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Afscheid redacteur
De redactie moet tot haar grote spijt afscheid ne
men van Ruud Gortzak die om persoonlijke rede
nen TVE gaat verlaten, al blijft hij gelukkig zo af en
toe nog wel artikelen voor ons schrijven. In dit
nummer plaatsen we bij deze gelegenheid zijn bij
drage over twee vakantiehuizen voor stedelijke bleek
neusjes in Valkeveen. Een typisch Ruud Gortzak-
artikel, zoals wij dat altijd graag zagen. Temidden
van de vrij zware artikelen, die we in TVE tegen
woordig plegen op te nemen, zorgden zijn serieuze
maar levendige reportages voor de nodige Tucht'.

Ook in dit nummer zitten weer een paar pittige
stukken. Twee ervan hebben betrekking op de
kerkgeschiedenis van ons gebied, heel toepasselijk
in het jaar van het religieus erfgoed. Els van Dam
me werpt nieuw licht op de oudste geschiedenis
van de Willibrordkerk in Nederhorst den Berg. Van
prof. Gerrit Schutte publiceren wij de uitgewerkte
tekst van zijn inleiding op de Open Dag van TVE
(september 2007) over de Reformatie in Loosdrecht.
Dit artikel komt mede voort uit het onderzoekspro
ject van TVE Katholieken en protestanten tussen Vecht
& Eem ca. 1550-1750.

Naast kerkgeschiedenis besteden we ook graag
aandacht aan de landbouwgeschiedenis van ons
gebied. De econoom Ernst Bos gaat nader in op de
vraag wat er met agrarische bedrijfsgebouwen ge
beurt, als boerenbedrijven stoppen. Soms worden
die gebouwen gesloopt, maar veel vaker krijgen zij
een niet-agrarische bestemming.

Tot slot een beetje krijgsgeschiedenis, al kan het
net zo goed onder cultuurgeschiedenis vallen: het
artikel van Jacqueline Lamers over de 250 jaar gele
den geboren generaal Krayenhoff, de bevrijder van
Naarden in 1813 aan wie in het Vesting Museum
ook een tentoonstelling wordt gewijd.

De bespreking van een drietal boeken over
Eemland sluit dit nummer af, zodat we onze naam
Tussen Vecht tot Eem mooi waar hebben geqaaakt.

HM.

Illustratie voorpagina (inzet): Bijbels in de Sypekerk te Nieuw-Loosdrecht als symbool van de refor
matie (foto F. Brand).
Illustratie achterpagina (inzet): Zie pagina 20, tekst afb. 9.
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gelden, kunnen zich alsnog tot de uitgever wenden.
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Feest voor vele duizenden bleekneusjes
Twee vakantiehuizen in Valkeveen

Ruud Gortzak

Het Gustav Brieglebhuis aan het Roelofslaan-
tje in Naarden en het op een steenworp gele
gen Vakantiehuis Amsterdam Zuid aan de
Oud Huizerweg hadden één ding gemeen. Zij
waren jarenlang een onvergefelijke plaats
voor duizenden jeugdige bleekneusjes, die
een niet te ontkennen onderdeel van de inter
nationale, landelijke en regionale geschiede
nis vormen. Bleekneusjes uit de provincie,
maar toch vooral uit die stadswijken die ook
nu nog tot prachtwijken omgevormd moeten
worden en die tot op heden voornamelijk als
achterstandswijk bekend staan, kwamen er
om de natuur te ontdekken en een frisse neus
te halen.

Som bere volksbuurten

Achterstandswijken zijn er ongetwijfeld sinds
er steden zijn. Maar vooral na 1880, toen de
verstedelijking in dit land snel vorm begon te
krijgen, groeide dit soort buurten in een hoog
tempo. Plattelanders uit Drente en Friesland
op zoek naar werk trokken naar de stad. Zij
verruilden in veel gevallen hun plaggenhut
ten voor woningen die zo'n naam eigenlijk
niet mochten dragen. Hun kommervolle
bestaan in de vochtige krotten en donkere
sloppen, hun leven in buitengewoon menson
waardige omstandigheden, bleef niet onop
gemerkt.

