromp zelf moet het niet als
een folly hebben opgevat, want hij woonde er
wel degelijk met Margaretha, een weduwe
die hij op latere leeftijd huwde en ontving er
zijn gasten die hij trots liet meedelen in zijn
liefde voor de admiraliteit. In de koepel zijn
aan weerszijden van de erkers zeegezichten
op doek geschilderd, met schepen die verha
len van Tromps glorie. Met de belangrijkste
vlaggenschepen van vader en zoon Tromp,
zoals de Aemalia, de Hollandia, de Comeet-
star, de Gouden Leeuw en de Witte Olifant.
Op het laatste schip heeft hij maar kort com
mando gevoerd, nadat vice-admiraal Sweers
in de slag bij Kijkduin in 1673 was gesneu
veld. Ongetwijfeld was het uitvoeren van dit
scheepsportret een weinig fraaie, postume
wraakneming op Sweers.
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Restauratie gaande in de koepel (foto SARD.
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STICHTING TUSSEN VECHT & EEM
De Stichting Tussen Vecht en Eem (TVE) heeft tot doel het bevorderen

van de belangstelling voor en de kennis van het Gooi en omstreken op historisch en aanverwant
gebied. Binnen TVE werken ca. 35 lokale en regionale organisaties samen.

DONATEUR WORDEN OF IEMAND EEN ABONNEMENT GEVEN?

Bent u geïnteresseerd in de geschiedenis van uw eigen leefomgeving en woont u in het Gooi, de
Vechtstreek of Eemland dan moet u zeker donateur worden van Tussen Vecht en Eem, de in 1970
opgerichte stichting voor regionale geschiedenis. Zie ook: www.tussenvechteneem.nl.

Waf doet TVE zoal voor haar donateurs?
Zonder de steun van haar donateurs kan TVE niet bestaan en haar werk doen: zich inzetten voor de
geschiedbeoefening van het gebied tussen Vecht en Eem. De activiteiten van TVE zijn daarom ook
allereerst op de donateurs gericht:
• Het tijdschrift Tussen Vecht & Eem: Onze belangrijkste activiteit is het uitbrengen van een

kwartaalblad over de boeiende geschiedenis van het Gooi en omstreken. De belangstelling van
ons tijdschrift gaat in het bijzonder uit naar regionale, bovenplaatselijke geschiedenis, of naar
plaatselijke geschiedenis in een wijdere context. De geschiedenis houdt immers niet op bij de
grenzen van dorp of stad. De redactie streeft naar een goed leesbaar en tegelijk wetenschappelijk
verantwoord tijdschrift. Donateurs ontvangen het tijdschrift gratis.
In 2006 verschijnen vier nummers, waarvan een extra dik en kleurrijk themanummer in september
ter gelegenheid van de Open Dag in samenwerking met Singer Laren.

• Jaarlijkse Open Dagen: TVE heeft een lange geschiedenis van zogenaamde Open Dagen,
waarin via inleidingen, diapresentaties en excursies aandacht wordt besteed aan de geschiedenis
van een plaats of thema. Aanvankelijk werd de geschiedenis van een van de plaatsen in ons
gebied centraal gesteld; de afgelopen jaren zijn daar ook thema’s bijgekomen.
Op 30 september 2006 vindt de Open Dag plaats in Singer te Laren, met als thema: ‘De
historische en actuele betekenis van Singer Laren voorde regio’.

• Concerten Gooise componisten: Sinds de viering van het 25-jarig bestaan in 1995 organiseert
TVE om de twee jaar een concert, waarop gerenommeerde musici stukken uitvoeren van Gooise
componisten. Op 8 mei 2005 vond er ter gelegenheid van het 35-jarig bestaan weer zo’n concert
plaats, nu rond drie joodse componisten uit het Gooi.

• Andere activiteiten: In haar meer dan 35-jarig bestaan heeft TVE ook andere activiteiten voor
donateurs ondernomen, zoals het organiseren van historische busexcursies en lezingen. TVE
werkt in dit verband mee aan de Historische Café’s te Naarden, sinds 2006 wederom in
Restaurant de Turfloods, waar ooit al de zogenaamde Tiende Kout door TVE werd gehouden.

Waf doet TVE nog meer?
TVE is ook een koepelorganisatie voor 35 andere historisch gerichte instellingen en organisaties in het
gebied, zoals historische kringen, archieven en musea. TVE initieert en coördineert de samenwerking
tussen al deze organisaties die zich ook allemaal richten op de geschiedenis en aanverwante terrei
nen, zoals archeologie en geologie. Daarnaast heeft TVE nog een aantal vaste en tijdelijke werk
groepen, zoals de Werkgroep Klederdrachten, de Werkgroep Oude Wegen, de Werkgroep Regionale
geschiedenis en de Werkgroep Historische Wandel- & Fietsgids. Ook de resultaten van al deze werk
groepen worden aan de donateurs ter beschikking gesteld.

Hoe kan men donateur worden?
U kunt zich opgeven als donateur door overmaking van minimaal € 15,50 op girorekening 3892084,
t.n.v. Stichting Tussen Vecht en Eem, p/a Plantsoen 14, 3755 HJ Eemnes, onder vermelding van
'nieuwe donateur 2006’ en het volledige adres. Zo spaart u porto- of telefoonkosten uit. Een hogere
bijdrage dan de minimum-donatie wordt uiteraard zeer op prijs gesteld. Nieuwe donateurs ontvangen
alle reeds verschenen nummers van de jaargang 2006 van het tijdschrift. Zij kunnen ook gebruik
maken van de aanbieding om een gratis exemplaar van een eerder uitgekomen themanummer te
ontvangen. Zie daarvoor de advertentie op pag. 18 van het bijgaande maart-nummer van 2006.

Hoe geef ik een abonnement cadeau?
Voor € 10,00 kunt u iemand ter kennismaking de jaargang 2006 cadeau doen. Zie daarvoor de
advertentie op pag. 18 van het bijgaande maart-nummer van 2006.
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Minutieus restaureren van een schilderstuk (foto SARL).

De Trompzaal zou je een vereenvoudigde
equivalent van de Oranjezaal van Huis ten
Bosch kunnen noemen, de schepping van Ja
cob van Campen en Pieter Post in Den Haag.
Die zaal werd tot in de puntjes gerestaureerd
door het Restauratieatelier Limburg onder
leiding van Anne van Grevenstein; haar
ploeg is nu ook opgeroepen om Trompen
burg te 'herontdekken'. De Oranjezaal, zegt
Anne, was een 'makkie' omdat de decoraties
in het verlengde liggen van de architectuur
en goed geconserveerd waren. In Trompen
burg zijn in de loop van de tijd schilderingen
verdwenen achter een uni-verflaag of hebben
hun contrast verloren door het patina van de
tijd. Van Grevenstein wijst op de geschilder
de balustrades in het gewelf van de koepel.
Daar buigt een aantal figuren zich overheen,
figuren die nu in een bruine smurrie lijken te
worden verzwolgen. Dat hoort, heeft haar
team al ontdekt, hemelsblauw te zijn. Alles
wat naar buiten stak in de Trompzaal, zowel
de erkers als de koepel, was in essentie he
melsblauw -  met gouden toefjes.

Zou je de Oranjezaal een mausoleum ter

ere van Frederik Hendrik kunnen noemen,
die daarmee wat doods en museaal van ka
rakter is, de Trompzaal doet zich als een echt
huis voelen, het huis van de admiraal. Een le
vend stuk erfgoed. Daar horen twee haarden
in, nu oliekachels, in het verleden vermoede
lijk houtgestookte vuurhaarden. In de zomer
werden ze gecamoufleerd door met grisailles
geschilderde schermen, zomerstukken gehe
ten. Van Grevenstein tovert geleidelijk aan
het perspectief in die grisailles weer tevoor
schijn, die ze evenals de plafondschilderijen
uit de grote zaal in het Corps de Logis mee
naar haar Limburgs atelier heeft genomen.
Het onderzoeksvoorstel van de schilderingen
in de koepel bestaat uit een behoedzame om
gang met het chocoladebruin dat soms wel
mag blijven zitten, maar op sommige plekken
ook niet omdat het effect vervlakkend is door
het gemis aan contrast.

Met Henk Hegeman, de projectmanager
van de Rgd, en Maarten Brouwers dwalen we
door het huis, het souterrain onder de koepel
zaal waarin nog cisternen zitten die voor de
drinkwatervoorziening dienden, en de slaap-

TVE 24e jrg. 2006 21



kamers, waar Brouwers een buitendeur heeft
ontdekt. Hij wijst op een balk die smaller is
dan de andere: daar heeft een scheidings
wand onder gestaan. Er moest dus een gang
lopen naar de buitendeur. Een logische ge
dachte, omdat het huiselijk verkeer van de fa
milie Tromp gescheiden moest zijn van de be
wegingen van de bedienden. Brouwers laat
zijn fantasie nog op een ander onderdeel los.
Het treetje in het bordes bij het souterrain
heeft vermoedelijk gediend om het bood-
schappentransport over het water te verge
makkelijken.

Gaandeweg geeft de schatkamer van
Tromp zich prijs. Achter de verflaag in het
plafond van de hal heeft restaurateur Ruth
Jongsma zorgvuldig vogels (fazanten?) bloot
gelegd, en ook in de zoldering van een lage
kleedkamer kwamen vogels te voorschijn. De
kleurenladdertjes in de kozijnen verraden dat
er in de loop van de eeuwen heel wat lagen
verf over elkaar zijn aangebracht. Zo zijn de
kleuren op het houtwerk in het interieur door
de eeuwen heen afleesbaar gemaakt.

Kansen geven

In de duistere keuken -  een groot vierkant
vertrek met een opvallend laag aanrecht -  ko
men de herinneringen van de architectense
lectie naar boven. Ex-rijksbouwmeester Wyt-
ze Patijn zat met de andere leden van de se
lectiecommissie aan de tafel in het hart van
het vertrek, de oude mevrouw Houthoff in de
hoek met haar neus op een tekstvergrotend
beeldscherm omdat ze slechtziend was. Toen
de architecten zich daar met hun tekeningen
en beelden op het diascherm presenteerden,
schoof ze haar stoel voor het scherm, net zo
lang tot ze weer pal voor het scherm zat, om
maar niets van de uitleg over 'haar domein'
te missen. Hegeman: 'En ze was ondanks
haar hoge leeftijd scherp van geest. Wist over
elk detail van de geschiedenis van het huis te
verhalen.'

De keuze viel. De restauratie van deze
schatkamer zou nou eens niet worden ver
richt door een beproefd, doorleefd architec

tenbureau, maar juist door een runner-up,
Hans Vlaardingerbroek uit Utrecht. Patijns
motivatie: als je het vak van restauratiearchi-
tect bloeiend wil houden, moet je ze vooral
als Rgd kansen geven.

Met het atelier Limburg werkt Vlaardin
gerbroek nauw samen, Van Grevenstein al
krabbend en onderzoekend aan de panelen,
doeken en wanden, Vlaardingerbroek stude
rend op de optimale functie van het huis.
Want vaststaat dat Trompenburg een woon
huis blijft -  dat zijn deuren minimaal zal
moeten openstellen op de Open Monumen
tendagen.

De geest van Tromp is intussen overal
aanwezig, ook al woont er even niemand in
zijn huis. Op de schoorsteen wiebelt een
windwijzer met een schip heen en weer, en in
de galleria rondom de koepel blaast een faam
met een bazuin een waterstraal de vijver in -
althans dat is weer de bedoeling als de res
tauratie is voltooid. Brouwers, 'ons monu
mentengeweten in de regio Noordwest' aldus
Hegeman, kan het aantal tromps precies aan
geven, waarmee niet meegerekend de trom-
pes d'oeil overal in het pand. Op de schilde
rijen zijn dat de trompen (uiteinden) van de
trompetten en bij de faam de tromp van de
bazuin. Bij de ingang wijst hij er nog eens
twee aan: twee ronde openingen aan weers
zijden van de deur. We hadden ze abusieve
lijk aangezien voor schietgaten, want dat had
bij de krijgszuchtige Tromp ook gekund.

Jaap Huisman is hoofdredacteur van SMAAK,
vast medewerker van Vrij Nederland, Items, Bak
steen en NAW (bouwfonds-magazine). Hij publi
ceerde meerdere boeken, waaronder Honderd jaar
wonen in Nederland.

Noten

1 Dit artikel is eerder gepubliceerd in SMAAK,
jaargang 2 nummer 8, blad voor Rijkshuisves
ting van de Rijksgebouwendienst van VROM

2 Over Maarten en Cornelis Tromp verscheen in
2001 de biografie Schittering en Schandaal van
Ronald van Prud'homme van Reine in de serie
Open Domein bij de Arbeiderspers.
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IJslopen op de Zuiderzee
Spieringvangst in hartje w inter1

De zilveren spiering, een klein visje dat tot de
zalmachtigen behoort, wordt tegenwoordig
veelal verwerkt tot vismeel of verzonden
naar het buitenland. Spiering, met de Latijnse
naam Osmerus eperlanus, is namelijk niet zo
bekend in culinair Nederland. Maar de vis-
tersminsen (vissers) in Huizen vonden spie
ring wel een smakelijke vis. Dit kleine, groen
zilverachtige, opdondertje -  de naam schijnt
te wijzen op de lange, smalle vorm -  behoor
de tot de standaardvissen in de Zuiderzee.
Spiering komt zelfs nu nog voor in het Ijssel
meer, al is ze wel kleiner van formaat dan de
oude Zuiderzeespiering. Spiering uit de
Waddenzee heeft ongeveer hetzelfde formaat
als Zuiderzeespiering. De zandspiering be
hoort tot een geheel andere vissoort en is al
leen geschikt voor de pufvisserij en niet voor
menselijke consumptie.

