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Uitgegeven door de Stichting Tussen Vecht en Eem

Redactioneel

Inhoud

In deze TVE lopen enkele interessante lijnen door
elkaar. Het eerste thema betreft de middeleeuwse
stadsrechten. Joost Cox beschrijft de stadsrechtverlening aan Weesp in 1355, terwijl ook zijn Reperto
rium van stadsrechten in Nederland wordt gere
censeerd. Cor Draijer doet verslag van de uitbundi
ge viering van Weesp 650 jaar stad.
Godsdienstgeschiedenis in ons gebied is het
tweede belangrijke thema. Prof. Gerrit Schutte
schetst de onderzoeksvragen betreffende de overgang van katholiek naar protestant en de wijze
waarop protestanten en katholieken daarna met el
kaar omgingen; een geschiedenis vol verrassende
wendingen. Welke kerkelijke archieven er in onze
regio beschikbaar zijn, wordt beschreven door de
stadsarchivaris van Weesp. Onder de titel Heiligen
en harnassen tenslotte komt een interessante mid
deleeuwse bron over de Utrechtse bisschoppen ter
sprake.
Het laatste thema is de spanning tussen de
noodzakelijke economische bedrijvigheid en het
belang van natuurbehoud. Aan de ene kant een bij
drage over de geschiedenis van Quest International
in Naarden. En aan de andere kant artikelen over
het Naardermeer als aardkundig monument en
over de honderden arcadische buitenplaatsen die
er vroeger in Noord-Holland waren en wat er nog
van over is.
Over de socio-economische geschiedenis van
ons gebied willen wij trouwens nog wel vaker
schrijven, zowel over de industrie als de landbouw.
Voor dat laatste onderwerp hebben we nu ook een
specialist in huis. Als nieuwe redacteur is aangetre
den Mathijs Witte, een jonge historisch onderzoe
ker aan de Universiteit van Wageningen die we
hier hartelijk welkom heten.
H.M.
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Het Weesper stadsrecht - 1355
loost C.M. Cox
Eind elfde begin twaalfde eeuw doet zich in
de Nederlanden een nieuw verschijnsel voor:
de totstandkoming van steden als juridisch
fenomeen. Het is één van de belangrijkste
ontwikkelingen in de Middeleeuwen. De stad
die zich daarvoor als territoir en rechtsgebied
ontwikkelde, groeit nu in de vorm van de ge
meenschap (de gezamenlijke groep van haar
inwoners) uit tot een rechtspersoon - persona
ficta - met overheidsgezag. Haar burgers - de
burgenses - vormen een universitas, een ge
meenschap of corporatie. De universitas
wordt rechtsbevoegd, kan eigen bezittingen
hebben, een schatkist, stadsmuren, poorten,
een stadhuis en een eigen archief.1 De univer
sitas wordt ook handelingsbekwaam, omdat
uit haar naam en voor haar rekening bestuur
ders rechten verwerven en verplichtingen
aangaan.
De belangrijkste stap is echter de over
dracht van 'overheidsgezag' door de vorst, de
landsheer of de stadsheer. Daardoor verkrijgt
de stad een eigen rechtsmacht en stadsbe
stuur evenals wetgevende bevoegdheid
(keurrecht). Tevens treedt de stad als oorkonder op en beschikt dus over een zegel, soms
ook over het recht van munt, en veelal het
recht tol te heffen dan wel tolvrijdom te ge
nieten.2
De stad is dan niet alleen maar een gepri
vilegieerde rechtsgemeenschap (met bijvoor
beeld marktrecht), maar het is nu zelf een
overheid, een collectieve heerlijkheid gewor
den. En de stedeling, de burgensis, staat vanaf
dan tegenover de landman, de cjuis de terra.3

N ieu w b ou w op oude fundam enten

Feitelijk vindt in de Middeleeuwen een stede
lijke ontwikkeling in twee fasen plaats:
1. de inwoners van de nederzetting die eerst
als ieder ander onder het algemeen gel

dende landrecht vallen, verkrijgen, als
groep/personenverband, specifieke vrij
heden (libertas).
2. Vervolgens vindt de stap plaats naar de
vorming van een rechtspersoon, een perso
na ficta, die zelfstandig kan handelen en
zegelen, maar nog altijd namens de
gemeenschap, de universitas. De nederzet
ting is dan al 'uitgenomen' uit het alge
meen geldende landrecht, en heeft daar
mede een eigen 'plaats' in de omgeving
ingenomen. Zij is dan niet alleen feitelijk
afgescheiden van het platteland door mu
ren, poorten en een gracht, maar ook
'mentaal omwald' in zowel de beleving
van de stedeling als de landman. Niet snel
daarna zal de stad op 'eigen gezag' han
delen en zegelen, en is de stad als zodanig
een rechtspersoon geworden.
In alle gevallen is hier echter sprake van
nieuwbouw op oude 'fundamenten'. Er werd
voortgebouwd op wat daarvoor al aanwezig
was. Was er bijvoorbeeld iets niet specifiek in
stedelijke privileges of de zelf vastgestelde
keuren geregeld, dan gold 'gewoon' het alge
mene landrecht. Het adagium stadsrecht breekt
landrecht is hierbij zeer illustratief: waren er
stadsrechtelijke bepalingen voorhanden, dan
gingen deze boven de landrechtelijke. In alle
andere gevallen gold het landrecht (als één
van die aloude fundamenten of lagen).
Gestichte steden
Naast de 'gegroeide' kennen we, ook sinds de
twaalfde eeuw, het fenomeen van de 'ge
stichte' steden: nieuw gebouwd op een voor
heen lege plaats. Overigens begrijpen we
hieronder ook de plaatsen die, hoewel nog
feitelijk een dorp zijnde, bewust tot 'stad'
werden gemaakt. De stichter deed dit vooral
om militair-strategische redenen, dan wel uit
economische motieven. De graven van Vlaan
deren, Diederik van de Elzas en zijn zoon Fi-
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Drs. J.C.M. Cox tijdens zijn lezing over het Weesper
stadsrecht bij de viering van 650 jaar Weesp.

lips, de hertogen Hendrik I en II van Brabant,
de Hollandse graaf Floris V en verschillende
bisschoppen van het Sticht kunnen als
'stadsstichters' worden betiteld. Veel van de
ze kunstmatige vestigingen zijn echter nooit
tot een echte stedelijke ontwikkeling geko
men. Daarvoor heb je ten slotte ook nog men
sen nodig voor wie het aantrekkelijk is om er
te wonen en werken, en ook dient de omge
ving de plaats daadwerkelijk als stad te bele
ven. Zo zijn bijv. Westkapelle (stadsrecht in
1223), 's-Gravenzande (1246), Staverden (op
de Veluwe, 1298), Eembrugge (1336-1340) en
Baarn (1346-1390) nooit tot echte steden uit
gegroeid.
Stadslucht maakt vrij
De ontwikkeling van steden komt in de
Noordelijk Nederlanden langzamer op gang
dan in de rest van West-Europa. In de elfde
eeuw vinden de eerste formele stadsrechtverleningen plaats. Noordelijk van de Alpen is
het Belgische Hoei (Huy) op 27 augustus 1066
de eerste plaats die een (bewaard gebleven)
stadsrechtprivilege krijgt van Theoduinus
van Beieren, prins-bisschop van Luik.4 In ruil
voor bepaalde concessies die de economie
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van de stad zouden begunstigen, schenken
de burgers van Hoei de prins-bisschop de
helft van hun roerende goederen, d.w.z. de
helft van hun kapitaal aan handel en nijver
heid. Overigens maakte de 'stadslucht van
Hoei nog niet vrij' getuige art. 2 van het char
ter: ‘wie zich naar Hoei begeeft om daar te wonen,
[zal] blijven in de dienst van zijn heer’. Maar in
art. 4 staat al de aanzet voor die 'vrije
stadslucht': ‘indien iemand een burger van Hoei
opeist als zijn horige, moet hij bewijzen dat be
trokkene zijn horige is'. In later tijd zal het zo
zijn dat wie een jaar en een dag in een stad
woont, zonder door zijn heer te zijn opgeëist,
een vrije man zal zijn. Dan geldt over het al
gemeen het adagium stadslucht maakt vrij! Er
zijn echter gevallen aanwijsbaar waar men
ook nog veel later onder de werking van der
gelijke 'onvrije' bepalingen viel (bijvoorbeeld
in Harderwijk en Amsterdam) en stadslucht
dus niet van zelf vrij maakt.
Na de aarzelende aanzet in de twaalfde
eeuw vindt vervolgens een ware explosie van
steden plaats. Omstreeks 1200 zijn er nog
maar elf plaatsen die stad kunnen worden ge
noemd maar in de dertiende eeuw neemt dit
aantal met 70 toe. In de veertiende eeuw ko
men er nog eens 72 steden bij waaronder dus
ook Weesp, zodat het huidige Nederland
rond 1400 ruim 150 steden telt. In de vijftien
de komen er nog slechts 36 en in de zestiende
eeuw nog 5 bij. In de zeventiende en achttien
de eeuw vinden geen verdere stadsrechtverleningen plaats.5 De stedelijke machtsverhou
dingen zijn dan volledig gestabiliseerd.
Dat levert in ieder geval één opvallende
conclusie op: in Nederland zijn feitelijk vrij
wel alle steden ontstaan in de Middeleeuwen,
en wel binnen een tijdperk van ruim twee
eeuwen. Het stedenpatroon van toen is tot op
heden vrijwel ongewijzigd bewaard geble
ven.1'

Stedenfiliatie en hoofdvaart
De inhoud van vele stadsrechtoorkonden, en
van het door de steden vervolgens zelf ont
wikkelde recht (aan de hand van de stedelijke
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keuren, veelal vastgelegd in een Stadboek), laat
vaak zoveel overeenkomsten zien dat die ste
den op basis van nauwe relaties in groepen
zijn ingedeeld: de stedenfiliaties. In die situa
ties voorzag een bestaande stad, de 'moeder
stad', de nieuwe stad van haar stadsrechten.
Dat kon gebeuren op grond van diverse oor
zaken:
• het recht van de 'moederstad' had al zijn
waarde bewezen;
• beide steden vielen onder dezelfde (landsof stadsjheer;
• er bestonden bijzondere betrekkingen van
economische of politieke aard tussen de
beide steden.
Zo nam Den Bosch het stadsrecht van Leuven
over, waarna het Bossche recht weer werd
'doorgeleverd' aan Haarlem. In de vierde ge
neratie kwam dit vervolgens aan Alkmaar,
dat het weer (uiteindelijk tot in de zevende
generatie) doorgaf aan Medemblik waarna
het via Enkhuizen aan een groot aantal WestFriese steden werd doorgegeven. Door het
doorgeven van de stadsrechten als 'dochterstad' aan weer andere steden ontstaan dan de
stedenfamilies.7 Overigens is hiervan ook
sprake als er een evidente verwantschap tus
sen diverse 'stadsrechtsteden' bestaat terwijl
het niet om een feitelijke moeder-/dochterstad-relatie gaat (bijv. in het geval van de
Hollandse-Zeeuwse eilanden). Ik kom tot het
onderscheid van tien 'stedenfamilies.'8
1. de Utrechtse familie (moederstad
Utrecht).
2. de Overijsselse familie (Deventer).
3. de Gelderse familie (Zutphen).
4. de Zuid-Hollandse familie (Dordrecht).
5. de Leuvens-Bossche familie (Leuven-Den
Bosch-Haarlem).
6. de Midden-Hollandse familie (Leiden).
7. de Hollandse-Zeeuwse eilanden.9
8. de Zeeuwse familie (Middelburg).
9. de Zeeuws-Vlaamse familie (Gent en
Brugge) . 10

10. de Amstellandse stadsrechtfamilie, waar
over later meer.
De 'hoofdvaart', of het 'te hoofde gaan', hield
in dat de magistraat (het rechtscollege, de
schepenen) van de ene stad, gesteld voor

moeilijke beslissingen dan wel vanwege een
leemte in de stedelijke wetgeving, inlichtin
gen ging inwinnen bij het rechtscollege van
een andere stad. Dat betekende dat de sche
penen van de stad - op kosten van partijen, of
ook wel voor rekening van de (uiteindelijk)
verliezende partij - op reis gingen naar de
moederstad, om van de schepenen daar een
vonnis te verkrijgen. Het is aangetoond dat
dit niet alleen geschiedde op basis van gelijk
heid van recht, maar ook vanwege een
'hiërarchische' verhouding tot de 'moeder
stad'.
Men ging dus 'te hoofde', 'ter hoofdvaert'
of te wel naar de hoofdstad.11 Daar kwam
men tot een oordeel over de voorgelegde
zaak, dat de schepenen mee terug namen
naar hun eigen stad om aldus vonnis te wij
zen. In diverse stadsrechtoorkonden wordt
dit uitdrukkelijk bepaald: 'als de scepenen niet
wys (of vroed) waren...sy souden 't soeken te...
Het schepengerecht gaat dus ter lering: ‘om
dairaf geleert te sine ende vercleert te hebbene'.12
Die van Weesp gaan naar Leiden of naar een
andere stad in het graafschap waar 'zys beste
wys mogen werden'.13
Het 'adviesvonnis' van de 'hoofdstad'
was bindend voor het 'ter leringe' gekomen ge
recht: 'Ende loat hem daer ghegheven wordt, dat
sullen sy houden vore recht'.14 In het stadsrecht
van Vreeland is dit ook uitdrukkelijk gere
geld: indien men - in Deventer - te hoofde
gaat, moeten de Vreelandse schepenen volle
dig met de uitspraak van de Deventer sche
penen rekening houden. Ook de schepenen
van Gouda die in Leiden te hoofde gaan, we
ten dat: 'al side recht, alse hem die scepenen van
Leyden wisen, daer mede so sellen si volstaen'.15

Weesp en de stadsrechtverlening

De oudste schriftelijke vermelding van
Weesp dateert van 1156 (Wisepe).10 Weesp
moet dus al eerder bewoond zijn geweest. En
dat is eigenlijk ook vanzelfsprekend, gelet op
haar ligging aan de Vecht in dit strategische
gebied. Op kaarten van Nederland in de Ro
meinse tijd staat de belangrijke vaarroute in-
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getekend die liep van Utrecht via de Vecht
naar Friesland en via de Middelzee naar het
noorden. Ook in de vroege Middeleeuwen is
deze route nog steeds van groot belang, al
loopt hij dan niet meer door de Middelzee.
Overigens is er dan op de plek van het latere
Weesp nog geen sprake van een nederzetting,
waarschijnlijk pas vanaf 1000 zal zich hier een
agrarische nederzetting hebben ontwikkeld.
Uit archeologische opgravingen is duide
lijk geworden dat zich in Weesp in de twaalf
de eeuw al wel een kerk bevond. In 1156 is er
sprake van ene Egbert van Amstel, ministeriaal van het Kapittel van St. Maarten te
Utrecht, die zich in het bezit stelt van de tien
den van land in de omgeving van Weesp. Dit
vormt het begin van de ontwikkeling van het
geslacht Van Amstel tot heren van Amstelland. Na vele perikelen, waarbij rond 1203
Weesp door een groep Kennemers wordt
platgebrand, krijgt Gijsbrecht II van Amstel
eind maart 1226 de rechtspraak over Muiden,
Diemen en Weesp van de Utrechtse bisschop
Otto II in erfpacht.17 Daarmee is de positie
van de Van Amstels gelijk aan die van andere
belangrijke adellijke geslachten met heerlijke
rechten.
In de loop van de dertiende eeuw ontwik
kelen de Stichtse Van Amstels zich tot mach
tige landsheren met ook de nodige invloed
binnen Hollands gebied. Maar tussen 1274 en
1281 wordt de Hollandse graaf een belangrij
ke medespeler in dit deel van het Sticht die
de Van Amstels en Van Woerdens in hun be
langen dwarsboomt. Als beloning voor zijn
ondersteuning van elect Jan van Nassau (de
wel gekozen maar nog niet gewijde bisschop
van Utrecht) krijgt Floris V van hem voor
6.000 ponden Muiden, Weesp, Diemen, Bijlmerbos, Oudewater, Woerden en Bodegraven
in pand.18
De geschiedenis van de moord op Floris V
door Van Amstel, Van Woerden en Van Velzen mag bekend worden verondersteld. Als
gevolg hiervan worden de goederen van de
Van Amstels verbeurd verklaard. Ingevolge
een verdrag van 9 oktober 1297 tussen de
graaf van Holland en de bisschop van
Utrecht komen nog wel Weesp, Muiden en
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het goed bij de Vecht - althans formeel weer aan de bisschop, waardoor de Holland
se graaf dus leenman van de bisschop is.19
Maar in 1300 beleent de Hollandse graaf Jan I
van Avesnes - zonder tussenkomst van de
Utrechtse bisschop - zijn broer Gwijde van
Avesnes met de goederen van Van Amstel en
Van Woerden, waardoor Gwijde heer van
Amstelland wordt. En er volgt geen protest
van de bisschop! Ook als elect van het Sticht
(sinds augustus 1301) behoudt Gwijde - nu
als leenman van de Hollandse graaf - deze
goederen die na zijn dood in 1317 echter defi
nitief en volledig aan het graafschap Holland
vervallen. Weesp is vanaf dat moment een
Hollandse stad. In 1322 krijgt graaf Willem III
het zelfs gedaan dat de paus een Hollands ge
oriënteerde bisschop benoemt, die financieel
nauwelijks kan rondkomen; in 1331 maken
Holland en Gelre van zijn verzwakte positie
gebruik hun invloedssferen in het Sticht af te
bakenen.20
Oplaaiende conflicten
In de eerste helft van de veertiende eeuw is er
maar een zeer beperkt aantal vermeldingen
voorhanden met betrekking tot Weesp. In een
akte uit 1310 staat vermeld dat de bisschop
van Utrecht een vonnis uitspreekt over 'die
van Weesp'.21 Pas in het midden van de veer
tiende eeuw komen Weesp en directe omge
ving meer in de belangstelling te staan. Het is
de tijd van de Stichtse conflicten die tussen
1342 en 1375 steeds weer oplaaien.22 Boven
dien spelen de Hoekse en Kabeljauwse twis
ten een belangrijke rol.23
Voor de Hollandse graaf Willem V was
het zaak zijn machtsbasis steeds weer te ver
stevigen en dan vooral op de meest strategi
sche posities zoals o.a. in de Vechtdelta, waar
hij de bisschop van Utrecht 'buiten de deur'
wilde houden. Weesp is daarbij van belang
evenals Naarden. Op 25 oktober 1349 is in
een oorkonde sprake van de stad Weesp:
'inder poerte van Weesp daer een altair in worde
gewijt... ',24 En volgens een oorkonde van 6 ju
ni 1351 geeft graaf Willem V toestemming
aan de inwoners van het verwoeste (Oud-)
Naarden om in overleg met Hendrik van
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H eem skerk, baljuw van A m stelland, en de
gerechten 'van onser stede van Amstelredamme,
M uden, ende Weesp' een nieuw e stad te b o u 
w en en ‘die [nieuwe stad] te betimmeren, ende te
besitten in alsulcken regte, als die stede van Naerden plagt te staen...'.25 H et strategisch belang
kom t ook tot uiting in het bevel v an graaf
W illem V (gegeven op 5 m aart 1351) aan Gijsbrecht van N ijenrode om H ollands oostgrens
te bew aken en dan m et nam e in de om geving
v an M uiden en W eesp.26 N aarden kreeg, na
de verw oesting door de H oeken in het voor
jaar van 1350, in juni 1351 dus toestem m ing
de stad te herbouw en en te om vesten. L eupen
acht het niet onm ogelijk d at ook de om w al
ling en om grachting van W eesp (zoals ge
n oem d in art. 1 van het stadsrecht) uit deze
periode of m isschien zelfs uit vroeger tijd
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stam t.27 Rutte acht deze stad sw o rd in g p ri
m air een grafelijk initiatief: W illem V w ilde
van W eesp een vestingstad m aken, de econo
m isch gunstige ligging aan de V echt is zijns
inziens slechts een ran d v o o rw aard e.28
O p w oen sd ag 20 m ei 1355, volgt de feitelijke
stadsrechtverlening aan W eesp door graaf
W illem V, die op diezelfde d ag ook de eerder
(op 10 juni 1353) aan N aard en verleende
stadsrechten bevestigt.29 En v anaf d at m o 
m ent ontplooit de stad W eesp zich: op 3
m aart 1356 verkrijgen die van W eesp tolvrij
dom in H olland en Z eeland.30 En in 1384 sluit
W eesp een handelsovereenkom st m et D or
drecht over h et stapelrecht terw ijl in 1386 de
stad een vrije jaarm ark t van acht d agen krijgt
van ru w a ard A lbrecht van Beieren.31 Toch is
W eesp nog een bescheiden stad zoals blijkt
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stadsrecht van Weesp (foto Gemeentearchief Weesp).
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uit de bijdrage aan 's graven heervaart: in
1398 levert Weesp 25 gewapende mannen en
6 arbeiders!32 En in 1399 blijken de tolgaar
ders bij de sluizen van Spaarndam en Bever
wijk geen geloof te hechten aan de tolvrijdom
van de kooplieden van Weesp.33 Maar in 1401
staat hertog Albrecht toe dat het stadsgebied
van Weesp belangrijk vergroot wordt [aan de
oostzijde 50 roeden, en van Jan Zirexhuis
oostwaarts overstrekkend tot het nieuwe
poorthuis - dat nu tegen de bruggen staat] en
dat men tolvrij mag varen door de tol te
Spaarndam.34 En in 1422 mag de stad Weesp
een sluis in de singelgracht aanbrengen.35
Maar nu gaan we terug naar 1355 om de inhoud van de 25 stadsrechtartikelen nader te
bezien.

1355 mei 20

Stadsrecht Weesp

Dordrecht

De stad Weesp verkeert in de gelukkige om
standigheid nog in het bezit te zijn van de ori
ginele oorkonde van 20 mei 1355 (zie afbeel
ding). Hieronder is de inhoud weergegeven
inclusief een hedendaagse hertaling.

Origineel: A. Gemeentearchief Weesp, Charters
nr. 1. Maten: 35 x 40.5 cm. - Zegel ontbreekt.
Aantekening op rugzijde in vijftiende-eeuwse
hand: 'privilegium van hertoge Willem'.
Afschrift: B. (1375), Nationaal Archief, Archief
Graven van Holland, inv. nr. 652 Register
Coninck Willem', houdende rechten van steden en
landen gegeven door de graven van Holland 12131377, folio 54 recto: C. (14e-eeuws), N A , AGH,
inv. nr. 221, Register EL 22 van akten van hertog
Willem V lopend over 1351-1356, akten betreffen
de Amstelland, folio's 20 ro en 20 vo; D. (1578),
met spellingvarianten; GA Weesp, inv. nr. E 28;
E. (Ie kwart 17e-eeuw), GA Weesp, Handschrif
tencollectie.
Druk: a. Handvesten, privilegiën, handelingen,
costvymen, ende willekevren der Stadt Aemstelredam. Mitsgaders: Hoorn, Enchuysen, Edam,
Monickedam, Watertandt, Wesop, M uyden ende
Naerden, metten aencleven van dien etc., 1624,
GA Weesp, inv. nr. E 40;
b. Van Mieris, Groot Charterboek van de graven
van Holland en Zeeland, II, p. 849-850.
Onderstaande tekst is volgens A., bewerkt naar b.,
Van Mieris. Hertaling door J.C.M. Cox.

Hertoge Willem van Beyeren, Grave van Hollandt, van Zeelandt, Heere van Vrieslandt, ende
Verbeyder der Graeffschap van Henegouwen:
doen condt allen luyden, dat wy by onsen goeden
luyden van onsen Raede gegeven hebben, ende ge
ven onser poorte van Wesepe, voor ons ende onse
naecomelingen alsulck recht ende alsulcke vryhede
eeuwelyck te dueren, als hier na geschreven staet.

Hertog Willem van Beieren, graaf van Hol
land, van Zeeland, heer van Friesland en verbeider van het graafschap Henegouwen36 ma
ken aan iedereen bekend dat wij op advies
van onze goede raadslieden vanwege ons en
al onze nakomelingen onze stad Weesp voor
altijd hebben gegeven al het recht en alle vrij
heden zoals hierna beschreven staan.

1. In den eersten soe sal haer vryhede ivesen also,
als zyt nu begraven, ende bevest hebben totten
wterste cante toe van hoire graften.

1. Ten eerste zal haar vrijheidsgebied zo
[groot] zijn zoals zij [de stad] nu omgra
ven en omwald is tot de buitenkant van
haar grachten.41
2. Voorts zal geen man een aanklacht betref
fende doodslag indienen, tenzij hij zal
zweren voor de heiligen [onder ede] en
met hem nog vier anderen [eedhelpers]
dat hij niemand zal aanklagen dan degene
[n] die erbij is [zijn] geweest, hulp heeft
[hebben] verleend bij het plegen van het
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Voort dat geen man clagen sal van dootslach,
hy en moet zweeren met hem vierden over die
Heylighen, dat hy nyemant beclagen sal, hi en
hebbe geweest in vere ende in velde37, in helpe
in vulste ende schuldich an der daet, ende die
vier, daer die clager desen dootslach mede bezweeren sal, die sal hy kiesen uyt achte man-
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tien, die hem die schuldichste noemen sal u yt
synen magen, die daer clagen sal, ende die su l
len wesen achter susters kindt des dagers, oft
daer en binnen geboren, is dat h y se heeft,
heeft hy die niet, soo salmen kiesen twee eerste
leede voor een achter susters kindt, ende hadde
die clager gene maege, dat hy betoghen mochte
die dat zweren wouden, so soude dat staen an
kennisse des Heeren van den lande, oft syns
Rechters, wie die schuldichste ware, ende dese
clager soude dat zweeren vier werven by des
Rechters Raede, dat hy schuldich is, ende als
die clager noemt, die hy beclagen sal soo sal
die Rechter vragen die vieren, die dat gesworen hebben by haren eede, oft elc man schul
dich is aen der daet, ende dese acht mannen
selmen kiesen, die die hem bidden mach, ende
clager die en mach ghienen man beclagen, dan
die hi noemt op dien eersten dach.
Ende oft die schuldiche niet kiesen en woude
u y t die achte mannen, die daer voer genoemt
zijn, so soude die Rechter by Raede der naester
magen, die die hem bidden mochte, ende die
ghene, die clagen sal, sel comen totten Rech
ter, ende sel hem noemen, over wien hy clagen
wille, soo sal die Rechter seggen dien schuldigste, o f synen vrienden, dat sy achte m an
nen kiesen, o f z y des niet en daden, so soudse
die Rechter kiesen, alsoo dat hy den clager seg
gen mochte binnen achte dagen, wien h y bren
gen soude.