Naar aanleiding van verhalen uit liberale
en linkse hoek nam rond 1886 een parlemen
taire enquête-commissie -  ja die was er toen
ook al -  de leefsituatie van de arbeiders dan
ook eens nauwkeurig onder de loep. De re
sultaten van het onderzoek brachten bij de
parlementsleden een schok teweeg. De com
missie signaleerde immers werkdagen van

soms 36 uur aaneengesloten, voor een scha
mel loon en met voortdurende angst voor
ontslag. En ondanks de in 1874 ingevoerde
Kinderwet, waarmee enige verbetering in de
bescherming van kinderen onder de twaalf
jaar bereikt werd, kwam kinderarbeid nog op
grote schaal voor.

De sociaalliberalen, vooruitstrevende in
dustriëlen, vertegenwoordigers van de vak
verbonden en van politieke partijen namen
vervolgens tal van sociaal-maatschappelijke
initiatieven waarmee de overheid tot maatre
gelen gedwongen werd. Rond 1900 kwamen
dan ook wetten als de Ongevallenwet, de
Leerplichtwet, de Woningwet en de Gezond
heidswet tot stand.

Desalniettemin konden de arbeiders niet
veel meer doen dan in sombere volksbuurten
dicht op elkaar in hun kleine, donkere en
gammele huizen blijven wonen. Bepaald be
vorderlijk voor de gezondheid was dat niet.
In die tijd van baby's die in hun 'stijfsel-
kissie' (wieg) een baaien rok als dekentje had
den werd tuberculose volksvijand nummer
een. Dat de meeste slachtoffers in de achter
standswijken vielen mag geen wonder heten.
Mensen met een goed gevulde beurs konden
zich de luxe van een goede gezondheidszorg
wel permitteren.

B esch av in gsoffen sief

De aandacht voor de leefomstandigheden
van de armen in de samenleving bleef op
zienbarend groeien. Zo was er de Maatschap
pij tot Nut van 't Algemeen die met een
'burgerlijk beschavingsoffensief' begon en de
'minvermogenden' normen en waarden als
zedelijkheid, huiselijkheid, vlijt, zelfbeheer-
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Gustav Brieglel

Het Gustav Brieglebhuis aan het Roelofslaantje te Naarden.

sing en zuinigheid bij wilde brengen, 't Nut
begon ook met kookcursussen voor meisjes
om te leren met weinig geld een eenvoudige
doch voedzame maaltijd te bereiden. Naast 't
Nut hielden diverse confessionele organisa
ties zich bezig met armenzorg, waarbij een
zekere mate van liefdadigheid werd gecombi
neerd met opvoedende en religieuze doelen.
Verder lieten socialisten, anarchisten, onder
wijzers en kwekelingen zich niet onbetuigd
als het erom ging de arbeidende bevolking te
ontwikkelen en kennis bij te brengen, kortom
te beschaven tot beter mens.

In socialistisch-anarchistische kring rees
er tegelijkertijd nogal fors verzet tegen het
werk van wat clubs als 't Nut, Ons Huis in
Amsterdam, Arbeid Adelt en anderen deden
en enigszins meesmuilend 'de liefdadigheid
van de gezeten burger' genoemd werd. In het
blad van Domela Nieuwenhuis, Recht voor
Allen, werd n.a.v. Ons Huis geschreven: niet
wat voor de arbeiders maar wat door de ar
beiders wordt gedaan is belangrijk. De Jonge

Kracht, het orgaan van de Jongelieden Geheel
Onthouders Bond schreef: 'Het is vrij goedkoop
en meestal erg dankbaar. Hij, die de armoede en de
ellende wil aantasten in zijn oorzaken, wordt door
dezelfde liefdadigen met modder gesmeten. Hoe
dat komt? Omdat zij juist op die armoede en ellen
de parasiteren'. Desalniettemin kwamen er
door het hele land allerlei herstellingsoorden,
zoals bij voorbeeld het christelijke Bethanië in
Zeist.