Huizen en spiering

In het verleden werd vanuit Huizen in het
vroege voorjaar met drijfnetten op spiering
gevist; later in het seizoen was spiering voor
al bijvangst bij het vissen met de kuil, kuiert
op zijn Huizers. Voor 1900 werd een deel van
de spieringvangst verkocht aan Noordzeevis-
sers. Als er gebrek aan haring was, gebruik
ten zij spiering voor het azen van een kabel-

Spiering, Osmerus eperlanus, ca. 20 cm. (Tekening:
Peter Dorleijn.)

Klaas W estland

jauwbeug. Met de hand werd de vangst ge
sorteerd op soort en grootte; de grote spierin
gen werden aan de plaatselijke handelaren
verkocht voor export naar Engeland en
Frankrijk. De kleinere spieringen hielden de
vissers zelf. Die kleine spierinkjes waren in
hun ogen wel geschikt voor een bakzeutjen
(maaltje of zooitje gebakken vis).

In de schuur bij de woning werden de
spierinkjes, keurig gerangschikt in een zwarte
pangkookspanne (koekenpan), in de raapolie
gebakken. Vanwege de zoete, weeë lucht van
spiering gebeurde dit snirsen (bakken) altijd
in de schuur. Het schoonmaken en bakken
van spieringen was zo gebeurd; de kop werd
er af getrokken en gelijk kwam het grom-
metjen (ingewanden) mee. Mot beénen (met
graat) en al werd de spiering smakelijk opge
geten. Een enkeling zal nog wel eens een paar
spieringen gerookt of gestoofd hebben, maar
in Huizen werd spiering bijna altijd gebak
ken. De hiervoor gebruikte koekenpan werd
alleen gebruikt voor het bakken van vis en
wee je gebeente als je er per ongeluk aardap
pels mee bakte, daarvoor had je weer een
aparte koekenpan. Ook aan boord van de
schuit (botter) waren er altijd twee verschil
lende koekenpannen.

Hard winterleven

Zoals overal in Nederland werd ook in Hui
zen gezegd: Spiering is vis, as t'r aarst nijt is -
'spiering is vis, als er anders niet is'. Op het
eerste gezicht zou je denken dat spiering niet
zo geliefd was. Maar het tegendeel is waar,
men vond het een lekker visje met een ver
fijnde smaak. Het gezegde duidt meer op de
winterperiode wanneer er ijsgang was en de
visserij op de Zuiderzee stil lag.
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Voor de meeste vissers betekende de winter
periode dat hun inkomsten stilstonden. Som
mige vissers hadden nog enige financiële re
serves, maar vooral de vissersknechten waren
aangewezen op het Burgerlijk Armbestuur of
de diaconie van de kerk. De diaconie gaf vaak
ondersteuning in natura, zoals klompen,
ondergoed of een kassinee (halsdoek voor
mannen). De gemeente gaf op haar beurt le
vensmiddelen, zoals spek en turven aan de
sparrebekkende (armoede lijdende) bevolking.
Noodgedwongen moesten de vissers wachten
op eupen weer, een Huizer vissersuitdrukking
voor invallende dooi en het moment dat de
schuiten weer naar buiten konden.

Bijverdiensten
Op allerlei manieren werd gezocht om het
magere inkomen in de winterdag aan te vul
len. Een van de manieren was om spiering te
gaan vangen op het ijs, het zogenaamde spie
ringen. IJsloëpen (ijslopen)2 noemden ze het
ook wel in Huizen. IJsspiering bracht nog be
hoorlijk wat op, want de aanvoer van andere
vissoorten kwam door de ijsgang stil te lig
gen. De visventers, de kruiers, hadden alleen
nog maar wat gedroogde scharretjes, stokvis
en harde bókkes (harde bokking) voor de ver
koop. Rond 1900 had Huizen ruim vierhon
derd kruiers en die zaten allemaal te springen
om aanvoer van verse vis. Ook hun negoeësie
(negotie, handel) stond in de winter onder
druk. Pas na de aanleg van het Noordzeeka-
naal in 1876, de stoomtramweg Bussum-
Huizen in 1883, de spoorweg van Velsen naar
IJmuiden in 1883 en de start van de Rijksvis-
afslag in IJmuiden in 1899 kwam er langza
merhand een regelmatige aanvoer op gang
van verse Noordzeevis naar Huizen. De
noodzaak voor de vangst van ijsspiering ver
dween hiermee geleidelijk.

Maar de vissers, uitgevroren bouwvak
kers en andere gelegenheidsvissers trokken
er nog lang op uit om voor eigen gebruik en
genoegen spiering te gaan vangen. Na de af
sluiting van de Zuiderzee (1932) is dit nog
doorgegaan tot in de jaren vijftig van de vori
ge eeuw, met een opleving in de oorlogsjaren.
Met de sluiting van het laatste open stuk van

de dijk rond Zuidelijk Flevoland tussen Nij-
kerk en Harderwijk op 25 oktober 1967 om
10.30 uur kwam er echter definitief een einde
aan de vangst van spiering vanuit Huizen. De
kenmerkende komkommerlucht van verse
spiering verdween hierna uit de straten van
de Huizer vissersbuurten.

Gevaar op het ijs
Op de toenmalige Zuiderzee met zijn onbe
trouwbare zoutwaterijs was spieringen niet
zonder gevaar. Als je al niet verdwaalde, dan
kon het ijs gaan kruien als de wind landaf-
waarts ging krimpen van het oosten naar het
zuidwesten. Bij aflopend tij brak dan het ijs
en ontstonden er grote scheuren, het ófzetten
van het ijs noemden de vissers dit. Dit scheu
ren ging gepaard met doffe dreunen en harde
knallen. Vaak kon dan door het open water
de vaste wal niet meer bereikt worden. Maar
er was weinig keus voor de vissers, er moest
brood op de plank komen, dus vis in de net
ten.

Bekend is het verhaal uit 1849 van de fa
milie Bording uit Durgerdam. De visserman
Klaas Bording was aan het botkloppen op het
ijs met zijn twee zonen, toen de ijsschots los
raakte en wegdreef. Na twee weken doelloos
ronddrijven op de Zuiderzee werden ze van
hun ijsschol gered door vissers uit Vollenhoof.
De vader en een van de twee zoons overleden
kort nadat zij aan wal waren gebracht als ge
volg van de doorstane ontberingen. In de
dorpen rond de Zuiderzee werd vervolgens
een collecte gehouden en met de opbrengst
kon de weduwe zonder grote zorgen verder
leven. Zoon Jacob kon zelfs van een deel van
de giften een nieuwe botter kopen. Hun graf
steen in Vollenhove herinnert nog steeds aan
dit drama.

Talloos zijn de verhalen in Huizen over
thuis gebleven vrouwen en kinderen die
urenlang in grote angst zaten omdat de man
nen niet op tijd thuis kwamen van het spie
ringen. Door verse scheuren in het ijs, moes
ten de spieringvissers soms grote omwegen
maken om veilig thuis te komen. Al te vaak
hadden ze de schakelstok nodig om te peilen
of het water niet te diep was. Soms nam
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IJslopers , volledig toegerust. Zij hebben ook nog een zeil bij zich om bij het wak beschutting tegen de ijzige wind te
vinden (ontleend aan Tagrijn 2001, nr. 4).

noodgedwongen een grote visser iemand van
kleiner postuur op zijn schouders om geza
menlijk door het ijskoude water te waden.
Want er was geen visserman die kon zwem
men. Ook mist zorgde vaak voor problemen.

Zo raakten eens drie jonge schaatsers in
nood, doordat de plotseling opkomende mist
zo dik werd dat ze de weg kwijt raakten. Na
dat ze de nacht op het ijs hadden doorge
bracht, raakten ze totaal uitgeput. In doods
nood werd met een gezamenlijk gebed af
scheid van elkaar genomen. Onder het mom
pelen van: 'als ik toch moet sterven, kan ik
het net zo goed hier' zakte een van de jon
gens daarna op het ijs in elkaar. Maar terwijl
hij uitgestrekt op het ijs lag om te sterven,
kon hij net onder de mist vlak over het ijs een
spieringvisser zien zitten. De mist trekt boven
het koude ijs soms iets op; op hun buik scho
ven ze met zijn drieën naar deze visser. Het

was een visserman uit Spakenburg, die hen
daarna naar de haven van Spakenburg heeft
begeleid. Nadat ze bij hem thuis weer op
krachten waren gekomen, gingen ze dezelfde
middag op de schaats weer terug naar 't
Gooi.

Jan Hasselt
In Huizen zijn meerdere vissers omgekomen
tijdens het ijslopen. Zo verdronk in de zeer
strenge winter van 1929 Jan Hasselt tijdens
het spieringen; hij liet een gezin met jonge
kinderen na. De twee broers Aart en Jan Has
selt waren overdag spiering gaan vangen op
zee, tegen de avond waren ze nog niet terug
en werd hun familie ongerust. Veel volk ging
die avond dan ook naar zee om naar ze uit te
kijken.

Ze stonden te wachten op het duintje bij
de Elleboog van de haven, waar nu ongeveer
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restaurant 'De Kalkovens' is gevestigd. In tij
den van nood en bij zware storm was dit al
tijd de plek waar de bevolking van Huizen de
terugkeer van vissermannen met spanning
stond af te wachten. Na middernacht besloot
de havenmeester om de misthoorn op de pier
te laten loeien. Een vreselijk indringend ge
luid klonk onheilspellend over de donkere
bevroren zee. Na enkele uren kwam er uit de
duisternis een man aangestrompeld. Veel kon
hij niet zeggen, hij was geheel verkleumd en
zijn kleren waren stijf bevroren. Om hem
warm te krijgen ging het onder begeleiding
van een paar man hard lopend terug naar het
dorp. Nadat thuis zijn hard bevroren kleren
waren losgesneden en zijn familie hem in bed
had gestopt met hete kruiken, kon hij einde
lijk na één uur pas iets uitbrengen. Zijn broer
Jan was in een wak terechtgekomen en door
afbrokkelend ijs had hij er niet uit kunnen ko
men. Aart had nog geprobeerd zijn broer te
redden, maar bij deze reddingspoging schoot
Aart zelf het wak in. Aart kon nog net de
rand van het ijs vastpakken en weer terug
krabbelen. Het lichaam van Jan Hasselt spoel
de zes weken later aan in Spakenburg; op het
oude 'Visserskerkhof' aan de Ceintuurbaan
werd hij begraven. Jan en Aart Hasselt waren
geen vissermannen van beroep, maar wilden
hun geluk op het ijs proberen.

Beslagen ten ijs

De 'spieringslie'
Zodra het ijs het maar enigszins toeliet, trok
ken veel mannen het nog zachte ijs op met
hun zware spieringslie (spieringslee). IJslopen
deed men met twee, soms met drie man.
Veelal eigen volk, bijvoorbeeld twee broers of
een vader met zijn zoon. Eén man voor de
slee om te trekken en de ander aan de achter
kant om te duwen. De man met de slee mocht
niet al te dicht achter de voorste man lopen,
om de slee zo nodig bijtijds te kunnen inhou-
den. Een dergelijke spieringslee was een zwa
re vierkante grenen of vurenhouten bak, met
aan de onderzijde twee houten schinkels met
ijzers eronder. Het ijzer onder de schinkels

werd door een van de Huizer smeden ver
vaardigd. De goedkope schinkels waren van
bandijzer, maar de betere werden in het
smidsvuur gesmeed.

De afmetingen en afwerking van een spie
ringslee verschillen onderling, zo is de spie
ringslee in het Huizer museum 1.40 meter
lang, 53 centimeter hoog en 45 centimeter
breed. De oude spieringslee van Joost West-
land was iets lager en weer wat langer; deze
slee bestaat helaas niet meer. Aan de voor- en
achterkant van de slee bevindt zich een hou
ten bakje om spullen in op te bergen. Het
bakje aan de achterkant kon je afsluiten met
een deksel en hierin werden het stuk (homp
brood met spek of kaas) en een kompas be
waard. Aan de achterkant zat een kruk om te
duwen en aan de voorzijde twee gaten of een
ijzeren beugel om het trektouw vast te ma
ken. Dit touw gebruikten ze niet alleen om te
trekken, maar ook om de kop van de slee op
koers te houden.

Vooral bij harde wind was het zwaar
werk om de slee op glad ijs op koers te hou
den. Als ze het ijs niet vertrouwden, werd dit
trektouw verlengd en door de voorste man
goed onder de armen vastgebonden. Zakte de
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voorste man door het ijs, dan kon de ander
hem er weer uittrekken. Maar meestal liepen
de ijslopers met zijn tweeën achter de spie-
ringslee, de lange schakelstok al slepend ach
ter hen aan. Sommige grote sleeën hadden
ook nog een laning (plank) op de slee, waarop
iemand kan zitten. In de strenge winterdag
werd de slee ook wel een enkele keer aan wal
gebruikt voor het vervoer van oude mensen
die minder goed ter been waren. Ook werd
de slee gebruikt voor het verzamelen van tal
hout in de bossen rond Huizen.

Sommige sleeën waren voorzien van dol
len, om in open water te kunnen roeien met
de slee. In dat geval gingen altijd een paar
kleine riemen mee. Als je de constructie en af
werking van de slee in 't Huizer Museum
goed bekijkt, dan is het aannemelijk dat een
spieringslee niet zelf door vissers werd ge
timmerd, maar door een vakman werd ver
vaardigd. Dit zou de wagenmaker Eep van
Wessel geweest kunnen zijn, of een timmer
man. Van de timmerman-aannemer Hendrik
Wouda is in ieder geval bekend dat hij ver
scheidene spieringsleeën heeft gemaakt. Hij
had zijn werkplaats aan de Hellingstraat op
nummer 6. Zijn schoonzoon, de kunstschilder
Tijmen Moll, had daar later zijn schilders
atelier. Maar sommige exemplaren zijn waar
schijnlijk ook zelf getimmerd door visserlui.