3.

Voort van alle dingen sonder dootslach, daermen mede claget m et wapen38, o f dat salmen
aenbrengen metter helfte m in dan van dootslage. Ende met geenen wonden salmen clagen
m et woepen, oft ten zy eene coerwonde, ende
daer sullen die Schepenen o f kennen m et hoiren eede: ende handadighe sal gelden dat der
dendeel van der zoene, ende hoiren vrede.

geweld en schuldig is [zijn] aan de daad;
en die vier [eedhelpers] die met hem de
doodslag zullen bezweren, zal hij kiezen
uit acht mannen, die de schuldige zullen
kunnen noemen, uit zijn bloedverwanten
[van de aanklager] tot in de graad van
achterneef, zo hij die heeft. Heeft hij ze
niet, dan zal men de twee eerste leden van
zijn bloedverwanten kiezen voor de graad
van achterneef, en waneer de klager geen
bloedverwanten heeft die met hem zwe
ren willen, dan zal dat ter kennis worden
gebracht van de graaf of zijn rechters, wie
de schuldige is, en de klager moet dit
viermaal bezweren voor de rechters. En
wanneer de klager de naam noemt van de
beklaagde zal de rechter vragen aan de
vier mannen die dat onder ede bezworen
hebben, of elke man schuldig is aan ge
noemde daad; en deze acht mannen zal
men kiezen die de heer [graaf] aanbiedt,
en de klager mag geen andere man aan
klagen dan die hij op de eerste dag noem
de. En wanneer de schuldige niet kiezen
wil uit die acht mannen die daarvoor zijn
aangewezen, zal de rechter kiezen op ad
vies van zijn naaste bloedverwanten, uit
degenen die de graaf voorstelt; en degene
die aanklaagt zal voor de rechter treden
en hem degene noemen over wie hij kla
gen wil, en dan zal de rechter de aange
klaagde, of zijn vrienden, zeggen dat zij
acht mannen kiezen; en als zij dat niet
doen, zal de rechter ze kiezen, in die zin
dat hij de klager binnen acht dagen zal
aangeven wie hij zou moeten meebren
gen.
3. Voorts van alle zaken zonder doodslag,
daarover zal men aanklagen met de wapenroep, of men zal dat aanbrengen met
de helft van het aantal (getuigen) dat
geldt bij doodslag. En [zaken] zonder ver
wondingen zal men aanklagen met de
wapenroep, tenzij ingeval van een keurwond, en daarvan zullen de schepenen
oordelen met hun eden. En bij handtaste
lijkheden geldt een derde deel van [het
door schepenen op te leggen bedrag voor]
de zoen en hun vrede.
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4. Voort soo wie knyf oft zwaerdt toge in arren
moede, die wairs op een pont Hollantsch, oft
die metter vuyste sloege, die wairs op een pont
Hollantsch.
5. Voort so wie vreede brake, die wairs op lyff,
ende goet.
6. Voort soo wie een huys aenstormt by dage, die
wairts op vy ff pont Hollantsch, by nagte, op
thien pont Hollantsch.

7. Voort soo wie eene koenvonde den anderen dade, die wairs op drie pont Hollantsch.
8. Ende van allen vervochten boeten soo sullen
wy hebben die tweedeel ende die poorte ende
die Schout, metten Schepenen dat derdedeel,
ende van de derdedeel halff der poorten ende
halff den Schoute metten Schepenen even gelycke te deelen, sonder van dootslage, vreedebrake, ende dier gelycke, dat sal alleene aen
ons comen.
9. Voort so waer een vechtelic is, ende die Schou
te metten Schepenen, oft met twee Schepen
vreede eyschet, oft twee Schepen, daer die
Schoute niet by en is, soo wie des weygerde,
die waers op vijff pondt Hollantsch tot eiker
tyt, dat men hem eyschede tot dryen tyden toe:
ende so sal dat gerecht den ghenen helpen, en
de starken, die des meden begeert.
10. Ende so wie ander Schepene eed spreeckt, die
waer tegens elcken Schepen op twee pondt
Hollantsch, ende ons alsoo veel, als hem allen.
11. Wat vonnisse, dutten Schepenen wart gevraecht, zyn zys niet wys, so sullen sy soecken
tot Leyden, oft daer zys beste wys mogen wer
den binnen onsen lande, ende dat sal voortgaen, maer geen vonnisse langher te dragen
dan drie vierthien nachten.

12. Wat willekeur, dat die Schoute metten Schepe
nen maect, die mogen sy houden een jaer,
alsoo verre alst hem goet dunckt, ende ten en
de van den jaere te vernieuwen.
13. Ende soe wat poortere dat die Schoute metten
Schepenen ontfaen, dat een goet knaep is, ende
onberuft39, daer en sullen wy niet wederseg-
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4. Voorts wie in woede een mes of zwaard
trekt wordt beboet met een pond Hol
lands, en ook degene die met zijn vuisten
slaat verbeurt een pond Hollands.
5. Voorts wie een vrede breekt, verbeurt lijf
[doodstraf] en goed.
6. Voorts wie een huis overdag 'stormen
derhand aantast' wordt beboet met vijf
pond Hollands, bij nacht met tien pond
Hollands.
7. Voorts wie een ander een keurwond42
toebrengt, wordt beboet met drie pond
Hollands.
8. En van alle verbeurde boetes zullen wij
tweederde deel krijgen en eenderde deel
komt, gelijkelijk verdeeld, aan de stad res
pectievelijk schout en schepenen; behalve
de boetes vanwege doodslag, vredebreuk
e.d. die alleen ons toekomen.
9. Voorts wanneer iemand vecht, en de
schout en [alle] schepenen dan wel de
schout met twee schepenen, dan wel twee
schepenen zonder dat de schout erbij is,
vrede eisen [opleggen], en die dit weigert,
die verbeurt vijf pond Hollands, steeds
opnieuw tot drie keer toe; daarna zullen
schout en schepenen diegene helpen en
bijstaan die om de vrede verzoekt.
10. En wie de verklaring van een schepen in
twijfel trekt verbeurt aan elk van de sche
penen twee pond Hollands en aan ons
nog eens zoveel als aan hen allen.
11. Wanneer schepenen, om een vonnis ge
vraagd, er niet uit komen, zullen ze 'te
hoofde gaan' bij schepenen van Leiden of
elders in ons graafschap waar zij denken
het best terecht te kunnen, en dat zal
voortgaan, maar zij zullen geen vonnis
langer aanhouden dan drie keer veertien
dagen.
12. De willekeuren die schout en schepenen
maken, mogen zij, als hen dat goed dunkt,
een jaar geldig doen zijn, en moeten aan
het einde van dat jaar worden vernieuwd.
13. En wanneer de poorters samen met
schout en schepenen iemand willen ont
vangen [toelaten] als poorter, en hem be-
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gen, ende soe w at poorter sy ontfaen, die heeft
ses weecken hem bereden, ende dan binnen comen m etier woon.

14. Ende die binnen der poorten woonachtich zyn,
soo mach elck poorter buyten zy n lenten te
doene ses weecken, ende in den oest zy n bouwe
doen ses weecken.
15. Voort w at geschiet binnen der vryhede van
Wesepe, dat sal berechten onse Schoute metten
Schepenen van binnen.
16. Voort waer die Rechter oft die Schepenen yem andt vermaent onse rechte te stercken, die
des weygerde, die is op een pond Hollantsch.
17. Voort so sullen sy ons dienen na hoire machte.
18. Voort dat men geenen poorter, noch zyn goed
bestellen mach van schade, noch van schoude
onverwilcoert benoorde der Mase in allen on
sen lande, uytgenomen onsen vryen steden, of
die clager en mocht met openen brieven betoonen.

19. Voort soo en salmen geenen poorter campen
mogen binnen onse lande, hy en w il hem selven daer in verwilcoeren.
20. Voort elcken poorter recht, ende vonnisse te
doene binnen der poorte.
21. Voort soo wien dat zy te poorter ontfaen, die
sal alle broke of doen, die hy tegens ons, ende
ons Heerlycheyt misdaen heeft, eer hy poorter
wert; ende al waer dat sake, dat w ine niet be
schuldigt en hadden eer die tyt, dat h y poorter
worde, so soudt onse Bailliu nochtans berech
ten, als onser H eerlycheyt toe behoort.

22. Voort so sullen sy ons dienen in onser heervaert gelyck als sy tot hoir toe gedaen hebben.
23. Ende waer dat sake, dat w y baden onsen goe
den luyden van onsen lande, soo sullen sy ons
doen, gelycken anders onsen goeden luyden
van onsen landen na hoiren vermogen.

schouwen als een goede man die te goe
der naam en faam bekend staat, zullen wij
dat niet weerspreken. En wanneer deze
man gedurende zes weken heeft bewezen
geschikt te zijn [voor het poorterschap]
mag hij zich vestigen in de stad.
14. En die poorters die in de stad wonen mo
gen in verband met de landbouw in de
lente en in de oogsttijd steeds [maximaal]
zes weken buiten [de stad] verblijven.
15. Voorts zal alles wat geschiedt binnen de
vrijheid van Weesp worden berecht door
onze schout en schepenen van Weesp.
16. Voorts wanneer de schout of de schepe
nen iemand vermanen ons recht [en wet]
te handhaven en hij weigert dat dan ver
beurt hij een pond Hollands.
17. Voorts zullen zij [de poorters van Weesp]
ons naar hun mogelijkheden bijstaan.
18. Voorts dat men op geen poorter noch zijn
eigendom beslag mag leggen vanwege
[een persoonlijke rechtsvordering inge
volge] schade of schulden, buiten zijn wil.
Dit geldt benoorden de Maas in het gehe
le graafschap, behalve in onze vrije steden
of wanneer de klager zijn vorderingen
kan staven met schriftelijke bewijzen.
19. Voorts zal men geen poorter tot een twee
kamp mogen uitdagen binnen ons graaf
schap, tenzij hij zelf daarin bewilligt.
20. Voorts elke poorter recht en vonnis te wij
zen binnen de stad.43
21. Voorts zal wie zij als [nieuwe] poorter
ontvangen [toelaten] alle [in-]breuken
[misdrijven of boetes] afdoen die hij tegen
ons, en onze heerlijkheid heeft misdaan
[of nog schuldig is] alvorens hij poorter
wordt. En ook voor alle zaken waarvoor
hij niet beschuldigd is, en die zijn ge
pleegd voordat hij poorter werd, zal hij
nochtans worden berecht door onze bal
juw zoals het onze heerlijkheid toekomt.
22. Voorts zullen zij ons dienen in onze heer
vaart zoals zij tot nu toe gedaan hebben.
23. En wanneer wij een bede44 richten aan on
ze goede lieden van onze graafschappen
zullen zij [de poorters van Weesp] bijdra
gen, gelijk onze andere goede lieden van
onze graafschappen, naar hun vermogen.
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24. Voort, waer dat sake, dat sy eenich verbond
maecten binnen onsen lande, oft daer buten,
het ware met steden, of met Ridderen, met
Knapen, met gemeenten, oft met wien dat wa
re, soo soude alle vryheden quyte wesen, dien
wy hem gegeven hebben mit desen brieve.
25. Ende alle dese voorsz. poincten ende vryheden
hebben wy onsen goeden luyden van Wesepe
gegeven, behoudende ons Heerlichede, ende
onse Graeffelicke gewelt, sonder arglist. Ende
viel hier yet stoots of duyster in, dat houden
w y tot onsen verclaren.

24. Voorts wanneer zij [de poorters van
Weesp] enigerlei verbond sluiten met ste
den, ridders, knapen, gemeenten of met
wie dan ook, binnen of buiten het graaf
schap, verliezen zij al hun vrijheden
[privileges] die wij hen met deze oorkon
de hebben gegeven.
25. En al de voornoemde punten en vrijheden
hebben wij onze goede lieden van Weesp
gegeven onder voorbehoud van onze
heerlijke rechten en grafelijke macht. En
alles wat niet duidelijk is, zal door ons na
der worden verklaard.

Ende omdat wy willen, dat alle dese voorsz. poinc
ten vaste, ende gestade gehouden worden onsen
goeden luyden van Wesepe voorsz. van ons, ende
van onsen naecomelingen tot eeuwelicken dagen,
soo hebben w y desen brief open bezegelt met onsen
zegele.
Gegeven tot Dordrecht, op den twintichsten dach
van Meye, int jaer ons Heeren duysent drie hondert vy ff ende vyfftich.
Iussu Domini Comitlis],
[Ad] Relatlionem], Dominolrum], ]oh. de Drong.
Arkel. J.H. Poppon. Pbrs. Hamerong. &c. Dominus de Yselsteyne.*0

En omdat wij willen dat alle voornoemde
punten voor onze goede lieden van Weesp
onverbrekelijk en voor altijd zullen blijven
gelden vanwege ons, en onze nakomelingen
[als graven van Holland], hebben wij deze
oorkonde gezegeld met ons zegel.
Gegeven te Dordrecht op 20 mei 1355.

Onderverdeling van de artikelen

een verbond sluiten met wie dan ook) en 25
(voorbehoud van de grafelijke macht o.a. van
nadere uitleg van onduidelijke punten). De
artikelen 17 en 24 houden in dat de poorters
van Weesp de graaf onvoorwaardelijk dienen
bij te staan en in het grafelijke kamp dienen te
blijven.
Hier is duidelijk sprake van wederkerige
belangen: de graaf wenst een strategisch gele
gen, sterk en betrouwbaar bolwerk aan zijn
oostgrens en de inwoners van Weesp zijn uit
op het verkrijgen van stedelijke voorrechten
en de bijbehorende economische en sociale
status. Er zijn geen bewijzen voorhanden dat
zij voor de stadsrechtverlening hebben be
taald, zoals vrijwel alle andere steden wel
hebben gedaan. Zo betaalde Hoorn maar
liefst 1550 schilden voor het stadsrecht zoals
blijkt uit een grafelijke kwitantie van 7 juli
1356.45 Dat verklaart mede dat de graaf het

De 25 artikelen zijn onder te verdelen in: de
afbakening van het gebied van de stadsvrij
heid (art. 1), de verplichtingen jegens de
landsheer, straf(proces)recht, de hoofdvaart
(art. 11) en diverse stedelijke voorrechten.
Opvallend zijn de verplichtingen jegens de
landsheer, die uitgebreider zijn dan in verge
lijkbare stadsrechten die voor en tijdens deze
periode door de Hollandse graven zijn ver
leend. Dat zal ongetwijfeld te maken hebben
gehad met de onzekere situatie in dit voort
durend betwiste gebied op de uiterste grens
van het graafschap. Het betreft de artikelen 8
(van alle boetes gaat 2/3 naar de graaf; van
de boetes vanwege doodslag, vredebreuk e.d.
gaat alles naar de graaf), 17 (de poorters van
Weesp zullen de graaf naar hun mogelijkhe
den bijstaan), 22 (heervaart), 23 (de bede =
belasting), 24 (verlies van privileges als zij
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grootste deel van de inkomsten uit de door
schepenen van Weesp opgelegde boetes toe
komt.
De artikelen 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 16 en
19 betreffen straf(proces)recht (met name ver
bodsbepalingen). De stedelijke voorrechten
betreffen het keurrecht (art. 12), het recht om
eigen stedelijke rechtsregels op te stellen door
schout en schepenen, de toelating van vreem
delingen als poorter (art. 13), de toestemming
om als poorter in zaai- en oogsttijd steeds zes
weken buiten de stad te mogen verblijven
(art. 14), de hoge en lage jurisdictie in de stad
(art. 15), het verbod beslag te leggen op een

poorter of zijn eigendom vanwege schade of
schulden buiten zijn wil (art. 18), en het ius de
non evocando (art. 20 - zie noot 43). Uiteraard
gaat het hierbij niet om bepalingen die exclu
sief voor de inwoners van de stad Weesp wa
ren opgesteld; in andere steden in het graaf
schap waren soortgelijke regels van kracht.

De Amstellandse stadsrechtfamilie
Hieronder staat een zogenaamde concordan
tietabel waarin de artikelen van de stadsrech
ten van Amsterdam, Naarden en Weesp

Concordantietabel Amstellandse stadsrechtfamilie
A m sterdam 1 3 0 0

' B e g e e r t e ' 47 A m s t e r d a m 1 3 4 2
3

N aarden 1 3 5 3 /5 5

W eesp 1355

1

1

1

2

2, 3
7

1

4

3

2

5

4

2

5
3

6

6

8

4

7

7

14

5

5

8

8

13

6

6

9

9

1 0 , 1 1 , 12

4

7

10

10

9

7

8

11

11

16

8

9

12

12

15

9

10

13

13

18

10

11

14

14

20

11

12

15

15

23

12

13

16

16

21

13

14

1

17

15

17

18

16

18

19

17

19

20

18

20

21

19

22

22

20

23

23

21

24

24

21

13
14

6

15
16
17

25

4

26

18
19 , 25

27
21 a rtik e le n

2 4 artik elen

2 7 artik elen

19

2 2 , 23

2 4 artik elen

2 5 artik elen

Deze tabel laat de overeenkomst zien tussen het stadsrecht van Amsterdam en dat van Naarden en
Weesp. De cijfers verwijzen naar de respectievelijke artikelen.
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Gezicht op de stadsommuring aan de Vechtzijde van Weesp ca. 1645, schilderij toegeschreven aan Isaac van Ruisdael
(Max Michaelis Collection, The Old Town House, Kaapstad, Zuid-Afrika).

staan opgenomen voor zover zij onderling
overeenkomen. Uitgangspunt van deze ver
gelijking is het stadsrecht van Amsterdam dat
in 1342 door graaf Willem IV is verleend.
Hierdoor wordt een duidelijke onderlinge
verwantschap waarneembaar waardoor kan
worden gesproken van de 'Amstellandse
stadsrechtfamilie'. Gelet op de 'opbouw' en
doorgroei van het stadsrecht van Amsterdam
van 1300 naar dat van 1342 en de overeen
komstige artikelen van de latere stadsrechten
van Naarden en Weesp, lijkt Amsterdam hier
als de moederstad te moeten worden be
schouwd. Amsterdam ging, als Stichtse stad,
volgens de oorkonde van 1300/1301 in
Utrecht te hoofde terwijl dat, als inmiddels
Hollandse stad, ingevolge de oorkonde van
1342 Haarlem was. Overigens is bekend dat
Amsterdam in de praktijk ook in Leiden te
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hoofde ging. De artikelen als zodanig zijn af
wijkend van die van de meeste andere Hol
landse stadsrechten. Dit onderwerp verdient
overigens nog nadere studie.46
Vermoedelijk behoort ook Muiden tot de
ze stadsrechtfamilie. Telting en Unger geven
dit ook aan op hun kaart van de stadsrechtfiliaties in de Geschiedkundige Atlas van Ne
derland.48 Het grote probleem hierbij is echter
dat er geen originele stadsrechtoorkonde van
Muiden is overgeleverd zodat een feitelijke
vergelijking niet mogelijk is. Het is zelfs niet
bekend wanneer Muiden stadsrecht heeft
verkregen. De vroegste vermelding naar Mui
den als stad dateert van circa 31 oktober
1285.49 Er is wel een latere stadsrechtverlening bekend die staat afgeschreven in het Pri
vilegeboek Muiden, register van afschriften en pri
vileges 1320-1501.50 Het betreft hier het intrek-
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ken op 17 mei 1374 door hertog Albrecht van
alle eerder verleende privileges en handves
ten onder gelijktijdige verlening van een
nieuw stadsrechtprivilege. Daarbij wordt o.a.
het gebied van de stadsvrijheid verkleind en
het aantal schepenen van zeven terugge
bracht naar vijf. Muiden heeft hoofdvaart op
Leiden. Het stadsrecht van 1374 telt tien arti
kelen die goeddeels overeenkomen met de
artikelen in de andere drie genoemde stads
rechten. Toch vormt deze stadsrechtoorkonde
voorshands onvoldoende basis voor het trek
ken van definitieve conclusies.

Tot slot

Weesp is tussen het eind van de dertiende en
het midden van de veertiende eeuw getrans
formeerd van een Stichtse of eigenlijk Amstellandse stad naar een Hollandse.
De inhoud van het stadsrecht van zowel
Amsterdam, Naarden als Weesp is afwijkend
van dat van de overige dertiende en veertien
de eeuwse Hollandse stadsrechten. Gelet op
de strategische positie van Weesp in de
Vechtdelta ten opzichte van het Sticht heeft
graaf Willem V hier een bewuste stedenpolitiek gevoerd, meer dan elders eerder op zijn
initiatief dan op verzoek van de inwoners.
Toch hebben zij ongetwijfeld eveneens belang
gehad hierbij en waarschijnlijk ook wel een
zekere stem in het kapittel.
Weesp lag op een economisch interessan
te handelsroute - in de zeventiende eeuw leg
den de steden Amsterdam en Weesp de
Weesper trekvaart aan, die een belangrijk on
derdeel uitmaakte van de zgn. Keulse vaart:
de vaste verbinding Amsterdam-Keulen. On
danks een economische opleving in de zeven
tiende en achttiende eeuw en de bijbehorende
stedelijke allure - zie het Weesper stadhuis bleef de stad zelf door de eeuwen heen een
relatief bescheiden plaats zonder een werke
lijk grote groei.
Vestingstad
Het verhaal van Weesp is dat van een ves
tingstad. De militair-strategische ligging be

paalde haar lot vanaf de veertiende tot in de
twintigste eeuw. Zij had eeuwenlang te lijden
onder het nodige oorlogsgeweld maar werd
vooral beperkt in haar groei door haar ves
tingmuren en bijbehorende beperkingen. In
1613 verleenden de Staten van Holland welis
waar toestemming tot uitbreiding van de stad
maar daarna hebben tal van beperkende
bouwmaatregelen tot 1947 geduurd! Een
voorname rol van Weesp was in tijden van
oorlog met name die van voorstad van Am
sterdam. Zo betaalt Amsterdam mee aan de
modernisering van de vesting Weesp in 1674
en wordt Weesp in de negentiende eeuw on
derdeel van de Stelling van Amsterdam.
Weesp heeft tijdens de Republiek nimmer
tot de stemhebbende steden in de Staten van
Holland behoord. Bij Souverein Besluit van
26 augustus 1814 wordt bij de vaststelling
van het Reglement omtrent de samenstelling van
de Staten der provincies, resp. het Landschap
Drenthe bepaald welke steden er zullen zijn,
met eigen vertegenwoordigers in de Staten
der provinciën. Weesp krijgt daarbij één ver
tegenwoordiger in Provinciale Staten van
Holland. De stadsrechtverlening van 1355
was hoe dan ook een belangrijk 'scharnier
punt' in de geschiedenis van Weesp en vorm
de de basis voor de positie die Weesp zich in
de loop der eeuwen wist te verwerven.

