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Het Dresselhuys-paviljoen op het terrein van Zonnestraal, al jaren onbeschut in weer en wind in afwachting van res
tauratie (foto Jaap Groeneveid, 2006). Hoe gaan we met ons culturele erfgoed om?

Uitgegeven door de Stichting Tussen Vecht en Eem

Redactioneel

Inhoud

In dit nummer zitten we dicht bij de actualiteit.
Hoogst actueel is de kwestie van de gemeentelij
ke herindeling in de regio. Met name in Naar
den woedt een heftig debat over de vraag of de
stad wel moet fuseren met Bussum. Dr. Peter
Rehwinkel en Anne Medema schetsten de plan
nen tot gemeentelijke herindeling in de regio die
al eens eerder zijn ontwikkeld. Voor wie het ac
tuele debat volgt, is het interessant te zien, dat
de argumenten pro en contra van toen en van
nu praktisch identiek zijn.
Van een ander soort actualiteit is het artikel
Korting Lodewijk Napoleon en Naarden. Lodewijk
werd tweehonderd jaar geleden onze eerste koning en niet eens een slechte zoals de moderne
geschiedschrijving aantoont en dat is in 2006
uitvoerig herdacht. Ook in Naarden. Jacqueline
Lamers laat mooi zien, hoe de stadsbestuurders
bij de koning om aandacht smeekten voor hun
economisch bedreigde stad.
Ook actueel is het lustrum van liet Hilversumse koor De stem des volks, dat 95 jaar bestaat.
Onze sterrreporter Ruud Gortzak schetst de ge
schiedenis van het nog altijd 'rode en strijdbare'
zanggezelschap.
Een door TVE zelf geschapen actualiteit be
treft het symposium dat we samen met Singer
Laren organiseerden op 30 september. In het
middaggedeelte stond de vraag centraal naar
Nut & noodzaak van een sterke regionale culturele
identiteit. Hierover komen we met een nieuwig
heid: een TVE Dossier, waarin drie stukken zijn
opgenomen: een beredeneerd verslag van de fo
rumdiscussie, de inleiding van gedeputeerde
Rinske Kruisinga over de vraag of we een her
kenbare regio zijn en het TVE-rapport over de
opvattingen van de politieke partijen in de regio
over cultuur en erfgoed. Met dit dossier leveren
we materiaal voor verdere discussie.
HM.
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Bussum, Naarden en vier gemeentelijke
herindelingsplannen in het Gooi 1921-1952
Peter Rehwinkel
Anne Medema

Op 1 mei 1917 was de gemeenteraad van
Bussum in vergadering bijeen, ter gelegen
heid van het honderdjarig bestaan van de
gemeente. De voorzitter sprak toen de vol
gende woorden: 'dat, ware Bussum voor hon
derd jaren niet gescheiden geworden van hare
moedergemeente Naarden, thans geheel anders
over de wenschelijkheid van zulk eene scheiding
gedacht zou worden'. Deze w oorden markeren
een moment in de lange historie van het stre
ven om te komen tot samenvoeging van di
verse Gooise gemeenten. De bestuurlijke in
deling van het Gooi heeft in de loop der tij
den verschillende gedaantewisselingen on
dergaan en ook vandaag is de discussie rond
een gemeentelijke herindeling weer volop
actueel.

belangrijke toegangsweg naar Amsterdam.
Het is dan ook niet bijzonder dat de Vesting
N aarden vanouds een functie had in de ver
dediging van Amsterdam tegen vijanden
vanuit het oosten. Daar komt nog bij dat
N aarden ook beschikte over een zeehaven, de
enige in het Gooi. De stad N aarden mocht
dan een vesting zijn, dat betekende niet dat
de grens van de stad samenviel met de stads
muren. Ook het grondgebied van huidige
gemeente Bussum viel onder Naarden. Pas in

De bijzondere positie van het Gooi

Het Gooi heeft altijd een bijzondere positie
ingenomen tussen Holland en Utrecht. Zelfs
in de middeleeuwen speelde het gebied een
rol in de strijd om de macht tussen de Hol
landse graven en de Utrechtse bisschoppen.
De thans in gang gezette discussie is direct
ontsproten aan de hedendaagse trend dat
gemeenten een grotere bestuurskracht nodig
hebben dan weleer, gekoppeld aan de specia
le plaats die het Gooi inneem t in de bestuur
lijke driehoek Amsterdam-Utrecht-Almere.
De bestuurlijke kaart van het Gooi heeft
er niet altijd zo uitgezien als die zich nu aan
ons voordoet. Vanaf de m iddeleeuwen was
N aarden de enige stad in het Gooi en dat niet
zonder reden. De stad was gelegen aan een

Kaart van het Gooi omstreeks 1940 met de toenmalige
bebouwde kommen en de grens tussen Naarden en Bus
sum (knipselarchief, Stads- en Streekarchief, Naarden).
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1817 werd Bussum een zelfstandige gemeen
te.
Als ergens blijkt hoezeer economische
factoren van invloed zijn op de bestuurlijke
kaart dan is dat wel in het Gooi. Plaatsen als
Bussum en Hilversum stelden lange tijd qua
omvang niet veel voor. Pas tegen het eind
van de achttiende eeuw (Hilversum) en de
negentiende eeuw (Bussum) kwamen hier
ontwikkelingen in gang op het gebied van
woningbouw, verkeer en industrie, die de
bestuurlijke verhoudingen in het Gooi radi
caal zouden wijzigen. Tegenwoordig zijn de
gemeenten Bussum en Hilversum, maar ook
Huizen, veel groter dan Naarden. Het kon
niet uitblijven, dat deze ontwikkelingen een
discussie opriepen ten aanzien van de be
stuurlijke indeling van het Gooi. Vanaf de
twintigste eeuw kwam dit proces pas goed
op gang. In dit artikel willen we in hoofdlij
nen nagaan hoe de gemeenten in het Gooi,
met nadruk op Naarden en Bussum, met
deze problematiek zijn omgegaan, tegen de
achtergrond van de rol die de provincie
speelde.

De eerste poging tot herindeling 1921-1924

De poging tot gemeentelijke herindeling die
zich in 1921 aandiende is de eerste van een
reeks van maar liefst vier, die in de vorige
eeuw werden gelanceerd. De andere dateren
uit 1925-1928, 1940 en tenslotte 1952. Geen
van de vier heeft overigens tot resultaat ge
leid. De poging uit 1921 werd, voor wat be
treft de gemeente Bussum, voorafgegaan
door enkele grenswijzigingen aan de zuid
kant van de gemeente in 1887 en 1902. De
Gooise Kamer van Koophandel bepleitte
reeds in 1919 een samenvoeging van Naar
den en Bussum.
Op verzoek van de minister van binnen
landse zaken, Ruys de Beerenbrouck, deden
Gedeputeerde Staten op 2 februari 1921 een
brief aan de betrokken gemeenten uitgaan
om te informeren hoe zij stonden tegenover
een gemeentelijke herindeling. De volgende
mogelijkheden werden genoemd:
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1. Bussum en Naarden
2. Bussum, Naarden, Laren, Blaricum en
Huizen
De vijf laatstgenoemde gemeentebesturen
bespraken de optie van een samenvoeging,
maar achtten de tijd nog niet rijp om er mee
in te stemmen.
Villc morte

Samenvoeging van alleen Naarden en Bus
sum, al of niet in combinatie met Huizen was
aanleiding tot tal van vergaderingen en brief
wisselingen. De provincie stond van meet af
aan op het standpunt dat in ieder geval Naar
den en Bussum samen moesten gaan. De ge
meenteraad van Huizen wendde zich tot
Gedeputeerde Staten met het verzoek om te
worden ingedeeld bij Naarden en Bussum.
Het college van B en W van Bussum was
daar niet gelukkig mee, omdat het volkska
rakter van de meeste inwoners van Huizen te
zeer verschilde van dat van de inwoners van
Bussum en Naarden. Bovendien was de fi
nanciële situatie van de gemeente Huizen
niet gunstig en men wilde daaraan niet mee
betalen. Ook een samenvoeging van de vijf
genoemde Gooise gemeenten wees de ge
meente Bussum van de hand. Veel meer zag
men in een samengaan met alleen Naarden.
Naarden had ca. 5000 inwoners en Bussum
18000, zodat een nieuwe gemeente ca. 23000
inwoners zou hebben. In beide gemeenten
was 'ene treffende gelijkheid in aard en men
taliteit als gevolg van de instroom van
forensen'. Inwoners van de gemeente Naar
den, buiten de vesting, 'zeker de niet het
minst met aardse goederen bedeelde inge
zetenen' voelden zich al sterk verbonden met
Bussum. Veel deden de gemeenten al samen,
bijvoorbeeld op het gebied van de nutsvoor
zieningen, zoals de gemeenschappelijke gas
fabriek, maar ook een openbare bibliotheek
voorziening werd door beide gemeenten
benut. Het gemeentebestuur van Bussum had
er niet eens zo zeer behoefte aan dat de Ves
ting in de nieuw te vormen gemeente werd
opgenomen; die dode uithoek of 'ville morte',
kon wel zelfstandig blijven. Hoogst wenselijk
achtte Bussum dat de Hilversumse Meent en
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De Kippenbrug iets ten zuiden van de huidige doorbraak in Westwal (Stads- en Streekrachief Naarden).

het bos van Crailo aan de nieuwe gemeente
/.ouden worden toegevoegd.
De ingezetenen van Naarden die buiten
de Vesting woonden, wilden het liefst
voortaan bij de gemeente Bussum behoren.
Zij brachten f 186.000 aan belastingen op,
tegenover de schamele f 36.000 die de vestingbewoners bijdroegen en waren daarom
van mening dat hun ook meer zeggenschap
over deze kwestie toekwam, zo brachten zij
naar voren tijdens een vergadering in hotel
Nieuw Bussum voor inwoners van Bussum
en van Naarden, voor zover woonachtig bui
ten de Vesting. In mei 1921 werd een tweede
vergadering over de problematiek gehouden
in het gebouw Novum te Bussum. Een, inge
volge artikel 131 van de Gemeentewet ver
plichte Commissie van Ingezetenen kwam tot
hetzelfde oordeel. De naam van de nieuwe
gemeente moest Bussum worden, hetgeen in
Naarden helemaal verkeerd viel.

N aardens B elang

De inwoners van Naarden-Vesting, verenigd
in Naardens Belang, onder leiding van ds.
F.W. Drijver, waren fel gekant tegen samen
voeging. In de gemeenteraad waren zeven
tegen- en vier voorstemmers. Op 15 novem
ber 1921 sprak de Naarder Commissie van
Ingezetenen zich uit tegen samenvoeging.
Naarden werd immers omsloten door de
Vesting en de Verboden Kringen, waardoor
er een brede onbebouwde strook tussen
Naarden en Bussum zou blijven bestaan. De
verbinding tussen Naarden en Bussum was
slecht en in een streek met 'wijde bebouwing'
was openbaar vervoer moeilijk rendabel te
maken. Naarden kon bogen op een roemrijke
historie als stad en als vesting, die 'met gul
den letters staat geboekt in de annalen van
ons vaderland'. De stad liep voorop met al
lerlei zaken, zoals straatverlichting en gemeentereiniging. De Commissie achtte sa-
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menvoeging 'voor eene gezonde ontwikke
ling van het geheele Gooi, niet beslist
noodzakelijk'. Naardens toekomst zag de
Commissie 'in noordelijke richting, in de
drooggemaakte Zuiderzee'.
De minister verklaarde in oktober 1922
dat hij de kwestie in beraad hield en liet de
zaak voorlopig rusten. De vestingbewoners
zonden daarover een telegram naar de minis
ter. Men vierde feest in Naarden-Vesting en
ds. Drijver hield een feestrede in de Grote
Kerk. In 1924 trachtte het college van B en W
van Bussum een grenswijziging met de ge
meente Hilversum tot stand te brengen, zo
danig dat de Hilversumse Meent bij Bussum
zou gaan behoren. Een poging die voor
alsnog op niets uitliep, mede vanwege een
volgende actie ten aanzien van de herindelingsproblematiek.

Ds. F.W. Drijver (coll. P.J.C. Corver).

1925-1928

O N T W E R P van wet tot
vereeniging van de gemeenten
NAARDEN en BUSSUM.

W IJ W1LHELM 1NA. BIJ D E
K O N IN G IN
VAN

G RATIE GODS.

DER NED ERLA N D EN . PRINSES

O RANJE NASSAU, EN Z.. EN Z., ENZ.

Allen die deze zullen zien of hooren lezen, salut, doen
te weten:

Alzoo W ij in overweging genomen hebben, dat het wenschelijk is de gemeenten Naarden en Bussum te vereenigen:

Z oo is het dat Wij. den Raad van State gehoord, en
met gemeen overleg der Staten Generaal, hebben goedge
vonden en verstaan, gelijk W ij goedvinden en verstaan
bij deze:

Al in 1921 was er een wetsontwerp tot samenvoeging
van Naarden en Bussum (Stads- en Streekarchief, Naar
den).
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Negen raadsleden uit de gemeenten Naar
den, Bussum en Huizen zetten een actie op
touw om de samenvoeging van de drie ge
meenten te bevorderen. Opnieuw bleek het
argument dat de volksaard van de inwoners
van de kern van Huizen niet zou passen bij
die van de inwoners van Bussum en Naarden
zwaarwegend te zijn.
De gemeenteraad van Bussum vergader
de op 6 juni 1928 over een brief van Gedepu
teerde Staten van 25 januari, betreffende de
samenvoeging van Naarden en Bussum, al
dan niet samen met Huizen. De raad discus
sieerde zeer uitvoerig over de materie en had
oog voor de problemen die de uitbreiding
van de woningbouw in het Gooi, waar veel
Amsterdammers zich zouden vestigen, met
zich meebracht. De heer Kruisweg was be
ducht voor diverse achterstandssituaties die
zich in Naarden-Vesting voordeden. 'Het
wordt meer dan tijd, dat Naarden, met uitzonde
ring van de historische gebouwen, wordt afgebro
ken en diep gespit. Men moet niet vergeten, dat in
de vesting op woninggebied zeer onhygiënische
toestanden heerschen (...) achter tal van wonin
gen bevinden zich ingebouwde boerderijen, zonder
dat men zulks van de straat af zoude vermoeden.
Het wordt tijd dat in de vesting andere toestanden
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komen te heerschen'. Hij was van mening dat er
voldoende redenen waren voor een zelfstan
dig voortbestaan van Naarden en voelde er
niet zoveel voor dat een nieuwe gemeente de
problemen van Naarden-Vesting moest op
lossen. De raad sprak zich met elf tegen drie
stemmen uit voor samenvoeging van Naar
den en Bussum. De vraag of in de samenvoe
ging ook de gemeente Huizen moest worden
betrokken zorgde voor het staken van de
stemmen op zeven tegen zeven.
Op maandag 30 april 1928 kwam in een
vergadering van de gemeenteraad van Naar
den al de mogelijke samenvoeging van de
gemeenten aan de orde. De Naarder gemeen
teraad sprak zich toen uit tegen samenvoe
ging. Wethouder Hogerzeil toonde zich ver
baasd, dat Gedeputeerde Staten zo spoedig
terugkwamen op de samenvoegingskwestie
uit 1921. De burgemeester citeerde de heer
Gerber, de directeur Gemeentewerken van
Bussum: 'Aan de kostbaren verbindingsweg
met de vesting bestaat geen behoefte, Naar
den heeft geen uitgang nodig' en illustreerde
daarmee zijn aversie tegen samenvoeging. De
heer Smits was vroeger voorstander van sa
menvoeging, maar bleek nu tegenstander. Hij
baseerde zich daarbij op een uitspraak van
minister Kan uit 1927, die inhield dat het een
hard gelag zou zijn voor gemeenten met toe
komstmogelijkheden om heringedeeld te
worden. En die toekomstmogelijkheden la
gen er, omdat de verboden kringen zouden
worden opgeheven, waardoor er uitbrei
dingsmogelijkheden voorhanden waren.
Voorstanders, van wie de heer Mayer
zelfs opteerde voor een samenvoeging van
alle Gooise gemeenten, wezen op het belang
van samenvoeging om het hoofd te bieden
aan de problemen die de realisering van de
uitbreidingsplannen met zich meebracht. Die
uitbreidingsplannen waren uitgedacht door
onder meer K.P.C. de Bazel, en de Amster
damse wethouder De Miranda, die een
'tuinstad' voor Amsterdamse arbeiders, mid
den op de Gooise heide voor ogen had.
Tenslotte stemde een minderheid van de
raad voor samenvoeging van de gemeenten,
waarmee het besluit genomen was om er van

af te zien. De actie van de negen raadsleden
zette Gedeputeerde Staten aan tot opschor
ting van hun besluit om de Hilversumse
Meent bij Bussum te voegen, zoals zij begin
1928 meedeelden. Gedeputeerde Staten von
den het raadzamer om nu eerst maar eens op
een samenvoeging van Naarden en Bussum,
die aanvankelijk haalbaar leek, in te zetten.
De minister van binnenlandse zaken zette
echter een streep door de rekening; hij achtte
het niet raadzaam om beide gemeenten sa
men te voegen.

N aa rd e n -H u iz e n overwegen grenswijziging,
De grilligste der Cooische gemeentegrenzen
onderwerp van corrigeerend overleg,

1940

Toen ons land bezet was door de Duitsers
werd een mogelijke herindeling opnieuw aan
de orde gesteld. Op 9 oktober 1940 wendden
Gedeputeerde Staten, daartoe aangezet door
de secretaris-generaal van het departement
van binnenlandse zaken, zich opnieuw tot de
gemeenten Naarden en Bussum om te infor
meren hoe zij stonden tegenover samenvoe
ging van beide gemeenten. Dit geschiedde in
het kader van een algemeen herindelingsplan
voor de gemeenten in Noord-Holland. Ach
tergrond van dit plan was om te komen tot
financieel sterkere gemeenten, die in dat op
zicht hun eigen broek konden ophouden.
Bovendien 'dwingt naar de meening van den
secretaris-generaal voornoemd, de toestand waar
in de overheidsfinanciën zijn geraakt, om elke
besparing, welke op het bestuursapparaat kan
worden verkregen, te bevorderen'. B en W van
Bussum adviseerden daarop aan de raad om
uit te spreken:
1. 'dat de bestaande toestand onbevredigend is te
achten
2. dat van Bussum's standpunt uit beoordeeld
met wijziging der grenzen tusschen Bussum
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3.

4.