M l

De enige bekende Huizer ijsslee die bewaard is gebleven
(eoll. Huizer Museum het Schoutenhuis).

Niet elk vissersgezin had de beschikking over
een ijsslee; broers of buren beschikten over
een gezamenlijke slee of hij werd onderling
geleend. De spieringslee werd de rest van het
jaar in de schuur bewaard, rechtop tegen de
muur en met een touw vastgezet om omval
len te voorkomen.

Kleding op het ijs
De kleding werd zoveel mogelijk afgestemd
op het barre weer. Dat begon met twee paar
zelfgebreide wollen kousen, daarna een baai
en of flanellen onderhemd, een wit katoenen
mouwhemd, 'n gezóngdhaid, een keper (blauw
textielen) onderbroek met klep, een blauw-
baaien borstrok met lange mouwen, een
zwarte engeleer klepbroek en een dikke trui.
Een gezóngdhaid was een wit gevoerde blauw
gebloemde stoffen gordel van ca. 30 cm breed
die op het blote lijf of over een hemd om de
middel werd gedragen. Engeleer is een ver
bastering van zogenaamd Engels leer, een dik
ke zwarte stof die praktisch dezelfde is als die
voor de broeken van de Urker en Volendam-
mer klederdracht. Daar overheen een oude
duffelse honker (korte winterjas) of een baadje.
Het baadje is weer even ouder dan een bon
ken Dan weer een oude oliejas, die met een
touw om het lijf werd gebonden. Daarna de
kassinee om de nek, de klompen met spijkers
aan en tot slot de engelse pet (zuidwester) op
met de brede wollen oorlappen om de oren.
Een dik pak oude kranten voor de borst en
een papieren zak om de geslachtsdelen. Alles
wat onbeschermd was bevroor; veel vissers
liepen dan ook met aangetaste oren of bevro
ren vingers rond. Het was een iezelig
(griezelig) koud werk, dat spieringen op het
ijs.

De wanten werden speciaal voor de visse
rij gebreid van dikke grijze wol. De want had
twee aangebreide duimen, zodat een visser
aan boord van de schuit in het donker nooit
mis kon pakken. Maar je had ook wanten met
maar één duim, de meeste wanten waren on
gevoerd. Een enkeling voerde de wanten nog
met baaien goed. De wanten werden veel te
ruim gebreid en gingen daarna een nacht in
een emmer met sterke pekel. Door deze be-
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handeling kromp de want en werd wateraf
stotend. Later waren in de handel ook wan
ten van een speciale stof verkrijgbaar, waarbij
je eerst de wanten nat moest maken. Door het
broeien van de stof hield men dan warme
handen.

Niet alleen de spieringslee werd naar bui
ten gehaald, ook de klompen werden 'op
scherp gezet'. Hiervoor had je een paar nieu
we wilgen klompen nodig, deze klompen
werden elk van onderen met een groot aantal
asfaltspijkers beslagen. Deze spijkers werden
er willekeurig schuin naar achteren ingesla
gen, een kant van de platte kop van de spijker
stak net in het hout van de zool. Door deze
spijkers vormden er zich geen sneeuwhom-
pen onder de klompen.

Uitrusting
Afhankelijk van de omstandigheden nam
men verschillende zaken mee. In ieder geval
nam men mee: de spieringnetten, één of twee
ijsbijlen, het stukkezakkien (linnen zakje met
proviand: roggebrood met spek of kaas), een
oliëstelletjen, de schakelstok, een kleine strijk-
beugel (schepnet), een paar spieringwanten,
een grote vierkante stormlantaarn, een toet
hoorn en het kompas van de schuit.

Ook de ijsbijl werd nagekeken en Eep van
Wessel, de wagenmaker, moest er zo nodig
een nieuwe steel van acaciahout aanzetten.
De steel werd bij het handvat doorboord om
er een lusje door te halen, die je om de pols
kon schuiven. Het blad van zo'n ijsbijl werd
door een van de plaatselijke smeden in het
vuur gesmeed, het blad is ongeveer 30 centi
meter lang en 12 centimeter breed en voor
zien van een extra veer op de steel om los
schieten te voorkomen.

De stormlantaarn hing met een touw ach
terop aan de kruk, om in geval van twijfel bij
een verdachte plek te kunnen schijnen. Tij
dens het vissen werd de lantaarn zeker niet
gebruikt. Een toethoorn is een grote tropische
zeeschelp, die normaal op de schuit werd ge
bruikt. Bijvoorbeeld om elkaar signalen te ge
ven als men in span viste. Door op de afge
vijlde punt van de schelp te blazen, kon in
geval van nood op het ijs geluid worden

voortgebracht. Later werd de toethoorn ver
vangen door een koperen of zinken scheeps-
hoorntje. Om bevriezen van de netten in de
open slee te voorkomen ging er een oud stuk
zeil of juten zak overheen.

Een schakelstok is een lange lat van onge
veer 7 meter lang en 3 tot 4 centimeter dik. De
lengte van de stok hangt af van het formaat
van de netten. Deze schakelstok zocht men
zelf in het bos en moest bij voorkeur noestvrij
zijn en zo glad mogelijk om heften (ophaken)
van het net te voorkomen. De stokken wer
den gehaald uit de Valse Bosjes bij Eemnes. De
schakelstok werd aan de kruk van de slee
met een lus vastgebonden en kwam al sle
pend achter hen aan. De schakelstok werd de
rest van het jaar in haken aan de muur droog
onder de dakgoot bewaard. De schakelstok
werd tevens gebruikt om de diepte van het
water bij een open stuk te peilen. Maar ook
om hun positie te bepalen werd de schakel
stok gebruikt. De bodem van de Zuiderzee
was zeer verschillend: hier hard, daar soms
vet en sompig en dan weer steenachtig.

De vissers peilden in ondiep water met de
schakelstok. Door de grond die aan de scha
kelstok bleef kleven uitgebreid te bestuderen,
wisten ze vaak hun positie te bepalen. Hun
kennis van de Zuiderzeebodem was onge
looflijk groot en gebaseerd op jarenlange er
varing en overlevering van vader op zoon.
Maar toch behoorde een kompas tot de uit
rusting, het ijslopen was anders levensge
vaarlijk. Op het ijs kan je nu eenmaal moeilijk
je richting bepalen en vaak is het dainzerig
(mistig) weer. Het was een eenvoudig droog
kompas uit een schuit, de roos draait daarbij
rond op een scherpe pin binnen een houten
doosje.

Bij helder weer bepaalden de vissers uit
Huizen hun koers liever op de sterren of de
verlichte hemel boven Amsterdam. Een enke
ling had nog een paar kleine riemen
(roeispanen) bij zich en sommigen zelfs een
speciale ijsriem. Een dergelijk riem is mans
hoog, zeer stevig uitgevoerd en aan de onder
kant voorzien van een zinken rand met aan
het uiteinde twee scherpe pinnen. De ijsriem
werd in noodgevallen gebruikt om te pedde-
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len of te roeien met de ijsslee, maar ook om te
helpen bij het openprikken van een oude bijt
en het wegduwen van schotsen onder het ijs.

De tocht en het vissen

Nadat de vissers thuis nog een flink bord pap
hadden gegeten, ging het op zee aan. Maar
niet altijd was er geld voor gorten- of boek-
weitpap, de meeste vissers gingen uit armoe
de en met lege maag het ijs op. De een ver
trok om twee uur in de nacht, de ander pas
om vier uur, dit hing een beetje van de per
soonlijke voorkeur af. Het meegenomen stuk
werd onderweg ontdooid door het brood on
der de trui op te warmen. Met behulp van
een petroleumstel werd in de luwte van de
slee zwarte koffie gekookt. Gewoon water uit
zee opzetten en grof gemalen koffiebonen en
een klont cichorei meekoken. Suiker en melk
hadden ze niet, dat was te duur. Voordat pe-
troleumstelletjes op de markt kwamen, ge
bruikten ze een gietijzeren vuurpot op een
paar stenen om een vuurtje te kunnen stoken.
Tegen de ochtendschemering werd het eerste
ochtendgaatje gehakt, werden de netten ge
schoten en was het een minuut of tien dood
stil afwachten. Tijd voor een pruim of voor
het opsteken van een pijpje.

Naar de Knaar
Meestal ging de tocht naar de visgronden van
de Knar, de Knaar zeggen ze in Huizen. De
Knar was een harde schelpenbank in de Zui
derzee gelegen in de tegenwoordige driehoek
tussen Spakenburg, Harderwijk en Lelystad.
Naar de kop van de Knar was het een kleine
vier uur lopen over het ijs vanaf Huizen. De
tocht kon ook richting de kuil van Marken
gaan of rechtuit de Zuiderzee op; voor de on
diepe kust van Huizen werd bijna geen spie
ring gevangen. Men ving ze vooral in dieper
water.

Wanneer de vissers midden in de nacht
vertrokken vanaf de westzijde van de haven-
pier, werd meestal de koers noordöest uur
(noordoost voor) aangehouden, richting de
kop van de Knar. Onderweg werd door de

/ *  *

Klompen met 'scherpt' (tekening Peter Dorleijn).

voorste man telkens met de kruin van de bijl
op verdachte plekken getikt om wakken op te
sporen. Dit aantikken was alleen 's nachts no
dig, want overdag zagen ze aan de kleur van
het ijs wel of het veilig was. Als ze het ijs niet
vertrouwden, gooiden ze vanaf een afstand
de ijsbijl met een flinke klap op het ijs om de
sterkte te testen. Aan de steel van de bijl zat
een lus waaraan een lijn was geknoopt, met
deze lijn kon de visser de weggeworpen ijs
bijl weer naar zich toe halen. Tientallen men
sen trokken vanuit Huizen het ijs op, niet al
leen uit Huizen maar ook uit andere Gooise
plaatsen.

Blaricummers hadden bij gebrek aan net
ten een zeer primitieve vistechniek. Omdat
de spiering met zijn mond open zwemt,
klemt hij zich snel vast. De Blaricummers
schoven daarom een bos stro het spieringgat
in. Bij het uit het water halen van de bos stro
bevroren de spieringen en konden ze de be
vroren spieringen er zo aftikken! Ook werd er
door Blaricummers en Laarders bij gebrek
aan netten wel gepoerd op spiering. Dat is vis
sen met een kluwen regenwormen.

Door het vele volk op het ijs vormden
zich zelfs paden richting de Knar of richting
het eiland Marken. Voor tochten naar de Kuil
van Marken moest er wel sprake zijn van
sterke vorst, want dan was ijslopen het minst
gevaarlijk. Door de stroming van de Zuider
zee en omdat het water zout was, bleef een
nachtelijke tocht altijd een hachelijke onder-
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M et de schakelstok werden de 'flodder-' of 'pooknette' onder het ijs geduwd. De vissen zwemmen zich vast in de
mazen van de netten. M et het touw kon het eerste stuk van een net weer opgehaald worden (tekening Peter Dorleijn).

neming. Niemand wist beter dan de visters-
minsen hoe verraderlijk ijs kon zijn. Eb en
vloed wisselden elkaar elke zes uur af en zo
ontstonden scheuren, die door de wind gro
ter werden en ruimte gaven voor kruiend ijs.
Uit dit kruiende ijs ontstonden ijsduinen van
enkele meters hoog. Het ijs was geen gladde
vlakte, maar ruw opeengestapeld ijs, op som
mige plekken meters hoog.

Hakken van een bijt
Na een paar uur lopen waren ze op de ge
wenste plek en werd eerst de slee aan loefzij
gezet om luwte te bieden. Daarna werd met
de ijsbijl een driehoekige bijt met gelijke zij
den van ongeveer één meter lengte in het har
de ijs gehakt. Als het ijs erg dik was werd de
bijt iets groter gehakt, omdat je anders niet
onder het ijs kon komen met de lange scha
kelstok. Het lusje van de steel van de ijsbijl
om de pols kwam bij het hakken goed van
pas, want een ijsbijl schoot nog wel eens het

water in. Het losgehakte stuk ijs werd met de
bijl onder het ijs geschoven en met de strijk-
beugel werd daarna het losse gruis uit de bijt
geschept. Vervolgens werd met de schakel
stok de netten onder het ijs gedrukt, in elke
hoek van de bijt één net. Aan het eind van de
schakelstok zat een kromme spijker die men
in een lus aan het einde van de bovensim
schoof. Men duwde het net van zich af onder
het ijs totdat de andere kant van de boven
sim, de boeilijn, buiten de bijt op het ijs bleef
liggen. Aan de boeilijn was een kurken boei
geknoopt om zinken van het lijntje te voorko
men. Sommige vissers splitsten aan de boei
lijn nog een lus die om de pols werd gescho
ven tijdens het schieten van het net. Het boei-
lijntje was ongeveer drie tot vier meter lang.

Ijsspieringnetten
De ijsspieringnetten, zogenaamde schakeltjes,
waren tussen de zes en acht meter lang en cir
ca 85 centimeter diep. Aan het bovensim, dit is
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de lijn waaraan het gaal (gebreide lappen vis
net) aan de bovenkant is gesimd, waren kleine
zelf gesneden kurkjes van 2,5 x 2 centimeter,
geregen op ongeveer 10 centimeter afstand.
Deze kurkjes hielden het net door hun drijf
kracht tegen het ijs en zorgden er voor dat de
netten niet in elkaar liepen of door de stroom
werden meegenomen. De ondersim was voor
zien van een groot aantal zelfgegoten, loden,
tien-grams gewichtjes om het net verticaal en
strak te houden. Achter het katoenen gaal
waren op een afstand van ongeveer één me
ter zetjes (ladders) aangebracht om doorhan
gen te voorkomen. Zetjes bij spieringnetten
zag je alleen in Huizen. Het gaal kon je speci
aal in de handel kopen; soms werd er ook een
oud stuk ansjosvis-gaal voor gebruikt.