Joost C.M. Cox (Eindhoven 1955) studeerde be
stuurswetenschappen en rechten aan de Universiteit van Leiden. Sinds 1996 is hij gemeentesecreta
ris van Alkmaar. Hij publiceerde ondermeer het
Repertorium van de stadsrechten in Neder
land 'Quod vulgariter statreghte nun
cupatin', Den Haag 2005.
Hij werkt in verband met zijn proefschrift aan
een vergelijkend onderzoek naar de stadsrechtverleningen in de landsheerlijke periode (Universiteit
van Amsterdam).
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Bijvoorbeeld de stad Utrecht al sinds 1122.
Het betreft steeds 'regalia', vanouds koninklijke
voorrechten.
3 G. van Herwijnen, 'Stad en land in het graaf
schap Holland en Zeeland in de dertiende
eeuw', in: De Hollandse stad in de dertiende eeuw,
Zutphen 1988, p. 21 en noot 21. De 'quis de
terra' staat vermeld in het Middelburgse stads
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7 Zie A. Telting, De verleening der Stadsrechten in
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Aanteekeningen sectievergadering van het Pro
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'Hollandse-Zeeuwse eilanden'.
10 Een aantal Zeeuws-Vlaamse steden gaat vol
gens de 'Liste des villes subaltemes ressortissant a la ville de Bruges' uit 1303 ( zie L. Gilliodts - van Severen, Coutumes des pays et comté de
Flandre, Quartier de Bruges, I, Coutume de la vil
le de Bruges, p. 281) te hoofde op Brugge : 'Dit
ziin de smale steden hoofdende an de stede
van Brucghe: Ardembuerch,.., Sluus,.., Mude
[St. Anna ter Muiden], Oostbuerch, Hughevliete, Ysendicke,..'.
11 Zie B.H.D. Hermesdorf, Te hoofde gaan, VMOVR 11- 1 (1954), p. 17-50. Ook in: B.H.D. Her
mesdorf, Recht en taal te hoofde, Opstellen over de
ontmoeting tussen Middelnederlandse letteren en
oudvaderlands recht, Zwolle 1955, p. 307-347. Zie
ook P.L. Nève, Het Rijkskamergerecht en de Ne
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deleeuwse Weesp', in: TVE 12 (1982) p. 55-80.
Van Mieris, ChHZ, III, p. 749.
Van Mieris, ChHZ, IV, p. 663.
Margareta van Avesnes droeg, als erfopvolgster van haar overleden broer Willem IV van
Beieren, op 9 sept. 1346 het beleid over de
graafschappen Henegouwen, Holland en Zee
land over aan haar tweede zoon Willem V van
Beieren, met de titel 'verbeider'. Deze titel
voerde hij tot de geslaagde staatsgreep in
februari 1351, waarna hij in Holland, WestFriesland en Zeeland als graaf werd ingehul
digd. De titel verbeider van het graafschap Hene
gouwen is Willem V weer gaan voeren na het
vredesverdrag met Margareta in december
1354 tot het overlijden van Margareta op 23 ju
ni 1356.
'In vere ende in velde, in helpe in vulste', in de
betekenis 'als een medeplichtige aanwezig
(hulp of medewerking verleend) bij een vecht
partij of een aanslag' (Mnl. Wnb).
Van ‘Woepen roft' oftewel de wapenroep. Oor
spronkelijk een noodkreet om hulp van om
standers en omwonenden teneinde een op
heterdaad betrapte misdadiger te grijpen. Dit
ontwikkelde zich tot een officiële procedure de wapenroep - met vaste vormvereisten waar
bij een aanklacht werd ingediend door verwan
ten van het slachtoffer.
In de zin van 'onberucht' of wel onbesproken.
Het betreft de leden van de grafelijke raad Jan
van Drongelen, Jan IV van Arkel, Hendrik Poppenzn., en de grafelijke klerk Hendrik van
Amerongen. Als zegelaar 'ex coffero' trad op
Arnoud van IJsselstein.
De omvang van het gebied van de stad waar
binnen de stedelijke [voor-]rechten zullen gel
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Een wond van bij de stedelijke keuren bepaal
de grootte waarop een bijzondere straf is ge
steld: 'Een wonde, lang anderhalff lit, twelc
men noemt een keur-wonde'; zie Keurboek Lei
den 1538.
Het zg. ius de non evocando, het recht alleen in
de eigen stad en door eigen schepenen te wor
den berecht.
In de middeleeuwen een vorm van rechtstreek
se of onrechtstreekse belasting, gevraagd door
de territoriale vorst aan de onder zijn jurisdic
tie vallende onderdanen, met een vrijwillig en
onregelmatig karakter. De vorst [hier de graaf
van Holland] was verplicht voor elke belasting
heffing een verzoek (= bede) te richten tot een
college dat als representatief voor de bevolking
van zijn gebied gold en dat de betalende stan

den vertegenwoordigde. Vanaf de dertiende tot
veertiende eeuw werd de bede steeds meer tot
een vaste, veelal jaarlijkse bijdrage.
45 Origineel in Westfries Archief, OAH, inv.nr. 58
Charters, bergnr. 2766, regest nr. 17.
46 Auteur dezes hoopt daaraan in zijn proefschrift
inzake stadsrechte erleningen in de landsheer
lijke periode nader aandacht te besteden.
47 De 'Begeerte' is een verzoekschrift van de Am
sterdamse burgers aan de Hollandse graaf om
uitbreiding van het stadsrecht (1317-1342), zie
P.H.J. van der Laan, Oorkonden van Amsterdam,
Amsterdam 1993, nr. 48.
48 A. Telting en W.S. Unger, 'De stadsrechten', in:
A.A. Beekman, Geschiedkundige atlas van Neder
land, dl. 7: De Bourgondische tijd. 's-Gravenhage
1923, p. 95-140; kaart: De Stederechten.
49 J.C.M. Cox, Repertorium van de stadsrechten 'Quod vulgariter statreghte nuncupatur', Den
Haag 2005 [Werken nr. 33 STICHTING TOT
UITGAAF DER BRONNEN VAN HET OUDVADERLANDSE RECHT], p. 171.
50 Stads- en streekarchief Naarden, oud-archief
Muiden, inv. nr. 1.
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De viering van Weesp 650 jaar stad
en wat deze aan historische interesse opleverde
Cor Draijer

In de loop van 2005 werd in Weesp het 650 ja
rig bestaan als stad op grootse wijze gevierd.
De organisatie kan terugzien op een zeer ge
slaagd feest, waarin meer dan 200 activiteiten
plaats vonden verspreid over het gehele jaar.
Er was een uitstekende samenwerking van
het organiserend bestuur met het gemeente
bestuur, bedrijven, het verenigingsleven en
de burgerij. Het programma was er een voor
'elck wat wils', waarin cultuur en sport in alle
variaties in ruime mate voor oud en jong te
beleven viel. Het is een echt volksfeest ge
worden. Zelf maakte ik, als adviseur, deel uit

van het bestuur en was hoofdzakelijk belast
met de historische kant van het feest. Daar
wil ik het dan ook verder over hebben.

W at g eb e u rd e er op h isto risch terrein ?

Aan de stad werd om te beginnen een musi
cal aangeboden waarin de Weesper geschie
denis in een vermakelijke les van zeven scè
nes aan de bezoeker werd voorgeschoteld,
beginnend in 1355 met Willem van Beieren en
de schenking van het stadsrecht, via roofrid-
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Het bestuur van Weesp 650 jaar. Tweede van links de auteur (foto Enter Weesp).
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De burgemeester van Weesp ontvangt het stadsrecht uit handen van Graaf Willem V (foto Enter Weesp).

der Karel van Gelre die in 1570 Weesp 'in de
hel' stortte, Napoleon en de Weespers die
voor hem in Rusland vochten en het 'Van
Houten Lied' en eindigend met 'Het Weesper
Juppenlied' over de tijd van nu. Er werkten
175 mensen aan deze productie mee die in
een fabriekshal werd opgevoerd en die door
4000 Weespers werd bezocht.
Er verscheen een boek getiteld Weesp, 650
jaar stad, geschreven door stadsarchivaris Ida
Kemperman en Aukje Zondergeld-Hamer.
Deze prachtige uitgave is voorzien van nooit
eerder gepubliceerde foto's en illustraties en
betekent een mooie aanvulling op reeds eer
der verschenen werken over Weesp. Onlangs
kwam nog het boekje Feest in beeld uit, een fo
tografisch verslag van het feestjaar. Ook kre
gen de bewoners geheel gratis een prachtige
kalender met veel historische prenten aange
boden. Daarnaast waren er lezingen over on
derwerpen als De stadsrechten van Weesp (zie
elders in dit nummer van TVE) en Religie in

Weesp, werd er een wandeling georganiseerd
in de vorm van een kerkenpad en was er een
openlucht-diapresentatie te zien over 'Weesp,
vroeger en nu'.
Historisch Weekend
Een belangrijk onderdeel van de viering was
het Historisch Weekend waarin een historische
optocht centraal stond. De optocht moest het
verleden, het heden en de toekomst van
Weesp uitbeelden. Zo'n 45 verenigingen en
scholen werden bezocht om hen enthousiast
te maken voor deelname en dat is ook gelukt.
Aan de optocht werd door ongeveer 1300
personen deelgenomen terwijl er 40 onder
werpen door verenigingen en lagere scholen
werden uitgebeeld. Prachtig was de intocht
van Graaf Willem V met zijn gevolg op 15
paarden. Daarnaast werd het 'Rijke Roomse
Leven' van vroeger uitgebeeld en was er een
heksenwaag met veel heksen. Heel geslaagd
vond ik ook 'De school van vroeger' en de
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verbeelding van Weesper jenever. De show
werd gestolen door de Turkse Weespers. Zij
deden mee met 220 mensen en hadden groot
succes. Voor mensen die nergens bij hoorden
hadden wij een groep onder de verzamel
naam Boeren, Burgers en Buitenlui.
De samenwerking met het lager onder
wijs was buitengewoon. De basisscholen or
ganiseerden speciale Weesperdagen met
stadswandelingen en hielden interviews met
ons over de geschiedenis van Weesp. Ook
maakten zij vele foto's waarvoor gratis 700
camera's werden uitgereikt. Ten slotte orga
niseerden de meeste scholen een tentoonstel
ling waarvan de resultaten zeer goed waren.
We hadden het meest te maken met de groe
pen 7 en 8, waarbij het ons opviel hoe groot
de belangstelling voor de geschiedenis was,
mede dankzij de inzet van het onderwijzend
personeel en ouders.
Tijdens het Historische Weekend werd er
ook een rechtszitting, en een historische
maaltijd georganiseerd waaraan alleen men
sen konden deelnemen die verkleed waren.
Ook op de monumentendag stond uiteraard
de geschiedenis centraal.
Kern van de viering was de geschiedenis
van Weesp. Maar ook de overige activiteiten
hadden over belangstelling niet te klagen, te
meer omdat het over het algemeen goed weer
was.
Wat betekende de viering?
Belangrijk is natuurlijk ook de vraag wat zo'n
viering nu betekent voor het historisch besef
van de Weesper bevolking. Het weekblad
Weesper Nieuws hield een enquête onder de
lezers die interessante gegevens heeft opgele
verd.
Zo vroeg het blad of de mensen door het
feestjaar en alle activiteiten trotser op Weesp
waren geworden. Van de deelnemers aan de
enquête antwoordde 46% met ja, 41% met
nee, terwijl 13% geen mening had. De volgen
de vraag was, of men meer betrokken was ge
raakt bij het sociale leven, bijvoorbeeld door
lid te worden van een club. Daar waren de
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antwoorden niet zo positief: 81% zei nee. 13%
ja en 6% wist het niet. De derde vraag luidde,
wat men over het algemeen van het feestjaar
Weesp 650 had gevonden. Meer dan zestig
procent was heel tevreden, terwijl ruim twin
tig procent het best aardig vond. De totale
score was:
• Geweldig
9.29 %
. Erg leuk
23.94 %
. Leuk
32.65 %
. Wel aardig
21.02 %
. Matig
9.19 %
. Slecht
0.54 %
• Geen mening 3.37 %
Er werd ook gevraagd om een cijfer per acti
viteit. De stadsmusical werd met een 8,5 be
loond, het Historisch Weekend met een 8,1 en
de uitvoering van de Johannes Passion met
een 8. Het totaal aan feestelijkheden kreeg
een 7,1.
Conclusies

Door mijn bezoeken aan heel veel adressen,
heb ik ook zelf wel een duidelijke indruk ge
kregen. Men vond het een mooi feest on
danks dat men weinig of niets van de historie
afwist. Maar het resultaat was over het alge
meen niet dat men zich verder in de geschie
denis van Weesp zou willen verdiepen.
Heel positief vond ik mijn bezoeken aan
de basisscholen. Het was een belevenis te
constateren hoe hard hier gewerkt werd om
de leerlingen de kennis van de geschiedenis
van Weesp bij te brengen en hoe groot de be
langstelling bij de leerlingen was. Hier ligt
ook een mooie kans voor de Historische
Kring Weesp en voor TVE om de groepen 7
en 8 van de basisscholen verdere historische
informatie te geven. Wellicht dat de toekom
stige generaties zich toch wat meer voor de
geschiedenis van de eigen stad en streek gaan
interesseren.

Cor D raijer was ondermeer voorzitter van
Historische Kring Weesp en oprichter van
Stichting Weesp Kijk Uit! Voor TV E was hij
trokken bij het Boerderijenproject; hij is ook
van het Algemeen Bestuur.
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Katholiek en protestant tussen Vecht
en Eem ca. 1550-1750
Cerrit /. Schutte
De regio tussen Vecht en Eem kent lokaal
grote kerkelijke verschillen, ook nog na de
ontkerkelijking van de afgelopen halve eeuw.
Er zijn traditioneel overwegend katholieke
gemeenschappen, terwijl elders de protestan
ten domineren; er zijn ook plaatsen waar de
ene of de andere confessie een aanzienlijke
minderheid vormt. In de negentiende en
twintigste eeuw was het soms verbreed en
pluriformer geworden, maar het traditionele
patroon bleef herkenbaar.

O u d p atroon

Het is dan ook een oud patroon. Voorafge
gaan door de opkomst van reformatorisch ge
dachtengoed vanaf ca. 1520, is het ontstaan in
de eerste eeuw van de jonge Republiek der
Verenigde Nederlanden van na de Opstand
van 1572/1579. In die tijd streefden overheid
en kerk naar de protestantisering van de kerk
en van het kerkvolk. Een streven dat overi
gens pas na vele decennia een duidelijk
confessioneel patroon in de samenleving op
leverde, want het begon lokaal op verschil
lende momenten vanwege de wisselende
kansen van de Tachtigjarige Oorlog, was niet
eensgezind en er bestond allerlei weerstand.
Dit proces van protestantisering ging sa
men met de calvinisering van de kerk zelf
(denk aan de Synode van Dordrecht 1618-19,
die het confessionele karakter van de Gere
formeerde kerk vastlegde) en met de discipli
nering van de samenleving, dat bijvoorbeeld
een nieuwe armenzorg en de bestrijding van
deviant gedrag inhield.
Aan dat omvangrijke proces van herorde
ning van de christelijke samenleving namen
diverse participanten deel: de overheden op
allerlei vlak; de diverse geprotestantiseerde

kerkelijke instanties, in de regio tussen Vecht
en Eem bijvoorbeeld oefenden afgezien van
de plaatselijke kerkenraden twee provinciale
synodes en drie classes gezag uit; de katholie
ke kerk, weldra een contra-reformatorische
kracht, en - last, but not least - het (volks)
geloof van de mensen. Het historische onder
zoek voor diverse delen van het land van de
afgelopen decennia levert dan ook een veel
heid aan gegevens, beelden en inzichten op.
De uitkomst van dat proces was, dat in de
Republiek der Verenigde Nederlanden de
Gereformeerde kerk de gepriviligieerde pu
blieke kerk werd, met daarnaast een aantal
getolereerde gezindten (Lutheranen, Remon
stranten, Dopersen, Rooms-Katholieken).1 In
dat kader mochten alleen de godsdienstoefe
ningen van de Gereformeerde kerk publiek
plaatsvinden, aangekondigd met klokgelui in
kerkgebouwen die de overheid beschikbaar
stelde en onderhield; terwijl haar voorgan
gers werden betaald uit publieke fondsen.
Ook de geestelijke verzorging van leger en
vloot werd door de Gereformeerde kerk ver
zorgd, die ook toezicht hield op het gerefor
meerd karakter van het openbare (basis- en
universitair) onderwijs. Kerkdiensten van de
andere getolereerde gezindten werden - ze
ker na omstreeks 1630 - gedoogd; in het ge
val van rooms-katholieke diensten in schuilof schuurkerken vergde dat betaling van een
jaarlijkse vergoeding.
Die Gereformeerde kerk was dan wel de reli
gie van de staat, maar niet de religie van de
gehele bevolking, integendeel. Velen
bleven de oude kerkelijke tradities trouw.
Veel anderen moet men protestantiserende
katholieken of katholiserende protestanten
noemen. Lange tijd waren er veel zulke 'onbeslisten' of Vrienden der waarheid'
- mensen zonder bewust kerklidmaatschap
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minder dan vier Wederdopers uit Bunscho
ten onthoofd.8 Ook stond de pastoor van Kortenhoef in 1573-1574 voor de Inquisitie maar hij werd niet alleen aangeklaagd om
protestantse uitingen maar ook om toverij
('ont-toveren').4 We weten te weinig over het
proces van protestantisering na 1572 (of na
1578, toen Amsterdam bij de Alteratie de ka
tholieke zijde verliet en de classis Amsterdam
vervolgens ook de Gooise kerken kon gaan
protestantiseren). Waren er meer pastoors als
J.J. Moy van Bunschoten die op een gegeven
moment gereformeerd ging prediken, of als
Dirck Rijcxsz die 1567 pastoor van beide
Eemnessen werd en dat veertig jaren bleef,
wel trouwde maar toch veel katholieke op
vattingen trouw bleef, of als ds. Martens die
1590 predikant van Kortenhoef werd maar
drie jaar later om roomse sympathieën werd
ontslagen? 10
Wie stuwden en stuurden die lokale pro
testantisering? Waren het plaatselijke voor
standers die het initiatief namen? Wat was de
rol van de baljuw op het hoge huis te Mui-

De overgang van katholiek naar protestant in
de regio tussen Vecht en Eem en de omgang
tussen de diverse kerkelijke groepen daar zijn
opmerkelijk weinig bestudeerd. Lokale ge
schiedenissen en gedenkboeken (zoals bij
voorbeeld het Hilversumse Gedenkboek uit
1924) geven alleen de feitelijke hoofdlijnen.
Zo kennen we de jaartallen van de inrichting
van de kerkgebouwen voor protestantse
kerkdiensten en de komst van de eerste pro
testantse predikant (in enkele gevallen: wan
neer de pastoor gereformeerd predikant
werd).5 De jaartallen voor de benoeming van
die eerste predikanten lopen in deze regio ver
uit elkaar (Naarden 1574, Hilversum 1590,
Baarn 1592, Huizen 1595, Oud-Loosdrecht
1585 en Nieuw-Loosdrecht 1603, 's-Graveland
1660 en Muiderberg 1687).
We weten heel weinig van protestantiserende tendenties in deze regio voor 1572. Ze
waren er wel: in Weesp en Muiden werden in
1563/64 Wederdopers gesignaleerd,6 één
Bunschoter werd voor de Bloedraad ge
daagd7 en in 1569 werden te Utrecht niet

Dienstbaar aan de gemeenschap - stovenzetster in de
Hervormde kerk van Huizen (coll. G.J. Schutte).

dus. De grenzen voor veel mensen bleven
vaag. Begin negentiende eeuw was het pa
troon echter duidelijk. Tweederde was toen
in Nederland protestant: 55 procent gerefor
meerd (hervormd), 10 procent protestantse
dissenters (doopsgezind, remonstrant, lu
thers) en 35 procent rooms-katholiek. Regio
naal waren die getalsverhoudingen overigens
zeer verschillend, resultaat van een langdurig
sociaal-politiek-religieus historisch ontwikke
lingsproces.2
Nederland was in de zeventiende en acht
tiende eeuw dus een (religieus) hiërarchisch
ingerichte samenleving (alleen gereformeer
den mochten in principe overheidsambten
bekleden) met een aantal min of meer gese
gregeerde, 'verzuilde' volksdelen.3 Hoe zich
dat precies had ontwikkeld is slechts voor
een deel bekend en nog minder hoe die diver
se confessionele groepen plaatselijk in concre
te met elkaar omgingen.4
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De kerk in het midden - een dorpsgezicht rond het kerkgebouw. J. Lierner, Het dorp Eemnes buitendijks (coll. G.J.
Schutte).

den? Het Gooi en omgeving waren in die tijd
burgerlijk en kerkelijk zeer versnipperd. Ver
hinderde dat een succesvolle protestantise
ring? Bestuurlijk had men na 1579 te maken
met de generale en gewestelijke Staten, met
baljuwschappen, lokale regenten en eigena
ren van heerlijke rechten. De kerkelijke inde
ling was, zoals aangegeven, al eveneens inge
wikkeld, bij de katholieken zowel als de gere
formeerden. En al even interessant is de
vraag, of het kerkvolk zich liet sturen. Hoe
veel van de Hilversummers zouden bijvoor
beeld de dorpskerk bezocht hebben, nadat
daar in 1590 de gereformeerde liturgie en leer
ingevoerd was? De Gereformeerde kerk
doopte in principe alle kleine kinderen, ook
die van katholieke ouders, maar de al ge
noemde pastoor/dominee Rijcxsz van Eem
nes zou nog in I60l Gooise kinderen naar ka

tholieke liturgie gedoopt hebben.11 Hoeveel
parochianen beschouwden zich protestant of
juist als katholiek en waarom? En - minstens
zo interessant - wanneer? Waardoor waren
eind achttiende eeuw Huizen en Bunscho
ten/Spakenburg vrijwel geheel protestant ge
worden, Naarden overwegend maar Hilver
sum slechts voor éénderde, terwijl Blaricum,
Laren en Bussum feitelijk geheel katholiek
waren? Waarom voegden de Hilversumse
Lutheranen zich tot de Gereformeerde kerk
en vormden hun geestverwanten in Weesp
een eigen gemeente? Waarom werden er in
het Gooi nauwelijks protestantse dissenters
gevonden?
Over de continuïteit van de katholieke
zielszorg en kerkdiensten weten we haast
nog minder.12 Er bleven ook na de Alteratie
van 1578 nog enkele pastoors actief in het
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Gooi, later waren er vanuit de omgeving ac
tief, terwijl al voor 1648 enkele staties
(parochies) (her)ingericht waren. Onmisken
baar waren er her en der 'klopjes' (vrome, ce
libatair levende vrouwen) actief. Maar een lo
kale preciese kennis ervan ontbreekt en een
samenhangend beeld blijft uit.
Wat betekende die kerkelijke overgang en
verdeeldheid voor de plaatselijke gemeen
schappen - voor de families, de bestuurlijke
instanties, de armenzorg, het onderwijs, be
roepsgroepen (gilden)? Geraakten families
verdeeld door uiteenlopende keuzes? Verlo
ren katholieken hun posities in het openbaar
bestuur, en hoe en wanneer? Het openbare
onderwijs werd op gereformeerde voet inge
richt. Stuurden katholieken hun kinderen
desondanks naar de dorpsschool of naar ka
tholieke bijscholen en werden die gedoogd?13
Hoe ontwikkelde zich de relatie tussen de
overheidsarmenzorg en die van de kerkelijke
zorg voor de eigen armen door de gerefor
meerde en katholieke kerken?14

En wie behoorden lokaal tot de confessionele
meerder- en minderheden? Bestonden er sociaal-economische verschillen tussen de groe
pen kerkgangers? Ontstonden er specifieke
confessionele wijken en buurten, kocht en
werkte men bij geloofsgenoten, zocht men
connubium (huwelijkspartners) en convivium
(vrienden) in eigen kerkgenootschap of ook
erbuiten? Of zijn dat allemaal verschijnselen,
specifiek eigen aan de verzuiling van de vroe
ge twintigste eeuw?
Met die laatste vraag stelt zich een inge
wikkelde kwestie. De vragen over de zin van
het leven, de verhouding tussen hiernumaals
en hiernamaals, over geloven of ook niet, vol
gens deze rite of andere confessie: ze werden
aan de mensen tussen Vecht en Eem in 1580
in wezen evengoed gesteld als in 1780. Maar
tegelijkertijd zal het ieder duidelijk zijn, dat
de keus tussen gereformeerd of katholiek in
1580 onvergelijkbaar was met die in 1780, in
achtergrond en effect. Het uiteenlopen van de
omgeving maakt elke vergelijking langza-
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De vroegere katholieke schuilkerk en pastorie van pastoor Tijmen de Saaijer, Eemnesserweg 2 te Blaricum (situatie ca.
2000, coll. Historische Kring Blaricum).
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merhand onmogelijk. Vandaar dat een bestu
dering van de onderwerp van de verhouding
tussen de betrokken confessies zich het best
kan beperken tot de tijd van het Ancien Régi
me.

bestuderen moeten ook bijvoorbeeld belastingskohieren, bevolkingsgegevens, bewoningsgeschiedenis en genealogisch materiaal
bestuderen.
TV E-ond erzoeks p rojec t

Breed onderzo ek

Een onderzoek van een onderwerp als de
overgang van katholiek naar protestant en de
onderlinge omgang tussen de aanhangers
van de diverse confessies in de zestiende, ze
ventiende en achttiende eeuw overschrijdt de
grenzen van de traditionele kerkgeschiedenis
tot dusverre. Het vergt een brede socioculturele kennismaking met de vroeg
moderne samenleving. Omdat religie toen
alle denken, geloven en leven omvatte. De
kerkelijke verdeeldheid raakte de bestuurlijke
bemensing, inrichting en praktijk, en had di
recte en indirecte gevolgen op sociale en eco
nomische situaties, verhoudingen en ontwik
kelingen. Ook had ze uitwerking op diverse
uitingen van cultuur. Een onderwerp dus dat
kennis vraagt van de politieke, sociale en cul
turele ontwikkelingen en verhoudingen. En
dat met name op het niveau van de individu,
het gezin, de familie en de plaatselijke en re
gionale samenleving.
Bestudering van dit onderwerp vergt dus
onderzoek van veel en velerlei bronnenmate
riaal. Bronnen, op divers niveaus ontstaan:
nationaal, regionaal en lokaal - van kerkelij
ke en overheidsinstanties op de eerste plaats,
maar die zeker niet alleen. Men moet voor het
Gooi bijvoorbeeld denken aan de archieven
van de Staten van Holland, van de baljuw
van Gooiland en van de diverse lokale stads
en dorpsbesturen. Maar ook aan de archieven
van de diverse katholieke kerkelijke instan
ties (voor en na de Opstand), die van de Ge
reformeerde (Hervormde) kerk (de NoordHollandse en Utrechtse synodes, de classes
van Amsterdam, Amersfoort en Utrecht; de
plaatselijke kerkenraden). Men kan echter
niet volstaan met de resoluties en acta van de
betrokken instanties. Wie de lokale verhou
ding tussen katholieken en protestanten

Een onderzoek naar de verhouding katholiek
en protestant in de regio tussen Vecht en Eem
is dus zeer geschikt voor een projectmatige
aanpak waaraan veel mensen samenwerken.
Het beoogde inzicht - idealiter te zijner tijd
neer te leggen in een mooie synthese - is im
mers op te bouwen uit vele deelstudies. Deel
studies, uiteenlopend van lijsten, genealogie
ën en materiaalverzamelingen tot kleinere en
grotere artikelen en monografietjes. Een mooi
project dus, om de lokale historische kringen
en hun leden in te schakelen, in samenwer
king met de regionale archieven.
Een dergelijk project vergt wel coördina
tie en het maken van afspraken. De beschik
baarheid van archivalia (of het ontbreken er
van) vraagt soms om lokaal uiteenlopende
benaderingen. 15 Veel kan op lokaal niveau
onderzocht en beschreven worden, maar
sommige onderzoeken kunnen efficiënter re
gionaal aangepakt worden; weer andere on
derwerpen vergen juist een interlokale verge
lijking. Dat vraagt om afspraken over onder
zoek, annotatie en opbouw database, over
verslaggeving en publiceren. Geen eenvoudig
project dus, maar wel één dat beslist de moei
te waard zal zijn!