5.
6.

en enkele naburige gemeenten, waaronder de
gemeente Naarden, zou kunnen worden vol
staan
dat gij om trent de financieele gevolgen, welke
de beoogde samenvoeging voor de nieuw te
vormen gemeente zal hebben, geen voldoend
gefundeerde m eening hebt kunnen vormen
dat de al o f niet juistheid van de meening, dat
de samenvoeging van Naarden en Bussum is
gedacht als onderdeel van een reeks dergelijke
samenvoegingen, in het midden latende, er
voor u geen reden aanwezig is om de geopper
de samenvoeging niet te aanvaarden
dat B ussum hierbij als hoofdplaats dient te
worden beschouwd
dat aan de nieuw te vormen gemeente de
naam Naarden-Bussum ware te geven, met
dien verstande, dat, indien tegen dien dubbe
len naam bezwaren mochten bestaan, de naam
Naarden ware te kiezen'.

De raad nam dit advies in haar vergadering
van 13 november 1940 over, met uitzonde
ring van punt 2. De raad wenste zich kenne
lijk niet vast te leggen op een samenvoeging
tussen Naarden en Bussum alleen. Het colle
ge van Bussum deed het boven geciteerde
advies aan de raad ook toekomen aan B en W
van Naarden.
Het N aarder college maakte in een brief
gedateerd op 12 november 1940 gewag van
het feit dat zij 'met bijzondere belangstelling'
kennis hadden genomen van advies 'hetwelk
uw college aan den raad uw er gemeente no
pens de eventueele samenvoeging onzer bei
de gemeenten heeft uitgebracht en hetwelk
gij zoo vriendelijk w aart ook ons toe te
zenden'. Burgemeester en w ethouders van
N aarden drongen aan op een spoedige bij
eenkomst van de gemeentebesturen om deze
zaak te bespreken, waarbij zij aantekenden

Burgemeester Boddens Hosang van Naarden (coll. Stads- en Streekarchief, Naarden).
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dat zij van zins waren deze zaak 'ernstig on
der oogen te zien'. Het gemeentebestuur van
Naarden vroeg zich af of de belangen van de
Vesting als historisch monument goed zou
den worden behartigd in een nieuw te vor
men gemeente. Ze vreesde dat de vesting zou
vervallen tot een dode uithoek. Daarnaast
signaleerde men verschil in volksaard. Daar
om was het Naarder gemeentebestuur voor
stander van een grenswijziging, zodat Naar
den als zelfstandige gemeente zou kunnen
voortbestaan.
Het college van B en W van Naarden
toonde ogenblikkelijk aan dat de gemeente
niet hulpbehoevend was in financieel op
zicht. De financiële reserve van de gemeente
bedroeg bij de aanvang van het dienstjaar
1941 maar liefst ƒ 277.523,07. De afgelopen
jaren waren er diverse projecten tot stand
gekomen, waaronder een modern ingericht
ziekenhuis en een schooltandartsvoorziening.
Alles betaalde de gemeente geheel uit eigen
middelen. Een uitvoerige historische be
schouwing omtrent het verleden van de stad
vanaf 1350 met ruime aandacht voor de bete
kenis van de Vesting voor de landsverdedi
ging, welke Vesting beperkingen oplegde aan
de ontwikkeling van Naarden, deed het colle
ge verzuchten: 'Meer dan 250 jaren is Naarden
als gevolg daarvan omgord geiueest' daarom kan
‘den bestuurderen van onze gemeente daarvan
moeilijk eenig verwijt worden gemaakt, nog min
der kan en mag daarin worden gezocht een argu
ment vóór samenvoeging van de gemeenten Bus
sum en Naarden'. Tenslotte wees het Naarder
college op de grootse ontwikkeling van de
gemeente, die zich al had ingezet na de op
heffing van de 'verboden kringen' in 1926 en
in de toekomst zeker zou worden voortgezet.
Op 13 november 1940 sprak de heer Kuijer
zijn waardering uit voor het advies aan de
raad. Hij noemde het een 'gedegen werkstuk
dat aan duidelijkheid niets te wenschen
overlaat'. De andere raadsleden vielen hem
daarin bij, zodat het advies tegen samenvoe
ging van Naarden en Bussum unaniem werd
aangenomen. Burgemeester Boddens Hosang
sprak de wens uit dat het zelfstandig bestaan
van de gemeente Naarden 'nog lange jaren

tot heil der burgerij en in het algemeen be
lang zal blijken te zijn'.

1952

Op 20 augustus 1952 wendden Gedeputeerde
Staten zich opnieuw tot de gemeenten Naar
den en Bussum om te komen tot herindeling.
Gedeputeerde Staten stelden een commissie
in ter bestudering van de gemeentelijke her
indeling in Noordholland. Het rapport van
deze commissie, de commissie Ter Veen,
werd door Gedeputeerde Staten overgeno
men en men verzocht aan de gemeenten
Naarden en Bussum om zich uit te spreken
over een variant, waarbij een nieuw te vor
men gemeente de gemeenten Naarden, Bus
sum en het onmiddellijk aan die gemeenten
grenzende bebouwde deel van de gemeente
Huizen zou omvatten, met toevoeging van
een tegen bebouwing beschermde groene
gordel, te weten de Naardermeer, de Hilversumse Meent en de heide ten oosten en zui
den van Bussum en het gebied grenzende
aan het Ijsselmeer ten oosten van Naarden,
inclusief Valkeveen en Oud-Naarden. Het
oude bezwaar, veroorzaakt door het verschil
in volksaard tussen de inwoners van de
dorpskern van Huizen en die van de inwo
ners van Naarden en Bussum, was hiermee
meteen van tafel. Het plan behelsde dus niet
alleen een samenvoeging van gemeenten,
maar eveneens een tamelijk ingrijpende reeks
wijzigingen in de gemeentegrenzen. De
nieuw te vormen gemeente zou een inwoner
tal van 46.645 hebben (Bussum: 33.432, Naar
den: 11.645, Huizen (deel aan de nieuwe ge
meente af te staan): 983, grondgebied van
andere gemeenten ingevolge grenscorrecties:
585.
De provincie was voorstander van een
aantal door groenstroken van elkaar geschei
den agglomeraties in het Gooi, met elk een
eigen gemeentebestuur. Dit beoogde resul
taat van een gemeentelijke herindeling had
een relatie met het in 1933 opgerichte Goois
Natuurrreservaat; het voortbestaan van die
groenstroken was daarmee gegarandeerd.
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Bussum en Naarden waren weliswaar twee
afzonderlijke kernen, maar ontwikkelden
zich meer en meer tot een agglomeratie. Te
gen de achtergrond van deze ontwikkeling
achtten Gedeputeerde Staten het noodzake
lijk dat er één bestuur moest komen voor
deze agglomeratie. Instandhouding van twee
besturen had als nadeel dat iedere gemeente
haar eigen belangen zou behartigen. Een op
lossing zou nog gevonden kunnen worden
door instelling van één of meer organen die
de belangen van de gehele agglomeratie zou
den kunnen waarnemen, maar dat betekende
dan wel dat de zelfstandigheid van de afzon
derlijke besturen aanzienlijk zou verminde
ren. Daarnaast bracht de verdere vorming
van de agglomeratie met zich mee dat de
gemeentebesturen ingewikkelde problema
tiek op hun pad zouden vinden, voor de op
lossing waarvan de afzonderlijke gemeenten
eigenlijk onvoldoende waren toegerust. Een
gebrek aan bestuurskracht dus!
Bussum vóór samenvoeging
Het college van B en W van Bussum putte
zich uit in het aandragen van argumenten
vóór samenvoeging, die het vervatte in een
advies aan de raad. Het advies is afgedrukt in
het Gemeenteblad van Bussum, 1952, nr. 28 en
omvat een kleine 25 bladzijden. Het is in dit
verband onmogelijk om alle argumentatie
uitvoerig de revue te laten passeren; wij moe
ten volstaan met het meest pregnante.
Tijdens de raadsvergadering lag een
luchtfoto van Naarden, Bussum en omgeving
ter tafel. Daarop was te zien hoe zeer de be
bouwing van de gemeenten in elkaar over
liep. Rond het station was één grote agglome
ratie ontstaan. Lanen en wegen gingen in
elkaar over en de bebouwing had éénzelfde
voorkomen, zodanig zelfs dat men 'dikwerf
niet' zou 'weten in een andere gemeente ge
komen te zijn, ware het niet, dat een plaatsnaambord daarop de aandacht vestigt en de
huisnummerbordjes een andere kleur heb
ben' Er woonden veel forenzen in deze agglo
meratie, die het om het even was in welke
gemeente ze nu precies woonden. 'Velen van
hen zien hun woongemeente gedurende het win
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terhalfjaar slechts in het donker, behoudens dan
des Zaterdagsmiddags en des Zondags (...) ze
willen met rust gelaten worden. Velen realiseren
zich zelfs ternauwernood in welke gemeente ze
wonen'.
Het college van Bussum signaleerde di
verse opmerkelijke situaties in heden en ver
leden, ontstaan als gevolg van het functione
ren van meerdere gemeentebesturen voor
dezelfde agglomeratie. De gemeente Bussum
had in 1933 de Brinklaan, als belangrijke ver
bindingsweg tussen Hilversum en Amster
dam, geheel aangepast en geasfalteerd. Het
laatste stukje van die weg viel onder de ge
meente Naarden, die al die aanpassingen niet
had gerealiseerd, met als gevolg dat men het
gevoel had in een soort flessenhals te rijden
over een smal klinkerweggetje. Daarnaast
had de gemeente Bussum tevergeefs gepro
beerd om ten behoeve van de aanleg van een
algemene begraafplaats in 1948 het landgoed
Kamphoeve aan te kopen. Het daartoe strek
kende besluit was echter door Gedeputeerde
Staten afgekeurd, waardoor de gemeente
Bussum werd gedwongen een provisorische
oplossing te zoeken bij de bestaande begraaf
plaats. In 1930 legde de gemeente Bussum
een rioolwaterzuiveringsinstallatie aan op het
terrein van de voormalige vuilnisbelt, maar
dat lag wél vlak achter een villawijk van
Naarden. Wanneer Naarden en Bussum sa
men één gemeente waren geweest, waren
hier geen problemen gerezen en had men
meer keuzemogelijkheden gehad. Inwoners
van de gemeente Naarden maakten op grote
schaal gebruik van voorzieningen die door
de gemeente Bussum in stand werden gehou
den. Dit gold voor scholen, maar ook voor
winkelvoorzieningen en dergelijke. Vereni
gingen en kerken hielden zich evenmin aan
de gemeentegrenzen. Tal van Naarders wa
ren lid van verenigingen en kerken die in
Bussum waren gevestigd en andersom. De in
de Vesting gemaakte doorbraak zorgde voor
een goede verbinding met Bussum.
Interessant is ook de visie van het Bussumer college op het bij vroegere herindelingspogingen geopperde bezwaar dat samenvoe
ging van de gemeenten zou leiden tot
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De bebouwing van Naarden (boven) en Bussum (onder) in elkaar overgelopen anno 1980 Linksboven een puntje van
de vesting. Van linksonder loopt de Generaal de la Reylaan schuin naar rechts en gaat over in de Brediusweg. De
stippellijn markeert de grens tussen beide gemeenten (Stads- en Streekarchief, Naarden; bewerking TVE).

'v erw aarlozing der belangen van het oude
stadsdeel van N aard en ', i.c. de Vesting. Bij
koninklijk besluit van 28 m ei 1926 w aren de
zogenaam de 'verboden kringen' opgeheven,
h etgeen de m ogelijkheid tot w oningbouw
opende. H et college van B ussum zag abso
lu u t n iet in w aarom de V esting ingeval van
een sam envoeging verw aarloosd zou w o r
den. W anneer door een grensw ijziging de
gem eente N aarden inw oners zou verliezen,
w as die gem eente veel te klein om de finan
ciële lasten van onderh o u d en behoud v an de
V esting te dragen. Een 'd o d e uithoek' zou de
V esting nooit w ord en om d at ze geheel bin
nen de toekom stige bebouw ing kw am te lig
gen.

H et college van Bussum achtte n aast een h er
indeling ook een aantal grenscorrecties n o o d 
zakelijk en wees in d it verband bijvoorbeeld
op de H ilversum se M eent en op het
'ten ten k am p ' aan de Franse K am pw eg 'w aar
g ed u ren d e het zom erhalfjaar een p aar d u i
zend m ensen bivakkeren'. D w ars over het
terrein liep de grens tussen H ilversum en
Bussum , hetgeen leidde tot allerlei ingew ik
kelde toestan d en m et betrekking tot h et afge
ven van kam peer vergunningen, h et ophalen
van vuilnis en dergelijke. De k am peerders
w aren voor h et d oen van inkopen voorn am e
lijk aangew ezen op Bussum, w aarv an het
centrum op ca. an derhalve kilom eter w as
verw ijderd. De H ilversum se M eent w erd
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toen nog gezien als een niet te bebouwen
gebied, geheel in tegenstelling tot vandaag de
dag.
Comité Naarden Zelfstandig

B en W van Naarden stelden een zeer uitvoe
rig advies op aan de raad, naar aanleiding
van het rapport van de Commissie Ter Veen.
Veel argumenten, die bij vorige pogingen ook
al ter sprake waren gekomen, kwamen op
nieuw aan de orde. Het college sprak haar
bezorgdheid uit over de positie van NaardenVesting, dat als tweede 'verzorgingskern' van
de nieuw te vormen gemeente zou moeten
figureren. De vesting liep gevaar te worden
'prijsgegeven aan een niet te weerhouden
proces van verval', zeker wanneer het goed
geoutilleerde bestuursapparaat daaruit zou
verdwijnen. De heer K. Blauw, hoofd van het
archief ter provinciale griffie, had een histori
sche bijdrage geleverd aan het rapport van de
Commissie Ter Veen. Naarden bracht dr.
A.C.J. de Vrankrijker daartegen in stelling,
van wie een zeer uitvoerige en gedocumen
teerde weerlegging van de conclusies van de
heer Blauw, als bijlage aan het advies werd
toegevoegd. In het advies wordt het plan tot
herindeling 'praematuur' genoemd.
In de raadsvergadering van 30 januari
1953 werd het advies behandeld, samen met
het adres van het actiecomité 'Naarden
Zelfstandig'. De verslaglegging neemt meer
dan 85 pagina's gedrukte tekst in beslag. Ter
sprake kwam de instelling van een 'Gooischap' dat de gemeenschappelijke bestuurlij
ke belangen van Het Gooi zou kunnen behar
tigen. Een minderheid in de raad kon zich
principieel met de overwegingen van Gede
puteerde Staten verenigen, maar zag samen
voeging niet als enige oplossing en stond het
behoud van een 'zelfstandige, levenskrachti
ge gemeente Naarden' voor. Zelfs principiële
instemming met de overwegingen van Gede
puteerde Staten ging de meerderheid van de
raad te ver. Uiteindelijk besloot de raad met
tien tegen vijf stemmen om gedeputeerde
staten mee te delen dat er geen redenen aan
wezig waren om tot samenvoeging met Bussum over te gaan.
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C onclusie

Gedurende de twintigste eeuw is gemeente
lijke herindeling bij tussenpozen, telkens op
nieuw aan de orde geweest. De oorzaak daar
van ligt in het feit dat met de komst van de
spoorlijn Amsterdam-Amersfoort in 1874,
zich velen van elders in het gebied vestigden.
Het Gooi kende een ongekende bouwactivi
teit, waardoor een aantal agglomeraties ont
stond, die de begrenzingen van de gemeen
ten deed vervagen. Bevolkingsgroei en be
houd van natuurlijke en landschappelijke
waarden streden om de voorrang. De ophef
fing van de 'verboden' kringen in 1926,
bracht de zaak in een stroomversnelling. In
deze gebieden was het vroeger verboden om
op grote schaal woningbouw te plegen en er
was grote behoefte aan bouwgrond in de
regio.
Naarden en Bussum reageerden verschil
lend op de diverse pogingen om te komen tot
gemeentelijke herindeling, die telkens wer
den geïnitieerd door de landelijke en provin
ciale overheid. Naarden was trots op haar
grootse verleden en koesterde met reden haar
tradities, terwijl Bussum een gemeente was
met veel inwoners die van elders afkomstig
waren en minder historische binding met de
streek vertoonden. Een rol speelde ook dat de
gemeente Bussum, die in 1817 nog ca. 350
inwoners telde, Naarden qua inwonertal ver
boven het hoofd was gegroeid.

Dr. Peter Rehwinkel, gepromoveerd in het
staatsrecht, is burgemeester van Naarden.
Anne Medema is archivaris van het Stads- en
Streekarchief Naarden en redacteur van TVE.
B ronnen en lite ra tu u r
SA N , Archief gemeentebestuur N aarden, 1811-

1940, stukken betreffende gemeentelijke herin
deling, inv. nr. 90
Gemeenteblad Naarden, 1940-1953
Gemeenteblad Bussum, 1928-1952
Paul Schneiders, Bussum; van boerengehucht tot villa
dorp, 1306-1914, Bussum 2005.
Paul Schneiders, Bussum; een villadorp in benarde
tijden, 1914-1945, Bussum 2006.
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Koning Lodewijk Napoleon en Naarden
Jacqueline Lamers
Tweehonderd jaar geleden kreeg Nederland
zijn eerste koning, geen Hollander maar een
vreemdeling: Luigi Buonaparte, die zijn Itali
aanse geboortenaam inwisselde voor de Fran
se naam Louis Bonaparte, tot hij door zijn ne
gen jaar oudere broer Napoleon Bonaparte
werd benoemd tot Koning van Holland. Hij
had niet om die functie gevraagd, maar wilde
zich er volledig voor inzetten. Zijn Franse
naam Louis veranderde hij in Lodewijk. Hij
leerde onze taal en probeerde de belangen
van zijn onderdanen zo goed mogelijk te be
hartigen, voor zover zijn machtige broer de
Keizer hem dat toeliet. Zijn taak als Koning
van Holland vervulde hij zó goed, dat hij her
haaldelijk in conflict kwam met de Keizer.
Nadat Lodewijk enkele keren met aftreden
had gedreigd, schreef hij op 1 juli 1810 zijn
abdicatiebrief. Volgens de Constitutie van
1806 zou zijn echtgenote Hortense optreden
als regentes voor hun oudste nog levende
zoon Louis Napoleon. In de nacht van 2 op 3
juli verliet Lodewijk zijn koninkrijk. Enkele
dagen later bepaalde de Keizer dat Holland
niet langer een onafhankelijke staat was,
maar een provincie van Frankrijk.
Op verschillende plaatsen in het land is
dit jaar met tentoonstellingen en activiteiten
aandacht besteed aan Lodewijk Napoleon op
de Hollandse troon. Zeker nadat in 1813 de
ondergang van Napoleon en het Franse Kei
zerrijk in zicht kwam en een Oranje in Scheveningen onder grote belangstelling voet aan
wal zette, werd er al snel niet meer aan Lode
wijk gedacht. Men sprak nog graag spottend
over zijn uitspraak van het Nederlands,
waardoor 'koning' - konèngue - klonk als
'konijn'. Zijn verdiensten voor ons land wer
den gemakkelijk vergeten. Na tweehonderd
jaar krijgt hij eindelijk erkenning.
In Naarden werd dit jaar Koning Lode
wijk Napoleon gekozen als thema voor de
Open Monumentendag, uiteraard met na

druk op wat er tijdens zijn regeringsperiode
in de stad gebeurde. In het Stads- en Streekar
chief in Naarden zijn uit die tijd veel interes
sante stukken te vinden. Daarop is dit artikel
grotendeels gebaseerd.