De mazen van het net hadden een wijdte
van ongeveer 1,8 centimeter. Tot omstreeks
1890 werden de netten door de vissers zelf
gebreid van gele zijde. Daarna kwam het ma
chinaal vervaardigde witte katoenen gaal op
de markt. In Huizen werden spieringnetten
echter nog heel lang zelf gebreid van zijde,
hiervoor gebruikten ze kleine, speciale schiel-
tjes. Spieringnetten werden ter conservering
niet in een van de taanschuren van Huizen
getaand. Ze werden bij thuiskomst gedroogd
en daarna in perkjes aan spijkers hoog in de
hanenbalken op zolder bewaard. Het breien
en boeten van netten en kuilen was in Huizen
mannenwerk. Dit werk werd door hen in de
winterdag thuis verricht, wanneer de schui
ten in de haven lagen opgelegd.

Bevroren vingers
Drie tot zes netten werden er vanuit het mid
den van de bijt onder het ijs gestoken, vaak in
de vorm van een ster. Maar als er veel stro
ming was, werden de langere netten van acht
meter in een grote waaiervorm gedrukt. Het
hing ook af van de sterkte van de stroming.
Onder het ijs staat altijd stroming, vooral toen
er nog een getijbeweging was in de Zuider
zee. Om de stroming te bepalen spoot de vis
ser een stuk van zijn pruim in het water. De
beste kans op een goede vangst hadden ze bij
het kantelen van het tij, want dan ging de
spiering zwemmen en kwam op de bijt af.

Nadat de netten ongeveer tien minuten onder
het ijs hadden gehangen, gaf de visser een
klap met de kruin van de bijl op het ijs om de
vissen te laten schrikken en werden de netten
gehaald. In oude aanvoergegevens wordt
daarom nog wel eens de naam klopspiering ge
bruikt.

Spiering schoolt erg, het was dus toeval of
zij een goede, visnamige (vijsrijke) plek kozen.
Trof de visser een plek waar veel spiering
was, dan sprongen de visjes al in de hoogte
terwijl de bijt nog werd gehakt. Op een plek
met veel spiering, ging het tempo fors om
hoog. Het laatste netje was nog niet gescho
ten of het eerste netje werd al weer gehaald.
Snel het netje leegschudden en opnieuw er
onder schieten; de paar visjes die in het gaal
bleven hangen, lieten ze dan gewoon zitten.

Bakzentjen spiering

1 kilo spiering -  zout -  (zonnebloem)olie

Koop verse spiering in de nawinter of het vroe
ge voorjaar bij uw vishandelaar. In die tijd van
het jaar is goede kwaliteit spiering verkrijg
baar; kleine spierinkjes zijn de lekkerste. En de
kwaliteit van de vangst uit de Waddenzee is de
beste. De koppen van de spieringen vlak achter
de kieuwen aftrekken; de ingewanden (het ziel
tje) komen gelijk mee. De graatjes, velletjes en
de vinnetjes kunt u laten zitten, deze vallen
weg bij het bakken en je kunt ze gewoon
opeten. De spieringen even afspoelen onder
stromend water. De visjes uit laten lekken op
een vergiet, eventueel afdrogen met keukenpa
pier en ruim met zout bestrooien. In een koe
kenpan de olie dampend heet laten worden en
de spieringen kringvormig met de staarten
naar binnen op elkaar leggen in de pan. De
spieringen krokant bakken en de visjes keren
met behulp van een spaan. Vervolgens de ande
re zijde bakken. Totale baktijd ongeveer 5 mi
nuten.
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Om de ijskoude handen na het halen van de
netten weer snel warm te krijgen, sloegen ze
met flinke kracht de armen gekruist tegen de
schouders, het zogenaamde blauwen. De ijslo-
pers moesten goed uitkijken dat hun vingers
niet bevroren bij dit koude en natte werk. De
wanten die telkens in het water kwamen, vro
ren zo dicht dat de handen geheel van de
lucht afgesloten raakten. Leverde het eerste
schot niets op, dan gingen de vissersmannen
verderop een verse bijt hakken of soms eens
een oud spieringgat van een vorige nacht
openmaken. Soms ving men de hele nacht
niets en moesten ze met een lege spieringslee
terug naar Huizen. Maar als ze een goede
nacht hadden, vingen ze wel tachtig pond
spiering, ongeveer 3.000 stuks. Meer konden
ze ook niet meenemen.

In een spieringslee konden ongeveer
maximaal 3.000 tot 3.500 spieringen los ge
stort worden, het hing een beetje van de maat
van slee af. Een vismand hadden ze niet bij
zich; de visjes bevroren onmiddellijk en kon
den dus droog bewaard worden. Vroeger
was de verkoopeenheid voor spiering een
mand van TJVi kilo, een vurrël (vierde deel)
genoemd. Dit was een ronde tenen mand
waarvan de bovenste rand en de oren van wit
Spaans riet waren. Van deze 55 pond ging
dan weer 5 pond watergewicht af. Spieringen
werden door de vissermannen overigens niet
gerekend in gewicht, maar in aantallen. Men
had dan bijvoorbeeld 1.300 stuks gevangen of
maar 5 stuks; op deze wijze werd door de vis
sers onderling de vangst vergeleken.

Het spieringen was eigenlijk vooral vol
harding. Elke keer de netten eruit trekken,
weer verder, weer een bijt hakken en op
nieuw een schot. Armoede en de noodzaak
van het dagelijkse brood voor hun gezin was
een grote drijfveer voor de ijslopers.

Dik water
De vistermins was van mening dat je het beste
kon vissen bij het onder- en opgaan van de
zon. Het vertrek was dus in de middag of in
de nacht, maar de vroege ochtendaanhangers
waren in de meerderheid. Sommige vissers
stelden dat je voor nieuwjaarsdag overdag

moest vissen en na 1 januari 's nachts. Naar
hun idee was het na 1 januari overdag al te
licht en zouden de spieringen de netten zien
hangen. Overdag ving men bijna niets, het
spieringen was in Huizen nagenoeg altijd
nachtwerk. Een bekend gezegde was dan
ook: 's nachts visschen en daags slapen. In de
donkere nacht ziet het spieringvisje de netten
niet. Wanneer het stormde en het water van
de Zuiderzee hierdoor troebel was, kon je ook
overdag vissen. Dik water noemden de visser
mannen dat. Een enkeling schoot zijn eerste
netje bij het ondergaan van de zon en ging
door tot aan de dageraad. Als je nagaat dat
het rond de dageraad het hardst vriest, dan
hadden deze vissers die lange nachten nog
heel wat voor de boeg!

Thuiskomst
In de vroege middag kwamen de ijslopers,
met of zonder vis, weer terug in Huizen, vaak
koud en verstijfd van de vrieskou. Ze hadden
dan soms onafgebroken zesendertig uur op
het ijs gestaan en alleen hard bevroren rogge
brood gegeten en brak water gedronken.
Want iets te drinken meenemen was bijna on
mogelijk, daar alles bevroor en flessen of
kruiken stuk vroren. Niet iedereen beschikte
namelijk over een petroleumstelletje.

De netten werden bij thuiskomst meteen
aan een paar stalen duimen in de buitenmuur
van het huis of aan de schuur opgehangen.
Om sneller te drogen werd er ook wel een
lijndestok (stok van een waslijn) ondergezet.
De volgende dag werden aan een oude, afge
dankte houten keukenstoel de netten geboet.
Op de stoel werd op de bovenkant een lat
met een paar spijkers erin bevestigd. Sommi
ge vissers keken niet zo nauw en sloegen ge
woon in een goede stikjesstoel (stoel met
knoppen op de rugleuning) twee spijkers in
de knoppen aan de bovenkant van de stoel.
In de keuken werd het netje aan deze spijkers
gehangen en kon de visser het net gaan boe
ten. Daar keek niemand vreemd van op, want
netten breien en boeten behoorde bij het da
gelijkse leven binnen een vissersgezin. Per
week werden maximaal twee, soms drie toch
ten op het ijs ondernomen, meer tochten wa-
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ren lichamelijk niet mogelijk. Spieringen was
een eenvoudige vismethode, maar bleef een
grimmig en koud bedrijf.

Besluit

Dit verhaal kwam tot stand door gesprekken
met Cees Westland Jzn en Piet Westland Lzn,
die in hun jeugd nog zijn wezen spieringen
op het ijs. Consumptiespiering wordt in de
Waddenzee nog steeds gevangen, veelal door
Duitse vissers. Op het Ijsselmeer wordt eind
februari, begin maart gedurende een periode
van vijf tot zes weken nog op spiering gevist
door IJsselmeervissers. De afzet van deze
spiering vindt hoofdzakelijk plaats naar
Zuid-Europese landen, waar ze gretig aftrek
vinden. Opmerkelijk dat de consumptie van
deze vis in Nederland haast te verwaarlozen
is.

Historie is meer dan saaie en stoffige boe
ken alleen! Koop daarom in het vroege voor
jaar een bakzeutjen verse spiering bij uw vis
handelaar en bak de visjes in uw pang-
kookspanne. Een klein deeltje van de Zuider-
zeehistorie kun je dan nog eens letterlijk rui
ken en proeven. Probeer in ieder geval een
trisseltjen (een klein beetje)!

Klaas Westland is in het dagelijkse leven direc
teur van een verzekeringskantoor. Zijn liefhebberij
is onder andere de geschiedenis van de visserij in

Huizen. Hij is onder meer actief lid van de Histo
rische Kring Huizen en medewerker aan het blad
‘De Tagrijn' van de vereniging Botterbehoud.
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Noten

1 Bewerkte versie van een artikel uit Berichten,
kwartaalblad van de Historische Kring Huizen,
2001-1, p. 4-10, dat tevens is verschenen in
Tagrijn (Vereniging Botterbehoud), 2001-4, p. 8-
18, met geheel verschillende afbeeldingen.

2 Bij de schrijfwijze van het Huizer dialect bete
kent de ë in woorden als loepen of negoeësie een
stomme e. De ë na de klanken o, oo, of oe is dus
een soort naslag en klinkt net als de laatste e in
loper, de of wonen, een beetje in de richting van
een doffe u .
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De 's-Gravelandseweg en zijn bewoners
Het resultaat van twintig jaar speurwerk

Jan E. Lamme

In september 1991 hield Willem Engel (1921-
2005) een lezing voor de Historische Kring
Albertus Perk over de (Hilversumse) 's-Grave-
landseweg en zijn bewoners. Een lezing,
doorspekt met anekdotes, waarvan de vertel
ler zelf ook zichtbaar genoot. Het was een uit
vloeisel van zijn interesse in treinen en trams,
waarover hij een aantal artikelen en boeken
publiceerde. Als laatste De 's-Gmvelandse
Paardetram (1985) waarvoor hij veel gegevens
verzamelde van bewoners van de weg op 's-
Graveland. Het succes van de lezing en de
grote belangstelling stimuleerde hem om
door te gaan met zijn bewonersonderzoek en
tot publicatie te komen met hulp van het
Goois Museum en de Uitgeverij Verloren te
Hilversum. Ondanks de enorme inzet van de
heer Engel vertoonde het manuscript in 1999
nog teveel hiaten om gelijktijdig te kunnen
worden uitgebracht met een tentoonstelling
over dit onderwerp in het Goois Museum.
Omdat zijn leeftijd hem meer en meer parten
speelde, werd naar andere mogelijkheden ge
zocht om het werk van Engel op passende
wijze te presenteren.

Engelengeduld
Na overleg werd Bram van der Schuyt, toen
eindredacteur van Eigen Perk, bereid gevon
den om met hulp van leden van de Hilver
sumse Historische Kring Albertus Perk het
manuscript van Engel aan te vullen en te cor
rigeren. Het bevorderen van de leesbaarheid,
het leggen van verbanden en wetenschappe
lijke degelijkheid waren de uitgangspunten
van de redactie. Bij de presentatie van het
boek in november 2005 maakte Van der
Schuyt duidelijk welke mee- en tegenvallers
het project kenmerkten. De grootste meeval
ler was de geestdrift van de zes leden, die
doorgingen om de harde feiten boven tafel te
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brengen. In de wandeling werden ze voor het
gemak aangeduid als de Engelen. De assem
blage en de eindredactie gebeurde door Bram
van der Schuyt en Ineke de Ronde, die in de
ze wel de Aartsengelen van het project kunnen
worden genoemd. De grootste tegenvaller
was wel de hoeveelheid tijd en energie die
het project bleek op te slurpen. De verschij
ningsdatum van het boek werd meerdere ma
len uitgesteld.

Het belang van de weg voor Hilversum
De toegenomen belangstelling voor de lokale
geschiedenis wordt wel verklaard uit een be
hoefte om het wereldgebeuren en de gecom
pliceerde werkelijkheid tot beheersbare en
overzichtelijke proporties terug te brengen.
De eigen achtergrond, de familieverhoudin-
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gen binnen de eigen omgeving en de mensen
die je persoonlijk kende, zijn onderwerpen
die zich lenen voor beschrijving van de sa
menleving binnen een dorp, een wijk of zelfs
een straat. In Hilversum verschenen de afge
lopen jaren boeken over b.v. de Javalaan en
de Sophialaan. Daar is niets mis mee.

Toch zou het onjuist zijn het boek over de
's-Gravelandseweg te Hilversum af te doen
als een fraaie maar typisch lokale exercitie,
die louter voor plaatselijke consumptie dient.
De geschiedenis van de bewoners van de 's-
Gravelandseweg maakt duidelijk, dat zij een
grote rol speelden in de ontwikkelingsge
schiedenis van de grootste Gooise gemeente,
maar dat er ook allerlei lijnen getrokken kun
nen worden naar de regio. Als rode draad
loopt door de bewoningsgeschiedenis de re
latie met Amsterdam, met zijn nationale en
internationale handel en het koloniale verle
den.