Gerrit J. Schutte is emeritus hoogleraar voor de
geschiedenis van het protestantisme aan de Vrij
Universiteit. H ij is ondermeer lid van de TVE
Werkgroep Regionale Geschiedschrijving.

Noten
1

Overzichten van structuur en ontwikkeling van
staat en kerk in de Nederlandse Republiek bie
den S. Groenveld en G.J. Schutte, Delta 2. Ne
derlands verleden in vogelvlucht. De nieuwe tijd:
1500 tot 1813 (Leiden 1992); Joris van Eijnatten
en Fred van Lieburg, Nederlandse religiegeschiedenis (Hilversum 2005).
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Vergelijk J.A. de Kok, Nederland op de breuklijn
van Rome en Reformatie (1964) en H. Knippen
berg, De religieuze kaart van Nederland. Omvang
en geografische spreiding van de godsdienstige ge
zindten vanaf de Reformatie tot heden (1992).
Vergelijk S. Groenveld, Huisgenoten des geloofs.
Was de samenleving in de Republiek der Verenigde
Nederlanden verzuild? (1995).
Voorbeelden: G.J. Schutte, Een Hollandse dorps
samenleving in de late achttiende eeuw. De banne
Graft, 1770-1810 (1989); G.J. Schutte, 'Tolerantie
op dorpsniveau. Geloofsverhoudingen in achttiende-eeuws Hilversum’, Hilversums Historisch
Tijdschrift Eigen Perk 21 (2001) 100-112.
Vergelijk F.A. van Lieburg, Repertorium (1996).
H.L.Ph. Leeuwenberg, 'Tussen pastoor en pre
dikant. Een inquisitieproces tegen een platte
landspastoor in het Sticht 1573-1574', in
Utrechters entre-deux. Stad en Sticht in de eeuw
van de Reformatie 1520-1620 (Delft 1992) 231-262,

7

m.n. 158.
P.H.A.M. Abels en J.G.J. Booma, 'Tussen
Rooms-Katholiek en Utrechts-Gereformeerd.
Het eigen karakter van het Utrechtse Reforma
tieproces', in Utrechters entre-deux, 193-230, m.n.
194.

8 Leeuwenberg, 'Tussen pastoor en predikant', 158.
9 Leeuwenberg, 'Tussen pastoor en predikant'.
10 Zie voor Moy, Rijcksz Abels en Booma, 'Tussen
Rooms-Katholiek en Utrechts-Gereformeerd’,
217, 209; voor Martensz A.J. van der Aa, Aard
rijkskundig woordenboek (1840 evgl.). Zie ook
P.H.A.M. Abels, 'Naamlijst van Utrechtse
(probleem)predikanten', Tijdschrift voor Neder
landse kerkgeschiedenis 5 (2002) 89-97.
11 Abels en Booma, 'Tussen Rooms-Katholiek en
Utrechts-Gereformeerd', 209.
12 Vergelijk LJ. van der Heyden, Katholiek Hilver
sum, voorheen en thans (1917); M. Parmentier,
Geschiedenis van (oud-)katholiek Hilversum 15891889 (1989); M. Parmentier, Het pastoraat aan ka
tholieken tussen Vecht en Eem (1638-1646) (1991).

13 Vergelijk bijvoorbeeld G.J. Schutte, 'Tolerantie
op achttiende-eeuws Hilversum', Hilversums
Historisch Tijdschrift Eigen Perk 21 (2001) 100112.

14 Vergelijk bijvoorbeeld G.J. Schutte, 'Oud en el
lendig. Armen- en ouderenzorg in achttiendeeeuws Hilversum', Historisch Historisch Tijd
schrift Eigen Perk 25 (2005) 149-154.
15 Vergelijk K.W.J.M. Bossaers, Gids voor historisch
onderzoek in Noord-Holland.

Onderzoekers gezocht
TVE-project Katholiek & protestant ca. 1550-1750
TVE wil in samenwerking met Historische Kringen een breed onderzoeksproject starten
naar de verhouding tussen katholiek en protestant vanaf het begin van de reformatie tot
eind achttiende eeuw. Het gaat daarbij om twee thema's:
• Hoe verliep de overgang van katholiek naar protestant tijdens de reformatie?
• Hoe gingen protestanten en katholieken daarna in het dagelijks leven met elkaar om?
In het artikel van prof. dr. Gerrit ƒ. Schutte worden de thematiek, de vraagstellingen en de
onderzoeksaanpak betreffende het project nader toegelicht.
Iedereen die geïnteresseerd is in het onderwerp en enige ervaring heeft met lokaal histo
risch onderzoek wordt van harte uitgenodigd aan dit project mee te doen.
Er is een stuurgroep gevormd waarin ondermeer zitting hebben Gerrit Schutte (emeritus
hoogleraar VU), Henk Michielse (voorzitter TVE) en Jan Out (lokaal onderzoeker en oudredactiesecretaris van TVE).
Binnenkort zal het bestuur van TVE een bijeenkomst beleggen, waar het project en de aan
pak ervan nader besproken worden. Daarna zal de stuurgroep regelmatig voortgangs- en
ondersteuningsbijeenkomsten organiseren.
Belangstellenden kunnen zich aanmelden of informatie inwinnen bij:
Henk Michielse, Huizerstraatweg 37,1411 GL Naarden.
Telefoon 035-6944091, e-mailadres hcm.michielse@planet.nl.
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Groei en bloei met smaak en geur
Van Naarden Chemie tot Quest International
Lucia Tim m erm ans

De geschiedenis van Quest International be
gint in 1905 als een beetwortelsuikerfabriekje
in Naarden gedwongen wordt om zijn deu
ren te sluiten en een klein glycerinebedrijf
zich dan vestigt op deze locatie. In de daarop
volgende eeuw zal dit bedrijf uitgroeien tot
een toonaangevende multinational die aan de
basis stond van de Europese smaak- en geurstoffenindustrie, en die anno 2005 nog steeds
een ijzersterk exportproduct voor de Neder
landse economie vertegenwoordigt.
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Het begin

1905, liet begin van een nieuwe eeuw, een
eeuw die oorlog, strijd en onrust brengt, maar
ook een eeuw van ongekende vooruitgang in
maatschappij en wetenschap. De heer J.P. Dudok van Heel richt dan de naamloze vennoot
schap De Chemische Fabriek Naarden op sa
men met Baron Collot d'Escury, C. Kruysrnulder, D.J. van Houten (van Cacaofabriek
Weesp) en F. Wurfbain. De gebouwen en ap
paratuur van de voormalige suikerfabriek
worden hun eigendom plus twee hectare ei
gen grond, een goede aansluiting op het wa
ter- en wegennet en een eigen stoommachine.
Het moest een goede investering zijn die z'n
geld wel zou opbrengen.
Het startkapitaal van de glycerinefabriek
Chemische Fabriek Naarden was ongeveer
ƒ 137.000 en het aantal werknemers veertien.
De naam van de Chemische Fabriek Naar
den (CFN) is geïnspireerd op de nabijgelegen
vestingstad. Een gestileerde weergave van de
Naardense vestingmuren verschijnt in het
handelsmerk. Die symboliek is toepasselijk.
De vesting heeft immers al eeuwen standge
houden en het nieuwe bedrijf hoopt op soort
gelijke kracht en duurzaamheid.

A lle begin is m oeilijk

Het begin was moeilijk, met name door een
gebrek aan efficiency in de bedrijfsvoering.
Om het bedrijf voor bankroet te behoeden
werd in 1908 de scheikundige dr. Willem van
Dorp benoemd - toen 26 jaar - om de techni
sche en commerciële activiteiten op zich te
nemen.
Willem van Dorp had voor die tijd revo
lutionaire denkbeelden. Hij was ervan over
tuigd dat de wetenschap zich in dienst moest
stellen van de mens en dat de industrie hier
bij de aangewezen intermediair was. Dit
standpunt schokte de wetenschappelijke
kringen in Nederland, die de chemie in de
ivoren toren van de exacte wetenschappen
wilden houden. Van Dorp had gelijk en zijn
principe heeft stimulerend gewerkt op andere
chemische bedrijven in Nederland. Al snel
bracht de jonge van Dorp orde in de chaos bij
'Naarden'. Hij wist een laboratorium op po
ten te zetten, de benodigde apparatuur aan te
schaffen en goede medewerkers aan trekken.
Alhoewel de fabriek in de gemeente
Naarden gevestigd was, bestond toen het
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grootste deel van de arbeiders uit Huizers.
Door de groei van 'N aarden' is menig per
soon die zijn werk verloor door de achteruit
lopende visserij en daarbij behorende mandenmakerij, weer snel aan de slag kunnen
gaan. W erkweken van 70 uur waren normaal
en de verdiensten aan het einde van zo'n
week niet meer dan ƒ 8,50. Veel van de H ui
zers kwam en lopend naar het werk. Perso
neelszaken moest er in die tijd een 'dubbele
boekhouding' op na houden. Vanwege het
feit dat veel arbeiders dezelfde achternamen
hadden en alleen onder hun bijnaam bekend
waren, had het personeelsregister dan ook
naast de kolom m et de officiële naam, een
tweede kolom w aarin de officieuze bijnaam
stond geregistreerd. Door de jaren kwamen
ook steeds meer personeelsleden uit Bussum
en N aarden bij de fabriek werken.
Nieuwe producten

Van Dorp begint in 1909 naast het destilleren

van glycerine de productie van kummelolie
uit karwijzaad. Dat was het begin van de acti
viteiten op het gebied van etherische, vluchti
ge oliën. Een groot gamma van planten, za
den, wortels en stengels, vruchten en andere
natuurlijke grondstoffen werd voor de pro
ductie van deze oliën gebruikt. In 1912, het
jaar dat 'N aarden' weer winst maakte wordt
ook de productie van sacharine gestart en een
jaar later w ordt overgeschakeld van stoom
naar elektriciteit als krachtbon. Van Dorp
w ordt adjunct-directeur.
Tijdens de oorlogsjaren 1914-1918 was het
voor de industrie moeilijk om te overleven,
ook voor de Chemische Fabriek Naarden. Dat
was de reden om een belangenvereniging op
te richten en in 1918 w erd de Vereniging van
de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI)
opgericht met de heer Van Dorp als voorzit
ter. Gedurende tientallen jaren zou deze vere
niging aanbrekend werk verrichten voor de
chemische industrie in Nederland. De grond-
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Het fabriekscomplex aan de Huizerstraatweg in Naarden, 1905.
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leggers waren de heren F.G. Waller, Schwarz
van de Polak & Schwarz Essence Fabrieken
(Zaandam), Sieger en Van Dorp junior.
Naarden als locatie
In de beginjaren kwamen alle benodigde
grondstoffen binnen via de sloten aan de
rechterzijde van het fabrieksterrein, die in di
recte verbinding stonden met de Muidertrekvaart. De goederen werden vervolgens naar
het achterland vervoerd over de Huizer
straatweg en met de 'Gooise Moordenaar'.
Deze tram, eerst met een kleine stoomloco
motief getrokken, later nog door een 'Sik' van
de NS, bracht en haalde spoorwagens met
grondstoffen en producten op het fabriekster
rein. Tot op de dag van vandaag blijkt de cen
trale locatie van het fabrieksterrein profijte
lijk. Zo is het huidige Quest International, sa
men met DSM, het enige bedrijf in Nederland
met een eigen afrit naar de snelweg.
Rondom het bedrijf was genoeg ruimte
voor uitbreiding. Werknemers mochten zelfs
volkstuintjes maken op de ongebruikte
grond. De enige voorwaarde die het bedrijf

stelde, was dat de tuintjes moesten verhuizen
als de fabriek wilde uitbreiden. Daarbij ging
men overigens nooit roekeloos te werk. Van
elke nieuw te bouwen fabriek werd een mi
nutieuze maquette gemaakt. Enkele hiervan
zijn nog te zien in het historisch archief.
Het oudste gedeelte van de fabriek ligt
aan de Huizerstraatweg. De blauwe stalen
zuilen die hier nog steeds staan, vertellen dat
dit ooit een heel ander bedrijf was. De machi
nes in de suikerfabriek waren erg zwaar. Het
gebouw had daarom extra 'ondersteuning'
nodig. Het kantoor van de oude Van Dorp
lag helemaal links in dit gebouw. De kamer
was voorzien van een houten lambrisering en
ter ere van het veertigjarige jubileum van het
bedrijf werden vlak bij zijn kantoor drie
prachtige glas-in-lood-ramen geplaatst.

1925-1940 - Economie bloeit op
Na 1925 lijken de moeilijkste tijden overwon
nen, het gaat goed met de Chemische Fabriek
Naarden. Die voorspoed ontstaat mede door-
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dat de Nederlandse economie opbloeit in de
jaren 1925-1935. Het aantal afnemers, ook
over de landsgrenzen, groeit en de omzet
stijgt. Er wordt meer personeel aangenomen,
de vestiging wordt uitgebreid en de eerste ge
sprekken over buitenlandse vestigingen wor
den gevoerd. De Naardense fabriek, profi
teert samen met de andere industriële baan
brekers van ons land, zoals Shell, Unilever,
Philips en de AKU (Algemene Kunstzijde
Unie) van de voorspoed. Er worden diverse
internationale overeenkomsten gesloten voor
farmaceutische en synthetische producten.
Ook wordt begonnen met het maken van
reukstofcomposities. Het bedrag dat destijds
bij de bank is geleend, kan zo goed als geheel
worden afgelost en er is zelfs sprake van een
beetje winst.
In 1928 koopt de Chemische Fabriek
Naarden het Franse Paris house Société Anonyme établissement Laurens anciens maison Bir-

*1T

kenstock. Het is de eerste buitenlandse overna
me. In datzelfde jaar wordt naast het destille
ren van etherische oliën en het vervaardigen
van aroma-chemicaliën ook begonnen met
het creëren van reukstoffencomposities. In
die tijd wordt ook een Nederlands bedrijf sa
mengevoegd met 'Naarden', de NV Oranje te
Amsterdam, fabrikant van etherische oliën.
Tijdens die eerste decennia van haar be
staan is de Chemische Fabriek Naarden opge
bloeid tot een kleine gemeenschap met che
mici, kantoorpersoneel, fabrieksarbeiders,
boekhouders, verkopers, inkopers, analisten,
parfumeurs, drukkers, distillateurs, schilders,
glasblazers, kantinepersoneel, bewakers,
draaiers, frezers, lassers, kleermakers, elektri
ciens, koffiedames, telefonistes, heftruckbestuurders, marktanalisten, schippers van
Chefana-tankboten, public relations mensen,
chauffeurs, zetters, boekbinders, magazijnbe
dienden, vertegenwoordigers, tekenaars, cal-
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culatoren, vatenrollers, facturisten, expedi
teurs, bedrijfsbrandweerlieden, koperslagers,
stenotypisten, stokers, een monteur, een por
tier, een smid, een emballeur, een telexist, een
bibliothecaris, een archivaris en een belas
tingambtenaar die toezicht houdt op de des
tilleerden] 1ste klasse.
Het verenigingsleven viert hoogtij bij
'Naarden'. Het bedrijf heeft eigen clubs voor
tennis,voetbal, toneel, muziek en kaartspelen
en organiseert competities. Zelfs de fotoclub
met doka is paraat. Ieder jaar is er een specta
culair Sinterklaasfeest, een personeelsfeest en
vrij regelmatig een revue, ballet- of orkestvoorstelling met bekende Nederlanders.

N ieuw e oorlog nadert

Als de tweede wereldoorlog uitbreekt tussen
Duitsland, Frankrijk en Engeland, komt de
dreiging ook voor Nederland zeer dichtbij.
Het regeringscommissariaat begint met di
verse bedrijven onderhandelingen over de
productie van verdedigingsmiddelen. Uitein
delijk krijgt de Chemische Fabriek Naarden
de opdracht om de springstof tetryl te produ
ceren voor de Nederlandse defensie. Hier
voor wordt een apart stuk grond aangekocht
en een nieuwe fabriek gebouwd. Alle werk
nemers krijgen een militaire rang. De directie
heeft halsstarrig geweigerd om tetryl aan
Duitsland te leveren en Duitse relaties die tij
dens de oorlog probeerden beslag te leggen
op de voorraden, werden resoluut uit het
klantenbestand gehaald toen de oorlog voor
bij was en de industrie weer op gang kwam.
Er is zelfs tot een noodoplossing overgegaan
om die leveringen aan Duitsland te voorko
men door de opslagruimte onder water te la
ten lopen.
Omdat de import van grondstoffen werd
stopgezet en door het gebrek aan elektrische
stroom werden verschillende fabrieken en af
delingen stilgelegd. Maar de wetenschappers
in de labs en andere afdelingen gingen door
en zochten naar nieuwe grondstoffen en
nieuwe producten.
Doordat de oorlog tekorten veroorzaakte,

werd men gedwongen om na te denken over
het conserveren van voedsel. Met de ontdek
king van een nieuw anti-oxidantia, een be
derfwerend middel, drong men voor het eerst
door tot de 'kern' van het aroma en kon men
deze zelfs reproduceren, waarbij de natuur
wel als voorbeeld, doch veelal niet meer als
bron benut werd. Zo werden er bijvoorbeeld
surrogaten voor thee gemaakt in tabletvorm
voor Simon de Wit, een in die tijd bekende
grootgrutter. Maar ook jusaroma's om smaak
te geven aan de karige voedselvoorraden. Er
ontstond een nauw contact met wetenschap
pelijke centra en men ging samen met enkele
andere industrieën over op de productie van
de in oorlogstijd essentiële vitamine C, die
door de overheid aan de Nederlanders wer
den uitgereikt als noodzakelijke aanvulling
op het tijdens de oorlog voorhanden zijnde
voedsel.
De oorlog dwingt tot nog meer creatief
denkwerk. De zogenaamde Chefana-schepen,
die het bedrijf gebruikt voor de aan- en af
voer van grondstoffen en eindproducten, va
ren diverse malen over het Ijsselmeer naar
Friesland om daar aardappelen te halen. Bo
vendien kan 'Naarden' dankzij de aanwezig
heid van alcohol en de mogelijkheid om jene
ver te maken, zelfs in de barre hongerwinter
etenswaar ruilen tegen drank. Het bedrijf
richt een gaarkeuken in, waar personeel maar
ook de omwonenden tegen een kleine ver
goeding een warme maaltijd in hun pannetje
kunnen scheppen.
Gedurende de oorlog wordt niet alleen
het personeel beschermd, maar is er ook plek
voor onderduikers. Kunstenaar Eppo Doeve
is één van hen. Hij uitte zijn dankbaarheid
door het schilderen van een fresco, in een van
de ontvangstruimten in 1943. De bijna 4000
kilo zware muurschildering - op het kunst
werk is te zien hoe Naarden in 1572 (het
rampjaar) door de Spanjaarden werd ge
brandschat - is in 1998 tijdens een sponsorac
tie overgebracht naar het stadhuis van Naar
den.
Februaristaking

Het bedrijf blijft uiteindelijk veel ellende be-
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Hef voormalig reukstoffenlaboratorium, de zogenaamde 'gaszaal'.

spaard. Ondanks de barre tijden wordt in
1940 zelfs de eerste buitenlandse vestiging
geopend in België: de S.A Belge-Naarden. Dit
is - na de aankoop van het Franse bedrijf in
1928 - het begin van het ontstaan een reeks
buitenlandse vestigingen. En hoewel 'Naarden' in 1941 meedeed aan de Februaristaking
om solidariteit te betuigen met de joden, ging
alle Duitse aandacht naar de acties in Amster
dam. Zo viel de werkweigering bij de Chemi
sche Fabriek Naarden niet écht op en zijn
geen represailles genomen tegen het perso
neel. De fabriek krijgt het midden in de oor
log zelfs voor elkaar om een pensioenfonds,
het Van Dorp Fonds, op te richten waarbij de
werkgever en de werknemer ieder de helft
betalen.

De periode 1945 -1965

Na 1945 verliest Nederland de overzeese ge
bieden. Het land moet herstellen van de oor
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log en steekt veel energie en geld in de ont
wikkeling van de industrie. Het land herstelt
zijn havens en wegen voordat het de huizen
herstelt. Zo staat Nederland binnen de kort
ste keren op de kaart als industrieland. Door
dat het Gooi vrijwel geheel buiten de oorlogs
handelingen was gebleven en de Chemische
Fabriek Naarden niet was ingeschakeld in de
oorlogsindustrie, is het gehele bedrijf nog in
tact en kan het vlak na de oorlog weer snel op
gang komen.
'Naarden' is zich bewust van deze kans
en concentreert zich mede op het afzetten van
producten over de grens. Qua laboratoria en
ontwikkeling kan 'Naarden' zich meten met
het buitenland, dus richt de heer W.A. van
Dorp senior zich op de groei van het bedrijf
in Nederland en probeert mr. W.A. van Dorp
junior - die inmiddels ook bij het bedrijf is
komen werken - het buitenland te veroveren.
Junior beseft al snel dat lokale productie in
het buitenland onvermijdelijk en uiteindelijk
goedkoper is.
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In moderner jasje
Om te kunnen groeien, worden de verkoop
organisatie en het productiesysteem in een
moderner jasje gestoken. Verkooporganisatie
en productielocaties worden verdeeld per
land en regio, waardoor een specialisatie ont
staat per gebied en product. Ook komt er een
scheiding tussen bulkproducten en fine chemi
cals en tussen in grote kwantiteit geprodu
ceerde grondstoffen en de handgemaakte
specialiteiten op het gebied van reuk- en
smaakstoffen.
Op 14 juni 1949 wordt de heer Van Dorp
junior benoemd tot directeur en legt de heer
Van Dorp senior die functie neer. Het is 1950
als het huidige bedrijfsrestaurant wordt ge
bouwd. Daarmee wordt eindelijk het schaft
lokaal uit 1914 vervangen. Twee jaar later
maakt de Chemische Fabriek Naarden haar
televisiedebuut onder leiding van regisseur
Leen Valkenier, bekend van de Fabeltjes
krant. 'Naarden' zal in de loop der jaren nog
regelmatig in het nieuws verschijnen, waarbij
er voornamelijk belangstelling is voor onze
'neuzen' en het effect van reuk- en smaakstof
fen.
Als het bedrijf in 1965 het 60-jarig bestaan
viert in de Hilversumse Expohal, heeft 'Naar
den' maar liefst 21 dochterondernemingen in
binnen- en buitenland: tien in Europa, vijf in
Azië, drie in Zuid- en Midden-Amerika, en in
Australië, Zuid-Afrika en de Verenigde Sta
ten ieder een. Ook wordt rond die tijd een on
derneming gevestigd in Wenen en neemt
'Naarden' het smaakstoffencentrum in ge
bruik. Die succesvolle groei is mede te dan
ken aan twee principes. Ten eerste: begin
bescheiden en laat het bedrijf op een zo na
tuurlijk mogelijke wijze groeien. En ten twee
de: neem bestaande bedrijven over en expan
deer vanuit het bestaande netwerk.

De periode 1965-1980

Na 1966 wordt apparatuur aangeschaft voor
de ontwikkeling van Nuclear Magnetic Reso
nance, een analysetechniek, waarmee de
structuur van organische stoffen kan worden

opgehelderd. Ook wordt in die tijd een massaspectrograaf gekocht voor hetzelfde doeleinde
Het onderzoeksbeleid wordt omgevormd tot
in de breedte opgezette ontwikkeling van or
ganische chemicaliën, waarbij naast reuk en
smaakstoffen veel andere producten worden
bestudeerd. Het onderzoek gaat op een klei
ner gebied de diepte in, de nadruk komt
steeds meer op kennis van de productie. De
Chemische Fabriek Naarden gaat immers ook
andere - nieuwe - producten onderzoeken en
door de komst van moderne technologie kun
nen bestaande producten beter worden on
derzocht.
In 1967 wordt in de Verenigde Staten be
gonnen met fragrance-activiteiten, geurstoffen. Een jaar later gaat in Naarden het reukcentrum open en start de voorbereiding voor
de bouw van een researchcentrum. Tegelij
kertijd neemt de Chemische Fabriek Naarden
Van Leepen & Co over en sticht daarmee een
dochteronderneming in Italië (Bologna).
Langzamerhand wordt duidelijk dat de Che
mische Fabriek Naarden zich wil specialise
ren in unieke hoogwaardige producten. De
tijd van 'commodities' is voorbij, zo luidt de
overheersende gedachte. Zo trekt 'Naarden'
zich langzaam terug uit de bulksector en con
centreert het bedrijf zich steeds meer op de
ontwikkeling van geur- en smaakstoffen.
Een volgens de jongste technologische
principes ontworpen installatie voor de pro
ductie van aroma-chemicals wordt in 1969
operationeel. De installatie krijgt de naam
van het projectnummer '555' mee. De instal
laties zijn - na de nodige modificaties - nog
steeds operationeel. Tegelijkertijd bezoeken
Naardense werknemers voor het eerst Rus
land om technische kennis uit te wisselen.
Aan de andere kant van de wereld - in Indo
nesië - opent de Chemische Fabriek Naarden
de veertigste dochteronderneming. Als klap
op de vuurpijl volgt de lancering van een re
volutionair enzympreparaat - BrewNzyme voor de bierindustrie. Het preparaat leidt tot
verbetering van het brouwproces.
Einde van een tijdperk
In 1970 komt een einde aan een tijdperk. Op
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de avond vóór het 65-jarig bestaan van
'Naarden' overlijdt de heer Van Dorp senior.
In die tijd wordt ook de aloude glycerinedestillatie, de melkkoe van de fabriek, afgesto
ten. Hiermee is de concentratie op reuk- en
smaakstoffen compleet. De Chemische Fa
briek Naarden is een flavour & fragrance on
derneming geworden, die wereldwijd een
toonaangevende rol speelt. Twee jaar later
wijzigt de vennootschapsstructuur; de NV
Chemische Fabriek Naarden verandert in een
holdingmaatschappij met de naam Naarden
International NV. Dit is met name gedaan om
het internationale karakter te benadrukken.
Het bedrijf is inmiddels in 26 landen actief.
In 1975 begon Hubert Sneek met de bouw
van een afvalwaterzuiveringinstallatie die
was ontworpen door ingenieursbureau DHV
op basis van onderzoeksgegevens van mede
werkers van Naarden International. Een jaar
later was het project af. Naarden Internatio
nal heeft dan als één van de eerste industriële
bedrijven een eigen goedlopende afvalwater
zuiveringinstallatie (AWZI) op het terrein en
vervult daarmee een voorbeeldfunctie.
Toen de waterzuiveringsinstallatie in
werking trad, loosde zelfs de gemeente Naar
den nog rechtstreeks op het Gooimeer! Het
basisprincipe van de AWZI is heel eenvou
dig. Microben consumeren het vuil in het wa
ter. Als al het afval is opgegeten, resteert ge
zuiverd water dat naar het Gooimeer wordt
gepompt. In de zuiveringsinstallatie wordt
ook alle op het Naarden-terrein uitgegraven
grond ontdaan van organische verontreini
gingen. Eenmaal schoon, wordt de aarde ge
bruikt als opvulzand. Grond die op eigen ter
rein vervuild is, wordt dus door het bedrijf
zelf gereinigd en kan dan opnieuw worden
gebruikt.