H et b ez o ek aan de K oning

Op 29 juni 1806 besloot het Stadsbestuur een
driehoofdige delegatie naar Den Haag te stu
ren 'ter complimentering' van de kort daar
voor in Holland gearriveerde Koning. Dat het
niet alleen ging om een beleefd felicitatiebezoek blijkt uit het verslag van de audiëntie,
dat op 18 juli wordt vastgelegd door een de
legatie die bestond uit de heren C. Brouwer, J.
van Zon en ƒ. Thierens1.
De drie heren berichten in dit verslag dat
ze zich vrijdag 11 juli vroegtijdig op weg heb
ben begeven, samen met een delegatie van
Muiden, en nog dezelfde dag des nachts on
geveer om twaalf uur in Den Haag zijn gear
riveerd. Pas op maandag 14 juli konden ze,
samen met 'eene menigte andere commissies en
verscheidene personen van Distinctie' ter audi
ëntie naar het Huis in het Bosch. Na drie uur
wachten was de Naardense delegatie aan de
beurt. Het verslag geeft enkele letterlijke
Franse citaten uit het gevoerde gesprek weer.
Lodewijk gaf blijk van oprechte belangstel
ling. Op zijn vraag wat de problemen van
Naarden zijn, smeekte de delegatie hem on
der meer om een permanent garnizoen.
Waarop Lodewijk om geduld vroeg, 'Nous ne
pouvons pas faire tont a la fois, nous tacherons de
réparer vos pertes'. (Wij kunnen niet alles in één
keer oplossen, maar we zullen proberen uw verlie
zen goed te maken). Ook werd aan de koning
een in allerijl in het Frans vertaald rekest
overhandigd, dat de rampzalige economische
toestand van de stad uitvoerig beschrijft.
Verder hebben de heren een gesprek ge-
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Korting Lodewijk Napoleon en Koningin Hortence de Beauharnais bij de intocht te Naarden op Open M onumenten
dag 2006 (foto Erik-Jan Geniets).

had met een lid van het Departementaal Be
stuur, de heer Horbag, aan wie ze dringend
hebben verzocht de Naardense belangen te
bepleiten bij de Koning en in het bijzonder
om aan te dringen op een garnizoen. Horbag
heeft het verzoek serieus genomen, want in
antwoord op een schrijven van hem aan het
bestuur van de stad, ging er op 31 juli 1806
een 23 pagina's tellend stuk naar hem toe,
waarin uitvoerig de economische toestand
van Naarden was beschreven2.

Naarden in verval

Het ging Naarden economisch al niet goed
toen de Fransen in 1795 binnentrokken. Na
het slappe bewind van Stadhouder Willem V
hoopten velen dat de Fransen niet alleen vrij
heid, gelijkheid en broederschap zouden
brengen, maar door een nieuw bestel ook een
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verbetering in de algemene toestand van het
land mogelijk zouden maken. Maar de Ba
taafse Republiek, die zich bij haar plannen
voor vernieuwingen in het staatsbestel richtte
op het voorbeeld van Frankrijk, slaagde daar
nog niet werkelijk in. Nu vestigden steden als
Naarden hun hoop op Lodewijk. In de lange
brief aan Horbag, getekend door burgemees
ter C. de Wolff, somde het Stadsbestuur op
met welke problemen het te maken had.
Allereerst is dat de teruggang van de we
verij. Vroeger stonden er in wel driehonderd
huizen weefgetouwen, die aan evenzoveel
gezinnen een redelijk bestaan boden. Nu is
het getal werkende getouwen teruggelopen
tot zes, die nog maar half werk hebben. Veel
inwoners hebben de stad daarom verlaten en
de rest verkeert in diepe armoede.
Onder opzicht van de commissie van eco
nomie en het armbestuur, aldus de brief, is in
1804 een spinschool opgericht, waar ruim
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veertig kinderen koehaar spinnen voor de fa
bricage van tapijten. Ook worden door vrou
wen en kinderen wol, katoen en afval van
vlas gesponnen ‘met als gevolg dat thans geen
kinderen ledig lopen en geen vrouwen bedeelt
worden die weigeren het een of ander te spinnen.'
Arme mannelijke ingezetenen werken van
oudsher op de zanderijen, afgravingen op de
zandgronden, om de omgeving van de ves
ting te kunnen inunderen. In tijden van vrede
bracht dat geld op doordat het zand werd
verkocht voor verhoging van andere gebie
den, versterking van dijken en ballast voor
schepen van de koopvaardij. N u werken de
mannen voor ‘het Hoofdoogmerk van den Souverein, om onze Vesting door Inundatie sterker te
maken'.
Ook de landbouw staat er slecht voor.
Sinds enige jaren w ordt een groot deel van de
Gooise heiden bebouwd, maar er is niet vol
doende mest voorhanden door gebrek aan

weiland. Een deel van de binnendijkse gron
den w ordt sinds onheuglijke tijden alleen als
w eiland gebruikt door de Erfgooiers die, vol
gens de briefschrijver, niet meewerken aan de
verbetering van de landbouw. Een beschrij
ving van de vele knelpunten en suggesties
voor oplossingen vult enkele pagina's. Een
aanmaning van het Departementaal Bestuur
aan de vergadering van Stad en Land van
Gooiland zou wellicht kunnen helpen, ‘maar
men moest niet iveeten dat het door ons voorge
steld was'. Het droogleggen van de Naardermeer, waartoe reeds octrooi is verleend, zou
eveneens tot veel voordeel van de ingezete
nen strekken.
Enkele wijzigingen in de belastingheffing
zijn ook al in het nadeel van de stad. Op
brandewijn en 'gedestilleerde w ateren' mag
de stad geen belasting meer heffen, terwijl
dat juist een belangrijke bron van inkomsten
betekende. De stadskas aanvullen door het
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De poort van de Weeshuiskazerne naast de kapel van het huidige Comeniusmuseum rond 1900 (colt. Stads- en Streek
archief, Naarden). In 1809 moet hel Burgerweeshuis in het voormalige klooster toorden ontruimd voor het garnizoen.
Tot 1986 zal Jan Soldaat hier werken en wonen.
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heffen van personele belasting zou ruïneus
zijn: de inwoners die enkel uit vrije keus in de
stad wonen en er hun geld verteren zullen
dan de stad verlaten.
Aan het slot van de lange klaagzang over
de toestand van de stad gaat het niet meer
over economie. Naarden, dat 'reeds van haare
opkomst de Hoofdstad van ons district is geweest'
is in 1806 bij de bestuurlijke herindeling van
het land onderdeel geworden van het arron
dissement waarvan Weesp de hoofdplaats is,
waardoor Naarden beroofd is van een aan
merkelijk voordeel. Hoe kan de stad uit haar
ellende worden verlost?

G eef on s een garnizoen!

Alle hoop was gevestigd op een permanent
garnizoen, dat de ingezetenen nieuwe be
staansmogelijkheden moest verschaffen. De
smeekbede werd in Den Haag gehoord.
Naarden kreeg militairen binnen zijn wallen,
met honderden tegelijk. Niet permanent,

maar voor korte tijd, soms 1100 man voor één
nacht, want de Keizer voerde oorlogen en
verplaatste legers door heel westelijk Europa
en tot diep in Rusland. Hoe Naarden die troe
pen moest herbergen en voeden was een zaak
die de stad zelf moest oplossen.
Inkwartiering bij burgers was niet toerei
kend. Het Burgerweeshuis aan de Klooster
straat moest worden ontruimd, evenals de
Waag in de Turfpoortstraat en het Diaconie
huis in de Gansoordstraat. Kribben, peluws,
strozakken, lakens en dekens konden door
het Ministerie van Oorlog worden geleverd,
tegen betaling. Wie er beter van werd is
hooguit een timmerman, die 150 kribben kon
maken. De stad kreeg rekeningen voor gele
verde fournituren gepresenteerd, maar moest
herhaaldelijk 'op 't vriéndelijkst' verzoeken om
afbetaling van inkwartieringsgelden. Om de
financiële nood van de stad enigszins te ver
lichten werd zelfs besloten om de brandklok
in de toren te verkopen. Dat leverde 4590 gul
dens op. Aan Koning Lodewijk werd nu een
rekest gezonden 'wegens het te veel garnizoen'.
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De Naarders geven gul voor Leiden (Stads- en Streekarchief, Naarden).
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In de praktijk kostte het garnizoen meer dan
het de stad en zijn inwoners opleverde.

O rd e op zak en

Toch was het niet alleen ellende in de jaren
van Koning Lodewijk. Onder invloed van de
nieuwe ideeën in Frankrijk na de revolutie,
waren al tijdens de Bataafse Republiek aller
lei bestuursvernieuwingen ingevoerd. Ko
ning Lodewijk nam zijn taak ernstig en zag
erop toe dat oude, vaak erfelijke en plaatselij
ke rechten werden vervangen door landelij
ke, meer democratische regelgeving.
Lieden uit de gegoede burgerij en de adel
konden niet langer elkaar lucratieve en in
vloedrijke ambten toeschuiven. Het land
werd ingedeeld in departementen en arron
dissementen, die volgens dezelfde regels
moesten worden bestuurd. Telkens weer
kwamen er aanschrijvingen van de Land
drost, waarin opdrachten werden gegeven of
om gegevens werd gevraagd: hoeveel gezin
nen heeft de stad, hoeveel dienstboden, eige
naren van landerijen, schapen, hoeveel beroe
pen? Hoeveel armen en wezen telt de stad.
Uit hoeveel personen is het stadsbestuur sa
mengesteld? Hoe laat openen en sluiten de
stadspoorten? Hoe is de verdeling tussen de
godsdiensten? Op de laatste vraag was het
antwoord in maart 1809: Naarden, Bussum,
buitenplaatsen en Naardermeer tellen 1411
gereformeerden, 89 Luthersen, 853 Roomsen,
3 Mennonieten en 142 Joden, samen 2498 per
sonen3.
Orde op zaken: met wijk- en huisnummering moest nu ernst worden gemaakt, joden
kregen gelijke rechten, aanstelling van nota
rissen gebeurde bij Koninklijke benoeming en
beëdiging, het begraven in kerken kon niet
meer, kinderen in weeshuizen dienden te
worden opgevoed in de godsdienst waarin ze
waren geboren, er moest in alle godshuizen
voor geschikt voedsel worden gezorgd. Er
werden ijkmeesters aangesteld voor het vast
stellen der maten. De gezondheidszorg kreeg
grote aandacht: Naarden kon in mei 1809
melden, dat 39 kinderen van 1 tot 10 jaar wa

ren gevaccineerd, maar dat bij drie kinderen
de inenting 'niet gevat' had.
Hulp aan ongelukkigen
Een van de eerste gelegenheden waarbij Ko
ning Lodewijk zich geliefd maakte bij zijn
Hollandse onderdanen, was de ramp met het
kruitschip in Leiden in 1807. Hij trok er per
soonlijk heen om de verwoesting in ogen
schouw te nemen en liet in het hele land col
lectes houden om de ongelukkigen te helpen
die alles hadden verloren. De Naarders lieten
zich niet onbetuigd. 'Hoezeer deeze gemeente
door zwaare incjuartiering en andere omstandig
heden zeer verarmd is' brengen zij toch 835 gul
dens, 4 stuivers en 12 penningen op voor Lei
den.
Ook na een ramp in Zeeland in 1808 en
een wintervloed in 1809 plaatste Naarden op
verzoek van de Koning bussen om geld in te
zamelen. Maar Lodewijk vroeg niet alleen. In
1808 kreeg Naarden een compliment voor
voorbeeldig gedrag bij het behoud van de
zeedijken in de storm van 14 en 15 januari
van dat jaar.

D e K on in g op reis

Lodewijk legde veel bezoeken af in het hele
land en reisde regelmatig naar een van zijn
buitenpaleizen: het Loo en Soestdijk. Hij
woonde enige tijd in Haarlem en Utrecht,
maar koos het Amsterdamse Stadhuis op de
Dam als belangrijkste woonplaats. De Koning
heeft nooit een officieel bezoek gebracht aan
Naarden, maar tijdens een doortocht beleeft
hij er bijna een ongeluk. In het Naardens
Stads- en Streekarchief is een brief, gericht
aan de Magistraat der Stad Naarden, op 4 juli
1808 geschreven door de heer A.H. Cramer,
Inspecteur der Koninklijke Posterijen, in par
ticuliere dienst van Zijne Majesteit4. De brief
beschrijft het incident heel plastisch en wordt
hier daarom in de eigen bewoordingen geci
teerd.
'Mijne Heeren,
Daar degene der voerlieden, die men in Uedele
Stad tot voorrijder voor de koets van Zijne Majes-
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Het Vliegend Hert, waar Helmus van Ommeren was gevestigd (Stads- en Streekarchief, Naarden).
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teit heeft geemployeert zodanig slegt heeft gereden,
dat men ter voorkoming van ongelukken, waar
aan onzen dierbaren Koning zoude zijn bloodgesteld, genoodzaakt is geweest om denzelven met
zijne paarden te doen afspannen en de voorrijder
met de paarden van het tweede voorspan in zijne
plaats te nemen terwijl hij daar en boven zich tegens den Heer Bicker', die zich in het gezel
schap van de koning bevond, 'zeer brutaal
heeft gedragen en zelfs getragt om dien Heer bij
een der bruggen in het water te doen vallen, vinde
ik mij verpligt Uedele hier van ten spoedigste ken
nis te geven en te insisteren, dat die vernoemde
persoon (over wiens brutaliteit ik bij deze gelegen
heid ook nog door meer Heeren van het H of heb
horen klagen) naar behoren worde gestraft, moe
tende ik Uedele verzoeken om mij van de straffe,
die hem werd opgelegd, zoo dra doenlijk te infor
meren ten einde daar van rapport te kunnen
doen.’

bracht en iemand uit diens gevolg bijna in de
vestinggracht heeft geduwd? Als dat zo is,
dan voerde Koning Lodewijk Napoleon over
zijn Hollandse onderdanen een mild bewind.

Enkele dagen later bogen 'Schout, het
Stadsbestuur en de schepenen van N aarden'
zich over de zaak. In het verslag van die ver
gadering5 w ordt de naam genoemd van de
boosdoener: 'Is na gedaan ondersoek gebleeken,

N oten

dat de persoon van Willem van Ommeren door
dronkenschap buiten staat was geraakt om als
voorrijder te dienen en boven dien zig zeer brutaal
hadde gedragen, waarom hij ook was geordon
neerd om zijne paarden af te spannen'. De verga

dering berichtte aan de heer Cramer, dat Van
Ommeren streng berispt zou worden, dat
hem een boete van ƒ 25 ten behoeve van de
armen van de stad was opgelegd, en dat hij
voortaan nimmer tot voorrijder zou w orden
aangesteld ‘wanneer Zijne Majesteit of deszelfs

Jacqueline Lamers is geïnteresseerd in geschie
denis, in het bijzonder die van haar geboortestad
's-Hertogenbosch en haar gekozen woonplaats
Naarden-Ves ting.

B ronnen en lite ra tu u r

Archieven Stadsbestuur berustende in het Stads- en
Streekarchief Naarden.
P.J. Rietbergen, Lodewijk Napoleon, Nederlands
eerste koning 1806-1810
De Omroeper, historisch tijdschrift voor Naarden,
juli 1992.

1. Archieven Stadsbestuur Naarden, 1354 -1811,
inv. nr 126.9.
2. Idem.
3. Idem, inv. nr 44.
4. Idem, inv. nr 12.
5. Idem, inv. nr 41.

Illu stra tie v o o rp ag in a (inzet): Lodezvijk Napoleon in
uniform met het grootkruis van de Koninklijke Orde van
de Unie. Schilderij van Charles Howard Hodges (17641837) (coll. Rijksmuseum, Amsterdam).

gevolg alhier mocht passeren'.