In 1901 werd het Centraal Genootschap voor
Kinderherstellings- en Vakantiekolonies opge-
richt met het doel 'in de zomertijd een groter
of kleiner aantal zwakke en ziekelijke kinde
ren van onvermogende ouders, door een ver
blijf van enige weken in gezonde buitenlucht,
bij krachtig voedsel en onder vertrouwde
leiding' vakantie te laten vieren. In het Gooi
was Henriëtte van der Meij in de afdeling
Laren /Blaricum van dit genootschap een
drijvende kracht. Van der Meij, de eerste
vrouwelijke journalist die in loondienst van
een dagblad kwam en in 1945 op 95-jarige
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leeftijd in Laren overleed, bleef tot op hoge
leeftijd betrokken bij de kinderuitzendingen.

Vakantiekolonies

De vakantiekolonies waren bestemd voor
zwakke en ondervoede schoolkinderen maar
niet elk kind kon er zonder meer heen. Ze
waren bijvoorbeeld niet toegankelijk voor
kinderen van bedelaars of van Jan Rap en zijn
maat. Sommige verenigingen legden strenge
fatsoensmaatstaven aan. Een Rotterdamse
organisatie verlangde een zekere graad van
sociale deugdelijkheid en individuele knap
heid van de ouders. Maar zo streng was men
niet overal. Andere verenigingen vonden dat
juist de minst gegoeden het eerst voor hulp in
aanmerking moesten komen. En dat waren
niet alleen de kinderen uit de grote steden.

Zeker zo belangrijk waren de kolonies
voor kinderen uit kleine steden en van het
platteland waar de woonsituatie en de hygië

nische omstandigheden evenzeer veel te wen
sen overlieten. 'Het arme kind moge dan
meer genieten van licht en lucht buitenshuis
met zijn voeding en verpleging is het nauwe
lijks beter gesteld dan voor het grote-
stadskind', schreef Van der Meij in het in
1908 verschenen boek Gezondheids- en vakan
tiekoloniën in Nederland. In hetzelfde boek
toont zij aan hoe de vakantiekolonie 'wortel
begon te schieten in onze nationale bodem'.

Steeds meer belangenorganisaties van
arbeiders en ambtenaren stichtten fondsen
om kinderen van hun leden naar een gezond-
heidskolonie te kunnen uitzenden. Toch ble
ven in de grote steden voor de meeste kinde
ren van het proletariaat de mogelijkheden om
buiten de vertrouwde volkswijk te komen
heel erg klein. Om een en ander in kaart te
brengen stelde de afdeling Amsterdam van
de Nederlandse Onderwijzers Bond een onder
zoek in naar de manier waarop leerlingen
van lagere scholen hun vakantie hadden
doorgebracht. Zestig procent was niet buiten
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Ongekende luxe voor bleekneusjes in het Brieglebhuis.
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de stad geweest. De kinderen bleven thuis
om allerlei klusjes te doen. Het aantal bleek
neusjes was en bleef aanzienlijk.

In Rotterdam organiseerde Suze Groene-
weg (SDAP), de eerste vrouw die in de Twee
de Kamer werd gekozen, in 1912 een zogehe
ten vakantiekinderfeest waarbij een paar
duizend Rotterdamse stadskinderen een uit
stapje naar het strand maakten. Dit initiatief
kreeg navolging in andere steden en in 1918
werd de landelijke commissie Vakantie Kinder
Feest opgericht. De roep om vakantiehuizen
van velerlei snit, waar kinderen een paar da
gen zouden kunnen verblijven, bleef onver
minderd krachtig.

Gustav Briegleb

Iemand die zich daar uiteindelijk ook een
voorstander van noemde, was Gustav Brieg
leb, directeur van de Ripolin-fabriek. Hij had
zich al in mei 1912 tot de secretaris van het
Vakantie Kinder Feest gewend met het verzoek
hem te willen adviseren in zake de beste wij
ze van het bereiden van vreugde aan een
aantal Amsterdamse schoolkinderen ter gele
genheid van zijn zeventigste verjaardag. Het
antwoord luidde dat men Amsterdamse kin
deren geen groter genoegen kon doen dan ze
een dag naar buiten te sturen. Briegleb gaf
voor dit doel een bedrag van duizend gulden
aan het Vakantie Kinder Feest. Van dit bedrag
gingen vijfhonderd kinderen van de zoge
naamde nummerscholen en dertig leerkrach
ten op Pinksterdrie naar Arnhem en Beekber
gen. Nummerscholen waren destijds de
kosteloze scholen voor de armsten. Verder
had je letterscholen, waar een klein school
geld betaald moest worden en voor meer
schoolgeld konden kinderen naar scholen
met een naam. Na 1920 kregen alle nieuwe
scholen een naam.