De periode 1980-2005

Inmiddels is Naarden International een van
de grootste werkgevers in het Gooi. Onder de
bijna duizend arbeidsplaatsen zijn veel we
tenschappelijke en managementposities, die
door een groot aantal verschillende nationa
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liteiten worden bezet. Veel Nederlandse per
soneelsleden worden voor enkele jaren uitge
zonden naar buitenlandse vestigingen. De ex
patriates wonen in Naarden en omgeving
voor gemiddeld drie jaar of langer. Naarden
International is wereldwijd toonaangevend
met zijn wetenschappelijke kennis en daarbij
behorende bibliotheek en opleidingscentrum.
Er wordt nauw samengewerkt met belangrij
ke universiteiten om ervaring, vernieuwing
en expertise bij elkaar te brengen.
Eerst bij Unilever, later bij ICI
In 1983 worden een modern reukcentrum in
gebruik genomen en het hoofdkantoor in De
Vijverberg gevestigd, een gebouw dat op een
terreinverhoging ligt en een mooi ontworpen
vijver heeft die binnen begint en doorloopt
naar buiten.
De heer Van Dorp junior neemt afscheid
als voorzitter van de Raad van Commissaris
sen; een langdurige verbintenis met de fami
lie Van Dorp komt hiermee ten einde. Het
jaar 1986 wordt afgesloten met winst. Het be
drijf is dan uitgegroeid tot 2567 medewerkers
en is de tweede flavour &fragrances onderne
ming in de wereld. Iets waar de oprichters
van de Chemische Fabriek Naarden in 1905
alleen maar van konden dromen.
In augustus 1986 koopt Unilever Naarden
International. Aangezien meteen twee bedrij
ven worden gefuseerd, namelijk PPF (de
geurstofactiviteiten van Unilever in Ashford,
UK) en Naarden International, komt er in
1987 een nieuwe naam: Quest International. De
Q symboliseert de wereldbol. Het teken on
deraan de Q verwijst naar een kompas. Kort
om: de wereld stelt vragen aan Quest en het
bedrijf geeft met het kompas de juiste rich
ting aan.
Met alle reorganisaties wordt tevens een
scheiding aangebracht in de locaties: De geurstoffendivisie, behalve de huishoudproductgroep die in Naarden blijft, gaat naar Enge
land (Ashford), en de smaakstoffendivisie
blijft in Nederland (Naarden).
Onder Unilever verandert veel: de schaal
vergroting gaat onverminderd verder in de
jaren negentig. Tussen 1993 en 1996 wordt
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een groot aantal kleinere gespecialiseerde be
drijven overgenomen om de product en technologieportfolio - geur- en smaakstoffen plus
voedselingrediënten - verder te versterken.
Maar in 1996 besluit Unilever zich verder te
specialiseren op consumentenproducten en
wordt Quest samen met nog een aantal ande
re bedrijven in de verkoop gedaan.
In 1997 neemt het Britse ICI-concern Quest
International over van Unilever. ICI is een
beursgenoteerde, wereldwijd opererende on
derneming met 8,6 miljard euro in speciality
products business en met vestigingen in vijftig
landen. Quest speelt een hoofdrol in de nieu
we groeistrategie van ICI. Quest blijft opere
ren onder zijn eigen naam en doet het goed.

D e b r a n d in 2002

In 2002 breken een paar moeilijke jaren aan
voor Quest. Door het verlies van business ten
gevolge van een onderschat automatiserings

proces, gevolgd door een grote brand, die in
2002 een groot deel van het Research & Deve
lopment Center verwoest, lopen de verkopen
terug. Gelukkig vallen bij de brand geen
slachtoffers, maar de schrik zit er wel in. Via
een voorlichtingsavond worden alle omwo
nenden op de hoogte gebracht van wat er ge
beurd is en wat er gedaan is om dit in de toe
komst te voorkomen. De 100 medewerkers
die door de brand hun fysieke werkplek ver
liezen worden verspreid over het terrein en
bij andere vestigingen. In een record tijd
wordt een nieuw state-of-the-art Creative Cen
tre gebouwd. Een jaar na de brand is het nieu
we centrum al weer in gebruik. Zo'n 180
flavouristen (smaakmakers) en andere techni
sche experts ontwikkelen er smaakstoffen
voor onder andere in bakkerijproducten,
(niet-)alcoholische dranken, snacks, kant-enklaarmaaltijden, zuivel en ijs. In 2004 wordt
het Creative Centre - in het bijzijn van klanten
uit dertig landen en de internationale vakpers
- feestelijk geopend. De opening is symbo-
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Het nieuwe Creative Centre in Parijs.
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lisch voor de ommekeer die Quest dan weer
gemaakt heeft en de opening van de confe
rentie - met de slogan Quest is back and better.
In 2005 wordt ook een nieuw Creative Centre
in Parijs geopend en is er een in aanbouw in
Shanghai.
Toonaangevend
Anno 2005 is Quest International één van 's
werelds toonaangevende geur- en smaakstofproducenten. Door consolidatie in de indu
strie staat Quest niet meer in de top drie wat
grootte betreft, maar is onbetwist de leider op
technologisch en creatief gebied. Wereldwijd
zijn er 3500 werknemers in 36 landen en is de
omzet een miljard dollar. Ontelbaar veel con
sumenten gebruiken dagelijks meerdere ma
len onze producten. Alleen beseffen ze het
zelden, omdat Quest-producten onderdeel
zijn van eindproducten en dus niet direct on
der de naam Quest aan de consument wor
den verkocht.
Het bedrijf staat voor wat betreft parfums
achter de succesvolle introducties van onder
andere J'Adore, Angel, Beyond Paradise,
Chanel 5, Joop, Paris Opium, Armani, Mira
cle, Fahrenheit en Le Male. De smaakstoffenbusiness geeft smaak en kraak aan dranken,
soepen, desserts, snacks en kant- en klaarmaaltijden.
In het jubileumjaar 2005 wordt een van de
grootste doorbraken op het gebied van smaak
gerealiseerd door de introductie van ImpaQ

taste technology. ImpaQ is het resultaat van
tien jaar onderzoek door een internationaal
team in laboratoria in Naarden in samenwer
king met collega's in Amerika en Azië en
biedt aan voedselfabrikanten de mogelijkhe
den om voedingswaren en dranken met een
laag suiker-, vet- en zoutgehalte op de markt
te brengen die niet inboeten aan smaakbeleving.
Naarden is nog steeds het wereldwijde
hoofdkantoor voor de huidige multinational
en huisvest naast de raad van bestuur, ook
het wereldwijde centrum voor onderzoek en
smaakontwikkeling, verschillende smaakstoffenfabrieken, de geurontwikkeling en appli
catie voor huishoudelijke producten en een
breed gamma van administratieve en onder
steunende activiteiten. Er werken 800 mensen
waarvan honderd expatriats.

Lucia Timmermans werkt sinds 1983 bij IC1, het
moederbedrijf van Quest, en is gestationeerd ge
weest in Rotterdam, Brussel, Londen in diverse
marketing communication management functies
en is nu sinds 2000 Directeur Communicatie voor
Quest International.

Bronnen: Quest-publicaties en archiefstukken.
Foto's: Collectie Quest International.

Cadeau-abonnement
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 en het maartnummer van 2006 toegezonden om cadeau te doen:
Stuur een briefje of e-mailtje aan de penningmeester van TVE met uw eigen naam en adres
en die van de ontvanger stort € 10,00 op giro 3892084 ten name van St. Tussen Vecht en
Eem, 3755 HJ Eemnes, onder vermelding van 'cadeau-abonnement' en naam ontvanger.
Adres penningmeester TVE: Plantsoen 14, 3755 HJ Eemnes.
E-mail: penningmeester@tussenvechteneem.nl.

84

T V E 24e jrg. 2006

Het Naardermeer:
een bijzonder Aardkundig Monument
Anja Verbers
Het Naardermeer en haar directe omgeving
vormen in meerdere opzichten een bijzonder
gebied. Al honderd jaar is het het boegbeeld
van natuurm innend Nederland, om dat het
Naarderm eer het eerste beschermde natuur
gebied van N ederland is. Met de discussie
vooraf en de daadwerkelijke aankoop ervan
door Jac. P. Thijsse en Eli Heimans, in 1906,
was het ontstaan van de Vereniging tot Be
houd van N atuurm onum enten in Nederland
een feit geworden. Het Naardermeergebied
w erd gered van haar bestemming als vuilnis
belt van Amsterdam. Naast de ecologische
waarde van het Naardermeer, is het ook in
aardkundig opzicht bijzonder, het is namelijk
een van de weinige natuurlijke meren van
Nederland.

Bijzonder meer
Veel van de meren en waterrijke gebieden in
West Nederland zijn in de laatste vijf eeuwen
door het afgraven van het laagveen (natte
vervening) ontstaan. Kleine veenpiassen w er
den langzaam groter door afslag van het veen
als gevolg van de voortdurende windwerking en golfslag.
Echter, het Naarderm eer is, evenals het
Alkmaarderm eer en het Horstermeer op een
andere wijze gevormd. Maar hét bijzondere
van het N aarderm eer is, dat het niet zoals de
andere meren is ingepolderd en drooggelegd,
althans niet definitief. Het is uiteindelijk aan
deze dans ontsprongen, maar de patronen
van de korte inpolderinggeschiedenis zijn
nog wel waarneembaar.
Nog steeds vormt het gebied een oase van
rust, terwijl toch duizenden treinreizigers het
elke dag doorkruisen en er van genieten op

hun tocht van en naar Amsterdam. Momen
teel w ordt opnieuw druk uitgeoefend op dit
gebied en zijn er mensen die aan de bel trek
ken om dit tegen te gaan. Het Naardermeer
kreeg vorig jaar twee belangrijke onderschei
dingen: het w erd erkend als waardevol Euro
pees ecologisch gebied en het w erd benoemd
als provinciaal aardkundig monument. Als
tegenwicht tegen alle ecologische aandacht,
wil ik in deze bijdrage vooral stilstaan bij de
benoeming van het gebied tot aardkundig
m onum ent en w at daaraan ten grondslag
heeft gelegen.

A ardkundige waarden
Bijzondere aardkundige kwaliteiten van na
tuur en landschap worden aangeduid met de
term aardkundige waarden. Hieronder vallen
vooral landschapsvormen, zoals meren, rivie
ren, dekzandruggen en stuwwallen. Zij beho
ren tot de aardkundige verschijnselen die aan
het aardoppervlak voorkomen. Ook bijzonde
re afzettingen of vormen in de (ondiepe) on
dergrond en actuele aardkundige processen
worden tot aardkundige w aarden gerekend.
Zowel de landschapsvormen als de afzettin
gen en processen zijn, soms in een ver verle
den, door de wind, het landijs, rivieren of de
zee gevormd. Zij vertellen ons hoe ons land
schap is ontstaan en laten ons zien waarom
de mens zich op bepaalde plekken is gaan
vestigen. Tegelijkertijd heeft de mens voort
durend ingegrepen in de natuurlijke proces
sen. Door de wisselwerking tussen mens en
natuur is een uniek cultuurlandschap ont
staan. Het typisch Hollandse veenweideland
schap is internationaal gezien het meest toon
aangevend.
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Afb. 1. De onthulling Naardermeer als aardkundig mo
nument, door dr. P. Rehwinkel, burgemeester van Naarden en dhr. A. Moens, gedeputeerde van de provincie
Noord-Holland, juni 2005.

Het begrip aardkundig erfgoed omvat als het
ware het mooiste en de meest bijzondere de
len van het aardkundige fundament. Dit
wordt inmiddels door een groot aantal pro
vincies in het beleid erkend door de benoe
ming van aardkundige monumenten.
Dat de impact van de mens op het landschap groot is en dat vele aardkundige waar
den zijn verdwenen of zijn aangetast, door
afgraven, egaliseren en omploegen etc. moge
duidelijk zijn. We moeten met wat nog rest
verstandig omgaan. De meeste aardkundige
waarden dateren uit perioden en in omstan
digheden die nu niet meer heersen en kunnen
als ze eenmaal verdwenen zijn niet meer op
nieuw ontstaan.
D e aa rd k u n d ig e b asis van h et N aard erm eer

Het Naardermeer ligt op de overgang van de
heuvelrug van het Gooi in het oosten naar de
vlakke veengronden in het westen. De heu
vels van het Gooi zijn gevormd in de voor
laatste ijstijd, het Saalien (200.000-130.000 jaar
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geleden), toen het landijs de rivierafzettingen
van Rijn en Maas opstuwde tot stuwwallen.
Aan de voet van de stuwwal werden smeltwaterzanden afgezet.
In de laatste ijstijd, het Weichselien
(120.000-10.000 jaar geleden), werd de stuw
wal ter hoogte van het Gooi, door erosie wat
afgevlakt tot ongeveer de huidige hoogte
(20 m boven NAP). Het laaggelegen westelijk
deel raakte bedekt met een dunne laag dekzand. Vanaf de voet van de heuvels tot aan
de huidige Vecht helt het gebied van 0 tot
4 m onder NAP.
Het aanbreken van het Holoceen, zo'n
10.000 jaar geleden, kenmerkte zich door het
milder worden van het klimaat, dat gepaard
ging met meer neerslag. Het smelten van de
ijskap en het toenemen van de neerslag leid
de tot een hogere zeespiegel. Hierdoor ver
plaatste de kustlijn zich langzaam totdat die
zijn huidige positie bereikte. Zo'n 7000 jaar
geleden ontstonden op de grens van land en
water strandwallen, waarachter zich een
waddengebied met kwelders en getijde afzet
tingen vormde. In het overgangsgebied tus
sen het 'vaste land' en het kweldergebied
ontstonden uitgebreide veengebieden. Het
(regen)water kon makkelijk in het grove zand
van de heuvelrug zijgen en zocht door het
grote verval z'n weg naar het westen. Tegelij
kertijd bleef de zeespiegel stijgen. Hierdoor
blokkeerde de waterafvoer, met als gevolg
dat de grondwaterspiegel sterk ging stijgen.

G rootsch alig e v een v o rm in g

Door de natte omstandigheden trad op grote
schaal veenvorming op. Het veen werd ge
voed door het grondwater en regenwater. In
de laagste delen groeide voedselrijk laagveen,
maar langzaam steeg de veengroei boven
zichzelf uit en ontstond er ook hoogveen. Het
veen groeide niet als een egale platte koek,
maar in de vorm van grote kernen of kussens.
Tijdens de maximale veengroei, zo'n 4.500
jaar geleden waren deze kussens in het mid
den zo'n 5 meter dik en bestonden uit voedselarm hoogveen, dat onafhankelijk van het
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grondwater kon groeien. De lage randen be
stonden uit rietveen of langs de Vecht zelfs
zeer voedselrijk bosveen. Naar het oosten toe,
bij de Gooise heuvelrug, werd het veen
steeds dunner; ter hoogte van het Naardermeer was het slechts enkele meters dik. Het
overtollige water werd afgevoerd via veenri
viertjes, die tussen de veenkussens door lie
pen. De locatie van het huidige Naardermeer
lag in zo'n laagte, op zo'n 2 meter onder
NAP. Dat juist hier zo'n veenmeer ontstond
kwam door omstandigheden die het afwate
ren bemoeilijkten: er lag een lage dekzandrug
langs de huidige noordgrens van het Naar
dermeer en een lage stuwwal bij Muiderberg.
Hierdoor was afwatering in de richting van
het Almere en later de Zuiderzee niet moge
lijk. Zo ontstond het Naardermeer op de
grens van het dekzand en het echte veenge
bied in het westen.

steeg. Dit had op zijn beurt weer tot gevolg
dat het Vechtwater een weg zocht naar de
veenmeren, die zo fungeerden als opvang
bekkens. Op deze wijze werd het waterniveau in het Naardermeer verhoogd vanuit
het westen, terwijl ook de aanvoer van kwelstromen vanuit het oosten door bleef gaan.
Directe invloed vanuit de Zuiderzee is er
nooit geweest, omdat er een lage, maar brede
dekzandrug lag aan de noordzijde van het
meer en er zich een kustwal vormde direct
langs de kust. Op deze zandrug is later tus
sen Naarden en Muiderberg een dijk aange
legd, die het achterland tegen de zee moest
beschermen. Wel zijn er in deze zeedijk veel
doorbraken geweest, getuige de vele wielen
die op de kaart van afbeelding 2 staan. Het
veen op de kustwal en de dekzandrug
landinwaarts is hierdoor afgeslagen en de rug
zelf is afgevlakt.

In v lo ed van de V echt en de Z uiderzee

w

De zeespiegel steeg in een aantal fasen zo
snel, dat de zee diep het land indrong en het
veen met een dunne laag klei bedekte. Het
veengebied waartoe het Naardermeer be
hoorde, raakte vanaf het Midden tot Laat
Subboreaal (4000-3000 jaar geleden) onder
invloed van het rivierengebied. Er ontstond
namelijk een zijtak van de Rijn, de Angstel,
die samen met het riviertje de Vecht, door het
veen naar het noorden brak, en behalve Rijn
water ook steeds vaker water vanuit het veen
afvoerde. Deze riviertjes speelden vanaf dat
moment een belangrijke rol in de waterhuis
houding van het hele veengebied waartoe het
Naardermeer behoorde. Langzaam kreeg de
Vecht een belangrijkere rol dan de Angstel en
waterden de veenmeren af op de Vecht. De
Vecht loosde op haar beurt het water in het
Almere en later in de Zuiderzee.
De Zuiderzee heeft wel een periode indi
rect invloed gehad op het Naardermeer. Bij
zware zuidwesterstorm werd het water opge
stuwd tegen de kust. Dit had tot gevolg dat
het water van de Vecht niet kon doorstromen,
waardoor het waterpeil in de rivier sterk
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Afb. 2: Kaartfragment met zeedijk tussen Nnarden en
Muiden; deze dijk heeft veel doorbraken gekend, getuige
de vele wielen die op de kaart staan (bron: Wandkaart,
‘Caerte van Noorthollant'; getekend door Joost Janz, in
1575, uitgegeven in 1608; beeldarchief Universiteit van
Amsterdam, UvA).
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Ook bij hoge waterafvoer vanuit het achter
land gebeurde het regelmatig dat de veenme
ren als waterberging fungeerden voor de
Vecht. Het water kwam dan tot rust in het
Naardermeer en het Horstermeer, waardoor
slib kon bezinken. Soms ging dit gepaard met
afslag van de venige oevers van het Naarder
meer. Bij dergelijke hoge waterafvoer werd
op het veen klei afgezet door de Vecht en
andere geulen. In de huidige polder Horstermeer zijn dergelijke komgebieden nu nog
herkenbaar aanwezig!

M u i OC n

-

A a c p J c ii

Invloed van de mens
In de Middeleeuwen startte men in het wes
ten van ons land met het afgraven van het
veen ten behoeve van turfwinning. In andere
gebieden werd het veen gedraineerd om in
cultuur te brengen. Door het verlagen van de
grondwaterspiegel droogde de bovenste laag
veen uit en kon de turf gestoken worden. Het
veen werd vaak afgegraven tot op het oude
Pleistocene oppervlak. Er ontstond hierdoor
een aantal grote veenmeren, maar in de
Vechtstreek bleef het veen en het Naarder
meer echter nog in tact. Uit pollenkorrel
(stuifmeel) analyse blijkt dat de Vecht vanaf
het jaar 500 voor Chr. echt erosief was en het
Naardermeer door afslag sterk vergroot.
In 900 na Chr. werd het Naardermeer
voor het eerst genoemd, als het Utermeer. In
953 na Chr. werd het door keizer Otto I ge
schonken aan het bisdom van Utrecht en in
1300 na Chr. kwam het voor op de goederen
lijst van het Utrechtse Kapittel.
Rond 1100 na Christus begon in Neder
land op veel plaatsen de dijkaanleg langs de
rivieren. Het vond navolging in dit gebied,
waar blijkbaar ook behoefte was aan meer
regulatie van het waterpeil en meer veilig
heid. In het midden van de dertiende eeuw
werd namelijk de Vecht ingedijkt en nabij het
Naardermeer een aantal dijken aangelegd,
waarover verbindingswegen werden aange
legd. De omvang van het Naardermeer zelf
was in die tijd nog niet ingeperkt. Langs de
hele oostkust stroomde het water via kwel of

88

Afb. 3: De veenmeren zijn voor 1639 ingepolderd, getui
ge het fra g m en t uit de kaart van 't Graafschap Holland,
1639 (beeldarchief U vA; getekend en uitgegeven door Ja
cob A Colom).

kleine stroompjes naar het meer toe. Vanuit
Naarden Vesting was er een duidelijke water
verbinding aanwezig, die via de stadsgracht
ook in contact stond met de Zuiderzee. In
1383 werd weliswaar de verbinding tussen de
Vecht en het Naardermeer afgedamd, maar
er was zeker tot 1600 nog steeds één duidelij
ke uitstroom van het Naardermeer naar de
Vecht (afb. 4). Vanaf dat moment begon het
Naardermeer aan de westzijde te verlanden.
Begin zeventiende eeuw wordt een po
ging gedaan om het Naardermeer en de
Horstermeer droog te leggen. In eerste in
stantie werd een dijk en een ringvaart om het
meer aangelegd waarna molens met een
scheprad het water uit het meer moesten op
voeren naar de hoger gelegen ringvaart. In
1629 was de inpoldering een feit (afb. 3) maar
de dreiging van Spaanse troepen deed de
Staten-Generaal en de stad Amsterdam be
sluiten de dijken door te steken en het gebied
weer onder water te laten lopen.
In 1883 is opnieuw geprobeerd het Naar
dermeer in te polderen, nu met behulp van
een stoomgemaal, beter bekend als 'De Ma
chine aan de Meerkade’. Deze nieuwe poging
mislukte door de sterke kweldruk waardoor
het onmogelijk bleek een 'Naarderpolder' te
handhaven.
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In de directe omgeving van het N aarderm eer
vonden meer ingrepen plaats: de smeltwaterzanden aan de voet van de stuwwal werden
afgegraven en het zand w erd o.a. gebruikt
voor de ophoging van Amsterdam. In de
zeventiende eeuw groeide het stadje Naarden
uit tot een echte vestingstad.

Het huidige Naardermeer
Ook nu is het Naarderm eer in aardkundig
opzicht nog steeds een bijzonder meer, omdat
het een stille getuige is van een bewogen ge
schiedenis van west Nederland. Daarnaast
treedt er nog steeds actieve laagveenvorming
op. Rondom het meer ligt een gebied met
moerassige vlakten en veenvlakten. Om het
meer in stand te houden is het wel nodig
maatregelen te nemen, om dat men in het

verleden zo sterk heeft ingegrepen in de hele
w aterhuishouding in het gebied. Zo is de
watertoevoer naar het meer nu geheel gere
guleerd en is door grond waterwinning ten
behoeve van drinkw ater de kwelstroom van
uit de heuvelrug sterk gewijzigd. Er kwam
nog zo weinig schoon kwelwater vanuit het
Gooi, dat het meer met z'n bijzondere flora in
het voortbestaan bedreigd werd. Daarom
w erd er w ater ingelaten via de Vecht of soms
zelfs vanuit de randmeren, maar de w ater
kwaliteit liet te wensen over en in de jaren
tachtig van de twintigste eeuw heeft men
daarom besloten de drinkwaterw inning nabij
Bussum te staken en een deel van de gegra
ven havenarm bij Hilversum weer te dichten.
Wat je nu ziet is dat de kwel van brak
water, vanuit de ondergrond, nog steeds een
bedreiging vormt. In het Horstermeer, dat
wel is ingepolderd en daardoor nu op 2,5 tot
3 m onder NAP ligt, heerst een sterke kweldruk van brak water. In het Naardermeer
w aar het waterpeil kunstmatig op 0,9 m on
der NAP w ordt gehouden, is voldoende te
gendruk door het zoete water. Maar door de
lagere ligging en het lagere polderpeil in de
omliggende gebieden is er een voortdurend
'weglekken' (dijkkwel) van water vanuit het
Naardermeer. Zo is de oorspronkelijke rela
tieve lage ligging van het Naardermeergebied
inmiddels veranderd in een relatief hooggele
gen gebied tussen de afgegraven en ingepolderde voormalige veengebieden en -meren.
Dit 'omgekeerde' reliëf wordt reliëfinversie
genoemd, dit is een proces dat met name in
voormalige veengebieden erg veel voorkomt.