In 1802 kocht ene Helmus van Ommeren,
komend uit Amsterdam, in N aarden het Bur
gerrecht en legde de eed als tapper en herber
gier af. Hij vestigde zich in 'Het Vliegend
Hert' aan de Vrouwenstraat, nu Cattenhagestraat 6, en w erd aangesteld als voerman van
het wagenveer. Nadat onder Lodewijk N apo
leon in 1809 de Koninklijke Paardenposterij
was opgericht, werd hij benoemd tot Staatspostmeester. Is deze (Wil)Helmus van Om
meren dezelfde als de dronken voorrijder
Willem, die Zijne Majesteit in gevaar heeft ge
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De Stem des Volks Hilversum 95-jaar
en nog altijd rood en strijdbaar

Ruud Gortzak
Op naar het licht, schalt uit meer dan vijftig ke
len. Krachtig klinkt het oude socialistische
strijdlied, op tekst van Marie Vos en met mu
ziek van Antoon Krelage, door Nieuw Naza
reth in Hilversum. Het is dinsdagavond, acht
uur. De repetities van de Arbeiderszangvereniging De Stem des Volks zijn begonnen. De
jonge dirigent Paul Delcour heeft geen enkele
moeite om de zangeressen en zangers, van
wie er sommigen bijna net zo oud zijn als het
lied, tot gedreven enthousiast gezang te bren
gen. 'Op naar het licht' en het later op de
avond gezongen lied 'Morgenrood', van Dirk
Troelstra en Otto de Nobel, weerklinken alsof
ze gisteren geschreven zijn. En zelfs de katho
lieke en christelijke leden van het koor zingen
het strijdlied mee.
Wc zijn zo langzaamaan het enige koor dat hij
het openen en sluiten van de repetities nog strijd
liederen zingt, ook al zijn het niet alleen meer soci
alisten die lid van het koor zijn. We hebben een lid
dat vroeger van zijn moeder onmiddellijk de VARA-radio uit moest zetten als die met Morgenrood
de uitzendingen begon. Nu zingt hij het vrolijk
mee, vertelt bestuurslid Nico Baerts lachend.
Ja, de tijd dat de koorleider en componist Ot
to de Nobel onder de naam Lebon de Amster
damse Stem des Volks dirigeerde, omdat hij
bang was zijn baan op het conservatorium te
verliezen als bekend werd dat hij 'een rooie'
was, ligt ver achter ons.
Vijfennegentig jaar oud is het koor. Op 21
oktober 1911 staken de heren Van Alphen,
Gramberg, Kessel en Van der Sande de kop
pen bij elkaar om een Hilversumse afdeling
op te richten van De Stem des Volks. Voor
beeld was het Amsterdamse koor met dezelf
de naam dat in die tijd toonaangevend was.
Doel van het koor was destijds om met het
zingen van revolutionaire liederen de strijd
vaardigheid van de Nederlandse arbeiders
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klasse aan te wakkeren. Het was nauw be
trokken bij de Sociaal Democratische Arbei
ders Partij (SDAP), die wilde dat het koor
haar politieke propaganda zou ondersteunen.
Daar voelden veel socialisten in Hilversum
ook wel voor en spoedig telde het koor zestig
leden en sloot het zich al op 1 december 1911
aan bij de in 1902 opgerichte Bond van Arbeiderszangverenigingen in Nederland, BAN.
Deze bond mocht in die jaren reeds vele
koren met de naam De Stem des Volks tot
zijn leden rekenen. De bond beoogde de
koorzang dienstbaar te maken aan de moder
ne arbeidersbeweging, zoals die in Nederland
op politiek en economisch terrein haar uit
drukking vond in de SDAP en het Neder
lands Verbond van Vakverenigingen (NVV).
Toen men later een Koninklijke goedkeuring
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aanvroeg werd de doelstelling iets gewijzigd
en luidde sindsdien: De Bond beoogt, naast
het dienen der kunst, het zingen dienstbaar te
maken aan de arbeidersklasse.
D ien stb aar

Hoe dienstbaar het koor was blijkt uit een
verslag uit de Gooi- en Eemlander van 3 mei
1915. 'Ter gelegenheid van de 1-Meidag had
zaterdagavond een socialistische feestvergadering plaats in de Harmonie. Aan deze ver
gadering was een betoging vooraf gegaan,
bestaande uit een optocht, welke door een ge
deelte der gemeente trok. Voorafgegaan door
politie te paard en een muziekkorps, merkten
we o.a. op: de afdeling Hilversum der SDAP,
De Stem des Volks, de Nederlandse Vereni
ging tot afschaffing van alcoholische dran
ken, de Vereniging van Bouwvakarbeiders.
Verder werden meerdere opschriften rondge
dragen, waarbij onder andere de achturen
dag, het algemeen kiesrecht voor mannen en
vrouwen werd geëist en de verzekering gege
ven dat het kapitalisme de oorlog, het socia
lisme de vrede brengt (...)’
De Stem bleef ook daarna met strijdliede
ren de acties van de SDAP en de vakbonden
ondersteunen. De verhouding tot de Bond
werd moeizaam toen de afdeling Hilversum
de voorgestelde contributieverhoging niet
kon betalen. Uit de notulen van de Algemene
Ledenvergadering op zondag 19 juli 1914 in
Utrecht blijkt dat Hilversum dit wijt aan de
hoge zaalhuur ter plaatse. De Hilversumse af
gevaardigde van De Stem des Volks zei:
Wordt dit voorstel aangenomen dan gaan we naar
de maan. Het is uit de aard der zaak zelf, Voorzit
ter, dat wij het dan niet kunnen bolwerken. On
danks voortdurende schulden aan de Bond
bleef het toch bestaan.
Toen na de Eerste Wereldoorlog de invoe
ring van het algemeen mannen- en vrouwen
kiesrecht een feit was en een groot aantal so
ciale wetten tot stand kwam, voelde De Stem
minder de noodzaak alleen met strijdliederen
de Nederlandse arbeiders in de juiste revolu
tionaire stemming te brengen. Sommigen
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vonden zelfs dat de strijdliederen van het
programma konden worden afgevoerd, om
dat de strijd van de arbeiders inmiddels ge
wonnen was. Vandaar dat het Hilversumse
koor zich net als vele andere koren ging toe
leggen op het zingen van een breder repertoi
re. Talrijke koordirigenten pleitten er in de
Bond voor om naast op de verspreiding van de
socialistische gedachte gerichte liederen en koor
werken ook eens een bekend a-politiek oratorium
uit te voeren.
Een deel van de socialistische beweging
juichte deze stellingname toe. De schrijver Jan
Mens had de strijdliederen al regelmatig ge
kraakt en bestempelde die als Leger des
Heilsliederen. Andere woordvoerders keken
met enige argwaan naar dit soort opmerkin
gen. Zij die kritiek op de voorgestelde omme
zwaai hadden, vonden dat het de taak van
een arbeiderskoor was strijdliederen te blij
ven zingen en dat het verre diende te blijven
van katholieke en protestants-christelijke mu
ziek. Daar zaten immers de vijanden van de
arbeidersklasse. Vreemd genoeg kwam er
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ook uit de religieuze hoek kritiek op het feit
dat 'rooie koren' geestelijke liederen ten geho
re gingen brengen. Daar spraken ze van on
eerlijke concurrentie.

VARA

Een zegen voor de rode koren was de oprich
ting in 1925 van de Vereniging van Arbeiders
Radio Amateurs, sinds de jaren zeventig bete
kenisloos VARA. Deze omroepvereniging
was een nieuwe tak van de 'rode familie', een
familie waartoe onder meer het dagblad Het
Volk, het Nederlands Verbond van Vakvere
nigingen (N W ), de Arbeiders Jeugd Centrale
(AJC), de Arbeiderspers, de Nederlandse Arbeiderssportbond en het Instituut voor Arbei
dersontwikkeling behoorden. De AJC was in
1918 door NVV en SDAP opgericht. De AJC

bood de jongeren een breed pakket aan cultu
rele activiteiten: zang, dans, spel en sport en
een keur aan feesten. Het was een jeugdorga
nisatie die, zoals een van belangrijkste be
stuursleden, Koos Vorrink, in Het Jonge Volk
schreef: 'in deze tijden van algehele verwilde
ring en ontreddering geen schoner en hoop
voller werk heeft te verrichten, dan de jeugd
de weg te wijzen naar een beter toekomstland, haar te wapenen met kennis, met liefde,
met moed voor de levensstrijd die onont
koombaar komt.' Veel leden van de AJC tra
den later toe tot De Stem des Volks of tot het
Instituut voor Arbeidersontwikkeling, een in
stituut dat, ook al door de inspanningen van
Koos Vorrink, in 1924 werd opgericht.
De leden kregen naast algemene en cultu
rele ontwikkeling ook socialistische vorming
in cursussen en leergangen en ook van deze
leden waren er later veel in de koren van De
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Stem des Volks terug te vinden.
De VARA opende de radiouitzendingen
met Morgenrood, sloot deze af met De Inter
nationale en gaf ook in de rest van het pro
gramma ruim baan aan, zoals in een VARAuitgave stond: het strijdlied dat vanaf de vroeg
ste tijd de strijd van de arbeidersklasse heeft bege
leid. De VARA achtte het mede tot haar taak
behoren de arbeiderskoorzang in Nederland
naar haar vermogen te bevorderen. Veel ar
beiderskoren, waaronder De Stem des Volks
uit Hilversum, traden op voor de VARAmicrofoon. In de jaren dertig ging de omroep
vereniging er bovendien toe over ruime sub
sidie te verstrekken aan, door arbeiderskoren
in samenwerking met professionele orkesten
verzorgde, openbare oratoriumuitvoeringen.
Vanaf 1933 waren er namelijk problemen ont
staan bij het uitzenden van strijdliederencon
certen. Door de radiocensuur was het de VA
RA bovendien verboden De Internationale en
andere strijdliederen uit te zenden. Als enige
direct aan een politieke partij gebonden om
roep werd de VARA van regeringswege
scherp gecontroleerd op onwelgevallige poli
tieke uitingen.
Tijdens de oorlog bleef het koor aanvan
kelijk bestaan. Besloten werd officieel de ban
den met de in feite niet meer bestaande SDAP
en NVV te verbreken. Toen De Stem des
Volks begin 1941 - er waren toen zeventig le
den - op order van de bezetter lid moest wor
den van de cultuurkamer of anders stoppen
met zingen, werd tot het laatste besloten. Di
rect na de oorlog bleek dat twee joodse leden
niet uit het concentratiekamp terug waren ge
keerd. Voorzitter werd Isaac Brilleman, even
eens van joodse huize, die had weten onder
te duiken en zo de oorlog overleefde. Hij zou
dertig jaar voorzitter blijven. De plaats die De
Stem des Volks innam in de Hilversumse ge
meenschap was een andere, een meer aan
vaarde dan voor de oorlog. Op de concerten,
die door de Federatie van Hilversumse Zang
verenigingen werden georganiseerd, kwam
het koor met een eigen, volwaardig geluid.
Dank zij het federaal verband kwam, schreef
een recensent in 1963, het koor meer met de
neutrale burgerij in contact wat voor beide

partijen een voordeel betekende. Het koor
legde ook contacten met het buitenland door
het organiseren van concertreizen naar onder
andere Mulhouse, Schaffhausen, de Belgische
Ardennen, Sauerland en Israël.

Jaren zeventig

In de jaren zeventig veranderde er veel.
Nieuw Links maakte in de Partij van de Ar
beid, sinds 1946 opvolger van de SDAP, een
eind aan veel SDAP - tradities. Binnen de
partij zongen de jongeren in plaats van: Op
socialisten sluit de rijen, het rode vaandel volgen
wij, het geldt de arbeid te bevrijden, verlossing uit
de slavernij, nu heel pesterig: Op socialisten
sluit de rijen, loop achter Vorrinks vaandel mee. Is
wat verschoten door de jaren. Heeft nu de kleur
van slappe thee. Strijdliederen zingen werd ou
bollig verklaard. De VARA stopte met het da
gelijks ten gehore brengen van Morgenrood.
De protestliederen van Bob Dylan en Boudewijn de Groot werden belangrijker dan de lie
deren van Otto de Nobel en Anton Krelage.
Allerlei actiegroepen die als paddestoelen uit
de grond schoten richtten hun eigen koren op
met namen als SoLIEDair, Breek Uit, Kontramien of Volkorenrood en overal in het land
werden koren onder de naam De Stem des
Volks opgeheven of kregen andere minder
beladen namen. In Hilversum wist men de
crisis te bezweren en onder leiding van diri
gent Spijkstra groeide het aantal koorleden
zelfs van 48 tot 74. Op het jubileumconcert op
23 okober 1971 in de VARA-studio, door de
VARA gratis ter beschikking gesteld van het
koor, stonden werken van Mozart, Gaccini,
Verdi, Von Flotow, Johann Strauss en ande
ren.
De VARA bleef ook later in de jaren ze
ventig een belangrijke steunpilaar voor het
Hilversumse koor. Vanaf 1977 kon De Stem
beschikken over studio 7 als oefenruimte en
de concertzaal studio 1 voor uitvoeringen. De
kosten waren nihil. De contributie kon laag
gehouden worden. Het publiek had vaak gra
tis toegang tot de concerten en kwam met
honderden tegelijk, waardoor extra uitvoerin-
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Vergrijzing
Wat ons zorgen baart is dat er praktisch geen jon
geren lid van het koor worden. Mensen van vijftig
zijn al jong bij ons. Het koor vergrijst. Velen zijn
al jaren lid. We hebben leden die al ouder dan
tachtig zijn, vertellen de bestuursleden Baerts

en Ten Thije. Zij maken zich zorgen over de
toekomst. We hopen natuurlijk de honderd jaar
te halen. Dat zou een mijlpaal zijn. Honderd jaar.
Dat heeft in Hilversum nog geen enkel koor ge
haald. Fuseren met een ander koor is nooit over
wogen. Daar zijn we wel trots op, zeggen de be

stuursleden. En al is het aantal mannelijke
zangers te gering, is het doel niet langer de
arbeidersklasse politiek en maatschappelijk te
ontvoogden en ziet men het ook niet meer als
belangrijkste taak de arbeidersklasse cultu
reel te verheffen, het koor wil nog wel altijd
strijdliederen blijven zingen, je hoeft geen deel
meer uit te maken van de uiteengevallen rode fa 
milie om bij ons te zingen, maar we blijven een
rood koor.

Paul Delcour, dirigent.

gen noodzakelijk waren. Uit de aanwezigen
kwam een stroom nieuwe zangers en zange
ressen. De Stem groeide tot 102 leden. Veer
tien jaar lang kon het koor van de VARAstudio gebruik maken. Toen maakte het NOB,
Nederlands Omroepproductie Bedrijf, inmid
dels eigenaar van het gebouw daar een einde
aan. De studio was sindsdien het domein van
omroeporkesten en omroepkoor.
De Stem heeft in die veertien jaar dikwijls
voor de VARA-radio en tv opgetreden. Het
was een klap voor ons dat we uit de VARA-studio
weg moesten. En nu is er bij de V A R A nog slechts
een enkele werknemer die zich De Stem herinnert.

Geraadpleegde literatuur

Danny Nooteboom, Adèle Jansma-Gazan en Salva
dor Bloemgarten, Van strijdlied tot oratorium 100 jaar De Stem des Volks Amsterdam, Amster
dam 1998.
J.H. Wind, De stem van een negentigjarige - Een hom
mage aan de solidariteit, geschreven ter gelegen
heid van het 90-jarig bestaan van De Stem des
Volks, Hilversum 2001.
Afbeeldingen
Foto's door auteur.
Omslagen bladmuziek uit collectie De Stem des Volks.

Maar dit koor bestaat nog altijd. Het leden
blad De Stemband drukt nog elke keer een
strijdlied af en op de repetities en tijdens de
1-mei bijeenkomsten van Partij van de Arbeid
en Nivon, de naoorlogse opvolger van het In
stituut voor Arbeidersontwikkeling, klinken
de strijdliederen van weleer door de grote
zaal van het Koos Vorrinkhuis in Lage Vuursche naast Die Forelle, Bel Ami, Little Brown
Jug, Papageno's Glockenspiel en Edelweiss.
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TVE Dossier
De regio tussen Vecht en Eem als sterk cultureel merk
Het symposium Singer Laren
tussen Vecht & Eem - over de
culturele en historische bete
kenis van Singer Laren voor
J
•* *
de regio is een groot succes
li
geworden. Zo'n kleine twee
honderd mensen namen aan
het symposium deel en de or
ganisatoren kregen na afloop
L
heel veel positieve reacties.
De inhoud van het och
tendprogramma - dat bestond
uit de inleiding Loving Art van
Helen Schretlen over de verzamelgeschiedenis van de
Singers, de film Singer Laren
My Life over de geschiedenis
van het Singer en de Nabe
schouwing & vooruitblik door
Ineke Middag - is aan de le
Even napraten tijdens de lunch (foto Eva Schild-Schofaerts). V.l.n.r.:
zers van TVE goed bekend; in
Emke Raassen (Singer Laren), John Weisz (arrangeur Herfstflora's) en
jan Lamme (TVE).
het vorige nummer, dat ge
heel gewijd was aan Singer
Laren, stonden drie artikelen
over dezelfde onderwerpen.
Het middaggedeelte ging over Nut & noodzaak van een sterke regionale culturele identiteit en
bestond uit twee korte inleidingen en een forumdebat. Rinske Kruisinga, gedeputeerde van NoordHolland sprak over Is het Gooi tussen Vecht en Eem een herkenbare regio en Karin Swart behandel
de het onderwerp Hoe maken we van ‘t Gooi en tussen Vecht en Eem een herkenbaar merk? Daar
na volgde het forum onder leiding van Karei Loeff.
In dit TVE Dossier over de regio als sterk cultureel merk publiceren wij een drietal teksten rond
de thematiek van het middaggedeelte:
• Henk Michielse geeft een gesystematiseerd verslag van het forumdebat.
• Vervolgens publiceren we de inleiding van Rinske Kruisinga integraal.
• De derde tekst betreft de uitkomsten van een interessant TVE-onderzoek naar wat de politieke
partijen in de regio vinden van cultuur en erfgoed. Dit onderzoek was mede verricht ter voorbe
reiding op het forumdebat van het symposium en diende als achtergrondinformatie. De regiona
le pers was ook heel nieuwsgierig naar de uitkomsten en besteedde er uitgebreid aandacht aan.
W ij publiceren hier de meest recente versie. Jaap Groeneveld doet uitvoerig verslag van zijn be
vindingen.
De conclusie van het forumdebat was, dat er nog veel gepraat zal moeten worden voor we onze re
gio als een 'sterk merk' kunnen neerzetten. Afgesproken is het debat voort te zetten. Het TVE Dos
sier biedt belangrijk materiaal waarmee verder gewerkt kan worden.
Redactie
t

k

p,_-S
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Allemaal pareltjes
of hoe we onze regio op de (toeristische) kaart kunnen zetten
EEN DEBAT

Henk Michielse
Singer Laren behoort tot de bekendste cultu
rele instellingen van het Gooi. Als je vertelt
dat je daar woont is iedereen niet alleen een
beetje jaloers, maar noemt vaak ook direct het
Singer Museum. Maar de regio tussen Vecht
en Eem is cultureel gezien natuurlijk meer
dan Singer Laren. Er zijn nog zoveel andere
mooie zaken te zien en te beleven. Daarom
stelden Singer Laren en TVE op hun geza
menlijk symposium over de culturele en histo
rische betekenis van Singer Laren voor de regio
ook de vraag: hoe kan de Gooi tussen Vecht en
Eem-regio een gemeenschappelijke, positieve, toe
ristische identiteit verwerven die door de bewo
ners gedragen wordt? Die vraag werd door
dagvoorzitter Karei Loeft vakkundig voorge
legd aan vier forumleden - Rinske Kruisinga,
gedeputeerde van Noord-Holland, Ad 's Gravesande, voorzitter van Kunsten '92, Rients
Slippens, tot voor kort Cultuurmakelaar van

Hilversum en Reinier Sinaasappel, algemeen
directeur van Singer Laren - en aan alle deel
nemers van het symposium1.
Wat voor regio zijn we eigenlijk?
Wat voor regio zijn we eigenlijk? Rienske
Kruisinga schilderde in een inleiding voor
afgaand aan het forumdebat, die elders in
dit nummer van TVE wordt gepubliceerd,
een fraai portret van het Gooi tussen Vecht
en Eem met allerlei positieve kenmerken van
landschappelijke, economische, cultuur
historische en sociaal-culturele aard. Aan de
ene kant het Gooi met zijn parklandschap en
mengeling van oud agrarisch gebied en ste
delijke aspecten. Daartegenover de Vecht
streek, een open landschap, met plassen,
Pampus, het Muiderslot en een deel van de