Verschuivingen in de dorpsoligarchie
In die zin is het jammer dat het boek niet be
gint met de ontwikkelingen van 's-Graveland
na 1625. Het ernstige grensconflict met de
Staten van Holland over het gebruik van het
concessiegebied van het zogenaamde Eerste
Blok, dat snel bekend werd als 's-Graveland.
Een uit de hand gelopen confrontatie, die in
1634 leidde tot een compromis waarbij de
Hilversumse Erfgooiers de ontginningen al
daar accepteerden, maar tegelijk werden ge
compenseerd met de toezegging voor het
doorgraven van de 's-Gravelandse Vaart en
de aanleg van wegen op Hilversum.

Dit en de vestiging van Amsterdamse in
vesteerders op de latere buitenplaatsen is van
enorme betekenis geweest voor de expansie
van Hilversum. In dat licht wordt de bestra
ting van de 's-Gravelandseweg na 1825, op
initiatief van drie 's-Gravelandse heren
(waaraan het boek wel een ruime kadertekst
wijdt) begrijpelijker. 's-Graveland en daar
mee Hilversum, via de Kerkbrink en de
Soestdijkerstraatweg, kregen een moderne
aansluiting op Soestdijk aan de postweg naar
Duitsland. Dat de waarde van de bestrate 's-
Gravelandseweg (1834) voor de vestiging van

nieuwe bewoners toenam, moge duidelijk
zijn.

De indeling van het boek
De indeling in drie delen lag voor de hand.

Deel 1 behandelt de bewoningsgeschiede
nis van de weg vanaf de Kerkbrink tot de Al-
bertus Perkstraat. Vanzelfsprekend het oud
ste deel van de weg met de namen van de no
tabelen die het dorp bestuurden tot en met de
eerste helft van de negentiende eeuw. Het is
het rijk van de erfgooiersfamilies Das, Perk,
Vlaanderen, Haan en anderen. Maar ook dat
van Freule Hartsen, die in het midden van
die eeuw de gedreven arts dr. Van Hengel
ondersteunde bij diens pogingen de samenle
ving een waterleiding en waterafvoer te be
zorgen. De samenleving tot die tijd werd ge
domineerd door rijke boeren, fabrikeurs en
andere ondernemers, samen met de notaris,
de dokter en de dominee, die geconcentreerd
waren aan dit deel van de weg.

Deel 2 behandelt de bewoners tot aan de
Schuttersweg. Hier begon de bebouwing van
nieuwe villa's aan veel grotere kavels vanaf
1834. Voor het eerst kwamen mensen van
buiten, die Hilversum kozen om gezond
heidsredenen en/of de aanwezigheid van
goedkope en eenvoudig te bebouwen grond.
De buitenplaatsen werden opgericht door ka
pitaalkrachtige lieden, bankiers en grote on
dernemers, die het beeld van Hilversum
drastisch opwaardeerden. Maar ook kost
schoolhouders, die een kenmerkend onder
deel vormden van de Hilversumse economie.
Deze groep was vaak betrokken bij de oprich
ting van tal van nieuwe maatschappelijke en
culturele organisaties. Voor hun bouwactivi
teiten trokken ze bekende architecten aan, die
zich hier soms vestigden en de vormgeving
van het villagebied verder bepaalden. Een
aardig voorbeeld is de komst van de architect
Isaac Gosschalk uit Amsterdam Hij won een
prijsvraag voor de bouw van de kapitale villa
Vogelenzang van de bankier Blijdestijn (1881).
Later vestigde hij zich in Hilversum en ver
bouwde in 1889 het huis op nummer 55, de
huidige Leeszaal en Bibliotheek. Groskamp
was zijn opdrachtgever, dezelfde die in het
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boek als medeoprichter en financier van de
NV Het Concertgebouw wordt genoemd. Dat
Groskamp intermediair was bij de gunning
van de ontwerpopdracht voor het concertge
bouw aan de Heerenstraat aan Gosschalk,
lijkt nu heel aannemelijk, al wordt dit ver
band in de kadertekst (blz. 167) niet gelegd.
Op dit deel van de weg ontwikkelde zich la
ter ook Hilversum als mediastad. Studio's en
voormalige gebouwen van AVRO, VPRO be
palen nog steeds de vormgeving van dit weg
gedeelte.

Deel 3 gaat over het laatste stuk van de
weg tot aan de Leeuwenlaan, de grens met 's-
Graveland. De ontwikkeling van dit deel be
gon na de aanleg van de spoorlijn op Hilver
sum (1874) maar kwam pas echt op gang
rond 1900, toen ook de aangrenzende villa
parken werden ontwikkeld. Ook voor dit
deel geldt dat de bewoners een bepalende rol
speelden in de Hilversumse samenleving.

Dwarsverbanden
De samenstellers hebben ernaar gestreefd om
verbanden te leggen. Daarbij is het leuk om
als lezer zelf weer nieuwe dwarsverbanden te
ontdekken. Hierboven verwees ik naar de be
trokkenheid van Gosschalk (1838-1907) bij de
totstandkoming van het Hilversumse Con
certgebouw. In een kadertekst (blz. 199) wor
den zijn verdiensten belicht. Hij is een van de
meest aansprekende architecten die bouwden
in neorenaissance stijl, die ook in Hilversum
tot fraaie en imposante bouwwerken leidde.
Niet vermeld is dat aan zijn latere vestiging
in Hilversum een (gas)luchtje zat. Gosschalk
raakte in 1883 in Amsterdam in opspraak we
gens een vermeende belangenverstrengeling
als architect van de Wester- en Oostergasfa-
brieken èn als gemeenteraadslid. Zowel het
Amsterdamse publiek als de pers waren er
van overtuigd dat hij zich verrijkte door met
zijn Liberale Partij te stemmen voor een dure

Lr f

Koetsier Jurriaan Reyn, die tot 1891 koetsier mm ‘Wisseloord' was, met de kinderen Zum Gahr omstreeks 1886. Een
illustratie in het boek ‘De ‘s-Gravelandseweg en zijn bewoners' (coll. M. van Houten).
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gasconcessie aan zijn opdrachtgever. Koren
op de molen van het satirische weekblad As-
modée, dat hem jarenlang met bijtende kritie
ken achtervolgde. Bij zijn vertrek naar Hilver
sum (1887) telde hij in Amsterdam ongetwij
feld meer vijanden dan vrienden en die roep
moet hem in Hilversum zijn vooruitgesneld.
Johan Braakensiek wijdde een spotprent aan
zijn vertrek in De Groene Amsterdammer (zie
Eigen Perk, 1992, blz. 20 en 64). De 'gave' om
mensen tegen zich in het harnas te jagen,
deed hem uiteindelijk ook in Hilversum de
das om. Verbitterd over het zijns inziens kille
culturele klimaat in Nederland en het uitblij
ven van erkenning van zijn verdiensten voor
de Nederlandse architectuur verliet hij Hil
versum in 1895 om zich in Brussel te vesti
gen.

Nog interessanter wordt het om nieuwe
gegevens uit het boek hieraan toe te voegen.
In 1891 vestigde Johannes de Koo zich in Hil
versum in de villa Oersberg aan de 's-
Gravelandseweg 99. Hij was in 1883 de op
richter en sindsdien hoofdredacteur van het
satirische weekblad De Groene Amsterdammer.
Een man met een scherpe pen, die onder
pseudoniem het blijspel 'Vier ton' schreef, dat
in april 1901 in het Hilversumse Concertge
bouw werd opgevoerd (blz. 289). Een finale
afrekening met architect Gosschalk, de ont
werper van deze cultuurtempel? Een intrige
rende gedachte, want men vermoedde dat
Gosschalk aan zijn omstreden optreden in
Amsterdam dit voor die tijd gigantische be
drag overhield!

Kaderteksten en Petites Histoires
De beschrijvingen van het boek zijn vooral
feitelijk. Bijna 4000 personen worden met
naam en toenaam beschreven. Daarnaast de
organisaties en instellingen die aan de weg
waren en zijn gehuisvest. In feite een encyclo
pedische opsomming, die erop is gericht om
als naslagwerk te worden gebruikt. Toch is
het 'skimmend' doorlezen een plezier, mede
door de fraaie kaarten, afbeeldingen en ka

derteksten. Een voorbeeld over de standen
maatschappij anno 1900 (blz. 202): Men had
eerbied voor de rijkdom die leefde op een
'plaats', een villa met een groot stuk grond:
Als een man uit het dorp passeerde, tikte hij be
leefd aan zijn pet. je fietste zo'n plaats ook niet op,
je stapte af en liep op het huis toe, naar de dienst
ingang, meestal achterom .

Bezwaren en tekortkomingen
Bij het uitkomen van een boek met deze om
vang kan het niet uitblijven dat er foutjes in
sluipen. Op basis van de inleiding (blz. 25)
zocht ik tevergeefs de lijst met 33 gemeentelij
ke en rijksmonumentale panden van de weg
achter in het boek. Gelukkig bleek deze op
blz. 27 te zijn opgenomen.

Lezers zullen wellicht aanvullingen heb
ben op basis van eigen ervaring. Zo merkte ik
dat het verhaal over het koetshuis bij Quatre
Bras niet compleet is. Het chalet was waar
schijnlijk tussen 1953 en 1957 in gebruik van
Garage De Weert. Met schoolvriend Tonny
(15) maakte ik er een (onbestraft) ritje met een
van zijn vaders auto's (blz. 335).

Bij elk pand wordt aangegeven wie de
huidige bewoner of gebruiker is. Dat zal snel
veranderen. Maar dan is ook de huidige situ
atie weer historie!

Al met al een interessant en imponerend
boek met een fantastische hoeveelheid infor
matie. Een fraaie kleurenkatern. Een toegan
kelijk register. Veel tekeningen en nooit eer
der gepubliceerde foto's. Ingebonden in een
degelijke kaft. Een goede prijs-kwaliteit ver
houding. Een naslagwerk van bovenlokale
betekenis. Zeer aanbevolen!

W.I. Engel, De 's-Gravelandseweg en zijn bewoners,
eindredactie: Bram van der Schuyt en Ineke de
Ronde. Onderzoek: Ineke van Bergen-te Nuijl, Lili
an du Bois, Maarten Bertrams, Willem Percy Pool
man, Ineke de Ronde e.a.
Uitgeverij Verloren, Hilversum, 2005 -  ISBN 90-
6550-832-5, 416 pagina's. Prijs € 35,-.
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Archiefnieuws
'Gevoelige' en rijke bronnen: de dagrapporten van de politie

Karin Abrahamse

In 1994 zijn alle politiekorpsen van Rijk en
gemeenten opgegaan in regiokorpsen. Voor
de korpsen van het Gooi en de Vechtstreek is
dat de regio van dezelfde naam.

De archieven van de opgeheven korpsen
waren eigendom van respectievelijk het Rijk
en de gemeenten. De archieven van de ge
meentelijke korpsen Bussum, Hilversum,
Huizen, Laren en Naarden zijn na bewerking
naar de betrokken archiefdiensten overge
bracht en daarmee openbaar geworden.

Het Streekarchief Gooi en Vechtstreek te
Hilversum beheert de archieven van de korp
sen van Hilversum en Laren. Beide archieven
zijn incompleet. Het archief van het korps
Hilversum dateert over de periode 1883-1992,
dat van het korps Laren over de periode
1937-1992. De dossiers over de periode 1992-
1996 berusten nog bij het regiokorps.1

Misdrijven, burenruzies en andere
voorvallen

Een politiearchief bevat als elk ander over
heidsarchief dossiers over de inrichting van
de organisatie, over financiën, gebouwen en
personeel, en -  als meest interessant voor de
gemiddelde onderzoeker -  dossiers over de
taakuitvoering. Die taken betroffen van aan
vang af het toezicht op en handhaven van de
openbare orde en het onderzoek naar misdrij
ven.

In dat takenpakket is veel gewijzigd, zo
wel in omvang als in diversiteit. In een ge
meente als Hilversum had men in 1851 (bij de
invoering van de Gemeentewet) slechts enke
le politieagenten in dienst. Het was een rustig
dorp, waar niet veel voorviel. Een enkele
landloper, een weggelopen kind, een buren

ruzie, een stroper: ongeveer met die categorie
van ordehandhaving hield men zich bezig.
Dat veranderde. Met de groei en spreiding
van de welvaart zag men meer diefstallen.
Door de komst van gemotoriseerd vervoer
groeide het aantal verkeersongelukken. De
steeds grotere openheid over privé-
aangelegenheden maakte het makkelijker
aangifte van huiselijk geweld te doen. Derge
lijke ontwikkelingen vindt men terug in de
archieven en specifiek in de dagrapporten.

Die rapporten werden dagelijks (èn nach
telijks) opgemaakt door de wachtcomman
dant van dienst. In chronologische volgorde
deed hij verslag van alle meldingen en van de
inzet van de agenten. De inhoud van de rap
porten varieert, juist door het droogzakelijk
opsommen van alle van uur tot uur voorko
mende zaken, van grappig (aangifte door een
boze mevrouw van een scheldende straatjon
gen met scheldwoorden en al) tot tragisch
(vermissing van een kind met uiteindelijk de
vondst van het lijkje).

Oorlogsjaren

Hierboven werd al gemeld dat de archieven
incompleet zijn. Ongelukken en onoordeel
kundig vernietigen zijn daar de oorzaken
van. Het archief van het korps Hilversum
was aan het begin van de jaren zeventig van
de twintigste eeuw nog compleet, er is zelfs
een gedetailleerde lijst van datgene wat men
na selectie waard vond om te bewaren. De
stukken die (terecht) voor vernietiging waren
bestemd, stonden klaar om opgehaald te wor
den. Helaas is toen echter het verkeerde, te
bewaren deel ingeladen en vernietigd.