De Provincie Noord-Holland en haar
aardkundig erfgoed

Afb. 4: Het Naardermeer had, zoals zichtbaar op het
kaartfragment, in 1600 nog één duidelijke afvoer naar de
Vecht (bron: Wandkaart 'Caerte van Noorthollant,
1608'; getekend door Joost Jansz, gebaseerd op kartering
1575, uitgegeven als wandkaart door Herman Allertsz.,
Amsterdam; beeldarchief UvA).

De provincie Noord-Holland voert sinds 1994
een actief beleid op het terrein van het be
houd van haar aardkundig erfgoed. In dat
jaar werd namelijk het Intentieprogramma
bodembeschermingsgebieden door de Pro
vinciale Staten van Noord-Holland vastge
steld en w erden 218 te beschermen gebieden
benoemd.
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Toen in 2002 een evaluatieprogramma met
betrekking tot deze gebieden werd uitge
voerd, bleek helaas dat ondanks de goede
voornemens toch veel gebieden waren aange
tast. Daarom moesten vanaf dat jaar alle ge
meentelijke bestemmingsplannen worden
getoetst aan de bodembeschermingsbelangen. In 2003 is in het Intentieprogramma bodembeschermingsgebieden 2003 een nieuwe lijst van
te beschermen gebieden opgesteld waarop de
tachtig gebieden staan die beschermd dienen
te worden. Van deze gebieden zijn er zeven
tien aangewezen als toplocaties, die zich van
de anderen onderscheiden doordat ze op
provinciaal dan wel op nationaal niveau
uniek zijn. Deze zeventien toplocaties zijn de
Noord-Hollandse aardkundige monumenten.
De provincie heeft het voornemen jaarlijks
één of meer Aardkundige Monumenten te
onthullen. Tot nu toe zijn er vijf onthuld:
• In 2002: de circa 5.000 jaar voor heden
door de branding gevormde strandwal bij
Spaarnewoude;
• In 2003: de vrij recent door de wind ge
vormde hoge duintop als onderdeel van
de Binnenduinrand ten zuiden van Egmond aan Zee;
• In 2004: een circa 150.000 jaar geleden
door het landijs opgestuwde heuvel aan
de westzijde van het eiland Wieringen
nabij Westerland;
• In 2005: een circa 4.000 jaar door sterke
kwel vanuit een stuwwal, grondwaterstijging en specifieke ligging de vorming van
een veenmeer, het Naardermeer, en het
Alkmaardermeer, als onderdeel van de
Vesting van Amsterdam;
• In 2006: Duinen Nationaal Park ZuidKennemerland, m.n. paraboolduin: de
bruid van Haarlem (6 april).
Vanaf 2004 heeft de provincie ook een bodemtoets ontwikkeld die is opgenomen in de
Leidraad voor het Provinciaal Ruimtelijk
Beleid, en binnenkort komt zij met een inte
grale ondergrond toets. Hierdoor moet het
voor planvormers en projectontwikkelaars,
maar zeker ook voor gemeenten makkelijker
worden om te zien welke bijzondere aard
kundige, archeologische of bodemkundige
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kwaliteiten aanwezig zijn in het plangebied,
en wat men er dan vervolgens wel of niet
mag/kan doen. Noord-Holland loopt zo
voorop in Nederland in het bieden van een
integraal bodembeleid en bescherming van
haar aardkundig erfgoed.
Veel provincies kijken met veel belang
stelling naar de wijze waarop Noord-Holland
invulling geeft aan haar beleid. Het benoe
men van aardkundige monumenten lijkt een
geslaagde manier om mensen bewust te ma
ken van het aardkundig erfgoed in hun regio.
Op deze wijze wordt via de zogenaamde
'bottom-up' benadering draagvlak gecreëerd
voor inspanningen en behoud ervan. Dat dit
nodig is blijkt steeds weer: de aardkundige
waarden van Nederland zijn in de jaren tach
tig geïnventariseerd door drs. G. Gonggrijp,
maar veel van deze fenomenen zijn inmid
dels verdwenen of sterk aangetast. Er is dus
moed en doorzettingsvermogen nodig om,
als een Thijsse en Heimans waardig, op te
komen voor de bijzondere, aardkundig waardevolle gebieden.
Anja Verbers is projectleider Landelijk gebied,
Syncera B.V.

Historisch Café Naarden
De Turf loods
Nieuwe Haven 33, Naarden

Maandagavond 15 mei
vanaf 20.00 uur
Anja Verbers
spreekt over

Het Naardermeer als aardkundig
en cultuurhistorisch monument
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Heiligen en harnassen
Utrechtse bisschoppen tussen Vecht en Eem
Henk Michielse

'Heiligen en harnassen' was de titel van een
geestige voordracht die dr. Jan de Kok, hulp
bisschop van Utrecht hield, toen hem eind
2005 het eerste exemplaar werd aangeboden
van de Middeleeuwse Catalogus Episcoporum Ultrajectinorum, in het Nederlands cor
rect maar ook een beetje misleidend vertaald
met Lijst van de Utrechtse Bisschoppen 6951378.1 Het gaat niet om een simpel lijstje,
maar om een in de veertiende eeuw in het latijn geschreven overzicht van 48 Utrechtse

bisschoppen, beginnend met de heilige Willi
brord (695-739) en eindigend met de allesbe
halve heilige Jan van Arkel (1342-1364). De
ene bisschop krijgt niet meer dan een paar re
gels, terwijl aan de andere vele bladzijden
worden gewijd, bijvoorbeeld aan Jan van Ar
kel. Zoals bij het middeleeuwse genre van de
catalogi past, wordt van elke bisschop be
schreven hoe en wanneer hij aan de macht
kwam en hoe en wanneer zijn levenseinde
was, terwijl in de Utrechtse lijst ook wordt
aangegeven, waar de betreffende bisschop
begraven werd. Daarnaast worden bij de
meeste bisschoppen de belangrijkste gebeur
tenissen uit hun regeerperiode behandeld.
Het gaat in de lijst niet zozeer om kerkge
schiedenis, maar om een 'geseculariseerde'
geschiedschrijving van de Utrechtse bis
schoppen, die sinds de belening door Lodewijk de Vrome in 828 ook wereldlijke vorsten
werden. Zeven van die bisschoppen zijn als
heiligen vereerd, maar de meesten droegen
eerder harnas en zwaard dan staf en mijter en
gingen liever voor in de oorlog dan in de ka
thedraal. Ook in onze eigen regio hebben we
van deze episcopale capriolen mogen genie
ten.

Monnikenwerk

IJ

n n> i

Willibrord als aartsbisschop, geflankeerd door twee dia
kens. M iniatuur ca. 1000 uit Echternach of Reichemu
(coll. Het Utrechts Archief).

De Catalogus is uitgegeven en vertaald door
drs. J. Jamar en dr. C. van Kalveen. Dat klinkt
gemakkelijker dan het was. Want het gaat
niet om een keurig in één keer gecalligrafeerd
handschrift, maar om een moeilijk te ontcijfe
ren geheel, waar meerdere 'handen' aan ge
werkt hebben. In hun uitvoerige en interes
sante inleiding beschrijven de uitgevers, hoe
de oorspronkelijke tekst van 1342 of kort
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daarna door vijf latere handen is aangevuld
en voortgezet, terwijl er ook nog aantekenin
gen in de marge zijn toegevoegd. Dat aanvul
len moeten we letterlijk nemen. In de open
ruimtes tussen en in de marge van de eerste
tekst, zijn door de tweede hand in een kriebe
lig maar precies handschrift overvloedige
kroniekaantekeningen toegevoegd, terwijl er
daarna nog weer toevoegingen van andere
handen volgen. En al deze schrijvers hanteren
hun eigen schrift. De transcriptie van de tekst
was dus echt monnikenwerk, al is de Catalo
gus niet afkomstig uit een abdij maar uit krin
gen van kanunniken.
Wie de eerste auteur van de catalogus
was, kunnen de uitgevers niet zeggen, maar
zij maken heel aannemelijk dat hij deel uit
maakte van het Domkapittel evenals de ande
re 'handen'. De schrijvers hadden in het
archief van de Dom hun bronnenmateriaal
direct bij de hand. De eerste auteur steunde
op nu verloren gegane bisschoppelijke graf
schriften in de Utrechtse Dom of elders, ter
wijl hij ook gebruik maakte van oorkonden
waarvan er enkele later als vervalsing zijn
aangemerkt. Opmerkelijk zijn de toevoegin
gen van de tweede hand. Deze baseerde zich
op de bekende Kroniek van Johannes de Beke
of Beka uit 1350, waarin de geschiedenis van
de Utrechtse bisschoppen wordt behandeld
met heel veel aandacht voor de Graven van
Holland. Een van de bronnen van Beka was
de Catalogus van 1342, die dus op zijn beurt
door de tweede hand weer wordt aangevuld
met materiaal uit Beka. De aanvullingen van
de tweede hand zijn volgens de uitgevers 'in
wezen een pregnant maar knap geformuleerd
Beka-compendium'. De uitgevers op hun
beurt hebben alle jaartallen en feiten in de Ca
talogus getoetst aan primaire bronnen en in
het uitvoerige notenapparaat (650 noten) na
der aangevuld en toegelicht. Zo hebben zij de
regeringsjaren van de bisschoppen precies
vastgesteld, vooral die uit de periode tot
1054, terwijl zij ook de naam van een enkele
bisschop nader identificeren; de Egilbold
(900-902) uit de Catalogus is dezelfde als En
gelbert uit de historiografie. Daarnaast kun
nen we als lezer allerlei gebeurtenissen die in
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de Catalogus worden beschreven dankzij het
uitvoerige notenapparaat gemakkelijk thuis
brengen.

O m zw ervingen

Opmerkelijk is ook het verhaal van de codex,
waarin de Catalogus naast andere teksten
rond 1456 was samengebonden. Na omzwer
vingen sinds de reformatie kwam hij uitein
delijk weer terecht in Utrecht. De inleiders
geven aan, dat de Catalogus in de Middeleeu
wen altijd in het bezit is geweest van en ge
bruikt werd door het Utrechtse Domkapittel.
Na de reformatie raakte de codex eerst in
handen van een kanunnik van het Domkapit
tel te Paderborn en belandde in de loop van
de zeventiende eeuw in de bibliotheek van de
keurvorst van Hannover en vervolgens in het
Hannoveraanse Staatsarchief, waar hij bij een
ondeskundige restauratie beschadigd raakte.
De randen van de codex werden glad en ge
lijk gesneden waardoor tekstfragmenten, van
enkele letters tot hele zinnen, verloren zijn
gegaan.
In 1941 kwam er in opdracht van Reichscommissar Seyss-Inquart een ruil van archief
stukken tot stand tussen Nazi-Duitsland en
de Nederlandse Rijksarchiefdienst. Ook de
codex behoorde daartoe. Hij werd door de
rijksarchivaris in Utrecht, De Jonge van Ellemeet, ondergebracht in het archief van de bis
schoppen van Utrecht, terwijl hij, zeggen de
uitgevers terecht, beter op zijn plaats zou zijn
geweest in het archief van het Domkapittel
waar hij ooit toe behoorde.
Delen van de codex werden eerder uitge
geven, ondermeer op het eind van de zeven
tiende eeuw door Leibniz, toentertijd keur
vorstelijk bibliothecaris in Hannover. In
Nederland werd in 1888 een gedeelte van de
Catalogus uitgegeven door de Utrechtse ar
chivaris S. Muller Fz. Hij publiceerde alleen
de tekst uit 1342 en liet de latere toevoegin
gen die het grootste deel van de Catalogus
uitmaakten weg, 'daar zij mij niets nieuws
schenen te bevatten ontleend als ze waren
aan de veel verspreide Beka-kroniek'. In de
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nieuwste uitgave en vertaling worden de
tekst van de eerste auteur en de latere aan
vullingen voor het eerst volledig gepubli
ceerd, beide in een eigen belettering, zodat de
lezer het verschil kan zien. De Latijnse tekst
staat links, de Nederlandse vertaling rechts.
De transcriptie van de tekst, de inleiding en
het historisch commentaar zijn vooral het
werk van Van Kalveen, voor de vertaling is
Jamar de eerstverantwoordelijke.
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U tre c h tse b is s c h o p p e n en H o lla n d

Het gebied tussen Vecht en Eem komt in de
Catalogus pas voor vanaf de dertiendeeeuwse bisschoppen in het harnas. Zoals het
overgrote deel van het huidige Nederland,
behoorde het gebied kerkelijk in zijn geheel
tot het bisdom Utrecht. Over de kerstening
van de streek weten we heel weinig. Onge
twijfeld hebben de eerste Utrechtse bisschop
pen er kerken gesticht en geestelijk gezag uit
geoefend. Verondersteld wordt dat de kerste
ning van het Gooi in de eerste helft van de
achtste eeuw heeft plaatsgevonden. Maar wie
precies wat gedaan heeft is doorgaans onbe
kend. De missionaris Liudger wordt ge
noemd. Bekend is in elk geval dat Bonifatius,
die het bisschopsambt uitoefende van 743 tot
zijn dood in 755, enkele jaren werkzaam is
geweest in de Vechtstreek. De kerk van OudNaarden wordt eind negende eeuw voor het
eerst vermeld in een lijst met bezittingen van
de Duitse abdij van Werden.
Nauwe verwevenheid

Staatkundig wordt de situatie in toenemende
mate gekenmerkt door rivaliteit tussen de
bisschoppen en de belendende vorsten, met
name de graven van Holland. De Utrechtse
bisschoppen waren lange tijd steunpilaren
van het keizerlijke gezag in onze streken.
Maar toen de keizers hun greep op de bis
schopsbenoemingen verloren hadden, werd
de Utrechtse bisschopszetel steeds meer een
prooi voor de omringende vorsten, die bo
vendien gingen azen op Stichts grondgebied.
En in deze machtsconstellatie waren de
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Eerste bladzijde van de reeks bisschopsbiografieën in de

Catalogus Episcoporum Ultrajectnimorum.

Utrechtse bisschoppen doorgaans de zwakke
re partij.
De Graven van Holland knabbelden ge
staag aan Stichts grondgebied. Het Gooi dat
sinds 968 onder de verre abdij van Elten viel,
kwam in 1280 onder het Graafschap Holland.
De westflank van het gebied tussen Vecht en
Eem maakte lange tijd deel uit van het Sticht
Utrecht, het wereldlijk gebied van de Utrecht
se bisschoppen. Muiden, Weesp, Loosdrecht
vielen onder Utrecht tot zij, na de moord op
Floris V en de nederlaag van de in deze stre
ken machtige heren Van Amstel, aan de Hol
landse graven werden afgestaan evenals een
deel van Loenen, formeel als leen van Utrecht
maar feitelijk als Hollands gebied. Ook aan
de oostflank moesten de bisschoppen hun
best doen om zich de Graven van Holland
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van het lijf te houden. Zij probeerden hun ge
bied ondermeer te versterken door stadsrecht
te verlenen aan plaatsen als Eemnes Buiten
(1352) en Baarn (laatste helft veertiende
eeuw).
De nauwe verwevenheid van de Utrecht
se en Hollandse geschiedenis is een van de
hoofdthema's in de Catalogus. Zowel de eer
ste als de tweede auteur benadrukken, dat de
Hollandse graaf leenman was van de bisschop en dat het graafschap Holland eigenlijk
een afsplitsing was van het Sticht Utrecht. De
Catalogus opent ook niet voor niets met een
overzicht van de graven van Holland, van
Dirk I (858-900) tot Willem VI (1404-1417), af
komstig van de vierde 'hand' uit ca. 1393. De
uitgevers gaan in hun inleiding uitvoerig in
op de verhouding van het bisdom Utrecht en
het graafschap Holland. Opmerkelijk is, wat
zij te zeggen hebben over de oorsprong van
de Hollandse geschiedenis. Zij vinden dat de
tekst van de Catalogus op dit punt letterlijk
genomen moet worden en concluderen, dat

die geschiedenis niet begint in 922 zoals altijd
is aangenomen maar in 863 met een schen
king aan Dirk I door keizer Karei de Kale.
Wat eerst een leen was van Utrecht groei
de uit tot het machtigste graafschap in de re
gio. Herman van Hoorn was in 1150 de eerste
bisschop die dank zij de gewapende macht
van de Hollandse graaf gekozen werd en
sindsdien, schrijven de uitgevers, 'neemt het
aandeel van de Hollandse geschiedenis in de
Catalogus verder toe en beheerst steeds meer
de inhoud'. In deze verhouding van graaf en
bisschop zien we in ons gebied dan de een
dan de ander gewapenderhand optreden.
T u ssen V echt en Eem

De eerste plaats tussen Vecht en Eem die we
in de Catalogus zien verschijnen is Vreeland.
Bisschop Hendrik van Vianen (1249-1267)
was zo rijk geworden, dat hij aan de westkant
van de Vecht een kasteel kon laten bouwen
'tegen de aanvallen van de heer van Amstel
en tegen oproer van zijn eigen mensen'. Ken-
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Kasteel Vreeland ca. 1259-1529 (coll. W. Mooij).
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nelijk was dit voor de tijdgenoten een belang
rijke activiteit van de bisschop. De Catalogus
geeft de versregels weer, die op Hendriks
graf in de Dom stonden;
'Struxi, Martine, Vredelant pro pace tuorum,
Pace beatorum fruar, ut tecum sine fine.'
'Vreeland heb ik gebouwd, Martinus
[patroon van de Utrechtse kerk], ter wille
van de vrede der Uwen, Moge ik de vrede der
gelukzaligen genieten, om zonder ophouden
bij u te zijn.' [p. 82-83],
Ook bemoeiingen van latere bisschoppen met
Vreeland komen in de Catalogus regelmatig
aan de orde. Daarnaast zien we bisschoppen
in de weer rond de kastelen van Loenen
(Kronenburg) en Muiden in verband met de
verwikkelingen rond de Heren van Amstel.
Ook Eemnes komt enkele malen in de Catalo
gus voor. In 1346 wordt de plaats, die van
1339 tot 1346 in Hollandse handen was en
Oost-Holland heette, door bisschop Jan van
Arkel in de as gelegd. Eemnes wordt weer bij
het Sticht gevoegd en in 1356 opnieuw ver
woest door Graaf Willem V van Holland, met
wie het daarna overigens heel slecht afliep.
'Toen God het daarna toeliet dat hij krankzin
nig werd', voegt de latere hand er beminne
lijk aan toe, 'is hij tot zijn dood toe geketend
gevangen gehouden in Henegouwen.'

overigens niet altijd gemakkelijk leest, kom je
veel te weten, ondermeer over de technische
kant van de codex, over de inhoud en de au
teurs, over de Utrechtse bisschoppen als ker
kelijke en wereldlijke ambtsdragers, over de
historische context, over de historiografische
betekenis van de Catalogus en over de ver
houding van het Sticht Utrecht en Holland.
Met die kennis gewapend kun je de tekst zelf
heel goed lezen en er van genieten.

Noot

1 Catalogus Episcoporum Ultrajectinorum - Lijst van
Utrechtse Bisschoppen 695-1378. Uitgave en ver
taling door J.T.J. Jamar en C.A. van Kalveen.
Utrecht 2005, 188 pp. € 6,55, alleen te koop bij
het Utrechts Archief (telefoon 030-2866682 of email secretariaat@hetutrechtsarchief.nl).

B etekenis van de C atalogus

Hoe moeten we nu de betekenis van deze uit
gave en de uitvoerige inleiding zien? Wat de
specialisten er mee kunnen kan ik niet beoor
delen; dat moeten de vaktijdschriften maar
bepalen. Ik ben geen mediaevist, laat staan
kenner van de middeleeuwse Stichtse ge
schiedenis. Maar ik ben wel een liefhebber
van de (vroege) Middeleeuwen. En dat zullen
er onder de lezers van TVE ongetwijfeld wel
veel meer zijn. Ik heb me daarom afgevraagd,
wat zij aan deze uitgave hebben.
Het is heel interessant om nu eens van
zo'n middeleeuwse bron kennis te nemen en
deze door twee specialisten nader te zien toe
gelicht in de Inleiding (p. 5-45) en het noten
apparaat (p. 105-166). Door die inleiding, die
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Noord-Hollands Arcadia
Overzicht van 400 buitenplaatsen
Inger Groeneveld
Voor iedereen die geïnteresseerd is in het his
torische (provinciale) cultuurlandschap en de
geschiedenis van buitenplaatsen, is er nu een
prachtig en nuttig naslagwerk verschenen:
Noord-Hollands Arcadia, met als ondertitel:
Ruim 400 Noord-Hollandse buitenplaatsen in te
keningen, prenten en kaarten uit de Provinciale
Atlas Noord-Holland.1
Het boek is een initiatief van de Stichting
Provinciale Atlas Noord-Holland, die zo wil
inspelen op de nationale en internationale be
langstelling voor de ontwikkeling van het
cultuurlandschap. Christian Bertram, (tuin-)
architectuurhistoricus verbonden aan de Vrije
Universiteit te Amsterdam, is gevraagd stu
die te doen naar historische tuinkunst in
Noord-Holland, specifiek uitgaande van in
de Provinciale Atlas Noord-Holland (PANH)
aanwezig materiaal over historische buiten
plaatsen in de vorm van prenten, tekeningen
topografische kaarten en publicaties.
De buitenplaats
In zijn heldere verantwoording geeft Bertram
om te beginnen een antwoord op de niet on
belangrijke vraag wat nu eigenlijk een buiten
plaats is. Omdat deze term geen vaste defini
ëring kent, heeft Betram voor deze publicatie
gekozen voor een precieze afbakening. Afge
zien van het feit dat de huizen met tuinen
buiten de stad gelegen dienden te zijn, is de
belangrijkste bepaling dat de huizen met tui
nen of parken in of na 1650 een woonfunctie
hebben gehad voor de eigenaar. Met name
het Kennemerland was voordien geteisterd
geweest door oorlogsgeweld. Zo hebben in
de directe omgeving van Haarlem veel kasteelruïnes gestaan die herinnerden aan het
Beleg van Haarlem, zoals het Huis te Kleef.
Het buitenplaatsleven kwam eerst na de
Tachtigjarige Oorlog goed op gang. Ook niet-
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ruïneuze kastelen die slechts een militaire of
utilitaire functie hadden, zoals het Muiderslot
vallen buiten de definitie die Betram hanteert.
Dit hangt ook weer samen met de derde afba
kening: er zijn aanwijzingen voor een 'aanleg
tot vermaak' voor de eigenaar. Gebouwen en
terreinen die alleen bedrijfsmatig gebruikt
werden, zoals boerderijen, blekerijen, herber
gen et cetera, laat Bertram met rede vervallen.
Er is de nodige zorg besteed aan de histo
rische context van het in dit boek behandelde
archiefmateriaal. Het voorwoord behandelt
onder andere de achtergrond van de provin
ciale collectie als zodanig: hoe deze in de af
gelopen twee eeuwen is gegroeid en hoe de
collectie is gecommuniceerd naar het publiek
door uitgaven en tentoonstellingen. Bertrams
inleiding behandelt beknopt de plaats van de
prentkunst in de aanvang, ontwikkeling en
verdwijning van de buitenplaatscultuur. Niet
toevallig is de grote bulk van de in de provin
ciale collectie aanwezige, in het boek opgeno
men, prenten afkomstig uit boeken als Ver-
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Noord-Hollands Arcadia