Forum, v.l.n.r. Reinier Sinaasappel, Karei Loeff, Rients Slippens, Rinske Kruisinga, Ad 's Gravesande (foto Eva
Schild-Schofaerts).
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Hollandse Waterlinie. En mooi er tussenin
's-Graveland. Ze had er nog aan toe kunnen
voegen, dat Gooi en Vechtstreek een politie
regio vormen en er nog altijd een 'Gewest' is,
al stelt dat niet veel meer voor.
Beslissend is natuurlijk ook het beeld, dat
men elders van de regio heeft. Waar denken
de mensen aan als ze het Gooi horen noemen.
Kijkers naar de commerciële televisie hebben
misschien alleen maar Gooise vrouwen voor
ogen of de Gooise matras. Anderen denken
naast Singer Laren ongetwijfeld ook aan de
Vesting Naarden en het Naardermeer of aan
Laren als winkeldorp. En iedereen zal wel
weten, dat het Gooi en ommelanden tot de
prettigste woongebieden van Nederland be
horen. Maar of de regio ook aantrekkelijk is
als toeristische attractie is een andere kwestie.
Waar zouden de mensen op af kunnen ko
men?
Voorafgaand aan het forum had Karin
Swart van de LAGroup Leisure & Arts Consul
ting, die streken in binnen- en buitenland ad
viseert over regiomarketing, al een aantal cri
teria geformuleerd voor het op de toeristische
kaart zetten van een regio. Je kunt van een re
gio een sterk merk maken, als het herkenbaar
is, als het positieve associaties oproept, als het
krachtig is in zijn eenvoud, als het gedragen
wordt door de bewoners en als het langdurig
en consistent wordt gehanteerd.
‘Wat is ons merk?' vroeg Karei Loeff aan de
forumleden. In 'n een-tweetje tussen hem en
Reinier Sinaasappel werd Singer Laren de
'Eiffeltoren van het Gooi' genoemd. Maar ande
re forumleden dachten daar toch wat anders
over zonder Singer tekort te doen. Rinske
Kruisinga zei het onomwonden: ‘ik kan na
tuurlijk de mensen hier in de zaal naar de mond
praten en zeggen Singer Laren. Maar het zijn toch
vooral de media die het beeld bepalen’. Rients
Slippens gaf aan dat Hilversum naast de tele
visie nog veel meer te bieden heeft, zoals het
muziekcentrum van de Omroep, een verge
ten maar grootse activiteit. Ad 's Gravesande
benadrukte de oersterke architectonische
kwaliteit van de regio. 'Meestal razen de men
sen er voorbij, maar er is zoveel moois te genieten
als je het zoekt'. Dit alles kan het Gooi verster-

jgpfip

___________
Karei Loeff, dagvoorzitter symposium (foto Eva SchildSchofaerts).
ken en een aanjaagfunctie vervullen.
In de loop van het debat kwamen natuur
lijk ook nog elementen als de Vesting Naar
den, de Vechtsteden, het Goois Natuurreser
vaat en Huizen als oud vissersdorp ter sprake
en werden er nog allerlei aantrekkelijke ken
merken genoemd zoals kleinschaligheid, ver
scheidenheid en de mengeling van 'groen' en
leven. Reinier Sinaasappel vatte alle elemen
ten samen: 'de regio is van een ongeëvenaarde
kwaliteit'.

Wat doen we met de pareltjes van de regio?

Hoe moeten we deze ongeëvenaarde kwaliteit
aan de man brengen? Tijdens het forumdebat
kwam een deelneemster uit de zaal met een
mooie metafoor: ‘het zijn allemaal pareltjes'. De
centrale vraag van de middag was: moeten de
ze pareltjes maar elk voor zich belangstelling zien
te wekken, of is het zinnig op dit gebied nauw sa-
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men te werken ? Reinier Sinaasappel had het
over 'versnipperde schoonheden’, die wel alle
maal onder de aandacht gebracht moeten
worden van grotere groepen. Maar het ont
breekt nu juist aan samenwerking, was de al
gemene mening.
Een mooi voorbeeld werd aangereikt door
Jannie Rebel, oprichtster van het Huizer Mu
seum en nog altijd actief als vrijwilligster. Zij
wees er op, dat ook Huizen als oude vissers
plaats veel te bieden heeft en noemde in dat
verband de Huizer Dag, die gehouden wordt
als in alle andere plaatsten van de regio de
Open Monumentendag plaats vindt. 'Dat is
mij een doorn in het oog, dat dat allemaal op de
zelfde dag gebeurt' brieste Reinier Sinaasappel,
overigens met instemming van Jannie Rebel,
‘zo doe je het uitsluitend voor de eigen bevolking,
terwijl het er om gaat juist ook mensen uit de an
dere plaatsen te trekken. Als je het zo blijft doen,
wordt het nooit wat'.
Rients Slippens was niet zo somber over sa-

,\

Alice Geijssel, Stichting Omgevingseducatie Gooi en
Vechtstreek, reageert vanuit het publiek (foto Eva
Schild-Schofaerts).
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menwerking. In Hilversum was het hem bui
tengewoon meegevallen. Hij was als cultuurmakelaar aangetrokken op initiatief van de
culturele instellingen zelf. 'Natuurlijk is er con
currentie, maar er is ook de wil om samen dingen
aan te pakken’. Alice Geijssel van de Stichting
Omgevingseducatie dacht aan een beschei
den Regionaal Cultureel Centrum. Zij noemde
als voorbeeld van mogelijke samenwerking
de vele koren die onze regio rijk is. ‘Laat men
een dag met die koren en musici van de omroep or
ganiseren, zoiets als een kerkfestival met picknick
tafels buiten en andere activiteiten'.
Van onderop of van bovenaf?
Gebrek aan samenwerking in de regio? Als
vanzelf kwam de vraag op tafel of samenvoe
ging van gemeentes onder één bestuur hier
voor nuttig zou kunnen zijn; in een eerdere
formulering van de probleemstelling was ook
naar de te verwachten schaalvergroting
verwezen. Ad 's Gravesande vond het 'onge
looflijk goed' als er een meer geïntegreerde
aanpak zou komen, ook ten aanzien van de
cultuur: 'gemeentelijk herindeling kan daarbij
helpen'. Maar de vraag is toch vooral wie het
voortouw neemt bij de samenwerking. Rinske Kruisinga had in haar inleiding al gezegd,
dat identiteit en bestuurlijke herindeling niets
met elkaar te maken hadden. Zij ging er van
uit, dat overheden eerder ondersteunend, faciliterend moeten optreden en noemde het
voorbeeld van Waterland, waar meerdere in
stellingen en groeperingen elkaar vonden. Zij
benadrukte wel het belang van het samen
gaan van cultuur en economie: 'Neem de Stel
ling van Amsterdam die op de werelderfgoedlijst
staat en nog in ontwikkeling is. Restaureer al dat
moois, maar geef er wel een economische functie
aan, anders gaat het niet’.
Ook de andere forumleden benadrukken,
dat het initiatief van onderop moet komen.
De regionale culturele instellingen moeten
zelf het initiatief nemen op verschillende
punten:
• samenwerken, bijvoorbeeld bij program
mering en kaartverkoop;
• naar elkaar verwijzen;
• elkaar versterken.
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Leo Jansen, wethouder cultuur Laren (foto Eva SchildSchofaerts).

De samenwerking van allerlei instellingen en
groeperingen is trouwens niet alleen van be
lang voor mensen van buiten de regio, maar
ook voor de bewoners van het Gooi en om
melanden zelf. Ook zij hebben er belang bij,
als de culturele voorzieningen en de zo posi
tieve omgevingsfactoren een zo sterk mogelij
ke positie innemen.
Overigens was niet iedereen er voor om
meer toeristen te trekken. Sommigen zagen
vol schrik 'de bussen met Japanners' al ko
men. Dolf van den Brink jr, die als student
nog een bijzonder avontuur in het Singer Mu
seum beleefde (zie het artikel van Jan Lamme
in de vorige TVE), vond dat het Gooi zich
heel best wist te vermarkten, ‘je kunt in het
weekend niet meer door je eigen dorp (Laren)
lopen, zoveel bezoekers zijn er. Er is eerder
sprake van congestie dan van te weinig
aanloop' (applaus). Tegen de objectie uit de
zaal, dat het aantrekkelijke van de regio hem
juist zit in de verscheidenheid en kleinscha
ligheid en dat de divergerende structuur niet
aangetast moet worden door samenwerking,
werd terecht ingebracht, dat divergentie, ver
scheidenheid en samenwerking elkaar in het
geheel niet uitsluiten. Integendeel, de onder
scheiden 'pareltjes' kunnen elkaar inderdaad
versterken.

Spanning tussen lokaal en regionaal
Natuurlijk is er ook een zekere spanning tus
sen het lokale en het regionale. In mijn slot
woordje op het einde van het symposium gaf
ik zelf het voorbeeld van TVE. Tussen Vecht
en Tem is een koepelorganisatie waarbij 35 an
dere organisaties zijn aangesloten, zoals de
historische kringen, de archieven en musea.
Iedereen doet op de eerste plaats wat de ei
gen taak is. Zo richten de historische kringen
zich op de lokale geschiedenis, terwijl het
tijdschrift TVE zich vooral richt op het regio
nale aspect. In die zin is TVE op een klein mi
croniveau eigenlijk wat in het forum bepleit
werd: ‘met behoud van ieders eigen taak en karak
ter samenwerken omdat je dan sterker staat'.
Aandacht vragen voor het regionale ver
eist wel telkens inspanningen onzerzijds; niet
iedereen is vanzelf op het grotere geheel ge
richt. TVE organiseert elk jaar een zogeheten
Open Dag, telkens in een andere plaats,
waarop de geschiedenis van die plaats of een
organisatie of instelling centraal staat. Daar
komen dan niet alleen de mensen uit de be
treffende gemeente op af, maar uit de hele re
gio, precies zoals Reinier Sinaasappel dat
graag ziet ten aanzien van de Huizer Dag. De
spanning tussen lokaal en regionaal voel ik
trouwens zelf. Als voorzitter van TVE bevor
der ik het regionale en de regionale samen
werking. Maar in mijn woonplaats Naarden
ben ik lid van de club die de dreigende fusie
met Bussum niet ziet zitten, juist vanwege het
veiligstellen van het Naardens culturele erf
goed.

Arrangementen voor toeristen

Op wie mikken we eigenlijk als we aan een
groter publiek voor de pareltjes in de regio
denken? De Hilversumse eigenaresse van een
bed-and-breakfast-bedrijfje maakte een hel
der onderscheid tussen Nederlanders en bui
tenlanders. Plastisch schilderde zij haar erva
ringen met buitenlandse toeristen: 'Ze gaan in
elk geval naar Amsterdam; dat is een must, al ko
men ze totaal afgeknapt terug. Dan willen ze zeker
ook naar de polder; ze vinden het onvoorstelbaar
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dat je kunt rijden waar eerst het water was. En als
ik ze dan met moeite op de fiets heb gekregen voor
een tocht door Gooi en Vechtstreek, dan vinden ze
het wel adembenemend mooi.' Voor Nederlan
ders ziet zij de oplossing in arrangementen:
biedt een programma aan voor een paar da
gen met verschillende elementen.
Ook Reinier Sinaasappel denkt in die rich
ting: 'Wij trekken als Singer Laren heel veel pu
bliek. Maar we willen ze ook veel andere mooie
dingen laten zien. Hoe vul je de dag, als je naar
het Gooi komt, vaak met de fiets achterop de au
to?’ Hij meent dat de hoofd-doelgroep van
het Singer naadloos aansluit bij die van de re
gio in haar geheel.' ‘Denk maar aan een vijfen
veertigjarige cultureel geïnteresseerde, wat con
servatieve vrouw met veel vrije tijd en met veel
vrienden die het initiatief neemt voor een dagje sa
men uit'. Tijdens de borrel na gaf een deel
neemster uit Purmerend het voorbeeld van
Leeuwarden, waar ook arrangementen van
een paar dagen worden aangeboden, met on
dermeer een dag naar Ameland. Zoiets kan in
het Gooi tussen Vecht & Eem ook heel goed:
een paar uur Singer Laren, de Vesting Naar
den, een fietstocht over de hei of langs de
Vecht, moderne architectuur in Hilversum.
Wat de plaatsen in het Gooi, zoals Laren, dan
wel nodig hebben zijn goede logiesgelegenheden, want die ontbreken nog teveel.
Een andere mogelijke doelgroep werd ge
noemd door 'de enige jongere in de zaal'. Ma
thijs Witte, redacteur van TVE, wees op het
voorbeeld van Duitsland, waar men beter het
belang van jongeren voor het toerisme be
grijpt: 'maak bijvoorbeeld in-line-skating-routes
offietsroutes met watersportmogelijkheden'. Niet
iedereen zag dit zo zitten vanwege het kwets
bare karakter van het gebied en de andere
groepen die je zou willen trekken. Wel in
stemming vond het pleidooi voor meer mo
gelijkheden voor scholen om musea en ande
re culturele instellingen te bezoeken. Zou het
trouwens zo erg zijn, als er vooral ouderen
naar de regio zouden komen? Ad 's Gravesande vertelde de anekdote van de orkestdirecteur en een hoge Haagse ambtenaar van
cultuur: ‘Voor het concert keken beide in de zaal
en de ambtenaar vond dat er wel erg veel grijze
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hoofden waren. Waarop de directeur zei: over tien
jaar zijn er weer heel andere grijze hoofden.'

Hoe nu verder?

Het debat op het symposium van Singer La
ren en TVE is natuurlijk maar de eerste stap.
Lang niet alle vragen werden beantwoord en
niet alle criteria voor een sterk merk werden
systematisch nagelopen. Er zal nog veel meer
gepraat moeten worden. Zo zal er nog verder
nagedacht moeten worden over de verbin
dende elementen tussen alle pareltjes en
schoonheden. Er moeten initiatieven geno
men worden en netwerken gecreëerd.
Wie gaat het initiatief nemen? Reinier
Sinaasappel van Singer Laren, die er zo van
overtuigd is dat er voor de bezoekers van het
Singer nog zoveel andere zaken in de regio
interessant zijn, belooft dat Singer Laren het
initiatief zal voortzetten. En wij van TVE zul
len, bescheidenerwijze, in de gaten houden,
hoe het verder loopt, zo nodig aan de bel
trekken en over dit alles ook in ons eigen blad
berichten.
N oot

1

In dit artikel beoog ik een systematische recon
structie van de forumdiscussie, waarbij ik mijn
eigen interpretatie van de thematiek geef zon
der overigens de voorzitter en deelnemers aan
het debat tekort te doen. De citaten in het stuk
zijn gebaseerd op de bandopname van het de
bat die door Singer Laren is gemaakt.
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Is't Gooi tussen Vecht en Eem een
herkenbare regio?
Rinske Kruisinga

Op het symposium van Singer Laren en TVE
worden twee lezingen gehouden: de ene on
der de titel Is het Gooi tussen Eem en Vecht een
herkenbare regio? en de andere Hoe maken we
het tot een herkenbare regio? Met deze twee ti
tels hebben de organisatoren al vast aangege
ven, dat er naar hun opvatting wat schort aan
die herkenbaarheid. De wens herkenbaar te
worden spreekt er echter ook uit. Op het mo
ment dat ik werd uitgenodigd, sprak de noti
tie nog van herkenbaarheid in relatie tot ge
meentelijke herindeling en schaalgrootte.
Dat herindelen is uit de officiële tekst ver
dwenen en dat is maar goed ook. Herindeling
heeft niets met identiteit te maken. Het is een
bestuurlijke wens en laat ik maar vanuit mijn
positie praten, vaak een bestuurlijke nood
zaak. Je verliest als gemeente je identiteit niet.
Daar zijn goede voorbeelden van. Gemeente
bestuurders uit Wijdemeren kunnen je haar
fijn vertellen dat verenigingen in Nederhorst
den Berg subsidie aanvragen, dat dat in 'sGraveland zelfs met meer overtuiging ge
beurt, maar dat Ankeveners als ze bij de ge
meente aankloppen vragen om materialen
om zelf een afscheiding te maken voor het
sportveld of zelf een markt te initiëren. Voor
lopig is dit genoeg over herindeling als voor
waarde voor een regionale identiteit.
Ik ben gevraagd als een betrokken inwo
ner van de regio en als gedeputeerde, die cul
tuur en cultuurhistorie in haar portefeuille
heeft. Om aan die betrokkenheid vorm te ge
ven heb ik deze lezing zelf geschreven. Wel
heb ik mij materiaal laten aanreiken. Ik kan
zeggen dat ik door mijn functie met een ande
re bril naar mijn omgeving kijk. Intenser. Ik
breng die samen, ik benoemd kwaliteiten an
ders dan voorheen. Bovendien kan ik als pro
vinciaal bestuurder vergelijkingen maken.

Rinske Kruisinga, gedeputeerde van Noord-Holland
(foto Eva Schild-Schofaerts).

Twee gebieden in Noord-Holland kunnen
zich de tuin van Amsterdam noemen. Water
land en de Gooi- en Vechtstreek. Gebieden
met grote verschillen. Waterland is open,
groen, zeer landelijk, met mooie kleine histo
rische plaatsen. De Gooi- en Vechtstreek is
wel de tuin van Amsterdam, maar dan een
met stedelijke kenmerken.
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Ik werd in het bezit gesteld van een proef
schrift uit 2005 van Carolina Simon over regi
onale identiteit. Zij beschrijft een aantal
regio's en zij gebruikt daarvoor een aantal
kenmerken. Laat ik die kenmerken eens orde
lijk met u doorlopen voor het gebied tussen
Vecht en Eem.

Omgeving
Het landschap
De regio heeft een buitengewone landschap
pelijke en cultuurhistorische betekenis. De
verschillen in bodem, hoogteligging en wa
terhuishouding zorgden van nature al voor
een grote landschappelijke variatie. Open
landschap, bos, heide, oeverwallen, verveningsgebieden en plassen. Veel water en er
komen waarschijnlijk nog meer water- of
plas/drasgebieden bij. In het Gooi valt vooral
de boeiende mengeling op van het oude agra
rische landschap en de stedelijke aspecten die
de laatste anderhalve eeuw aan het gebied
zijn toegevoegd.
Het erfgoed
Het werelderfgoed, de Stelling van Amsterdam
en de Nieuwe Hollandse Waterlinie, hebben bei
de inmiddels de status van Nationaal Land
schap. Beide kunnen bogen op aandacht en
daarmee rekenen op geld van de overheid.
Daarnaast zijn er: de Vesting Naarden, de ar
chitectuurstad Hilversum, het buitenplaatsenlandschap van 's-Graveland, historische
steden als Muiden en Weesp, Laren als plaats
van de Singers met Singer Laren en de schil
derkunst.