Uit nood is toen besloten om dan maar
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Agent H. van Hierden van het korps politie gemeente
Hilversum, ca. 1914 (coll. SACV, Hilversum).

het voor vernietiging bestemde deel te bewa
ren. Het meeste daarvan dateert echter na
1950. Daarnaast bevond zich in een aparte
opslagruimte de serie dagrapporten vanaf
1892. Die is gelukkig bewaard.

Het archief van het korps Laren kent een
niet minder ongelukkige geschiedenis. Een
groot deel van het archief is in de jaren ze
ventig vernietigd toen de opslagruimte in het
politiebureau een andere bestemming kreeg.
Mogelijk veronderstelde de gebouwenbe
heerder dat het hier om waardeloos oud pa
pier ging. Enkele politiemedewerkers hebben
toen nog een aantal bundels stukken gered,
deze zijn recent aan het Streekarchief overge
dragen. Ook in Laren is de afzonderlijk opge-
slagen serie dagrapporten vanaf 1937 wel be
waard gebleven.

Die politiedagrapporten zijn door dit alles
nog belangrijker geworden. Waar dit het
meest opvalt is wel bij een periode waar veel
onderzoek naar wordt verricht: de jaren 1940-
1945. Door het ontbreken van het systema
tisch op onderwerp ingerichte archief met de
dossiers over specifieke oorlogsgebeurtenis
sen (jodenvervolging, bombardementen,
zwarte handel, etc.), moet men de dagrappor
ten doorploegen om er nog een spoor van te
vinden. Dat is tijdrovend omdat niet altijd
een exacte datum bekend is op basis waarvan
het onderzoek kan beginnen.

'Afkeer van de jodenwetten'

Desondanks zijn de dag- en nachtrapporten,
voor de geduldige onderzoeker, een rijke
bron. Om bij het voorbeeld van de oorlogsja
ren te blijven: toen begin 1941 de jodenver
volging werd geïntensiveerd door allerlei
wetten waarmee joden uit het openbare leven
werden geweerd, bleek dat ook in Hilversum
een begin van verzet uit te lokken. Uit het po-
litiedagrapport van 6 februari 1941:

Agent van politie H. rapporteert dat op twee.
ramen van Hecks lunchroom alsmede op een raam
van Hof van Holland briefjes ter grootte van 10 x
5 cm waren geplakt waarop stond gedrukt:
"Nederlanders let op uw zaak. Laat u niet ophit
sen tot rassenhaat. Dit is onmenschelijk. Toont
uw afkeer tegen de jodenwetten, door niet te gaan
naar bioscopen en gelegenheden waar uw volksge
noten worden geweerd. Blijf Nederlander. Een
klein volk kan groot zijn in daden". Deze briefjes
waren geplakt op biljetten: "joden niet ge-
wenscht." Het briefje, geplakt op het raam van
Hof van Holland is door een Duitse officier weg
gekrabd, terwijl agent van politie H. een biljetje,
verwijderde van Hecks lunchroom. Daar is een
biljetje niet verwijderd omdat anders ook het biljet
"joden niet gewenscht" geheel werd beschadigd.

Vanaf de verplichtstelling van de joden
ster komen er prompt meldingen binnen over
niet-joden die uit protest de ster dragen. He
laas zijn er ook vele aangiften door Hilver
summers van het 'verborgen' houden van jo
den, waarna zowel de onderduikers als dege-
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ne die hen onderdak bood werden gearres
teerd.

Bescherming persoonlijke levenssfeer

In overheidsarchieven en in politiearchieven
in het bijzonder bevinden zich veel persoons
gegevens. Gezien de aard van die gegevens,
die veel kan zeggen over de betrokkenen, en
gezien de huidige levensverwachting van de
mens is het logisch dat er strenge beperkin
gen gelden op raadpleging ervan. De syste
matisch op naam doorzoekbare archiefbe
standen worden daarom langdurig aan de
openbaarheid onttrokken. Slechts voor speci
fieke onderzoeken en na toestemming van
het gemeentebestuur mag men die bestanden
raadplegen.

De politiedagrapporten zijn weliswaar
niet systematisch op persoonsnaam door
zoekbaar maar bevatten uit de aard der zaak
wel informatie over nog levende personen
waarvan het ongewenst kan zijn dat die be
kend wordt. Om het toch mogelijk te maken
die rapporten te gebruiken, kan men de rap
porten raadplegen na invulling en onderteke
ning van een verklaring. Hiermee verplicht
men zich geen gegevens over levende perso
nen bekend te maken aan wie en in welke
vorm dan ook. Deze verklaring is conform de
wetgeving gericht op de bescherming van de
persoonlijke levenssfeer.

Ondanks deze restrictie is inmiddels wel
gebleken dat politiedagrapporten een rijke
bron zijn voor onderzoek. Vele artikelen in
onder andere het Hilversums Historisch Tijd
schrift 'Eigen Perk’ getuigen daarvan.

Noot

1 Voor meer informatie over de geschiedenis van
de Nederlandse politie zie ook
www.politiemuseum.nl

Archiefdiensten Tussen Vecht en Eem

Streekarchief Gooi en Vechtstreek (SAGV)
Archiefdienst voor Blaricum, Hilversum, Laren
en Wijdemeren
Bezoekadres: Melkpad 26 (gebouw Publieksza-
ken), Hilversum
Openingstijden: ma.-wo. 8.30-16.30 uur, do.
8.30-19.30 uur, vr. gesloten
Postbus 9900,1201 GM Hilversum
Tel. 035-629 26 46, fax 035-629 25 05
e-mail: sagv@hilversum.nl
internet: www.hilversum.nl/streekarchief
N.B: Het Streekarchief is in afwachting van nieuw
bouw gevestigd op een tijdelijke locatie waar slechts
een deel van de archieven is ondergebracht. Andere
delen berusten bij het Noord-Hollands Archief of zijn
tijdelijk gesloten. Meer informatie telefonisch o f op de
internetsite.

Stads- en Streekarchief te Naarden (SANMB)
Archiefdienst voor Bussum, Huizen, Naarden
en Muiden
Bezoekadres: Cattenhagestraat 8, Naarden
Openingstijden ma.-vr. 13.30-16.30 uur,
di. ocht. op afspraak
Postbus 5000,1410 AA Naarden
Tel. 035-695 78 11, fax 035-694 44 49
e-mail: stadsarchief@naarden.nl
internet: www.naarden.nl link: stads- en streek
archief

Gemeentearchief Weesp (GAW)
Bezoekadres: Stadskantoor, Nieuwstraat 70a,
Weesp
Openingstijden: ma., di., do. 9.00-12.00 uur
Postbus 5099,1380 GB Weesp
Tel. 0294-491226/491391, fax. 0294-414251
e-mail: info@weesp.nl

Archief Eemland
Archiefdienst voor Amersfoort, Baarn, Eemnes,
Leusden, Renswoude en Woudenberg
Bezoekadres: Stadhuisplein 7, Amersfoort
Openingstijden: ma.-vr. 9.00-17.00 uur,
do. av. 18.00-20.00 uur, za. 9.00-12.00 uur
Postbus 4000, 3800 EA Amersfoort
Tel. 033-4695017, fax 033-4695451
e-mail: archiefeemland@amersfoort.nl
internet: www.archiefeemland.nl
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Boekbesprekingen

Bonifatius en de kerk van Utrecht

Bonifatius, de in 754 bij Dokkum vermoorde
Angelsaksische missionaris, wordt tegen
woordig als een van de 'grondleggers van
Europa' gezien. In TVE van mei 2005 schreef
Arie Manten een interessant artikel over
Bonifatius' bekeringsarbeid in de Vechtstreek
en zijn verdere werk in Germanië.

Onlangs verscheen een nieuwe korte stu
die over Bonifatius en zijn betekenis voor 'de
kerk van Nederland' van de hand van Lotti
Broer en Martin de Bruijn. Elierin worden ook
kort Bonifatius' activiteiten in Attingahem
(Breukelen), Woerden en Velsen behandeld,
maar het boekje gaat vooral in op een aantal
brandende vragen rond de stichting van een
bisdom Utrecht en de bouw van kerken door
Willibrord en Bonifatius in de stad.

BONIFATIUS
EN DE KERK VAN NEDERLAND

CJ.C. BROER EN Af. WJ. DE BRUIJN

•

4  T

De schrijvers bestrijden de nog altijd bestaan
de twijfel aan de betekenis van Bonifatius
voor de kerk van Nederland. Die betekenis,
schrijven zij, moet niet overschat worden
maar ook zeker niet onderschat. Zij plaatsen
Bonifatius' belang voor de kerk van Utrecht
(Nederland) in wat zij zien als zijn belangrijk
ste zelfgekozen opgave: de hervorming van
de Frankische kerk tot een regulier (met
aartsbisdommen en bisdommen) ingerichte
en nauw met Rome verbonden landskerk.

Bonifatius zette zich in voor de verdedi
ging van de rechten van de kerk van Utrecht
en probeerde er een officieel bisdom van te
maken. In die opzet slaagde hij weliswaar
niet, maar zijn pogingen waren toch van
groot belang. Daarbij past ook de bouw door
Bonifatius van een nieuwe, grotere Sint Sal-
vatorkerk als 'concurrent' van de Frankisch
geörienteerde Sint Maartenskerk.

De auteurs geven aan, dat Bonifatius bij
de verdediging van Utrechts' rechten geen
'bedrieger' of 'oorkondevervalser' is geweest,
zoals sommigen beweren, maar dat hij wel
diplomatiek heeft moeten inspelen op de
kerkelijke en politieke omstandigheden in het
Frankenrijk.

Kijkje in de geschiedeniskeuken
Lotti Broer is voor lezers van TVE geen onbe
kende; in 2002 verscheen van haar hand een
uitvoerig artikel over de rechten van de
Utrechtse Sint Paulusabdij in Baarn en omge
ving en hield zij een inleiding op de Open
Dag in Baarn. Zij en haar partner M. de Bruijn
bieden in dit boekje geen verhalende geschie
denis. Voor de vroeg-middeleeuwse ge
schiedschrijving van de Utrechtse kerk zijn
maar weinig bronnen voorhanden, waardoor
tegenstrijdige interpretaties mogelijk zijn. De
twee auteurs -  gespecialiseerd in de vroege
geschiedenis van Utrecht -  behandelen minu
tieus een aantal van die controverses, waarbij
zij gerechtvaardigde vraagtekens zetten bij
posities van andere auteurs, maar tegelijker-
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tijd zelf vaak moeten schrijven in termen als
'hoogstwaarschijnlijk', 'we mogen aannemen
dat' of 'denkbaar is'.

Zo krijgen wij een aardig kijkje in de keu
ken van de vroeg-middeleeuwse geschied
schrijving van de stad Utrecht en de vragen
die daarbinnen spelen. De schrijvers maken
inderdaad aannemelijk, dat Bonifatius een
niet onbelangrijke rol gespeeld heeft bij de
vorming van een zelfstandig bisdom Utrecht
en dragen zo bij aan een verdiepte visie op de
vroeg-middeleeuwse geschiedenis. Het boek
je is ook bedoeld om de opgeworpen vragen
voor een groter publiek te behandelen. Voor
de fijnproevers en specialisten zijn er de 248,
vaak zeer uitgebreide, noten waarin de pole
miek met andere auteurs zich voornamelijk
afspeelt.

Henk Michielse

C.J.C. Broer en M.W.J. de Bruijn, Bonifatius en de
kerk van Nederland. Utrecht 2005, 96 pagina's. Uitge
geven door de auteurs. Te bestellen:
Stadionlaan 41, 3583 RB Utrecht.
ISBN 90-805772-2-3, prijs: € 10,-.

Onderwijs in Hilversum

In 2005 bestond de Historische Kring Albertus
Perk in Hilversum dertig jaar, vijf jaartjes jon
ger dan TVE. Het zesde lustrum werd door
de kring nu eens niet op de gebruikelijke wij
ze gevierd met een feestelijke zitting, maar
met de uitgave en presentatie van de bundel
Onderwijs in Hilversum -  van Dorpsschool tot
Media Academie. Het boek, onder redactie van
Treesje Ruhe, Joop Branger en Ed van
Mensch, is fraai uitgegeven door Verloren in
Hilversum en bevat een tiental bijdragen,
beginnend bij het onderwijs vóór 1843 door
Ed van Mensch en eindigend met een opstel
over de mammoetwet door Theo Brok.

De geschiedenis van het onderwijs in Hil
versum start met het dorpsschooltje, gelegen
aan de Kerkbrink achter het Stadhuis en loopt
door tot de dag van vandaag, met basischo-
len, een aantal scholen voor middelbaar on
derwijs en enkele grote (dependance-)

instellingen voor middelbaar en hoger be
roepsonderwijs. Voor wie de geschiedenis
van het Nederlandse onderwijs in hoofdlijnen
wel kent, heeft het boek aardige nieuwtjes. Zo
kan Ed van Mensch uitweiden over de opgra
vingen op het schoolterrein achter het oude
stadhuis tijdens de nieuwbouw van Museum
Hilversum, waarbij resten van fundamenten,
kelders, een regenput en een beerput werden
gevonden. In het artikel van Ineke de Ronde
over Kostdiscipelen valt op hoeveel kostschool-
tjes er in Hilversum bestonden en hoeveel
kostleerlingen er wel uit Nederlandsch Indië
afkomstig waren.