Ruim 400 Noord-Hollandse buitenplaatsen in tekeningen,
prenten en kaarten uit d e Provinciale Atlas Noord-Holland
Christian Bertram

scheyde Gesigten van de vermaarde Rievier de
buyten Amstel (...) (ca. 1715) en Het zegepralen)
Kennemerlant (1732). De periode 1700-1735
was de bloeitijd van de buitenplaatscultuur,
nu door een breder deel van de gegoede be
volking gedragen.
Oude buitenplaatsen werden vernieuwd
en nieuwe werden gesticht in een specifieke
geometrische stijl, die men al bladerend door
Noord-Hollands Arcadia duidelijk herkent, ter
wijl voor 1702 alleen personen uit de stad
houderlijke kringen met een adellijke titel
hun buitenplaatsen lieten vereeuwigen. Na
die tijd werd het uitdragen van het bezit ook
bon ton bij iets minder hooggeplaatste buitenplaatsbezitters. Een mooi voorbeeld van een
buitenplaats in die typisch Nederlandse
vroeg-achttiende eeuwse tuinstijl is Water
vliet te Velsen (pagina 364 e.v.) dat ten tijde
van het publiceren van de prenten in handen
was van de in het Gooi welbekende Amster
damse familie Corver.
Door ook in de inleiding in te gaan op de
sloop van buitenplaatsen vanaf de tweede
helft van de achttiende eeuw tot op de dag
van vandaag, en dat ook door te zetten in de
behandeling van de afzonderlijke buiten
plaatsen, lukt het Bertram het verhaal van
Noord-Hollands Arcadia een hoge actuele en
educatieve waarde mee te geven, omdat het
huidige landschap voor een belangrijk deel is
gevormd door de buitenplaatscultuur. Bij wij
ze van spreken blijkt de oude lindelaan op
het sportcomplex opeens het restant van een
sterrenbos of de naam van de woonwijk niet
willekeurig gekozen.
Topographia en topothesia
Een speciale bijdrage wordt geleverd door de
tuinkunst-expert bij uitstek, prof. dr. Erik de
Jong: Tuin en park; 'topographia' en 'topothesia'.
Bij het voorbereiden en het schrijven van dit
boek was Erik de Jong als universitair hoofd
docent verbonden aan de Vrije Universiteit te
Amsterdam. Tegenwoordig is hij hoogleraar
aan het Bard Graduate Centre te New York
en bijzonder hoogleraar te Leiden waar hij 17
maart j.1. officieel geïnstalleerd is op de Clusius-leerstoel voor de Geschiedenis van de

tuin- en landschapsarchitectuur. Net als zijn
oratie begint De Jongs bijdrage met een be
spiegeling over Goethe's Natuurlijke Verwant
schap (Die Wahlverwandschaften, 1809). In een
scène aan het begin van deze roman wande
len de hoofdpersonen Eduard en Charlotte
met een vriend door een 'fraai landschaps
park in een overweldigende natuurlijke
setting' waarvan ze de eigenaars zijn. Terwijl
het park net is aangelegd, wordt gesproken
over nieuwe verfraaiingen. De vriend meet
daarop het park op met behulp van zijn kom
pas en tekent een kaart van het park uit, met
als resultaat dat Eduard 'zijn bezittingen zeer
duidelijk als nieuw geschapen, uit het papier
gegroeid zag. Hij meende ze nu pas te leren
kennen, ze schenen hem nu pas toe te
behoren', 's Avonds vergelijken ze de ge
maakte kaart met kopergravures van Engelse
landschapsparken. Zo komen ze tot nieuwe
plannen voor het eigen park.
De Jong schrijft: 'Als visualisering zijn
kaart en gravures tegelijk document en
kunstwerk, spiegel van een werkelijk be
staand territorium, maar ook aanjager van
het rijk der verbeelding. Daarom wordt er op
het huis een archiefkast gemaakt, waarin de
kaart met alle andere bescheiden samen
wordt bewaard: het papier is de kostbare dra
ger van het geheugen en toetssteen voor de
toekomst.'
Diepgravend en op een voor hem gebrui
kelijke erudiete wijze legt De Jong vervolgens
in zijn artikel de verhouding tussen tuinkunst
- of beter gezegd tuin verbeelding - en tuintopografie uit, het doel van het afbeelden van
tuinen en buitenplaatsen in prenten en kaar
ten. Dit artikel brengt de catalogus als geheel
op een hoger plan en verdient rustige bestu
dering.
Goed overzicht
De titel van het boek dekt de inhoud. Zonder
een volledig overzicht van de buitenplaatsen
in Noord-Holland te pretenderen, biedt het
boek een geïllustreerde catalogus van prenten
en kaarten, gesorteerd op buitenplaatsnaam.
Twee handige registers achter in het boek een op naam en een op huidige gemeentelijke
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indeling - vergemakkelijken het zoeken naar
een specieke buitenplaats.
In het catalogusdeel worden per buiten
plaats de opgenomen prenten en/of kaarten,
en/of overzichtskaartverwijzingen beschre
ven. Indien mogelijk is een literatuurverwij
zing met betrekking tot de buitenplaats en de
bewoners opgenomen en bij de bekendere
buitenplaatsen een beknopte biografie. Om
dat buitenplaatsen nog wel eens van naam
veranderden, is de meest gangbare naam
aangehouden en zijn alle andere naamsvari
anten, indien bekend, als verwijzing opgeno
men.
Niet van alle behandelde buitenplaatsen
zijn prenten voorhanden. Zo kan het zijn dat
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Crailo, waarvan zich in het archief geen aan
zichten bevinden, toch is opgenomen en be
schreven, omdat het als buitenplaatsaanleg
voorkomt op de kaarten van Gooiland. Daar
entegen zijn van veel buitenplaatsen meerde
re prenten voorhanden, in veel gevallen een
variant op het zelfde (gekopieerde) aanzicht.
Zo zijn van "t huis te Nederhorst by den Berg’
wel drie varianten op hetzelfde overhoekse
aanzicht op het kasteel in het boek opgeno
men.
De combinatie van prenten en topografie
is heel verhelderend voor het begrip van het
aanzien, grootte en spreiding van buiten
plaatsen. Ook vergroot de opname van oude
kaarten het begrip hoe het huidige landschap
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wel of niet is gevormd door de buitenplaats
cultuur. De kwaliteit van de afbeeldingen is
zeer goed; de kleine lettertjes in de prenten en
kaarten blijven leesbaar en de in kleur afge
drukte prenten geven een accuraat beeld van
het origineel. In dat opzicht is Noord-Hollands
Arendia echt geslaagd, want maar al te vaak
wordt de onderzoeker of geïnteresseerde ge
confronteerd met wollig afgedrukt prentmateriaal waar je net niet de gewenste informa
tie kunt halen. Parels uit de prenten- en teke
ningencollectie krijgen de ruimte: door bij
voorbeeld de prachtige aanzichten op het
buiten Velserbeek te Velsen 'wandelt' de le
zer als het ware door de rijke geschiedenis
van de Nederlandse buitenplaatscultuur.
T ussen V echt en Eem

Praktisch relevant voor de bestudering van
het regionale cultuurhistorische landschap
zijn de opgenomen buitenplaatsen en kaste
len in de gemeenten Muiden, Weesp, Huizen,
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Fragment met buitenplaatsen bij Naarden uit de Nieuwe
Kaart van Gooilandt door Reinier en losua Ottens, ca.
1734, het oosten boven. Beschikbaar in de Provinciale
Atlas Noord-Holland onder nummer AK-15. Afbeelding
van ingekleurde versie van het M useum Hilversum (zie
omslag voor kleurenafdruk).

Naarden, Nederhorst den Berg en natuurlijk
's-Graveland (met Ankeveen). Logischerwijs
is het overige tracé van het beroemde buitenplaastenlint aan de Vecht (Loenen, Breukelen) niet opgenomen, omdat dat buiten de
provinciegrenzen valt. Dat valt nadelig uit
voor deze streek waar de provinciegrens niet
overeenkomt met de natuurlijke grenzen.
Toch is het boek nuttig voor de Gooi- en
Vechtstreek, omdat dezelfde families die in
's-Graveland, bij Crailo of aan de Vecht hun
buitens hadden ook - al dan niet tegelijkertijd
- elders buitenplaatsen hadden: in de Beemster, het Kennemerland of aan de Amstel.
Buitens wisselden vaak van eigenaar, en om
de wandel van een familie door de buiten
plaatsgeschiedenis te kunnen volgen moet
ook over de regiogrens heen gekeken wor
den.2 Ik noemde zonet al Watervliet, van de
familie Corver.
Kritiekpunten
Een minpunt van het boek is dat het eigenlijk
al een gedateerde uitgave is; het boek lag een
aantal jaren op de plank van de uitgever
voordat het in de handel is gebracht. Dit heeft
onder andere tot gevolg dat de meest recente
literatuurverwijzing uit 2000 dateert, terwijl
ook in de afgelopen jaren veel artikelen en
boeken over buitenplaatsencultuur en cul
tuurlandschap zijn verschenen. Daarnaast
ontbreekt een index op persoonsnaam. In alle
buitenplaats-stukjes staan de data van eige
naren en tuinarchitecten et cetera keurig ver
meld. Deze namen geordend, met een buiten
plaats- en paginaverwijzing, had in een
oogopslag duidelijk kunnen maken welke fa
milies waar in Noord-Holland vertoefden en
welke architecten waar aan het werk waren
geweest.
Wat betreft de inhoud van het opgeno
men materiaal is het jammer dat slechts de
Provinciale Atlas van Noord-Holland be
schreven is. Buitengewoon interessante pren
ten en kaarten die bij wijze van spreken een
lade verderop liggen in hetzelfde archief, blij
ven om eigendomsredenen onbesproken. Bo
vendien is inmiddels het Rijksarchief in de
Provincie Noord-Holland gefuseerd met het
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Streekarchief Kennemerland tot het NoordHollands Archief. Het boek geeft daarmee
géén volledig overzicht van wat er aan bui
tenplaatskaarten, -prenten en -tekeningen in
het huidige Noord-Hollands Archief te vin
den is.
Een goed voorbeeld van deze gemiste
kans is de schrale opname van de prenten, te
keningen en parkkaarten van Elswout te
Overveen. Even los van de zeer recente opna
me van de omvangrijke Elswout-tekeningencollectie van Staatsbosbeheer, herbergt het
huidige Noord-Hollands Archief parkontwerpen voor Elswout van de hand van de be
roemde Pruisische (Silezische) tuinarchitect
Eduard Petzold en zijn Nederlandse leerling
Leonard Springer. Ook ontwerpen van Constantijn Muysken uit 1882 voor dit buitenhuis
(Streekarchief Kennemerland) zijn zo onbe
nut gebleven.
Daar de tijdsafbakening wel een onder
grens maar geen bovengrens kent, is het toch
ook vreemd dat er geen foto's als origineel of
in de vorm van ansichtkaarten uit de PANH
zijn opgenomen. In de verantwoording wordt
voor dit ontbreken geen uitleg gegeven. Ook
in de nadagen van de buitenplaatscultuur is
toch nog een aantal buitenplaatscomplexen
als zodanig in gebruik gebleven. Juist de ne
gentiende en vroeg-twintigste eeuwse - zeld
zaam maar wel bestaande - fotografie kan
heel bruikbaar zijn in de studie van de bui
tenplaatscultuur in die tijd. Tuinmannen leu
nend op hun schop bij de moestuinen of een
prieeltje in gebruik bij de middagthee zijn
van die gefotografeerde scènes die de negen
tiende eeuwse buitenplaatscultuur heel dicht
bij kunnen brengen. Ook de kwaliteit van de
boomopstand of de wijze waarop eenjarigen
in het verleden zijn geplant in bloemperken
spreekt uit dergelijke fotografie.
Tenslotte
Desondanks blijft overeind staan dat Hol
lands Arcadia een prachtig geïllustreerde ca
talogus is en heel bruikbaar bij beginnend
buitenplaats- of landschapsonderzoek. Aan
gezien Noord-Hollands Arcadia de steeds gro
tere belangstelling voor het onderwerp be
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oogt te bevorderen en extra energie te geven,
wil het werk een uitnodiging zijn aan andere
lokale en provinciale archieven om op gelijke
wijze het eigen 'buitenplaatsenbestand' onder
de aandacht te brengen. Dit is met name zeer
aan te bevelen aan de archieven van Utrecht
en Zuid-Holland.
Bij het boek zit een cd-rom met alle afbeel
dingen en de tekst van het boek. Voor het be
kijken is een internetverbinding vereist om
het juiste programma op te kunnen halen.
Voor de digibeten onder ons volstaat het
fraaie boekwerk, dat in de verbeelding van de
initiators 'op de salontafels ligt en vooral in
de serres en de patio's van de huidige bezit
ters van wel of niet historische buitenplaatsen
in onze provincie'.

Inger Groeneveld is architectuurhistorica gespe
cialiseerd in Nederlandse zuoon- en buitenplaats
cultuur. Ze heeft onder andere geschreven over
Hydepark te Doorn in de bundel Beelden van de
Buitenplaats (Hilversum 2005). Momenteel doet
ze in opdracht van de Rijksdienst voor Monumen
tenzorg onderzoek naar de toepassing van marmer
en natuursteen in het Nederlands woonhuisinteri
eur van de zeventiende en achttiende eeuw.
Noten:
1

2

Christian Bertram, Noord-Hollands Arcadia Ruim 400 Noord-Hoüandse buitenplaatsen in teke
ningen, prenten en kaarten uit de Provinciale Atlas
Noord-Holland, Canaletto / Repro-Holland,
Alphen aan den Rijn 2005, ISBN 90 6469 781 7,
met cd-rom. Prijs € 34,-.
Zie bijvoorbeeld de spreiding van de buiten
plaatsen van de Amsterdamse familie Van
Loon vanaf de vroege zeventiende eeuw; Tonko Grever en Inger Groeneveld, 'Hartenlust:
Met Van Loon naar buiten. Het Amsterdamse
regentengeslacht Van Loon en drie eeuwen
buitenplaatsencultuur', Tussen Vecht en Eem 23
(2005) p. 117-126.
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Kerkelijke archieven bij de regionale
archiefdiensten
Ida Kemperman-Wilke

Bij de archiefdiensten in Hilversum, Naarden
en Weesp horen de aanwezige kerkelijke ar
chieven tot de oudste archiefstukken die iets
over het gebied van Tussen Vecht en Eem
vertellen. Wanneer je met deze archieven te
maken hebt kom je regelmatig voor verras
singen en ontdekkingen te staan. Met wat
voorbeelden van gegevens die in deze archie
ven te vinden zijn wil ik u enthousiast maken
om hierin eens een onderzoekje te beginnen.
Kijk eens wat het kerkarchief over uw plaats
zegt en schrijf er eens over in het tijdschrift
van TVE!
In het oudste archiefboek van de Evangelisch-Lutherse gemeente van Weesp gaat een
hele emigrantengeschiedenis schuil. Blad na
blad worden de nieuwe lidmaten vermeld
met daarbij de plaats waar zij vandaan ko
men: Duitsers uit het gebied van Osnabrtick,
Noren en Zweden, seizoenarbeiders die maar
korte tijd de kerk in Weesp bezoeken maar
ook immigranten die tot gezeten Weesper
families uitgroeien. Wanneer middelbare
scholieren het archief bezoeken (in Weesp
brengen jaarlijks alle tweedeklassers van het
Vechtstede College een bezoek aan het ar
chief) dan ligt dit boek altijd klaar om te laten
zien dat immigranten in Weesp van alle tij
den zijn en dat genealogische onderzoekers
in de kerkelijke archieven kunnen vinden
waar hun voorouders vandaan zijn gekomen.
Meestal opent dit het gesprek naar het belang
van het kennen van de eigen geschiedenis en
het zelf bewaren van zaken die daarmee te
maken hebben. In dit verband is het te hopen
dat de nu in de archiefbewaarplaatsen aan
wezige kerkarchieven eens kunnen worden
aangevuld met archieven van synagogen en
moskeeën.

De archieven van de hervormde gemeenten
geven een tijdsbeeld van de moraal en de
gewoonten in een bepaalde tijd. Een onge
huwde moeder wordt de les gelezen en de
rangen en standen komen tot uitdrukking in
de plaats in de kerk waar ieders stoel staat of
de plaats waar men wordt begraven (zo dicht
mogelijk bij de preekstoel). In Weesp worden
ruzies tussen families in de kerk uitgevochten
en er is veel te vinden over een sappige rel
wanneer een dominee compromitterende
briefjes schrijft naar een gehuwde vrouw.
Nog iets waar u misschien niet aan denkt bij
kerkelijke archieven: deze archieven zijn een
bron van kennis op het gebied van de histori
sche geografie. Het onroerend goed dat de
kerk in eigendom had in de zeventiende
eeuw dateert nog dikwijls uit veel ouder tijd,
van vóór de Reformatie. Ook is in het archief
meestal een registratie te vinden van zoge
naamde oud-eigen renten, bedragen die jaar
lijks aan de kerk moesten worden betaald
door de eigenaar van een onroerend goed. In
het archief van de Hervormde Gemeente van
Weesp viel op die manier de geschiedenis
van het pand van De Gooise Boer in Muiden
uit de boeken te reconstrueren.
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Detail van een boek uit de Lutherse kerk.
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Bij de archiefdiensten zijn de volgende ker
kelijke archieven aanwezig:
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Detail van een boek uit de Lutherse kerk.

Bij kerkelijke archieven moet ook niet worden
vergeten dat de samenleving vanaf het eind
van de negentiende eeuw tot in de kleinste
onderdelen verzuild was. Naast het archief
van het Kerkbestuur bestaan de kerkelijke
archieven dan ook uit allerlei daarbij beho
rende archieven zoals de stukken van een
Armbestuur of Diaconie, kerkelijke vereni
gingen en instellingen. Het Rooms-katholieke
Kerkarchief van Weesp bevat bijvoorbeeld
ook het archief van het Gesticht van Liefda
digheid, de Vincentiusvereniging, de katho
lieke scholen, het Wit-Gele Kruis, processieverenigingen, en ja: ook gegevens over het
ontstaan van jongerencentrum het POC (in
eerste opzet het Parochiaal Ontspannings
Centrum). In het archief van de Hervormde
Gemeente Weesp bevinden zich brieven van
soldaten die in 1947 in Indië zijn, gericht aan
het bestuur van hun jeugdvereniging.
De soms op personen gerichte informatie
maakt wel dat niet alle stukken uit de kerke
lijke archieven openbaar zijn. In het algemeen
worden stukken die de laatste 50 jaar betref
fen bekeken op privacy gevoeligheid. U be
grijpt dat het archief van een Vincentiusvere
niging voor armenzorg verslagen kan bevat
ten die persoonlijk zijn. De archiefdiensten
kunnen u vertellen welke stukken beperkt
toegankelijk zijn.
Zoals u op onderstaand lijstje kunt zien
zijn er van veel plaatsen kerkelijke archieven
voorhanden. Alle archiefdiensten doen hun
best deze zo toegankelijk mogelijk te maken.
Kom eens langs, begin een onderzoek en laat
ons uw resultaten weten !
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Streekarchief voor het Gooi en de Vechts
treek:

Het archief van de Classis Hilversum der
Gereformeerde Kerken in Nederland
1932-1984
Het archief van de Classis Hilversum van
de Nederlands Hervormde Kerk 19501967
De Classis Hilversum van beide kerken
omvat de volgende plaatsen: Ankeveen,
Blaricum, Bussum, 's-Graveland, Hilver
sum, Huizen, Kortenhoef, Laren, Muiden,
Muiderberg, Naarden, Nederhorst den
Berg, Weesp.
Van de afzonderlijke plaatsen zijn de volgen
de archieven aanwezig:
Ankeveen
Hervormde Gemeente 1643-1983
Blaricum
Hervormde Gemeente 1675-1958
's-Graveland
Hervormde Gemeente 1658-1946 (Het
archief van de Kerkvoogdij 1658-1795
bevindt zich in het archief van de sGravelandse polder dat te vinden is bij
het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en
Vecht.)
Hilversum
Oud-Katholieke Parochie St. Vitus ca.
1703-1953
Hervormde Gemeente (1746) 1766-1979
(2003)
Gereformeerde Kerk 1836-1979 (2003)
Gereformeerde Kerk in Hersteld Verband
1927-1951
Kortenhoef
Hervormde Gemeente 1647-1981
Laren
Hervormde Gemeente 1865-1985
Loosdrecht
De archieven van de Hervormde Gemeen
ten Nieuw- en Oud-Loosdrecht worden in
beheer genomen na realisatie van de
nieuwbouw van het Streekarchief. Tot
dan zijn deze te vinden bij het Utrechts
Archief.
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Nederhorst den Berg
Hervormde Gemeente (1600) 1625-1985
NB: H et Streekarchief heeft zijn archieven vanw e
ge de nieuw bouw tijdelijk op verschillende locaties
ondergebracht, zie hiervoor de website van het
archief w ww.hilversum.nl/streekarchief/.
U ku n t ook hierover informeren bij de huidige
locatie van het archief: M elkpad 26, H ilversum .

De Rooms-Katholieke parochiearchieven
w orden door het Streekarchief in beheer ge
nomen na realisatie van de nieuwbouw van
het archief. Tot dan blijven zij in beheer bij de
lokale parochies.

Stadsarchief Naarden, Streekarchief voor
Bussum, Huizen en Muiden:
Naarden / Bussum
Hervorm de Gemeente N aarden 1599- ca.
1992
Rooms-katholieke Parochie St. Vitus
N aarden ca. 1750-ca.l970
Gereformeerde Kerk N aarden ca. 1882-ca.
1994
Evangelisch-Lutherse Gemeente Naarden-Bussum ca. 1948-ca. 1950
D oop sg ezin d e
G em eente
B ussum Naarden 1907-ca. 1990
Muiden
Hervormde Gemeente
Lutherse begraafplaats

Gemeentearchief We esp:
Weesp
Hervorm de Gemeente 1602-ca.l985
Rooms-katholieke Parochie St. Laurentius
1715-ca.2000
Evangelisch-Lutherse Gemeente 16451970

Archiefdiensten Tussen Vecht en Eem
Streekarchief Gooi en Vechtstreek (SAGV)
Archiefdienst voor Blaricum, Hilversum, Laren
en Wijdemeren
Bezoekadres: Melkpad 26 (gebouw Publiekszaken), 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 of 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

Ida Kemperman-Wilke is gemeentearchivaris
van Weesp.
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Bibliografie van TVE op het web
Een ambitieuze geschiedenis van vallen en opstaan
jaap Groeneveld

Het tijdperk 'kaartenbak'
Al sinds de oprichting van Tussen Vecht en
Eem in 1970 is er gestreefd naar het realiseren
van een bibliografie over de geschiedenis van
het werkgebied van de Stichting. In het derde
nummer van het tijdschrift, schreef de toen
malige voorzitter O.L. van der Aa hier al
over1. Binnen een jaar was er onder zijn re
dactie de bijzondere aflevering van TVE: La
ren in boek en blad - Proeve van een bibliografie.2
Hij memoreert daarin dat al in een van de
eerste bijeenkomsten van het Algemeen Be-

TUSSEN VECHT EN EEM
C entrale O rganisatie van V rien d en van de H istorie
van he t Gooi en O m strek en

BIJZONDERE AFLEVERING

LAREN IN BOEKEN BLAD
P roeve van bibliografie

De eerste bibliografie ooit door TVE, nr. 7 van de eerste
jaargang.
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stuur het voorstel werd gedaan voor een bi
bliografie voor het Gooi en omstreken. Het
werk zou worden ondernomen door mej.
C.G.M. Moons, bibliothecaresse te Amster
dam, en Van der Aa zelf. Mej. Moons be
schikte al over een groot aantal gegevens,
terwijl de Stichting ook bibliografisch materi
aal bezat. Ter gelegenheid van de viering van
Laren 100 jaar schildersdorp was op een Tiende
Kout in de Turfloods het idee ontstaan om als
proef een bibliografie van Laren te maken.
Andere initiatieven volgden. Rond 1980
begon de volgende voorzitter, mr. W.G.M.
Cerutti, die zelf ook al veel had verzameld,
samen met de bestuursleden D. Bakker en
E.A.M. Scheltema-Vriesendorp aan het ver
der completeren van de beoogde bibliografie.
Het bleek moeilijk om tot een uniforme ver
werking op fiches te komen. Het werk viel
stil en een groot deel van de kaartenbak van
Cerutti kwam terecht in het toenmalige Rijks
archief voor Noord-Holland te Haarlem.
Vanaf 1986 werd door de redactie van het
tijdschrift, in het bijzonder door mw. C.M.
Abrahamse en de heren W. Eggenkamp en
E.E. van Mensch, gewerkt aan jaarlijkse bibli
ografieën. Zes jaargangen zijn zo voorzien
geweest van wat er in een voorgaand jaar
zoal verscheen. De historische kringen en
andere organisaties werden opgeroepen om
tijdig lijsten van hun publicaties ter beschik
king te stellen van de redactie.
Bij de eigen publicaties van TVE lag het
natuurlijk gemakkelijker. In 1979 verscheen
er al een overzicht van artikelen in het tijd
schrift. Dit kreeg een vervolg in 1988, toen het
Repertorium Tijdschrift TVE en TVE/VVG 197019873 verscheen. Al deze overzichten bete
kenden een bijdrage aan de bibliografie van
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het Gooi, maar waren nog geen breed opge
zette en toegankelijke bibliografie. Een biblio
grafie maken is een ambitieuze klus, die ge
duld, doorzettingsvermogen en discipline
vereist.
Het PC-tijdperk
Rond 1990 was de tijd van de kaartenbak
eigenlijk wel voorbij. Andere mogelijkheden
kwamen in zicht. Naast de reeds langer be
staande grote computers dienden zich goed
kopere PC's aan. De tijd was rijp om een
nieuwe doelstelling te definiëren. Hoe zet je
tegenwoordig een bibliografie op? Wat zetten
we erin en wat niet? Hoe moet je kunnen
zoeken? Hoe realiseren we dat? Deze vraag
stelling bleek een uitstekende opdracht te zijn
voor een afstudeerproject van de opleiding
Bibliotheek en Documentaire Informatie.
Henriëtte Verbaarsschott van de Hoge
school van Amsterdam zette er haar tanden
in onder begeleiding van Karin Abrahamse
van het Streekarchief te Hilversum namens
TVE. Ik kan niet beter samenvatten dan zij
deed in haar afstudeerverslag.4 'Het Stadsar
chief Naarden en het Streekarchief voor het Gooi
en de Vechtstreek stellen op verzoek van de Stich
ting Tussen Vecht en Eem een retrospectieve bi
bliografie samen van historische publikaties met
als begindatum 1450 en als einddatum 1 januari
1993. Vanaf 1 januari 1993 zal de bibliografie
lopend worden. De bibliografie is in de eerste
plaats bedoeld voor bezoekers van de genoemde
archieven en voor leden van de historische kringen
die deel uit maken van de Stichting Tussen Vecht
en Eem. De zoekgang wordt uitgevoerd door vrij
willigers. De bibliografie is raadpleegbaar in een
database in het Stadsarchief Naarden. De biblio
grafie zal ook online raadpleegbaar zijn.’
Henriëtte Verbaarsschott gaat verder in
op technische aspecten. Ze had in haar op
dracht ook de vergelijking van een aantal
soortgelijke regionale bibliografieën meege
nomen. ‘Ten slotte is een plan van aanpak ont
wikkeld die de vrijwilligers kunnen gebruiken
tijdens hun zoekgang, zijn eisen vastgesteld die
men aan de vrijwilligers kan stellen en is bepaald
hoe de bibliografie in een lopende versie over kan
gaan.'