De economische functionaliteit van het
gebied
Landbouw
Agrarische activiteiten hebben nauwelijks
meer de schaal dat het van betekenis is voor
de wereldmarkt. Maar belangrijk voor het
openhouden van het landschap zijn ze wel.
Want mijn vraag is: hoeveel plas en dras wil
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len we eigenlijk? De agrarische sector zoekt
naar verbreding van haar activiteiten: beheer
der van het landschap, van betekenis zijn
voor kleinschalig toerisme.
Recreatie en natuurbeheer
Laat ik vooral de sterke natuurlobby noemen:
het Goois Natuurreservaat en Natuurmonumen
ten. Goed voor het beheer van het landschap
en sterk in hun lobby. In de provinciale poli
tiek heb ik gemerkt hoe hoog de aaibaarheid
van het Goois Natuuurreservaat is. Een ster
ke recreatieve trekker is het Muiderslot met
meer dan honderdduizend bezoekers per
jaar.
Bedrijvigheid
Hilversum als mediastad, verder verhou
dingsgewijs kleinschalige bedrijvigheid, cul
turele instellingen, waaronder Singer, maar
ook Spant!. Het winkelbestand van met name
Laren lokt velen van buiten de regio.
Het wonen
Een stedelijke omgeving en toch groen. Met
name in het Gooi herken je de stedeling, die
zijn rust in het groen heeft verworven en
nooit meer prijs wil geven.

Sociaal-cultureel
De gemeenschap
De gemeenschap is niet enkelvoudig te ken
merken. De stedelingen hebben hun intrek
genomen in de regio. Dat deden ze in het ver
leden ook, want zo zijn de buitenplaatsen en
villaparken ontstaan. In een aantal dorpen,
die je na herindeling kernen noemt, is nog
iets heel eigens. Ik noemde eerder Ankeveen.
Maar anders dan in West-Friesland, of Twen
te vind je nauwelijks een gedeeld gevoel van
gemeenschap.
Folklore
Iets zoals in Twente de paasvuren of het mid
winterhoornblazen vind je in deze regio niet.
Of we het leuk vinden of niet, de enige folklo
ristische kant van deze regio is de 'Gooise
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m atras', 'Gooise vrouwen', 'rich and famous',
de 'bekende Nederlanders'.

•

V eel d im e n s ie s

Wat ik nu allemaal beschrijf, maakt duidelijk
dat er vele dimensies zijn aan een regio, die
een regio in m eerdere of mindere mate her
kenbaar maken. De diversiteit in deze regio is
groot. Landschappelijk, cultureel, economisch
en sociaal. En w at wil je nu naar buiten uit
dragen als je identiteit en met welk doel? Ik
noemde al het proefschrift over dit onder
werp, w aaruit lering te trekken is:
• Er zijn komende en verdwijnende streekidentiteiten. W aterland, dat ik eerder
noemde is een voorbeeld van een komen
de identiteit. Twente is een voorbeeld van
een sterke naam en identiteit.

5U.J
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•

Hoe vaker je streekidentiteiten communi
ceert, des te uitgesprokener het bestaan
van een streek zal zijn. Dat hoeft niet per
sé gebaseerd te zijn op natuurlijke en ob
jectieve karakteristieken. Je kunt ze ook
construeren.
Streekidentiteiten worden geproduceerd
en gereproduceerd door mensen en instel
lingen, die er een bepaald belang bij heb
ben. Dan doet hier de machtsvraag zich
voor: wie heeft het in deze regio voor het
zeggen? Of bundelt men krachten? Dan
gaat het bij die bundeling niet alleen om
de cultuur, maar ook de natuur en bedrij
ven.

W aterland

In dit verband wil ik toch nog iets over Wa
terland zeggen en w at mij opvalt aan over
eenkomsten met Twente en het Gooi.
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Het nieuwe 'Mediamuseum' - Instituut voor Beeld en Geluid - in wording op het Mediapark te Hilversum moet pu
bliekstrekker worden met 150.000 bezoekers per jaar. Moderne architectuur met archiefbeelden verwerkt in de glazen
gevels ontworpen door Studio Jaap Drupsteen (foto Jaap Groeneveld).
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Waterland ten noorden van Amsterdam, met
mooie kleine steden als Monickendam, Edam,
Broek en Waterland, dat Amsterdam hekelt
om zijn bouwlust, wordt nu gekoesterd door
Amsterdam om zijn cultuurhistorische en
cultuurlandschappelijke waarden. Dus ook
Waterland wordt gezien als de tuin van de
stad en vooral in recreatief opzicht. De bevol
king is niet meer typisch Waterlands, want
dat is verwaterd door de overloop van Am
sterdammers. Maar dat cultuurhistorische
landschap en de rust die het uitstraalt zijn be
langrijk voor de beeldvorming over Water
land. Dat komt in de folders terug. Degenen
die zich bezighouden met Waterland onder
de aandacht van toeristen en recreanten te
brengen, leggen de nadruk op het agrarische
gebied met ruimte voor recreatieve activitei
ten en natuurbeheer veelal door de agrariërs
zelf. Dat laatste overigens weer uit pure
noodzaak. Dat spreekt uit de beelden en
teksten van foldermateriaal. Waterland als vogelparadijs, Ontdek Waterland perfiets, kano ofte
voet, Waterland een landschap voor fijnproevers.
Dus Waterland als cultuurlandschap en Wa
terland als contrast ten opzichte van het ste
delijke gebied, met name Amsterdam. Eerder
een cultuurmonument dan een natuurmonu
ment. Partijen werken samen om te werken
aan die 'eigen' identiteit, die benadrukt dat je
daar vanuit de drukte in rust en tot rust
komt.
Twente en het Gooi
Twente is een geheide merknaam, een regio
die grote overeenkomsten heeft met het Gooi.
Een gevarieerd landschap, dat door menselij
ke toedoen een lappendeken is geworden.
Het heeft ook stedelijke kenmerken. Twente
vermarkt zich als regio en doet dat op de vol
gende wijzen:
• een zakelijke identiteit. Een ideaal vesti
gingsklimaat voor bedrijven gericht op
wetenschap en technologie. Dit geschiedt
door de overheid, de Kamer van Koop
handel, de ondernemers en opleidingsin
stituten;
• een folkloristische identiteit. Het naoberschap, de paasvuren, het midwinterhoorn

274

blazen als cultuurhistorische identiteit.
Deze identiteit is het streekeigene dat
wordt gebruikt door de toeristensector.
Dus niet het landschap als drager van
identiteit.
En wat nu in de Gooi- en de Vechtstreek?
Wat zijn hier de dragers van de identiteit?
Zijn er meerdere identiteiten? Moeten we
voor het hele gebied tussen Vecht en Eem
naar een identiteit streven? Dat lijkt me niet.
Het Gooi als parkachtig landschap met
veel huizen, winkels en culturele instellingen,
met Hilversum als mediastad en moderne ar
chitectuur, schilderkunst en nog schilderach
tige elementen in Laren, Blaricum, Huizen,
de Vestingstad Naarden, maar ook het Goois
Natuurreservaat.
De regio langs de Vecht: een open land
schap, nog agrarisch maar sterk onder druk
staand net als in Waterland. Ik geef zelf de
voorkeur aan agrarisch natuurbeheer, boven
nog meer plas en dras in deze gebieden. Plas
sen en hun watersport, plassen en hun na
tuurwaarden. Maar ook de Stelling van Am
sterdam al of niet in overlap met de nieuwe
Hollandse Waterlinie. Met Pampus en het
Muiderslot als grote trekpleisters.
En tussen deze twee te onderscheiden ge
bieden in ligt 's-Graveland met de mooie bui
tenplaatsen. Dankzij de grote behoefte van
Amsterdam aan zand om te bouwen. Een
prachtig wandelgebied.

Rinske Kruisinga is lid van Gedeputeerde Staten
en regiobewoner.

N oot

1

C.J.M. Simon, Ruimte voor identiteit: de productie
en reproductie van streekidentiteiten in Nederland,
Groningen 2005.

Illustratie achterpagina (inzet): Artist impression
van het op 1 december 2006 geopende Nederlands Insti
tuut voor Beeld en Geluid, waarin is ondergebracht het
beeldarchief en de moderne museale presentatie, ‘de
Beeld en Geluid Experience' (foto NIBG).
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Cultuur en erfgoed in de lokale politiek
Verkenning van programma's gemeenteraadsverkiezingen 2 0 0 6 1

/aap Croeneveld

Singer Laren is weliswaar in Laren gevestigd,
maar het is een culturele instelling met een regio
nale, en bij het museum zelfs landelijke, uitstra
ling. In relatie tot het gezamenlijke symposium
‘Singer Laren tussen Vecht en Eem' op 30 septem
ber wilden we de geschiedenis en betekenis van
‘het Singer' voor de regio aan de orde stellen en zo
kwam ook vanzelf de vraag op, wat voor cultuur
politieke ideeën er in de regio leven en welke bete
kenis die zouden kunnen hebben voor Singer La
ren. Hoe denken de politieke partijen in de onder
scheiden plaatsen tussen Vecht en Eem over cul
tuur en cultuurhistorisch erfgoed? Richt men zich
daarbij alleen op de eigen plaats of is men ook be
reid om over de gemeentegrenzen heen te kijken en
bovenlokale initiatieven te nemen. TVE is zelf een
bovenlokale instelling. Voor ons is de vraag dan
ook meer dan interessant of de streek tussen Vecht
en Eem zich ook cultureel op de kaart zou willen
zetten. Hieronder worden de resultaten samenge
vat van een uitgebreid onderzoek naar de culturele
paragrafen in de lokale partijprogramma’s voor de
afgelopen gemeenteraadsverkiezingen.

Wat is cultuur en erfgoed?
Vanwege de gemeenteraadsverkiezingen van
maart j.1. heeft TVE alle programma's van po
litieke partijen van twaalf gemeenten in de
regio Tussen Vecht en Eem2 met betrekking
tot hun voornemens op het terrein van cul
tuur en erfgoed met elkaar vergeleken. Niet
alleen is gekeken naar het voorkomen van de
begrippen 'cultuur' en 'erfgoed', maar ook
naar welke waarden de verschillende politie
ke partijen daaraan hechten. De aandacht
voor cultuur en erfgoed in de verkiezings
programma's wisselt sterk van meer algeme
ne uitspraken tot een gedetailleerde uitwer

king van deelaspecten van de beide begrip
pen.
Het superbegrip 'cultuur' blijkt veel kan
ten te hebben. In de Dikke Van Dale staat:
'kunst en wetenschap, beschaving (tegenover na
tuur)'. Kortom, daaronder valt alles wat door
een gemeenschap is voortgebracht. Omdat er
in de samenleving voortdurend dingen ver
anderen, verdwijnt de oude cultuur en ont
staat er telkens een nieuwe cultuur. Cultuur
is dus een dynamisch begrip.
In dit onderzoek zijn we niet zozeer geïn
teresseerd in deze brede benadering van cul
tuur, maar willen we weten wat politieke
partijen en bestuurders daaronder verstaan.
In die zin zou 'cultuur' in beginsel gedefini
eerd kunnen worden als 'de verzameling van
activiteiten, zowel door amateurs als professio
nals, creatief beoefend of passief beleefd, (a) op het
gebied van (beeldende) kunsten, theater, film , bi
bliotheken, en (b) conservering van materieel en
immaterieel erfgoed met inbegrip van het verbrei
den van de kennis daarover en de belangstelling
daarvoor'. Multiculturele ontmoeting valt hier

ook onder, zowel als uiting en beleving, als
conservering van immaterieel erfgoed. Om
dat we onderscheid willen maken tussen cul
tuur en erfgoed, is bij de beoordeling van cul
tuur alleen gekeken naar (a) en het gedeelte
(b) is afgezonderd voor het erfgoed.
Onder het begrip 'erfgoed' wordt hier be
grepen: 'alles dat is overgeleverd als getuigenis
van maatschappelijke, economische, kunstzinnige
en wetenschappelijke ontwikkeling, en waaraan
door individuen en groepen een bepaalde waarde
gehecht wordt.' Dit omvat geschiedenis in het

algemeen, archieven, musea en oudheidka
mers, cultuurhistorische, architectonische of
industriële monumenten, landschappen,
dorps- en stadsgezichten. Singer Laren valt
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Lieflijk dorpsgezicht in Kortenhoef (foto auteur).

met het theater onder het hier gehanteerde
begrip cultuur in engere zin en met het muse
um onder erfgoed. TVE richt zich op erfgoed
in ruime zin voor zover het haar werkgebied
aangaat.

K e n n is m ak in g m et de partijen

De in alle twaalf gemeenten vertegenwoor
digde landelijke partijen zijn in aflopende
grote: VVD (53), PvdA (46), CDA (40) L Sa
men hebben ze 139 van de 226 raadszetels in
de regio. Niet overal zijn vertegenwoordigd
GroenLinks (19), D66 (8), SP (4, alleen Hilver
sum), CU en SGP (samen 6). Voor de over
zichtelijkheid is de Socialistiese Partij (SP) ge
clusterd met GroenLinks. Lokale D66 resten
zijn overigens ook in een paar andere samenwerkingslijsten opgegaan: in Wijdemeren bij
de VVD, in Loenen bij Streekbelangen/
Nigtevecht Plus. ChristenUnie en SGP, soms
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samen in een lijst, worden besproken met het
CDA.
De lokale partijen zijn een bonte verzame
ling, waaruit uiteindelijk drie clusters zijn ge
vormd. De eenvoudigste keuze was alle par
tijen met het woord 'belang' in de naam bij el
kaar te voegen als Belang-partijen (17), die
twee tot drie zetels per lokale fractie trokken.
Daarna is een cluster 'Hart etc.' (24) gevormd
van Hart- en Leefbaar-partijen. Hieraan zijn
toegevoegd Larens Behoud en de Weesper
Stadspartij. Ze bleken hetzelfde scoreprofiel
te hebben. Vier van de zeven partijen zitten
op vier tot vijf zetels. Het cluster 'Overig' (9)
bestaat vooral uit éénpersoonsfracties. Het
voert te ver om al deze partijen apart te noe
men.
P artijprofielen

In dit onderzoek is de waardering voor cul
tuur en erfgoed vertaald in scores op beide
onderdelen. Er is een punt per zetel gegeven
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voor cultuur, respectievelijk erfgoed als die
door een lokale fractie positief gewaardeerd
worden in hun verkiezingsprogramma's. De
scores worden voor elke partij(cluster) over
het hele gebied en voor elke gemeenteraad af
zonderlijk geaggregeerd.
Als partijprofiel geldt hier de verhouding
van het aantal positief getelde zetels ten op
zichte van het totaal aantal zetels van een
partij(cluster) over de hele regio, zowel voor
cultuur als voor erfgoed, uitgedrukt in pro
centen. Dat resultaat is uitgezet als een punt
in matrix 1, cultuur langs de horizontale as,
erfgoed langs de verticale as. In de matrix is
een kruis aangebracht van twee onderbroken
lijnen gemerkt met x. Dit zijn de gewogen ge
middelden voor cultuur (85° o), respectievelijk
erfgoed (58%) over het totaal van alle zetels
in de regio (226). Zo ontstaat een verdeling
van de matrix in vier ongelijke kwadranten:
rechtsboven bovengemiddeld voor cultuur en
erfgoed, rechtsonder alleen bovengemiddeld
voor cultuur, linksboven alleen voor erfgoed,
linksonder benedengemiddeld voor cultuur
en erfgoed. Van elke partij(cluster) is in de
matrix achter de afkorting het totaal aantal
zetels in de regio aangegeven. Het zal duide
lijk zijn dat bij een kleine partij met bijvoor
beeld 4 zetels de scores in stappen van 25%
per zetel gaan, tegen 2,5% bij 40 zetels, wat
ook een maat is voor de nauwkeurigheid van
de score. Exact hetzelfde wordt overigens ge
daan in matrix 2, maar dan met de score van
een hele gemeenteraad: het raadsprofiel.
Het cluster 'Hart etc.', inclusief de 'Leef
baren', Larens Behoud en Weesper Stadspar
tij, blijkt duidelijk bovengemiddeld op cul
tuur en erfgoed te scoren (100%, resp. 96%).
Alleen Hart voor Baarn (1) laat het op erfgoed
afweten. Deze partijen noemen ook specifieke
punten van aandacht, waarmee ze kwalitatief
gezien hoog zouden scoren. Larens Behoud is
daarbinnen het meest ambitieus. Het gemar
ginaliseerde D66 (88% op beide) valt ook in
dit kwadrant, maar de cultuurscore moet eer
der als gemiddeld worden beschouwd.
Hierop volgt een aantal partijen die dicht
rond het gemiddelde op cultuur en erfgoed
zitten, in aflopende volgorde, PvdA (87%,

resp. 63%), VVD (85%, resp. 60%), GroenLinks/SP (83%, resp. 57%). Zonder SP (4 ze
tels), die het nergens over erfgoed heeft,
scoort GroenLinks overigens 69%. Bij de VVD
valt op dat het profijtbeginsel en het particu
liere initiatief benadrukt worden. Cultuur en
erfgoed zijn hier verbonden met het (lokale)
ondernemerschap. PvdA, GroenLinks en D66
noemen een aantal keren de betaalbaarheid
(voor de burgers) of vinden dat er meer aan
cultuur moet/mag worden uitgegeven. Al
deze partijen, voor zover ze iets noemen, zijn
tamelijk specifiek in hun punten van aan
dacht.
Het CDA valt duidelijk in het kwadrant
rechtsonder met 95% op cultuur en 40% op
erfgoed. De Muidense fractie noemde als eni
ge niets over cultuur in haar programma. De
volgende tekst kwam drie keer voor: 'Het
CDA beschouwt van oudsher het maatschap
pelijk middenveld, zoals sport- en culturele
verenigingen en levensbeschouwelijke orga
nisaties, als het cement van de samenleving',
vermoedelijk zo uit het landelijke program-
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M atrix 1: Partijprofielen naar verhouding van positief
scorende zetels op cultuur en erfgoed ten opzicht van het
totaal aan zetels (getallen tussen haken) van een partijcluster, x is het gewogen gemiddelde van alle zetels in de
regio (22b).
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ma. In Naarden werd daaraan niets specifieks
toegevoegd. In andere gemeenten werden
aandachtspunten toegevoegd of genoemd.
CDA Naarden is specifieker op erfgoed en
vindt de vesting 'een trekpleister van
formaat'. Met medeneming van CU/SGP
(67% op cultuur en erfgoed) verandert de po
sitie van het CDA niet echt met respectieve
lijk 91% en 43%. De 40% op erfgoed wordt al
leen behaald met de zetels te Naarden, Hui
zen, Laren en Eemnes.
Dan resteren nog in het kwadrant links
onder de Belang-partijen en Overig. Zij ontlo
pen elkaar niet veel. Op cultuur scoren ze res
pectievelijk 53% en 67%, op erfgoed 29% en
33%. Het beeld van de positief scorende loka
le fracties is zeer wisselend van algemene ter
men als 'bevordering cultureel klimaat' en
'bescherming cultureel erfgoed' tot zeer be
vlogen teksten.