De geschiedenis van het Hilversumse
onderwijs is er in dit boek vooral een van de
onderwijsinstellingen, al komen onderwijsin
houden en -methoden soms ook wel ter spra
ke. Eindeloze reeksen bewaar- en kleuter
scholen, lagere scholen, basisscholen, kost
scholen komen langs, naast hbs-en, het gym
nasium, ulo's, mulo's, huishoudscholen, am
bachtsscholen, lts-en enzovoort. Voor mensen
die op een of meer van die scholen hun jeugd
hebben doorgebracht, zal het vast leuk zijn
hun eigen school behandeld te zien; voor
andere lezers wordt het misschien wel eens te
veel van het goede: weer een uitputtend over
zicht van een onderwijssoort, met meerma
len, door de deels thematische aanpak, over
lappingen. Maar het is wel belangrijk, dat
deze rijke geschiedenis nu uitvoerig is gedo
cumenteerd; dat is de grote verdienste van
dit boek. Jonge mensen, die vertrouwd zijn
met het hedendaagse, vrij heldere onderwijs
systeem in Nederland, zullen verbaasd zijn
over de ontelbare variëteiten aan scholen die
daaraan vooraf zijn gegaan.

Belangwekkend
Het boek bevat trouwens ook bijdragen die
meer te bieden hebben dan een beschrijving
van opeenvolgende onderwijsinstellingen,
zoals het artikel van Harry van der Voort
over de Onderwijsgebouwen in Hilversum,
waarin theorie en praktijk van de scholen
bouw besproken worden en dat van Marinus
van den Berg Van normaalschool tot pedagogi
sche academie, waarin ondermeer uitvoerig
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wordt ingegaan op de kweekschoolopleiding
en op het internaat van de katholieke Ludge-
ruskweekschool.

In een voortreffelijke bijdrage schrijft
Treesje Ruhe over Oorlog in de school -  De
school in de oorlog. In TVE van mei 2005 be
schreef Denise Veltman de joodse Tragedie in
het Gooi en ging daarbij ook in op het onder
wijs. Treesje Ruhe diept deze geschiedenis
nog wat uit. Zo beschijft zij de anti-joodse
maatregelen en de reacties in verschillende
kringen daarop en de vorming van Joodse
scholen op last van de bezetter, tot deze op 1
augustus 1942 weer werden opgeheven en
alle Joodse bewoners van Hilversum moesten
verhuizen richting Amsterdam en Wester-
bork. Zij gaat ook in op het scholierenverzet
in Hilversum tegen de anti-joodse maatrege
len en tegen de bezetter in het algemeen.

Uitvoerig wordt in deze bijdrage beschre
ven wat de gevolgen van de bezetting waren
voor gebouwen en materialen en voor de
leraren en onderwijzers, die soms plotseling
moesten onderduiken en die allemaal wor
stelden met de vraag welke cijfers er in de
oorlogsomstandigheden gegeven moesten
worden: juist streng zoals vroeger of net wat
milder. De gevolgen van de oorlog waren op
alle gebieden ingrijpend: 'na de oorlog duur
de het nog lang voor alles weer bij het oude
was lang', schrijft Ruhe.

Belangwekkend is ook de bijdrage van
Theo Brok over De mammoetwet -  het ideaal
van gelijke kansen. Die wet, officieel 'Wet op
het Voortgezet Onderwijs' geheten was in
1963 na een discussie van meer dan twaalf
jaar aangenomen en werd vanaf 1968 volledig
uitgevoerd. Vanaf dat jaar kwamen alle nieu
we leerlingen terecht in 'de brugklas'. Aan de
ene kant werden schooltypes afgebouwd,
zoals de mms (middelbare meisjesschool) en
werd de vijfjarige HBS omgezet in het zesja
rig Atheneum. Aan de andere kant kwamen
er nieuwe schooltypes bij, zoals de HAVO,
door Brok 'misschien wel een van de grootste
vernieuwingen' door de mammoetwet ge
noemd. In het beroepsonderwijs kwamen alle

■

Uitgegeven ter gelegenheid ven het telde luitrum ven
de Hilvenumie HlttoriKhe Kring Albertus Perk'
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Onderwijs in Hilversum
van Dorpsschool to t Media Academie

ambachtsscholen samen in de LTS (lagere
technische school) en alle huishoudopleidin-
gen in het LHNO (lager huishoud- en nijver
heidsonderwijs). Er kwam ook een heldere
splitsing tussen middelbaar en hoger be
roepsonderwijs.

Theo Brok gaat ook in op de latere ont
wikkelingen, zoals de introductie van de
'basisvorming' in het voortgezet onderwijs.
Zijn conclusie is, dat het ideaal van de mam
moetwet, gelijke kansen voor alle leerlingen,
niet is gerealiseerd. Nog interessanter is zijn
slotconclusie, dat de schoolontwikkeling in
Hilversum wel het landelijk beleid volgde,
maar dat er binnen de muren van de Hilver-
sumse scholen meer continuïteit is, dan je zou
verwachten.

Henk Michielse

Treesje Ruhe, Joop Branger en Ed van Mensch
(red.), Onderwijs in Hilversum -  van dorpsschool tot
Media Academie. Met bijdragen van Kees van Agge-
len, Rob Beker, Marinas van den Berg, Lenie den
Breejen, Theo Brok, Ed van Mensch, Ineke de Ron
de, Hans van Rooijen, Treesje Ruhe, Gerda Stevens
en Harry van der Voort. Uitgeverij Verloren, Hil
versum 2005,156 pagina's, gebonden.
ISBN 90-6550-874-0, prijs € 16,-.
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Activiteitenagenda
Eva Schild-Schofaerts

G eologisch M useum Hofland,
Hilversumseweg 51, Laren
Inl.: 035-5382520 /
www.geologischmuseumhofland.nl
Openingstijden: di. t/m  zo. 13.00 -16.30 uur
Groepen ook mogelijk op afspraak buiten de ope
ningstijden om.
Het museum heeft een hernieuwde inrichting
waarbij processen die zich in de aarde afspelen en
het Geo-Bio-Historische Verhaal centraal staan.
Hofland heeft onlangs het langdurige bruikleen
van het Goois Museum gekregen van de collectie
archeologische objecten uit de grafheuvels in het
Gooi, die in het nieuwe Museum Hilversum niet
meer tentoongesteld zou worden.

Historische Kring Bussum
Huizerweg 54,1402 AD Bussum
Inl.: 035-6912968 /  hist.kring.bussum@planet.nl /
www.histkringbussum.nl
Openingstijden: vr. 14.00-16.30 uur
In april verschijnt het Notulenboek van Bussum
1817-1842 van Nel Krijnen-van Gog met de notulen
van alle gemeenteraadsvergaderingen van 1817 (de
eerste) tot 1842 met een naam- en zakenregister.

Historische Kring Eemnes
Oudheidkamer, Raadhuislaan 2a, Eemnes
Inl.: dhr. R. van der Schaaf 035-5386094 of
mw. M. van der Schaal 035-5317093 /
www.historischekringeemnes.nl
Openingstijden: iedere za. 14.00-16.00 uur
Tot in april 2006 is nog in de Oudheidkamer van de
Historische Kring Eemnes de tentoonstelling Van 't
Klooster en Van Klooster door de eeuwen heen.
Het project was een samenwerking tussen de
Werkgroepen Genealogie van de Historische Krin
gen Eemnes, Hoogland en Soest, die gezamenlijk
het gelijknamige boek uitbrachten.
Vanaf 30 april is er een tentoonstelling over de
vaart van Eemnes, die het stadje op moest stoten in
de vaart der volkeren.

Huizer M useum  Het Schoutenhuis
Achterbaan 82,1271 TZ Huizen
Inl.: 035-5250223 /  www.huizermuseum.nl
Openingstijden: di. t/m za. 13.30-17.00 uur
Van 28 januari t/m  6 mei is de tentoonstelling Ge
boorte en doop. Cadeautjes van LOKK leden,

doopmutsjes uit Engeland, hedendaagse doophem-
den van 2 textielkunstenaars
Wandelingen door het oude dorp 8 april, 13 mei
om 14.00 uur, vertrekpunt Het Huizer Museum,
€  2,-.

Nederlands Vestingm useum
Westwalstraat 6 te Naarden-Vesting
Inl.: 035-6945459 /  www.vestingmuseum.nl
Openingstijden: di. t/m  vr. 10.30-17.00 uur en za./
zo. 12.00-17.00 uur
Iedere eerste zondag van de maand: historische
rondleidingen door kanonnier of marketentster in
uniform (aanvang 13.30 uur): 19 maart, 2 april, 6
mei.
25-26 maart: Militair kamp door de Stichting Mili
tair Depot. Militairen uit de Tweede Wereldoorlog
slaan hun kamp op in het museum. Ze geven di
verse demonstraties, leren bezoekers exerceren en
showen hun uitrustingsstukken.
8-9 april: Nationaal Museum Weekend met als the
ma 'weten'. In het museum zijn experts aanwezig
die vragen over militaire onderwerpen en lokale
geschiedenis kunnen beantwoorden.
15-16-17 april (Pasen): Paaseierenspeurtocht voor
de kleintjes en Tweede Paasdag komt de tingieter
die de mooiste tinnen figuurtjes giet.
14 mei: optreden Naardens muziekvendel Nardinc
21 mei: Garnizoensdag. De kanonniers van het 2e
regiment Vestingartillerie zijn actief, exerceren en
demonstreren hun geschut.
5 juni: Tweede Pinksterdag zijn er 'oud-Hollandse
kinderspelen' op het museum te doen en schieten
we met het PET-kanon waterflessen weg.

Stichting de Hof, Hilversum
Inl.: mw. F.M.G. Wisse Smit-Kooman /
035-6241908 /  floswis@xs4all.nl
De Hof, voormalige oude begraafplaats Gedenkt te
Sterven, is gelegen aan de Oude Torenstraat te Hil
versum. Muzikale optredens zijn gratis, wel eigen
stoel meenemen.
4 mei, 12.00 uur, kranslegging bij de herdenkings
steen van het voormalig Nieuwe Lyceum en het
Mauthausenmonument.
7 juni, 19.30 uur, Muziek in de Hof, Chr. Muziek
vereniging Oranje Harmonie
14 juni, 19.30 uur, Muziek in De Hof, LuRA Fluit-
ensemble
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24 juni, 16.30 uur, Muziek in De Hof, Kamerorkest
De Muziekkring
5 juli, 19.30 uur, Muziek in De Hof, Toonkunstkoor
Hilversum

Stichting Hilversum, Pas Op!
Ink: mw. F.M.G. Wisse Smit-Kooman /
035-6241908 /  floswis@xs4all.nl
Eind maart: Oplevering gerestaureerd voormalig
stort- annex brandspuithuisje aan de Violenstraat.
Begin april: Feestelijke bouwstart Historisch Buur
tje, fase 2.

Singer Laren
Oude Drift 1, Laren (NH).
Ink: 035-5393939 /  www.singerlaren.nl
Openingstijden: di. t/m  za. 11.00-17.00 uur en zo.
12.00-17.00 uur. Wegens verbouwing zijn de tuin
zalen gesloten. Hierdoor is er geen opstelling van
de vaste collectie tot mei 2006!
Van 13 december t/m  28 april 2006 is de tentoon
stelling De collectie van de onstuitbare verzamelaar
J.F.S. Esser. Hij bracht een indrukwekkende verza
meling bijeen met kunstwerken van onder meer
George Breitner, Leo Gestel, Piet van der Hem, Isa
ac Israels, Piet Mondriaan, Jan Sluijters, Piet Wieg
man en Willem Witsen. De collectie is uniek omdat
deze een beeld geeft van een belangrijk tijdvak uit
de Nederlandse moderne kunst: de opkomst van
het Amsterdamse luminisme. De tentoonstelling en
de publicatie kwamen tot stand i.s.m. het Rijksbu
reau voor Kunsthistorische Documentatie (RKD)
Den Haag.
Een datum om alvast te noteren: Op 30 september
vindt in het Singer de Open Dag van TVE plaats,
met als thema 'De historische en actuele betekenis
van Singer Laren voor de regio'. Ook het septem
bernummer van ons blad zal aan dat thema zijn ge
wijd.

Museum zonder muren en gemeentegrenzen
Het Erfgoedhuis Utrecht heeft de website
www.collectieutrecht.nl, waarop een selectie van
voorwerpen, monumenten en landschappen de ge
schiedenis van de provincie Utrecht vertelt.

KIJK OOK OP
wwiu.tussenvechtencem.nl, in het menu onder 'Links',
voor websites van diverse organisaties met hun gegevens
en aankondigingen.

Wilt u een vermelding van een activiteit in de periode
mei-september 2006? Zendt dan spoedig een berichtje /
e-mail naar het redactiesecretariaat van TVE,
redactie@tussenvechteneem.nl.

Historisch Café in Naarden -
ook voor TVE-ers

De oudere donateurs van TVE zullen zich
nog levendig de bijeenkomsten herinneren
van De Tiende Kout die TVE organiseerde
in de Turfloods in Naarden. Een heel ge
zellige en interessante activiteit (zie ook
TVE 2006-2, p. 60).

Nu hebben het Vestingmuseum, het
Comeniusmuseum en het Stads- en streek
archief Naarden het initiatief genomen tot
een regelmatig terugkerend Historisch Café
in café De Doelen (t.o. het Stadhuis) in
Naarden. Ook de voorzitter van TVE ver
leent hand- en spandiensten aan dit uitste
kende initiatief. De onderwerpen die aan
de orde komen hebben meestal betrekking
op de regionale of lokale geschiedenis, al
kan het ook wel gaan over algemene on
derwerpen, zoals in december 2005 heel
toepasselijk de geschiedenis van Sinter
klaas.

In 2006 zijn al de volgende sprekers
gepland:
• op maandag 20 maart zal prof. dr. F.

Kreuger een inleiding houden over de
geschiedenis van de techniek sinds 1870
vanuit de geschiedenis van zijn eigen
familie, De technische eeuw van mijn vader.