Al voor of tijdens de afstudeeropdracht werd
weer een begin gemaakt met het verzamelen
van gegevens, blijkens de datering van de
eerst ingevoerde gegevens, 24 april 1992. On
der begeleiding van de toenmalige Naardense archivaris Dirk Dekema gingen vrijwilli
gers bij een aantal instituten met stabiele bi
bliotheken gegevens verzamelen. Er werd
begonnen met de Universiteit van Amster
dam. TVE bekostigde een PC, die in Naarden
kwam te staan, en de reiskosten van de vrij
willigers die op pad gingen. Er volgden nog
vier universiteiten in de Randstad (Delft, Lei
den, Utrecht, Vrije Universiteit). Verder grote
archieven (Amsterdam, Haarlem, Utrecht,
Nationaal Archief), de Koninklijke Biblio
theek en een aantal relevante instituten: P.J.
Meertensinstituut, Internationaal Instituut
voor Sociale Geschiedenis en Bureau Monu
mentenzorg.
Op het eerste oog vreemd genoeg waren
de drie archieven in ons gebied er niet bij.
Het probleem was echter dat zij toen nog
geen digitale index hadden, waardoor zoeken
moeilijk zou zijn. Er was nog genoeg te doen
en dat zou later wel komen.
In de bibliografie moest natuurlijk ook
meegenomen worden wat er bij de verschil
lende Historische Kringen en dergelijke was
verschenen. Van een aantal tijdschriften uit
het Gooi werd de inhoud eveneens in een
database ingevoerd. Om na zes jaar werk iets
substantieels te kunnen laten zien, werd in
1998 door TVE samen met de beide genoem
de archieven een gedrukte versie gemaakt,
waarin beide groepen publicaties verwerkt
zaten, gerangschikt op volgorde van titel en
voorzien van registers op auteur en tref
woord. Er werd uitdrukkelijk gesteld, dat dit
een voorlopige en ongecorrigeerde bibliogra
fie was. Na deze mijlpaal werd nog even
doorgegaan, maar verschillende omstandig
heden leidden er toe dat in 2000 het werk
stopte. Vrijwilligers blijven dit werk niet eeu
wig doen. Afwisseling van de wacht bij de
archivarissen en bij TVE, maar vooral ook
andere prioriteiten bij het bestuur van TVE
hebben ertoe bijgedragen dat de aandacht
voor het onderwerp verslapte.
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Historische Kring Eemnes
en Oudheidkamer

Historische bibliografie
voor het gebied Tussen
Vecht en Eem

Titelbeschrijvingen
Index op auteur
Index op (plaats)naam en trefwoorden

De omslag van de uitdraai uit 1998, waarachter zich
354 pagina's verschuilen.

Het internet-tijdperk
In 2005 werd het Dagelijks Bestuur benaderd
met het voorstel om 'de bibliografie op de
website te zetten'. Sinds eind 2004 was im
mers de website www.tussenvechteneem.nl ac
tief, waarop ook de hele index van het tijd
schrift al werd bijgehouden. Na overleg met
de archivarissen is de elektronische bibliogra
fie overgedragen aan TVE. Met enige bewer
king, want de database liet zich niet zomaar
op het web zetten, werd een vorm gevonden
die hanteerbaar is voor een eenvoudig zoek
programma. Er kan nu gezocht worden op
een willekeurig woord of naam in de velden
titel, subtitel, auteur, namen, trefwoorden, anno
tatie en samenvatting tijdens dezelfde zoekac
tie. Daarnaast ook nog apart op auteur. Om
dat de opzet van de website eenvoudig is om te voorkomen dat alleen maar hoogopge
leide specialisten hem kunnen onderhouden
- is ook de zoekmogelijkheid beperkt, maar
adequaat genoeg.
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Hiermee is wederom een mijlpaal bereikt, zij
het dat niet voldaan is aan de eerder gestelde
ambitieuze doelstellingen. De bibliografie is
niet compleet en er kunnen onvolkomenhe
den in zitten. Om die reden willen de archi
varissen dan ook niet verantwoordelijk ge
houden worden voor de kwaliteit van de
inhoud. De publicatie op de website valt uit
sluitend onder verantwoordelijkheid van
TVE. De ambitie om een complete bibliogra
fie te leveren was te hoog gegrepen, maar er
is niettemin toch sprake van een waardevol
resultaat voor degenen die oudere publicaties
over het Gooi en omstreken zoeken. Gebrui
kers kunnen de bibliografie zien als een vin
gerwijzing naar andere vindplaatsen, maar
hen wordt aangeraden daar eerst te checken
of de publicaties er ook daadwerkelijk be
schikbaar zijn.
De voor- en nadelen
Zoals duidelijk zal zijn, eindigt de bibliogra
fie omstreeks 1997, met een rafelige rand naar
2000. Het gaat om publicaties die in de eerste
plaats in bibliotheken buiten het Gooi zijn
gevonden. De vindplaatsen zijn vermeld. Er
zijn ca. 2100 vermeldingen, waarbij in een
record met dezelfde titel en auteur overigens
meermalen meerdere drukken of delen wor
den vermeld, waaronder zeker 900 tijdschrift
artikelen met een samenvatting. In 2006 zijn
verwijzingen toegevoegd naar de drie archie
ven in het werkgebied van TVE, Hilversum,
Naarden en Weesp, maar alleen voor die ti
tels die aanwezig waren in de database. Er
zijn dus geen titels van na ca. 1999 toege
voegd. De kracht van deze bibliografie is dat
men hierin aanvullende publicaties kan vin
den die niet bij een van de Gooise archieven
te vinden zijn. Afhankelijk van waar men
woont kan men ook publicaties dichter bij
huis vinden.
De toekomst
In het overleg met de archieven is gebleken
dat zij plannen overwegen voor een geza
menlijke digitale bibliografie of inventaris,
waarover later ongetwijfeld mededelingen
zullen volgen. TVE wil zich inzetten voor de
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toevoer van gegevens van de Historische
Kringen en andere organisaties, zodat die op
een eenduidige en eenvoudige wijze zonder
onnodig meerwerk beschikbaar komen. Ho
pelijk wordt de nieuwe bibliografie niet lou
ter een inventaris van wat er in de drie ar
chieven aanwezig is. TVE is er een groot
voorstander van, dat ook elders aanwezige
publicaties opgespoord kunnen worden,
waarmee ook het voordeel van de nu be
schikbare bibliografie geïntegreerd wordt.

2

O.L. van der Aa (red.), 'Proeve van een biblio
grafie van Laren (NdH)', bijzondere aflevering
van Tussen Vecht en Eem, le jrg (1970/1971) nr.
7, p. 121-144.
C.M. Abrahamse e.a., Repertorium Tijdschrift
TVE en TVE/VVG '1970-1987, uitgave van Stich
ting Tussen Vecht en Eem, Naarden 1988.
( W C staat voor Vereniging van Vrienden van het
Gooi, waarmee TVE vanaf 1983 t/m 1995 het
tijdschrift uitgaf.)
Henriëtte Verbaarsschott, Normen, criteria en

3

4

richtlijnen voor de bibliografie Tussen Vecht en
Eem, afstudeerverslag van Hogeschool van

Amsterdam, afd. FEI, Bibliotheek en Documen
taire Informatie, Amsterdam 1993.
5

Historische bibliografie voor het gebied Tussen
Vecht en Eem (voorlopige en ongecontroleerde uit
draai, januari 1998), uitgave van Stichting Tus

N oten

1

O.L. van der Aa (red.), 'De bibliografie van het
Gooi', in Tussen Vecht en Eem, le jrg (1970/
1971), nr. 3, p. 46-47.

sen Vecht en Eem, Streekarchief Gooi en Vecht
streek, Stads- en Streekarchief Naarden, Muiden en Busum Naarden 1998.
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Eerste deel: de Middeleeuwen
Enklaar, D.Th.; Vrankrijker, A.C.J. de
Geschiedenis van Gooiland
1939 ; Amsterdam ; NV Uitgeversmaatschappij Parnassus Amsterdam
Abdij van Elfen, Naardingerland
regionale geschiedenis, Middeleeuwen, abdijen
De geschiedenis van het gebied tussen Vecht en Eem, waarbij veel
aandacht voor de institutioneel-juridische geschiedenis en daarmee
samenhangende gebiedsbegrenzingen en rechten en plichten van
bezitters en bewoners.
Bibliografie en bronvermelding
189
ill., krt.. port., lit.opg.
411,431 en 432
GAA; HUA; NA; RANH; SAGV; SAN; UBL; UBVU;
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Internet

Voorbeeld van een scherm met klein tweede scherm, dat opkomt na het aanklikken van het nummer. In dit voorbeeld
zijn alle velden ingevuld.
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Boekbesprekingen
Stadsrechten in Nederland
Stadsrechten spreken nog altijd tot de ver
beelding, zoals het feestjaar 2005 in Weesp
weer eens heeft bewezen evenals vermelding
op internet van vele andere stadsrechtvieringen. De meeste mensen hebben het idee, dat
stadsrechten plaatsen tot steden hebben
gemaakt. Den Haag is een dorp, wordt dan
gezegd, omdat het nooit stadsrechten heeft
gekregen. Inmiddels heeft het moderne stadshistorisch onderzoek wel duidelijk gemaakt,
dat naast de juridische (stadsrecht) juist geo
grafische, economische en politieke factoren
heel belangrijk zijn geweest om van een
plaats een stad te maken. Een plaats is pas
stad, als zij ook economisch afwijkt van het
agrarische dorp. De juridische factor - de
stadsrechten - speelt bij de moderne stad
geen enkele rol meer. Maar in de Middeleeu
wen en ook nog eeuwen daarna was het bezit
van stadsrecht wel degelijk van groot belang.
Geen afdoende, maar wel een onmisbare
voorwaarde voor stedelijke ontwikkeling.
Hoe het met die stadsrechten precies zit,
is minutieus uitgeplozen door J.C.M. Cox,
gemeentesecretaris van Alkmaar en stadsrechtonderzoeker bij uitstek. In zijn Reperto
rium van de stadsrechten in Nederland geeft
hij een uitputtend overzicht (p. 41-262) van
alle plaatsen die enigerlei vorm van stads
recht hebben gekregen en behandelt hij in de
inleiding (p. 13-35) de belangrijkste aspecten
van het stadsrecht en de stadsrechtverlening.
Vier categorieën stad

Wat die belangrijkste aspecten zijn, kan voor
een deel ook nagelezen worden in het interes
sante artikel van Cox over het Weesper stads
recht in dit nummer van TVE, zoals een korte
schets van de stedelijke ontwikkeling, het
verlenen van stadsrecht, de stedenfiliatie
(steden die eenzelfde stadsrecht hebben) en
de hoofdvaart (het voorleggen van moeilijke
juridische vragen aan de hoofdplaats of daar
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in appèl gaan). Daarnaast gaat Cox in zijn
inleiding nog op andere elementen in. Zo
behandelt hij in het Repertorium 220 plaatsen
die allemaal op de een of andere manier be
paalde stedelijke rechten hebben gekregen.
Maar van die 220 zijn er maar 159 'stad' in de
strikt juridische zin van het woord.
Cox onderscheidt nog drie andere catego
rieën. De tweede categorie noemt hij 'stede',
een benaming voor 35 plaatsen, die wel be
paalde stedelijke rechten kregen waardoor ze
niet meer onder het algemeen geldende land
recht vielen, maar geen strikt stadsrecht. De
derde categorie betreft dertien plaatsen die in
de periode 1806-1825 door de koningen Lodewijk Napoleon en Willem I tot stad verheven
werden. De laatste categorie noemt hij
'overige'. Het gaat daarbij om dertien plaat
sen die weliswaar geen stadsrecht in strikte
zin gekregen hadden, maar die vanwege be
paalde economische of bestuurlijke rechten
door Cox toch als stad worden aangeduid,
zoals de Brabantse 'vrijheden' Oirschot en
Hilvarenbeek.
Vast stramien

Elke plaats krijgt in het Repertorium een
bladzijde, opgezet volgens een vast stramien
met gegevens als de datum van de stads
rechtverlening, de stadsrechtverlener; de
oudste schriftelijke vermelding van de naam,
een korte beschrijving van de ontwikkeling
tot en na de stadsrechtverlening, de vind
plaats van de originele oorkonde, een be
schrijving van het oudst bewaarde stadszegel
en recente literatuur over de plaats. Dit stra
mien bood Cox de mogelijkheid tot verwer
king en ordening van de overstelpende hoe
veelheid materiaal die hij mee had verkregen
door alle betrokken archieven aan te schrij
ven. En iedereen die geïnteresseerd is in
stadsrechten van zijn plaats of regio kan op
deze manier ook snel de belangrijkste histori
sche elementen terugvinden.
Het Repertorium is verschenen in de

TVE 24e jrg. 2 006

reeks Werken der Stichting tot Uitgaaf der
Bronnen van het Oud-Vaderlandse Recht
(No. 33) en uitgegeven door VNG Uitgeverij
in Den Haag. Negentien bladzijden literatuur
completeren het boek (p. 269-287), terwijl er
achterin nog handige stedenkaarten per pro
vincie staan (p. 292-302) waardoor men in een
oogopslag kan zien welke plaatsen in een
bepaald gebied en wanneer stadsrecht heb
ben verkregen. Voor onze regio zijn dat er
acht, waarvan er vijf onder de categorie
'stede' vallen. De oudste is Vreeland (stede
1265). Dan volgen Muiden (1285), Eembrugge
(stede 1336-1340), Eemnes-Buiten (stede
1352), Naarden (1353), Weesp (1355), Baarn
(stede, na 1346 en voor 1390) en EemnesBinnen (stede 1439).
Afgezien van de inleiding is dit Repertori
um natuurlijk geen boek om helemaal door te
lezen. Het is, zoals de titel aangeeft, een uitputtend overzicht dat geraadpleegd kan wor
den. Onmisbaar voor iedereen die stadsge
schiedenis in het algemeen wil bedrijven en
heel handig voor iedereen die geïnteresseerd
is in een bepaalde plaats of streek. Dus ook
voor de stadsonderzoekers in het gebied tus
sen Vecht en Eem.
Henk Michielse
J.C.M. Cox, Repertorium van de stadsrechten in Neder
land - ‘Quod vulgariter statreghte nuncupatur', Den
Haag 2005, gebonden, 304 pagina's. Prijs € 37,50.

G eschiedenis van Eemnes
ontsloten voor jeugd
De uitgave Bibliotheek 25 jaar in vogelvlucht
geschreven door Rijk Prins laat zien dat de
openbare bibliotheek van Eemnes de afgelo
pen decennia een belangrijke spilfunctie ver
vuld heeft in het culturele leven in deze
gemeente. De instelling fungeerde als een
ontmoetingsplaats voor jong en oud, waarbij
de hoofdtaak het bevorderen van het lezen en
dus kennisoverdracht niet uit het oog verlo
ren werd.

Net zoals een archief is een bibliotheek een
bewaarplaats voor het collectief geheugen. In
opdracht van de openbare bibliotheek heeft
Jan Out voor de kinderen van alle basisscho
len in Eemnes een boekje geschreven - Eem
nes, waar ik woon - over de geschiedenis van
deze gemeente. Out wil de geschiedenis van
het (dorps-)landschap 'begrijpbaar' en
'leesbaar' maken. Hij wil de kinderen leren
dat in het landschap ook allerlei bronnen
over het verleden zichtbaar zijn en dat hier
over interessante verhalen te vertellen zijn.
Na het lezen van het boekje kunnen kinderen
in de bibliotheek nog meer te weten komen
over het verleden van Eemnes.
Out heeft een heel compleet en toeganke
lijk boekje geschreven over het verleden van
Eemnes aan de hand van concrete voorwer
pen en objecten in het landschap, zoals het
Dikke Torentje, boerderij de Eendracht, de
Hasselaarlaan, en het café aan de haven. Het
moedigt kinderen aan om de eigen omgeving
te ontdekken. Jammer is dat er geen kaartje is
toegevoegd, waarop de vindplaatsen van de
behandelde gebouwen en objecten staan aan
gegeven. Out lijkt bij de jeugd een te grote
kennis van de ruimtelijke structuur van Eem
nes te veronderstellen.
Het initiatief van de openbare bibliotheek
Eemnes en leraar Jan Out om kinderen van
basisscholen meer te leren over hun eigen
woonomgeving, en ze te stimuleren in hun
eigen omgeving op ontdekkingstocht te gaan,
is alleen maar aan te moedigen. Dit zou in de
Gooi- en Vechtstreek meer navolging moeten
krijgen De belevenis van het verleden in het
landschap vormt een spannend en goed alter
natief voor de huidige generatie kinderen die
bijna niet meer buiten komen door televisie
en de spelcomputer.
Mathijs Witte
Rijk Prins, Bibliotheek 25 jaar in vogelvlucht, 2005.
Openbare bibliotheek Eemnes.
Jan V.M. Out, Eemnes, waar ik woon, 2006. Openbare
bibliotheek Eemnes.
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Activiteitenagenda actueel
Singer Laren 50 jaar, Oude Drift 1, Laren (NH)
Inlichtingen: 035-5393939 / www.singerlaren.nl.
Open: di t/m za. 11-17 uur en zo. 12-17 uur.
Het is een halve eeuw geleden dat de Amerikaanse
Anna Singer-Brugh haar Larense villa De Wilde
Zwanen inclusief museumzalen en concertzaal en
een groot gedeelte van haar kunstcollectie schonk
aan de Stichting Singer Memorial Foundation.
Deze stichting richtte zij op ter nagedachtenis aan
haar echtgenoot William Singer die in 1943 was
overleden. Sindsdien worden de prachtige locatie
en de collectie geëxploiteerd door middel van een
levendig tentoonstellingsprogramma in het muse
um en een brede programmering van alle podium
kunsten in het gemoderniseerde theater. Al een
halve eeuw een hele prestatie mede omdat Singer
Laren een particuliere culturele instelling is.
14 mei t/m 27 augustus Singer Laren Live! Tal van
experts en beroemdheden werken mee aan deze
levendige en interactieve presentatie, Singer Laren
Live!, veelal vanuit een persoonlijke betrokkenheid
bij Singer Laren. Zo reageert ontwerpster Hella
Jongerius met een installatie Haagse Meesters in een
harens interieur op de eerste tentoonstelling in 1957
in Singer Laren. Voormalig Stedelijk Museum di
recteur Rudi Fuchs beziet met een eigen blik 50 jaar
hedendaagse kunst in Singer Laren onder het mot
to Singer Nu. Bekende Nederlanders als Youp van
't Hek, Jeroen Krabbé, Louis van Dijk, Ronald de
Leeuw, Monique van de Ven, Janme van den Ende
e.a. kozen hun favoriete kunstwerk. Misjel Vermeiren en Carla Janssen Hofelt ontwierpen met 50 jaar
Singer theater een zaal, waarin Mies Bouwman een
speciale documentaire over Singer als televisie- en
radiostudio presenteert. In Larense scholen over de
Larense School tonen Larense scholieren hoe zij
vinden dat een tentoonstelling in een museum
moet zijn. En tot slot kan de bezoeker in een aparte
zaal een eigen virtuele tentoonstelling samenstellen
met stukken uit de Singercollectie.
13 september 2006 t/m 7 januari 2007 Loving Art.
De William en Anna Singer Collectie, die is ge
wijd aan de oorspronkelijke kunstcollectie van het
echtpaar Singer. Dankzij unieke bruiklenen uit
Noorwegen en de Verenigde Staten toont Singer
Laren nu de topstukken van deze internationale
verzameling, waaronder werk van Amerikaanse
impressionisten zoals Walter Griffin, Robert Miller
en Willard Metcalf, een grote groep sculptuur van
Auguste Rodin, werk van Franse kunstenaars zoals
Corot, Fantin-Latour, Millet e.a. als ook Aziatica.
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Publicatie: Het onderzoek naar de internationale
Singer-collectie leidde ook tot de eerste verzame
laarsbiografie van William en Anna Singer en biedt
een blik in het kosmopolitische leven van dit unie
ke echtpaar met een groot gevoel voor de gemeen
schap in het bijzonder op het gebied van kunst en
cultuur. Loving Art. De William & Anna Singer Col
lectie, auteur: Helen Schreden, met een bijdrage van
Jean Woods. Verschijnt in het Nederlands en En
gels.
Historische Kring Eemnes
Oudheidkamer, Raadhuislaan 2a, Eemnes.
Openingstijden: iedere za. 14.00-16.00 uur.
Inlichtingen: 035-5386094 of 5317093.
Tot in oktober 2006 is in de Oudheidkamer de ten
toonstelling De Eemnesser Vaart te zien. Van 1589
tot 1953 was dit een belangrijke transportweg voor
Eemnes en omgeving, maar de vaart betekende en
betekent meer voor het dorp.
Museum Maarssen
Diependaalsedijk 19B, 3601 GH Maarssen, tel. 0346554440. In het koetshuis naast het gemeentehuis
Goudestein (park Goudestein).
Geopend op w o, za. en zo. 13.00-16.00 uur.
Inlichtingen: www.museummaarssen.nl.
Tentoonstelling 'Panorama Vechtstreek', van perka
ment tot digitaal, vier eeuwen Vechtstreek en plassengebied in kaart van 26 maart t/m 2 juli 2006.
'Panorama Vechtstreek' presenteert niet eerder
getoond historisch kaartmateriaal waarmee inzicht
wordt gegeven in de ontwikkeling van het landschap van Vechtstreek en Plassengebied tijdens de
laatste vier eeuwen. Unieke kaarten zijn te zien die
nog niet eerder zijn getoond, van topografische
kaarten op perkament, papier, koper, steen en op
de computer, plattegronden, gravures, schoolpla
ten van buitenplaatsen aan de Vecht, foto's, an
sichtkaarten tot zelfs een oud sigarenblik met een
Vechtgezicht.
KIJK OOK OP
www.tussenvechteneem.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
september-januari 2007? Zendt dan spoedig een berichtje/e-mail naar het redactiesecretariaat van TVE,
redactie@tussenvechteneem.nl.
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Uitnodiging - TVE Open Dag 2006

Singer Laren tussen Vecht & Eem
Over de historische en culturele betekenis van 't Singer voor de regio

Symposium 30 september 2006
Dit jaar bestaat Singer Laren 50 jaar. De viering hiervan is voor TVE aanleiding om op de jaar
lijkse Open Dag aandacht te gaan besteden aan de geschiedenis van Singer Laren en aan de
actuele betekenis van het Singer voor de samenleving in de regio tussen Vecht & Eem.
Singer Laren Theater

11.00

uur Ontvangst, inschrijving, koffie

Ochtendprogramma

11.30 uur Opening door de voorzitter van TVE
Welkomstwoord door de directie van Singer Laren
11.45 uur Loving Art. The William & Anna Singer Collection
Inleiding met powerpoint-presentatie door Helen Schretlen over de
verzamelgeschiedenis en doelstellingen van het echtpaar Singer
12.30 uur Singer Laren (my) Life!
Filmportret van de rol van Singer Laren als samenbindend cultureel instituut
aan de hand van persoonlijke herinneringen van bezoekers aan
evenementen in 50 jaar Singer Laren
Lunch

13.00 uur Lunchbuffet
Middagprogramma

14.00 uur Wat wil Singer Laren de komende 50 jaar?
Inleiding door Ineke Middag, directeur museumzaken Singer Laren
14.30 uur De Gooise Matras - de regio en cultuurpolitiek
Forum onder leiding van Karel Loeff over een stevige verankering van
cultuur en educatie in de gemeenschap enerzijds en identiteitsvorming en
herkenning anderzijds. Wat zijn de remmende en stimulerende factoren
daarbij? Wat doet de lokale politiek hieraan? En wat doen Singer Laren en
15.30 uur Afsluiting & conclusies
15.45 uur Loving Art
Bezichtiging van de tentoonstelling Loving Art, een reconstructie van de
oorspronkelijke Singer-collectie
16.45 uur Napraten onder het genot een drankje.
De deelnemersbijdrage voor dit bijzondere symposium op deze bijzondere lokatie bedraagt
€ 25,00 (inch koffie, lunch, drankje na en de in prijs verlaagde bezichtiging van de
tentoonstelling).
Donateurs van TVE die een museumjaarkaart hebben genieten een korting van € 5,00 voor
het bezoek aan de tentoonstelling en betalen dus € 20,00.
Men kan zich nu reeds aanmelden bij de Penningmeester van TVE, Plantsoen 14,
3755 HJ Eemnes door overmaking van de deelnemersbijdrage (€ 20,00 of € 25,00) op
giro 3892084, onder vermelding van Symposium en het volledige adres.
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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 2006 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 Blaricum | 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 Naerdincklant | 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 | Stichting Omgevingseducatie Gooi, Vecht- en Eemstreek
| Werkgroep klederdrachten Eem- en Gooiland | Singer Museum, Laren | Stad en Lande Stichting | Stich
ting Vrienden van het Nederlands Vestingmuseum, Naarden | Stichting De Hof, Hilversum | Stichting
Weesp Kijk Uit!, Weesp | Stichting Behoud het Oude Dorp, Huizen | 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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V E IL IN G H U IS VAN SPENGEN
organiseert 6 maal per jaar uitgebreide veilingen van kunst, antiek
en schilderijen met meer dan 3.000 objecten per
De volgende veilingen staan op het programma:

Kunst- en antiekveiling 398
KIJKDAGEN: 9 ,1 0 en 11 ju n i van 11“ to t 17.1"
VEILINGDAGEN: 12 t/m 19 ju n i
INBRENG: v.a. 26 april t/m 17 mei

Kunst- en antiekveiling 399

U

V#,

KIJKDAGEN: 25, 26 en 27 augustus van 11?° to t 17.'
VEILINGDAGEN: 28 augustus t/m 4 september
INBRENG: v.a. 26 ju n i t/m 14 ju li en
van 31 ju li t/m 4 augustus
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F.W. Baerveldt, registerveilinghouder / gecertificeerd registertaxateur kunst en antiek
Koninginneweg 25 1217 KR Hilversum, Tel.: 035 - 640 09 89, www.vanspengen.com

Hillen
G.VAN AMSTELSTRAAT 272, 1215 CS HILVERSUM
TEL (035) 621 88 48
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