Gemeentelijke politiek
Na deze globale kennismaking met de spelers
gaan we eens kijken hoe het uitpakt in de ge
meenteraden. Daarbij wordt verwezen naar
matrix 2. Geografische kenmerken als aard en
omvang van een gemeente lijken een verband
te hebben met de score, zodat die zijn ge
bruikt voor clustering: De rustieke dorpen, De
forenzensteden, De oude vestingstadjes en De
Vechtplassengemeenten. Het valt op dat geen
enkele gemeente duidelijk in het ongunstigste
kwadrant linksonder valt. Bij de bespreking
is met een schuin oog naar coalitieprogramma's gekeken.4
De rustieke dorpen
Verrassend resultaat is dat de BEL-gemeenten, Blaricum (9100 inwoners), Eemnes (8800)
en Laren (11.000 inwoners), bij elkaar liggen
in het hoogst scorende kwadrant rechtsbo
ven. Gemeenschappelijk hebben ze de grote
hoeveelheid oude boerderijen met rieten da
ken en de rustieke uitstraling daarvan in de
oude dorpsbebouwing. Met een totaal van
28.900 inwoners scoort dit cluster 93% op cul
tuur en 80% op erfgoed. Er zijn geen cultuur
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nota's in deze gemeenten. Laren heeft over
het geheel de hoogste score op het gebied van
cultuur en erfgoed met 100% op beide.
Singer Laren wordt genoemd als een
'begrip' bij de Larense partijen, zonder onder
scheid tussen theater en museum. Enerzijds
wordt expliciete steun verdedigd (CDA), an
derzijds wordt geconstateerd dat Singer be
langrijk is voor de detailhandel, maar ook
omgekeerd (VVD) - vermoedelijk om de qua
si Engelse stijl waarmee de detailhandel lan
delijk publiek trekt, waarvan Singer dan weer
een graantje meepikt. Samenwerking met Sin
ger bij andere initiatieven wordt door Larens
Behoud en Liberaal Laren gepropageerd in
het kader van de schildershistorie van Laren.
Andere onderwerpen zijn het culturele cen
trum De Warrekam en de bibliotheek die be
houden moeten blijven (PvdA), zo niet
samengevoegd als een soort Scandinavisch
Kulturhus (Larens Behoud, Liberaal Laren,
PvdA). Nauwere samenwerking op het cultu
rele vlak met Blaricum en Eemnes wordt al
leen gepropageerd door Larens Behoud.
Wat betreft erfgoed ligt in Laren de na
druk op het dorpsgezicht en de schildersgeschiedenis. Naast het Singer Museum worden
Museum Hofland, de Historische Kring en de
Stichting Oude Landbouwgewassen gewaar
deerd als dragers van de cultuurhistorie. De
VVD wil geld vrijmaken voor onderhoud en
restauratie van monumenten. Larens Behoud
ziet graag samenwerking tussen Singer en bij
voorbeeld de Historische Kring. Is dat niet
'lokalisering' van Singer?
In Blaricum (85% op cultuur) wordt dui
delijk geworsteld met de versnipperde en be
perkte accommodaties in de twee kernen, het
oude dorp en de bij Huizen aangeplakte wijk
Bijvanck. Ook hier klinkt enige steun door
voor Blaricum als schildersdorp en 'pro-actief
kunstbeleid' bij de Nieuwe Blaricumse Partij
en VVD, waarbij de laatste 'de relatie met
Singer activiteiten wil bezien' in 'coördinatie
met Laren'. De 77% op erfgoed komt doordat
het CDA en de Nieuwe Blaricumse Partij
hierover niets noemen. Behoud van het
dorpskarakter en monumenten is hier ook het
onderwerp. Daarnaast is in het coalitieak-
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koord inmiddels ook onderdak voor de His
torische Kring een punt, want ze moet mogelijk haar rustieke stek verlaten.
Eemnes moet zich uit de aard van de omvang beperken in de onderwerpen, maar
staat er beter voor met cultuur (100%). De
Hilt wordt gezien als een belangrijk lokaal
cultureel en sportcentrum dat breed wordt
gesteund. De bibliotheek, die behouden moet
blijven, zou daaraan toegevoegd kunnen
worden volgens Dorpsbelang. Hier is geen
suggestie voor samenwerking op dit vlak vrees om in te leveren? Onder de 63% voor
erfgoed verwoordt het CDA expliciet steun
aan het behoud van monumenten. In het col
legeprogramma gaat het echter alleen nog
maar om plattelandsontwikkeling en recrea
tie met 'respectering van het Nationaal Landschap, rekening houdend met de belangen
van de agrarische sector'.

(17* \L a re j
Oude vestingstadjes

W eesp (17),
Huizen (27)

Muiden f13)#

Eem nè$(13)*
Hilversum/
Wijdemeren/ft9) •
Vechtplassengemeenten

I

Loenen(13)«

Bussum

Cultuur (% zetels)

M atrix 2: Raadsprofielen naar verhouding van po
sitief scorende zetels op cultuur en erfgoed ten op
zicht van het totaal aan zetels (getallen tussen ha
ken) van een gemeenteraad, x is het gewogen ge
middelde van alle zetels in de regio (226).
Vier clusters van gemeenten zijn gevormd, aange
geven door omcirkeling. Huizen behoort niet tot
de Oude vestingstadjes, maar de politiek gedraagt
zich daar wel zo.

De oude forenzenplaatsen

Overtuigend vallen in het kwadrant rechtson
der met unanieme en hoogste score (100%) op
cultuur de typische en oude forenzenplaatsen
langs de spoorlijn: Hilversum (83700), Bus
sum (31200), Baarn (24400). Uit de onderwer
pen die aangeroerd worden, blijken in
Hilversum en Bussum de theaters de hete
hangijzers. Hilversum mist het gesloten thea
ter Gooiland, maar SP geeft geen prioriteit
aan het heropenen daarvan met verwijzing
naar de nabijheid van Spant! in Bussum of el
ders. D66 wil het amateur-theater Achterom
voor Hilversum behouden. Daarnaast is de
bibliotheek een onderwerp. De VVD vindt
dat er te veel op is bezuinigd. Volgens Leef
baar Hilversum moet de mediastad beter op
de culturele kaart worden gezet en moet
amateurkunst een beter podium krijgen.
In Bussum gaat het in het politieke debat
om de betaalbaarheid voor het publiek en de
gemeente. GroenLinks Bussum vindt dat
Spant! een regionale functie heeft en er dus
ook ondersteuning moet komen vanuit de re
gio. In Bussum komen verder aan de orde za
ken als de Atelierroute, Kunstroute, Bussum
Cultureel en het centrum Brediusweg 1.
Baarn worstelt ook met de kosten en de toe
gankelijkheid voor cultuur. Het heeft theater
De Speeldoos, hoewel dat nergens wordt ge
noemd. Verschillende andere onderwerpen
passeren de revue: de 'brede school' en kunst
in de openbare ruimte, en vooral de handha
ving van de cultuurconsulent. Deze drie ge
meenten hebben elk een cultuurnota.
Op het vlak van erfgoed liggen deze drie
gemeenten onder het gemiddelde. In Hilver
sum (49%) verwoorden alleen PvdA, D66,
Leefbaar Hilversum en Democratisch Libera
le Partij (DLP) expliciete steun aan erfgoed.
De PvdA wil dat Hilversum als monumen
tenstad in samenwerking met de regio een
plek op de kaart krijgt. D66, Leefbaar Hilver
sum en DLP noemen meer in het bijzonder
behoud en restauratie van oude panden, mo
numenten en (resterend) historisch Hilver
sum. Dit laatste vindt zijn neerslag in het coa
litieakkoord, waarin ook samenwerking met
Museum Hilversum gezocht wordt op archi-
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tectuuraspecten. Er wordt gewerkt aan een
nieuwe monumentennota met aandacht voor
de moderne architectuur. Met de keuze voor
Hilversum als architectuurstad heeft Hilver
sum tegelijk afscheid genomen van de Gooise
geschiedenis. Het Goois Museum is opgeof
ferd en het Gooi mist nu een centrale plaats
voor haar geschiedenis. Zonder het bijzonde
re van de architectuurgeschiedenis van Hil
versum te willen onderwaarderen lijkt het er
sterk op dat de stad, die zich in het algemeen
als het centrum van het Gooi opstelt, zich be
perkt op een lokaal aspect, zij het met inter
nationaal allure. Deze beweging is niet wen
selijk want zo wordt afbreuk gedaan aan de
complexe en gelaagde geschiedenis en de be
tekenis van dorpen en steden. Hilversum is
meer dan alleen de moderne architectuur.
Bussum scoort met 26% erg laag voor zo'n
grote gemeente, maar misschien komt dat
omdat er een Beleidsnota Cultuurhistorie

Bussum (2004) is. Het actuele punt is de aan
dacht voor het industrieel erfgoed (Bensdorpgebouw; GroenLinks en D66) met gesugge
reerde culturele invulling. Verder is er ook
aandacht voor de literaire geschiedenis van
Bussum (GroenLinks).
In Baarn (5%) is erfgoed geen onderwerp.
CU/SGP komt als enige niet verder dan:
'Bovendien kan kunst de aandacht voor de
geschiedenis levend houden en mensen hel
pen bij het ervaren van een identiteit' en het
coalitieakkoord: 'Ruimtelijke ordening - Be
houd van het kleinschalige, groene en dorpse
karakter van Baarn.' De gemeente wemelt
van de monumenten en de karakteristieke
villa's. Waarom heeft de politiek, sinds Paleis
Soestdijk een andere functie moet krijgen, de
kans niet gegrepen om daarmee iets te gaan
doen, al was het maar zich te beijveren om er
voordeel voor de gemeente uit te slepen?
De op een na grootste gemeente, Huizen
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Weesp, raakpunt van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en Vesting van Amsterdam (foto auteur).
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(42100), valt uit de toon met de op een na
laagste score op cultuur (59%) - doorgaans
zeer oppervlakkig - maar juist bovengemid
deld op erfgoed (78%). PvdA is het meest
specifiek met kunst in de openbare ruimte en
behoud van het kleine theater De Boerderij.
Leefbaar Huizen vindt dat kunst en cultuur
de verantwoordelijkheid is van de burger,
maar wil niettemin Huizen regionaal, zelfs
landelijk op de kaart zetten, zonder overigens
specifieke voorstellen te doen in het verkie
zingsprogramma. Verder wil zij dat theater
De Graaf Wichman door een breder publiek
wordt benut. GroenLinks wil een actief
kunst- en cultuurbeleid. De lage score zou
veroorzaakt kunnen zijn door de aanwezig
heid van een cultuurnota (2005). Tijdens de
verkiezingsstrijd draaide het zowel om
thema's als het Kunst- en Cultuurcafé, ate
liers en beeldende kunst in de openbare
ruimte, als om bestaande thema's in de sfeer
van de muziekvereniging en de koren. Conti
nuering van het beleid wordt genoemd in het
coalitieprogramma. In verband met theater
De Boerderij bestaan zorgen door de concur
rentie van Spant!.
Huizen, dat een rustieke oude dorpskern
heeft, scoort als vierde met de focus op het
behoud van resterend erfgoed, het oude
dorpsgezicht, monumenten en landschap.
Suggesties zijn er voor een historisch kwar
tier bij de haven met een nieuw museum (nu
Schoutenhuis, VVD en GroenLinks) en een
botterwerf (Dorpsbelangen). Het is een inte
ressante vraag waarom Huizen, dat een
(nieuwe) forenzenstad is, op cultuur niet net
zoals de andere (oude) forenzensteden scoort.
Zit het hem juist in dat onderscheid tussen
'oud' en 'nieuw', de achtergrond van de po
pulatie?
De oude vestingstadjes

Weesp (17500), Naarden (17100) en Muiden
(6700) vormen als oude vestingstadjes een
cluster in het kwadrant linksboven, benedengemiddeld op cultuur, bovengemiddeld op
erfgoed. In Weesp (82% op cultuur en erf
goed) onthouden de VVD en AOV (ouderen
partij) zich van stellingname op het gebied

van cultuur. De andere benoemen cultuur
vooral in meer algemene termen, waarbij de
roep om een cultuurbeleid naar voren komt een cultuurnota is in voorbereiding. Tussen
de regels door moet gelezen worden dat
Weesp een rijk cultureel leven heeft. De De
mocratische Eenheidspartij (1) noemt de bi
bliotheek en theater City of Wesopa als be
langrijke instellingen. Algemeen, maar zon
der de VVD, is er het bewustzijn omtrent de
historische aspecten van Weesp. Genoemd
worden de Stelling van Amsterdam, Weesper
porcelein, Van Houten, het pand van theater
City of Wesopa en het Stadhuis, waarin ook
het moeilijk toegankelijke Gemeentemuseum
Weesp huist. Verder de Stadswallen en de
Singelstraat, allemaal zaken die schreeuwen
om prioriteit.
Naarden scoort bij elkaar genomen wat
hoger: 76% op cultuur, 100% op erfgoed. Hier
heeft GroenLinks, dat zich richt op erfgoed,
cultuur links laten liggen. Volgens D66
'verbloemt [Naarden] dat het op termijn niet
in staat is om een hoogwaardig voorzienin
genniveau in stand te houden'. De VVD vindt
echter: 'De gemeente biedt ruimte en moge
lijkheden aan particuliere initiatieven op di
verse culturele terreinen'. PvdA wil regionale
samenwerking op het gebied van verbetering
van de sportieve, culturele en sociale moge
lijkheden voor jongeren. Beide laatste punten
zijn verwoord in het raadsprogramma. In
Naarden wordt algemeen de aandacht geves
tigd op het belang van de vesting. Het stads
gezicht is gebonden aan beleid en richtlijnen
voor onderhoud en restauratie volgens een
monumentenbeleid. Tamelijk eensgezind is
er de wens om de vesting te benutten als trek
pleister met verschillende suggesties, waar
onder samenwerking met het Vestingmuseum en het Comeniusmuseum.
Rest ons nog Muiden (6700) als kleinste
gemeente, die Muiderberg als tweede kern
heeft, met de laagste score op cultuur (31%).
Alleen VVD en D66 benoemen hier cultuur
en de laatste wil daarin regionale samenwer
king. Het behoud van de bibliotheek en de
verbouwing van het centrum De Rijver zijn
de thema's. Naarden en Muiden hebben geen
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De 'Wafelen- en Poffertjeskraam' van C. de Haan anno 1837 mocht tot de Open Monumentendag 2006 in Laren blij
ven staan in het kader van aandacht voor Feest en daarbij behorend mobiel erfgoed (foto auteur).

cultuurnota. In Muiden zijn VVD, PvdA en
D66 volgens de verkiezingsprogramma's de
hoeders van het erfgoed (62%). 'De rijke his
torie van Muiden moet gekoesterd worden
met aandacht voor industrieel erfgoed en het
dorpsgezicht van Muiderberg'. PvdA wil dat
Muiden beter samenwerkt met het Muiderslot, gemeentelijke monumenten actief onder
houden worden en Muiden lid wordt van de
Nederlandse Vereniging van Vestingsteden.
Juist voor het afronden van dit verslag bleek
dat Muiden met de Cultuurnota 2006-2010
beleid wil ontwikkelen op het gebied van cul
tureel erfgoed, amateurkunst en culturele
evenementen, en dan zoveel mogelijk in af
stemming met Bussum, Naarden en Weesp.
De score voor Muiden is dus enigszins verte
kend.
De Vechtplassengemeenten

Van geheel andere aard zijn de gemeenten
Wijdemeren (23.300, 5 kernen) en Loenen
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(8300, 3 kernen). Beide worden gekenmerkt
door de sterke ruimtelijke spreiding van de
verschillende kernen. In de matrix bevinden
beide gemeenten zich op de grens tussen de
onderste kwadranten (84%, resp. 85%). Ook
hier zijn geen cultuurnota's opgesteld. Be
houd van de bibliotheken in de kernen als
culturele centra in de gemeente is een belang
rijk thema. Bij beide worden daarnaast nog
wat kleinschalige initiatieven en het belang
van cultuur voor jongeren genoemd, wat ove
rigens ook in andere gemeenten gebeurt.
Wijdemeren (47% erfgoed) zakt onder het
gemiddelde voor erfgoed doordat het CDA
en Dorpsbelangen (DB) Wijdemeren niets
noemen. DB Loosdrecht hecht aan het
'dorpsgezicht en dorpsgebonden tradities'.
D66 benadrukt behoud van monumenten en
de realisatie van kleine lokale musea in sa
menwerking met de lokale historische ge
nootschappen. Het coalitieakkoord: 'Er dient
een waardig alternatief te komen voor de
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[nieuwe] plek van het oorlogsmonument te
's-Graveland.' Er is een monumentennota die
de leemte in Nederhorst den Berg moet op
vullen en het beleid harmoniseren.
In Loenen (38% erfgoed) richt de PvdA
zich vooral op het behoud van de Vechtoe
vers en het open houden van Het Groene
Hart. VVD wil initiatieven tot onderhoud en
restauratie van monumenten steunen en wil
meer regionale samenwerking om de toeristi
sche aantrekkingskracht te benutten.