• op maandag 15 mei zal Anja Verbers een
inleiding houden over Het Naardermeer
als aardkundig en cultuurhistorisch monu
ment, waarover zij ook publiceert in het
mei-nummer van TVE.

De bijeenkomst in De Doelen begint om
20.00 uur. De toegang is gratis, al wordt er
wel met 'de pet' rondgegaan. Na de inlei
dingen is er ruime gelegenheid voor dis
cussie en voor verdere gezelligheid van
historisch geïnteresseerden onder elkaar.
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TVE Jaarverslag 2005

Het jaar 2005 stond voor TVE in het teken
van het vijfendertigjarig bestaan. Op drie
momenten werd er bij dit lustrum stilgestaan:
op 8 mei organiseerden we een lustrum- en
bevrijdingsconcert rond een drietal Joodse
componisten uit het Gooi, in mei vond de
officiële viering plaats en verscheen het speci
ale lustrumnummer van ons tijdschrift, op
24 september hadden we onze jaarlijkse Open
Dag samen met het vijftigjarige Vestingmuse-
um in Naarden. Van de twee laatste bijeen
komsten verschenen reeds uitgebreide versla
gen (TVE 2005-3 en 2005-4). Daarnaast waren
er de gebruikelijke activiteiten, zoals de ver
gaderingen van het Algemeen Bestuur, de
bezigheden van de werkgroepen en uiteraard
ook het vele werk van de redactie.

Tijdschrift -  Na zich lange jaren voor TVE te
hebben ingezet, beëindigden twee steunpila
ren van het tijdschrift eind 2004 hun redac
teurschap: Piet Leupen en Karin Abrahamse.
Van hen en van de al eerder afgetreden re
dacteur Anton Kos werd begin 2005 hartelijk
afscheid genomen, met de afspraak dat zij
waar nodig en mogelijk nog werk voor TVE
zouden blijven doen, wat Piet Leupen onmid
dellijk waar maakte door bij de lustrumvie
ring op 27 mei als feestredenaar op te treden.

Er trad een nieuwe redactie aan, waarbij
de zittende redacteuren Eva Schild
(redactiesecretaris), Anne Medema en Jaap
Groeneveld werden aangevuld met drie nieu
we leden: Denise Lubbers (pas afgestudeerd
historicus), Ruud Gortzak (oud-journalist) en
Henk Michielse. De laatste zal tijdelijk als
hoofdredacteur optreden, maar de zoektocht
naar een definitieve hoofdredacteur zal on
verdroten worden voortgezet. Belangrijk
voor de uitgave van het tijdschrift in eigen
beheer was ook dit jaar weer het opmaak-
werk door twee vrijwilligers: Hans van Gel
der en Joop Smids.

In 2005 verschenen twee gewone num

mers en twee speciale. In mei een nummer
met drie (meer of minder samenhangende)
zwaartepunten: het lustrum van TVE, de
tweede wereldoorlog en het Gooi en jubile-
umbijdragen van zusterorganisaties buiten
ons gebied. In september het themanummer
over de geschiedenis en toekomst van de
Vesting Naarden en het Vestingmuseum.

Lustrumconcert -  Op 8 mei 2005 vond in de
kerk van de Protestantenbond in Bussum het
lustrum- en bevrijdingsconcert plaats met
muziek van drie joodse componisten die ban
den hadden gehad met het Gooi: Daniël Bel-
infante (1893-1945), Dick Kattenburg (1919-
1944) en Rosy Wertheim (1888-1949). Het was
een mooi en ook wel aangrijpend concert met
muziek die voor een deel nog niet eerder was
uitgevoerd. Zoals ook in andere jaren werd
dit concert voortreffelijk voorbereid door
Marcus van der Heide, de muzikale specialist
van TVE. Het werd financieel mogelijk ge
maakt door het VSBfonds en het Prins Bernard
Cultuurfonds.

TVE Open Dag -  De Open Dag 2005 werd
georganiseerd bij gelegenheid van het vijftig
jarig bestaan van het Nederlands Vesting
Museum in Naarden en had als thema Ge
schiedenis en toekomst van de Vesting Naarden
en het Vestingmuseum. Een prachtige dag, met
mooi weer, leuke sprekers, een pittig forum
onder leiding van Karei Loeff, interessante
excursies en een knallend slot. In het najaar
van 2005 begon het bestuur ook al aan de
voorbereiding van de Open Dag 2006 die als
thema krijgt Singer Laren tussen Vecht & Eem.

Werkgroepen -  Naast de uitgave van het blad
en het organiseren van symposia, lezingen en
concerten heeft TVE ook een aantal werk
groepen rond interessante aspecten van de
regionale geschiedbeoefening. De Werkgroep
historische wandel- en fietsgids is bezig met
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de omvangrijke en langlopende klus een
wandel- en fietsgids samen te stellen langs de
historisch interessante plekken tussen Vecht
en Eem. De Werkgroep Regionale Geschiede
nis, bestaande uit professionele historische
onderzoekers, heeft een aantal mogelijke on
derzoeksprojecten uitgewerkt. Zo wil men
samen met onderzoekers uit de historische
kringen de overgang van katholiek naar pro
testants in de zestiende en zeventiende eeuw
gaan uitpluizen. Daarnaast wil men een
meerjaarse prijs instellen voor de beste ama-
teurstudie op het gebied van de regionale
geschiedenis in ons gebied en een prijs voor
de beste scriptie op dat terrein. De Werk
groep klederdrachten onder leiding van Ali
Klap heeft in 2005 de lustrumviering opge
luisterd met een zeer gewaardeerd optreden
en is bezig een boek samen te stellen over de
klederdrachten tussen Vecht en Eem dat door
TVE zal worden uitgebracht mits we ui
teraard de nodige financiën bijeen kunnen
brengen.

Netwerkorganisatie -  TVE is ook een netwerk
organisatie van 35 historische verenigingen
en instellingen die met elkaar contact willen
hebben en waar zinnig en mogelijk ook din
gen samen willen doen. De vergaderingen
van het Algemeen Bestuur (AB), die tweemaal
per jaar plaatsvinden, worden minder voor
formele bestuurszaken en meer voor onder
ling beraad en uitwisseling van ervaringen
gebruikt, met name door de zogeheten Tour
de Ronde, waarin de aangesloten organisaties
elkaar uitvoerig informeren over waar ze mee
bezig zijn en goede tips uitwisselen.

In 2005 besteedde het AB ook uitvoerig
aandacht aan de Toekomstvisie van de Vrienden
van het Gooi. Maud Arkesteijn en Jan Vollers,
voorzitter en secretaris van De Vrienden,
gaven een uiteenzetting van die toekomsti-
deeën en aan de in TVE deelnemende organi
saties werd gevraagd na te denken over de
vraag hoe zij samen met De Vrienden en TVE
de in hun gebied aangegeven problemen zou
den kunnen aanpakken.

Project Oude Wegen tussen Vecht en Eem -
Naast de bijeenkomsten van het Algemeen
Bestuur willen de aangesloten organisaties op
gezette tijden ook samenwerkingsprojecten
opzetten, zoals het Boerderijenproject in de
jaren 2001-2003. Sinds 2004 is een werkgroep
bestaande uit leden van aangesloten organi
saties en andere betrokkenen bezig met een
onderzoek naar de oude wegen in ons ge
bied, naar wat daar nog van is terug te vin
den en hun geschiedenis.

Dagelijks bestuur -  Het dagelijks bestuur werd
versterkt met de komst van Jan E. Lamme
(historisch-geograaf en actief lid van de Hil-
versumse Historische Kring Albertus Perk)
die zich onder meer met PR-zaken zal bezig
houden.

Het DB kwam in 2005 acht maal bijeen,
terwijl er ook nog werkbijeenkomsten en pe
tit comité plaats vonden, met name ter voor
bereiding van de lustrumactiviteiten en de
Open Dag. Daarnaast waren er overlegbijeen
komsten met de redactie en namen bestuurs
leden deel aan het werk van commissies en
werkgroepen en werden gemeentebesturen
bezocht ter toelichting op subsidieaanvragen.

Financiën -  Het jaar 2005 is afgesloten met een
tekort (vanwege de lustrumviering vooral),
maar het bestuur hoopt in 2006 weer quitte te
spelen. Voor de financiering van de Open
Dag 2006 en het bijpassende themanummer
van het tijdschrift hebben we een beroep ge
daan op meerdere fondsen. We hebben goede
hoop, dat de aanvragen gehonoreerd zullen
worden.

Overigens kan TVE niet bestaan zonder de
steun van de donateurs; wij zijn dan ook zeer
dankbaar voor de ondersteuning die we de
afgelopen tijd van hen mochten ontvangen.
In 2005 heeft het bestuur zich gebogen over
de vraag hoe we het aantal donateurs aan
merkelijk zouden kunnen uitbreiden. Het
cadeau-abonnement is daar een resultaat van.
In 2006 wil het bestuur aan deze vraag nog
veel meer aandacht gaan besteden.
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Stichting Tussen Vecht en Eem

Colofon
De Stichting Tussen Vecht en Eem (TVE) is een samenwerkingsverband van meer dan 30 lokale en regio
nale organisaties op historisch en aanverwant gebied. De Stichting bevordert en verbreidt de kennis op his
torisch gebied betreffende de streek. Voorts ijvert zij voor het behoud van cultuurhistorische en karakteris
tieke waarden. Donateurs van TVE ontvangen het tijdschrift gratis.
Website: http: / / www.tussenvechteneem.nl

Donatie / Abonnement
e-mail: penningmeester@tussenvechteneem.nl.
Abonneren geschiedt door zich aan te melden als donateur. De minimum-donatie bedraagt € 15,50 per jaar.
Aanmelden als donateur kan het eenvoudigst door overmaking van de eerste donatie op Postbank girore
kening 3892084, t.n.v. Tussen Vecht en Eem, onder vermelding van Nieuwe donateur 2005 en volledige
naam en adres. Dit bespaart postzegels of telefoonkosten. Ook kan men zich aanmelden bij de penning
meester van TVE, p /a  Plantsoen 14, 3755 HJ Eemnes, telefoon 035-5310115 of per e-mail.

Dagelijks bestuur
e-mail: secretaris@tussenvechteneem.nl
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
dhr. P. van Oven (penningmeester) -  Plantsoen 14, 3755 HJ Eemnes -  035-5310115
ing. J.J. Groeneveld -  Zilverschoon 37, 3755 TH Eemnes -  035-5381609
drs. J.E. Lamme -  Sterrelaan 31,1217 EW Hilversum -  035-6244974

Algemeen bestuur
Vertegenwoordigers van: Historische kring Baerne \ Historische kring Bussum | Historische kring Blari-
cum j Historische kring Eemnes | Historische kring In de Gloriosa Ankeveen, 's-Graveland, Kortenhoef |
Hilversumse historische kring Albertus Perk | Historische kring Huizen | Historische kring Laren | Histo
rische kring Gemeente Loenen | Historische kring Loosdrecht | Historische kring Stad Muiden | Stichting
Comité Oud Muiderberg \ Vereniging Werkgroep Vestingstad Naarden | Historische kring Nederhorst den
Berg | Historische kring Weesp | Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland, afdeling Naerdinc-
klant | Streekarchief voor het Gooi en de Vechtstreek, Hilversum | Stads- en Streekarchief Naarden, Mui
den, Bussum en Huizen te Naarden | Stadsarchief Weesp | Vereniging Curtevenne, 's-Graveland | Vereni
ging van Vrienden van het Gooi | Nederlandse Genealogische vereniging, afdeling Gooi en Eemland | Ge
ologisch Museum Hofland, Laren | Stichting Couleur Locale, Blaricum | Museum Hilversum | Stichting
Hilversum, Pas Op! \ Stichting Huizer Museum j Stichting Omgevingseducatie Gooi, Vecht- en Eemstreek

j Werkgroep klederdrachten Eem- en Gooiland | Singer Museum, Laren | Stad en Lande Stichting | Stich
ting Vrienden van het Nederlands Vestingmuseum, Naarden | Stichting De Hof, Hilversum j Stichting
Weesp Kijk Uit!, Weesp | Stichting Behoud het Oude Dorp, Huizen j Stichting Karakteristiek Blaricum

Redactie
e-mail: redactie@tussenvechteneem.nl
dr. H.C.M. Michielse (hoofdredacteur a.i.) -  Huizerstraatweg 37 -  1411 GL Naarden -  035-6944091
drs. E.C. Schild-Schofaerts (secretaris) -  Huizerweg 9,1401 GD Bussum -  035-6918978
dhr. R. Gortzak -  Ruthardlaan 31,1406 RR Bussum -  035-6912071
dhr. A. Medema -  Gele Plomp 54,3824 WK Amersfoort -  035-6957815 (kantoor)
drs. D.C. Veltman-Lubbers -  Abel Tasmanstraat 21,1212 BC Hilversum -  035-6857005
drs. M.L.T. Witte -  Stromboli 24, 3524 WR Utrecht -  030-2897983
ing. J.J. Groeneveld -  Zilverschoon 37, 3755 TH Eemnes -  035-5381609
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VEILIN G H U IS  VAN SPENGEN
W ij organiseren zesmaal per jaar uitgebreide kunst- en antiekveilingen. W ij verzorgen kosteloze

veilim taxa tie  van uw inbrem. ook b il u thuis.ve ilim taxa tie  van uw inbrem. ook b il u thuis.
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Registerveilinghouder/beëdigd taxateur: F.W. Baerveldt, Koninginneweg 25 1217 KR Hilversum, Tel.: 035 - 640 09 89, www.vanspengen.com

Vooraankondiging Open Dag TVE 2006
samen met Singer Laren

‘De historische en actuele betekenis
van Singer Laren voor de regio’

Zaterdag 30 september 2006

Zie de gedetailleerde aankondiging
in het volgende nummer
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