S am en v attin g en conclusie

Steun voor cultuur en erfgoed
De steun voor cultuur ligt gemiddeld op 85%.
De grote gemeenten blijken de meeste speci
fieke punten te verwoorden en ze bezitten
meestal cultuur- en monumentennota's. Dat
is logisch omdat er meer armslag is, zowel in
middelen als gebruikers en supporters. Boven
de algemene zorg om basisvoorzieningen, zo
als bibliotheek en aandacht voor de jeugd en
amateurkunst, spelen in de grote plaatsen de
theaters een dominante rol op de agenda. Er
tekent zich een tendens af om basisfuncties te
bundelen a la het Scandinavische Kulturhus.
Onder het gemiddelde op cultuur zitten de
oude vestingstadjes Muiden (laagst, 31%),
Naarden (76%) en Weesp (82%), waarvan de
laatste als gemiddeld mag worden be
schouwd. Huizen steekt als op een na groot
ste (forenzen)gemeente af met 59% op de op
een na laagste plaats, terwijl de oude foren
zengemeenten direct langs de spoorlijn
(Baarn, Bussum, Hilversum) alle op 100% zit
ten.
Intrigerende vraag is: Waarom valt Hui
zen zo uit de toon? Het 'raadsprofiel' komt
merkwaardigerwijs overeen met dat van de
oude vestingstadjes (Muiden, Naarden,
Weesp). Bij de afronding van dit rapport
werd een mogelijk interessante observatie ge
daan, namelijk de aard en de omvang van de
boekhandels, mededragers van cultuur, in de
verschillende plaatsen. De oude forenzen
plaatsen blijken breed en met diepgang ge
sorteerde boekhandels te hebben. In Huizen

steekt het aanbod op dat vlak wel erg schril af
tegen de omvang van deze op een na grootste
gemeente. De vraag dringt zich dan ook op
hoe dat zit met de belangstelling voor cultuur
in Huizen. Het lijkt dat Huizen nog niet be
zield is van cultuur. Per slot uit zich zoiets in
de partijprogramma's en bijvoorbeeld de om
zet van een boekhandel.
De steun voor erfgoed ligt gemiddeld op
58%. Juist de oude vestingstadjes en de dor
pen met een oude dorpskern met een zeer
landelijke uitstraling (de BEL-gemeenten en
Huizen) scoren hierin bovengemiddeld. De
typische (oude) forenzenplaatsen (Baarn,
Bussum, Hilversum) en de plattelandsge
meenten (Loenen en Wijdemeren) zitten er
onder, maar ook nog onder de 50%-lijn.
Baarn is hier de opvallende uitschieter met
5%. Huizen, dat nog een oude dorpskern
heeft vergelijkbaar met die bij de BELgemeenten, lijkt zich meer te voegen naar de
'oude vestingstadjes', met de nadruk op erf
goed. Hilversum en Bussum zijn al vroeg hun
oude rustieke dorpshart kwijtgeraakt en heb
ben eerder stadse allures gekregen, waardoor
vermoedelijk de nadruk meer op cultuur is
komen te liggen.
Wat betreft erfgoed komt vooral naar voren
een grote diversiteit aan interessante aspecten
die ons gebied uniek maken, bovenop de lo-

Kunstwerk ‘Huizer kap' door Michiel Linders in het
Huizer M useum (foto: Huizer Museum). Symbiose tus
sen hedendaagse kunst en cultureel erfgoed tijdens de
atelierroute in Huizen op 7 en 8 oktober 2006.
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kale behoefte om dorps-, stads- en vergezich
ten met hun monumenten te behouden. Op
vallend is dat in Hilversum geen bredere po
litieke steun lijkt te zijn op dat punt, terwijl
de stad zich wil profileren als architectuur
stad. Vooral Laren en Blaricum koesteren hun
schildersverleden, dat zijn grond vindt in het
nu ook nog gekoesterde landelijke en dorpse
karakter, zodat vermoedelijk daarom cultuur
en erfgoed hand in hand gaan en beide hoog
scoren.
Samenwerken

Intergemeentelijke samenwerking op cultu
reel vlak wordt maar incidenteel in de
verkiezingsprogramma's van een partij terug
gevonden. Het gaat dan om: Larens Behoud
in BEL-verband op cultuur in het algemeen,
VVD Blaricum om 'in coördinatie met Laren'
eventueel 'de relatie met Singer [culturele] ac
tiviteiten uit te breiden'; GroenLinks Bussum

•

regionaal financieren van Spant!; PvdA Naar
den voor samenwerken met buurgemeenten
ten behoeve van de verbetering van mogelijk
heden voor jongeren; D66 Muiden op meer
dere vlakken. SP in Hilversum stelt het - kort
samengevat - een beetje anders: theater Gooi
land hoeft niet meer open, men kan ook naar
Spant! te Bussum. Samenwerking wordt
vooral gedreven vanwege de kosten, ener
zijds omdat er niet zelfstandig een voorzie
ning gerealiseerd kan worden, anderzijds
omdat wat er is als te duur wordt ervaren.
Op erfgoedaspecten scoren alleen Loenen regionale samenwerking om de toeristische
aantrekkingskracht van de regio te vergroten
(VVD) - en Hilversum - om de 'monu
mentenstad' op de kaart te zetten (PvdA).
Misschien ligt daar wel de uitdaging voor de
hele streek. Stimulering van de belangstelling
voor cultuur en erfgoed zou een goede moge
lijkheid zijn om geld van buiten de regio te
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Spant! in Bussum, kans of bedreiging voor de regio (foto auteur).
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genereren, zodat er meer financiële m iddelen
beschikbaar komen om in het behoud van het
regionaal cultuurhistorische erfgoed te kun
nen voorzien. Hiervoor zijn wel een goede
strategie en actieve individuen nodig die zich
voor de regio willen inzetten. Voorgaande is
in Naarden al vastgelegd in het coalitie
akkoord.
Van de m inderheidsstandpunten is wei
nig terug te vinden in de nieuwe coalitieprogramma's: alleen N aarden gaat met Bussum
samenwerken om een uitgaansgelegenheid
voor de jeugd te realiseren. Niet eerder ge
noemd, maar in Eemnes gaat het culturele
subsidiebeleid afgestemd w orden op de an
dere BEL-gemeenten.

menlijk voordeel hebben en waarmee geld
van buiten kan worden aangetrokken? Bij een
goed plan komt dat geld zowel van investeer
ders als hogere overheden, en uiteindelijk
ook van consumenten, niet in de laatste
plaats van de senioren. In het voorgaande
zijn bij verschillende spelers noties naar vo
ren gekomen die de kiemen kunnen zijn van
een grotere visie voor de regio Tussen Vecht
en Eem.

Jaap Groeneveld is bestuurs- en redactielid
van de Stichting Tussen Vecht en Eem.
Noten

1

Kansen versus bedreiging
De afgedwongen regionalisering van de bibli
otheken w ordt in M uiden tussen de regels
door als een bedreiging ervaren: 'de regiona
lisering mag niet ten koste van de kwaliteit
en voorzieningen in de beide kernen gaan.'
Zonder regionalisering is er al zorg geuit om 
trent theater De Boerderij te Huizen door de
concurrentie van Spant!. Dat onderstreept
overigens dat het publiek zich niet stoort aan
de gemeentegrens. Theaters en musea w or
den evengoed wel bezocht als er in de eigen
plaats daarvan niets is of die niet aan de w en
sen voldoen.
Samenwerken biedt kansen in de zin van
1+1=3. Er zijn diverse terreinen waarop ge
meenten al samenwerken, vooral in uitvoe
rende functies. Het verst gaan daarin de BELgemeenten. Een begin en een voorbeeld? Am
bities genoeg in de regio: Hilversum als archi
tectuurstad, de vestingstad Naarden, Huizen
op de nationale kaart, de Vechtoevers, hope
lijk Baarn met paleis Soestdijk en omgeving,
M uiden met het M uiderslot, Laren en Blaricum als schildersdorpen met Singer Laren, de
Vechtstreek, etcetera. Er zijn dingen die te
groot zijn of worden voor lokale politiek en
bestuur, lees 'het budget'.
Ligt de uitdaging niet in de kunst om
budgetneutraal iets op poten te zetten, w aar
mee de regio en haar onderscheiden culturele
en cultuurhistorische hoogtepunten geza

2

3

4

Dit onderzoeksresultaat is voorafgaand aan het
symposium Singer Laren tussen Vecht en Eem Over de culturele en historische betekenis van Sin
ger Laren voor de regio op 30 september 2006 in
Singer Laren beschikbaar gesteld aan betrokke
nen en de politiek. Kritiek van Liberaal Laren
daarop is verwerkt waardoor Laren 100%
scoort op cultuur en op erfgoed (was 93 en
100). De algemene conclusies blijven onveran
derd.
Het betreft hier de gemeenten Baarn, Blaricum,
Bussum, Eemnes, Hilversum, Huizen, Laren,
Loenen, Muiden, Naarden, Weesp en Wijdemeren, conform het werkgebied van de Stichting.
Getallen tussen haken zonder % achter partijen
zijn het aantal zetels. Afhankelijk van de con
text is dit het regionale totaal of van een lokale
fractie. Een percentage in relatie tot een partij
(cluster) is de score van het aantal zetels ten op
zichte van alle zetels van die cluster in de hele
regio. Getallen tussen haken achter gemeenten
zijn het aantal inwoners. Een percentage in re
latie tot een gemeente is de verhouding van de
positief gewaardeerde partijzetels ten opzichte
van de hele raad.
De weggelaten bijlagen 1 en 2 geven de belang
rijkste genoemde onderwerpen per gemeente
in verband met cultuur en erfgoed. Zie de web
site www.tussenvechteneem.nl voor het volle
dige rapport met bijlagen.
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Boekbespreking
Bijeen geschaarde g e sch ie d e n isse n
van Soest, Baarn en Eem nes

Soest, Baarn en Eemnes
Schetsen uit de geschiedenis van drie Eemlandse buurgemeenten.
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Wat hebben de geschiedenissen van Soest,
Baarn en Eemnes gemeen? Deze vraag wordt
beantwoord in het boek van de Rotary BaarnSoest over de drie Eemlandse buurgemeen
ten. Hierin is naarstig gezocht naar overeen
komsten tussen de verschillende Eemlandse
gemeenten. De opbrengst van het boek is
voor Hospice de Luwte voor Soest/Baarn
e.o..
In het boek is gekozen voor de uitwerking
van verschillende thema's waardoor elk ver
haal op zich staat. Zo worden de volgende
onderwerpen behandeld: de grenzen van de
drie gemeenten, de turfwinning, de relaties
tussen de inwoners van de gemeenten door
de eeuwen heen, de rol van de koninklijke
familie en van enkele andere notabelen in het
gebied, en meer hedendaagse onderwerpen
286

over de verspreiding van kranten, de fusie
van de ziekenhuizen en de geschiedenis van
de Rabobanken in Noordoost Utrecht. De
rivier de Eem als thema meandert door het
gehele boek.
De lezer krijgt een goede indruk van pro
cessen in het verleden en heden die de inter
ne samenhang tussen de dorpen bepaalden
en nog steeds bepalen. Dat deze gemeenten
meer met elkaar hebben dan met andere ge
meenten is goed op te houden, maar de zoek
tocht naar functionele samenhang knelt ook
een beetje. Zo wordt de invloed uit de context
geheel verwaarloosd. Eemnes heeft in de
huidige tijd meer met Blaricum en Laren.
Baarn heeft altijd een bijzondere band met
Amsterdam gehad en Soest was op Amers
foort gericht. Ook worden niet alle drie de
gemeenten even veel behandeld. Eemnes
komt er over de gehele linie bekaaid af. Er
wordt wel erg veel ruimte ingericht voor de
twisten tussen Soest en Baarn.
Ondanks enkele bedenkingen is het boek
toch zeker de moeite waard om te lezen. Het
erg mooi vormgegeven boek en de op zich
zelf staande stukken nodigen uit om af en toe
eens te lezen. De bijdragen zijn naar behoren.
Wat wel zorgvuldiger had gekund is het re
dactiewerk. De auteurspagina is een rommel
tje en had consequenter gemogen. Thera Coppens wordt voor Arie ter Beek gezet. Bij de
ene auteur staat wel een geboortejaar en plaats en bij de andere niet. De publicatielijst
van Margriet Mijnssen-Dutilh van een halve
pagina had men weg kunnen laten.
Mathijs Witte

Jan Wessels, Wim de Kam, Jan van de Kraats
(redacteuren), Soest, Baarn en Eemnes - Schetsen uit
de geschiedenis van drie Eemlandse buurgemeenten, 96
p., geïllustreerd, Baarn/Soest 2006. Uitgave en
distributie door Rotary Club Baarn-Soest. Ook
verkrijgbaar bij de boekhandels in Baarn, Eemnes
en Soest. Prijs € 32,50.
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Activiteitenagenda actueel
Loving Art, de William & Anna Singer Collectie t/
m 7 januari 2007 in het Singer Museum, Oude
Drift 1, Laren, di t/m zondag 11.00-17.00 uur (op
25 december en 1 januari gesloten).
Singer Laren bestaat 50 jaar en wijdt voor het eerst
een tentoonstelling aan de collectie van haar grond
leggers William en Anna Singer, die tussen 1900 en
1940 ruim 4000 kunstvoorwerpen verzamelden.
Hun voorkeur ging uit naar eigentijdse realistische
en impressionistische werken.
Inlichtingen: www.singerlaren.nl, tel. 035-5393939.
Historisch Café Naarden op 15 januari 2007 in het
Nederlands Vestingmuseum, Westwalstraat 6,
1411 PB Naarden, aanvang 20.00 uur.
Oscar Hefting spreekt over Naarden & Nederlandse
forten in Brazilië.
Verdere data in 2007 zijn: 19 maart, 21 mei, 17 sep
tember en 19 november. Te verwachten onderwer
pen zijn: De spoorwegontsluiting in de regio, Jodenver
volging in Naarden en het Gooi, Naarden & Comenius
en De tachtigers en het Gooi. Zie voor de locatie o.a.
op www.tussenvechteneem.nl. Inlichtingen: 0356945459 (Vestingmuseum).
Ziel en Zaad t/m 3 maart 2007 in het Huizer Muse
um 'het Schoutenhuis', Achterbaan 82, 1271 TZ
Huizen NH. Bij deze bijzondere tentoonstelling
verschijnt een boekje.
Vijftien vrouwelijke kunstenaars van de landelijke
kunstenaarsvereniging AKKV hebben gereageerd
op het thema: Wat is dit proces van ziel en zaad dat
lege grond aanraakt en weer vruchtbaar maakt? Schil
ders, dichters, textielkunstenaars en beeldhouwers
zijn aan de slag gegaan met een tekst van Clarissa
Pinkola Estes over de geduldige aarde die de gast
vrijheid van een echte gastvrouw bezit.
Inlichtingen: Elganan Jelsma, conservator Huizer
Museum, tentoonstellingmaker en kunstenaar,
www.huizermuseum.nl, tel. 035-5250223. Zie ook:
www.akkv.nl en www.elganan.nl.
Klimaatverandering en geologie van het Gooi,
vierdelige cursus bij de Vrienden van 't Gooi
(VVG) door Sander Koopman, fysisch geograaf: do.
15 feb., 1 en 29 maart, 20.00-22.00 uur, za. 31 maart
fietsexcursie 11.00-16.00 uur. Locatie: Infoschuur
Goois Natuurreservaat, Naarderweg 103, 1217 GL
Hilversum. Kosten: € 60,- voor de 4 delen, inclusief
dictaten, bij aanvang contant te betalen.
Aanmelden bij: Administratie VVG,

corry.wildeman@wanadoo.nl, tel. 035-5267037 of
per brief p /a Braam 38,1273 EA Huizen.
Ini.: idem of www.vriendenvanhetgooi.nl.
Drie leerzame middagen voor jong en oud over de
geschiedenis van het Gooi in het Geologisch Muse
um Hofland, Hilversumseweg 51, 1251 EW Laren.Tijdens de middagen zullen lezingen, rondlei
dingen, demonstraties en kinderactiviteiten geor
ganiseerd worden: zo. 18 feb.: De geologische ontwik
keling van het Gooi; zo. 18 maart: De archeologische
vondsten en de vroegste bewoning; zo. 22 april: De
recentere bewoning in relatie tot het landschap.
Kosten per middag: € 8,-, kinderen t/m 12 jr € 6,(entree + extra activiteiten) Aanvang 13.30 uur.
Museum open 13.00 -16.30 uur.
Inlichtingen: www.geologischmuseumhofland.nl,
tel. 035-5382520.
Heeren en Vrouwen van Eemnes tot begin april 2007
in de Oudheidkamer van de Historische Kring
Eemnes, Raadhuislaan 2a, Eemnes.
De tentoonstelling gaat over de geschiedenis van
de Hoge- en de Ambachtsheerlijkheid, het goedkeuringsrecht, de V.O.C. en andere zaken, die in de
zeventiende en achttiende eeuw een grote invloed
hadden op het bestuur en de ondernemers van
Eemnes.
Openingstijden: iedere za. 14.00-16.00 uur.
Inlichtingen: www.historischekringeemnes.nl, tel.
035-5386094 of 5317093.
Wijziging openingstijden Streekarchief Gooi en
Vechtstreek (SAGV)

Het Streekarchief Gooi en Vechtstreek is gehuisvest
op de tijdelijke locatie Melkpad 26 te Hilversum, in
afwachting van de oplevering van de nieuwbouw
in 2007. De openstelling van de studiezaal op de
donderdagavond is sinds juni 2006 vervallen.
De openingstijden zijn ma.-do. 08.30 - 16.30 uur.
Op vrijdag is het streekarchief gesloten.
KIJK OOK OP: www.tussenvechteneem.nl, in het menu
onder 'Links', voor websites van diverse organisaties met
hun gegevens en aankondigingen.
De bij TVE aangesloten organisaties worden uitgeno
digd hun activiteiten in de periode medio maart tot en
met september 2007 aan te melden voor opname in deze
rubriek voor 1februari 2007. S.v.p. toezenden aan redac
tiesecretariaat, redactie@tussenvechteneem.nl.
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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 PR Hilversum - 035-6244974
drs. J.L. Vollers - Van der Helstlaan 2,1412 HK Naarden - 035-6948846
Aangesloten organisaties
Vertegenwoordigers van: Historische kring Baerne | Historische kring Bussum j 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 j Stichting
Weesp Kijk Uit!, Weesp | Stichting Behoud het Oude Dorp, Huizen | Stichting Karakteristiek Blaricum
Het tijdschrift Tussen Vecht en Eem is een uitgave van TVE en verschijnt vier maal per jaar.
Redactie
dr. H.C.M. Michielse (hoofdredacteur a.i.) - Huizerstraatweg 37 - 1411 GL Naarden - 035-6944091
drs. E.C. Schild-Schofaerts (secretaris) - Hamerstraat 77,1402 PS 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 40, 3524 WR Utrecht - 030-2897983
ing. J.J. Groeneveld - Zilverschoon 37, 3755 TH Eemnes - 035-5381609
Redactieadres Hamerstraat 77,1402 PS Bussum - 035-6918978 - e-maihredactie@tussenvechteneneem.nl
Opmaak
Hans van Gelder en Joop Smids, Eemnes
Druk
Drukkerij Van Wijland, Laren (NH)

288

TVE 24e jrg. 2006

VEILINGHUIS VAN SPENGEN
organiseert 6 maal per jaar uitgebreide veilingen van kunst, antiek
en schilderijen met meer dan 3.000 objecten per veiling.

De volgende veilingen staan op het programma:

I:;,.,-. :

Kunst- en antiekveiling 402
KIJKDAGEN: 9, 10 en 11 februari van 11™ tot 17.'*’ uur
VEILINGDAGEN: 12 t/m 19 februari
INBRENG: v.a. 3 t/m 19 januari

"' ' I

Kunst- en antiekveiling 403
KIJKDAGEN: 13, 14 en 15 april van 11™ tot 17."" uur
VEILINGDAGEN: 16 t/m 23 april
INBRENG: v.a. 26 februari t/m 16 maart

v#, #■#•?
I 15 v

^ = V E ILING HUIS

'ml VAN SPENGEN

« ■ ]4 : ü i i =

“°i IA Ci

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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Aan- en v erk o o p o.g.
V G ooi w o o n m a g a z i n e
op aanvraag
B eëdigd taxateur
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