Bij de afrekening genoot het echtpaar
Briegleb, dat de terugkomst der feestgangers
aan het, inmiddels afgebroken, Weesper-
poortstation te Amsterdam had gadegeslagen
zo van het uitgebreide verslag dat het besloot
voortaan elk jaar duizend gulden beschikbaar

te stellen. Dat het dagje uit ook gewaardeerd
werd door de kinderen konden sommige
deelnemers zich meer dan een halve eeuw
later nog herinneren. Het liedje dat zij voor
het vertrek uit het schoolgebouw zongen:
'jongens, meisjes, school 45, school 45, jongens,
meisjes, school 45 staat klaar', bleef hun leven
lang op het repertoire.

Een ander lied dat jarenlang repertoire
hield bij de Amsterdamse bleekneusjes van
weleer was er een van bijna een eeuw gele
den. Het toont aan hoe belangrijk het dagje
uit was en hoe gedisciplineerd de schoolkin
deren vanaf hun school naar het station lie
pen.

'Hij was nog nooit met spoor of boot naar zee
of bos geweest. Nu mocht hij voor de eerste keer
mee op vakantiefeest. Een dag tevoren zei zijn moe
om zeven uur naar bed. En jantje kneep zijn oog
jes toe en neuriede van pret. Dit wordt de fijnste
dag van 't hele jaar. Naar buiten gaan we allen
met elkaar. Waar koetjes loeien en bloempjes bloei
en. Waar alles ruikt zo helder en zo fris. Of heel de
wereld pas gewassen is. De andere morgen heel
erg vroeg schoot jan zijn kleren aan. Al zei z'n
moe: je hebt tijd genoeg om op vakantie te gaan.
Daar ging hij met muziek erbij, de weg op naar
't station. En jan liep in een lange rij en zong zo
hard hij kon.'

Kampeerterrein Ekeby

Een dag vakantie. 'Een dag naar buiten. Een
dag maar. Het is niet veel', schreef het Alge
meen Handelsblad en we kunnen het ons thans
niet goed meer voorstellen dat dit voor ou
ders en grootouders van veel thans levende
Nederlanders de harde werkelijkheid was.
Het duurde tot 1925 voor er meerdaagse
schoolreisjes voor leerlingen uit de hoogste
klas van de lagere school werden georgani
seerd. De bejaarde heer Briegleb liet toen hij
in 1927 overleed het Vakantie Kinder Feest een
legaat na. Hiervan kon op het kampeerterrein
Ekeby in Naarden, dat door mevrouw Den
Tex-Boissevain, namens de noodlijdende Ver
eniging voor de Jeugd ten bate van het Brieg-
lebhuis werd aangeboden, in 1929 met de
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Corvee hoorde er ook hij.

bouw worden begonnen. Op 3 mei 1930 werd
het door architect J. van Epen ontworpen
gebouw officieel geopend.

Volgens de Gooi- en Eemlander van die dag
sprak schoolinspecteur Van Ravesteijn niet
alleen als Gooier maar ook als mens. Hij
wees, volgens de verslaggever, op de schoon
heden van zijn landstreek en op haar mooie
oude geschiedenis vol sagen en legenden.
Van Ravesteijn getuigde verder van zijn ge
loof in de pedagogische en culturele waarde
voor de kinderen die het driedaagse feest
mee mogen vieren, 'een waarde die niet aan
wijsbaar en aantoonbaar is op het moment
van dit vieren zelf, maar die meegedragen
wordt in het leven en daar zal dóórwerken.'

De opvoedende waarde werd ook be
schreven in het blad De Volksschool van 7 mei
1930. Daar constateerde de secretaris van het
Vakantie Kinder Feest, J. Roskam, 'Hier zal
van nu af aan in het zomerhalfjaar de kinder
vreugde wonen van het driedaags samenzijn

in het volle klasverband. Hier zal de jeugd
van Amsterdam, gewend aan steen en stof en
ratelend straatrumoer, een korte poos de
vreugde smaken van spel en zijn te midden
der natuur. Hier wordt het zaad gestrooid
voor later hoger zich verheffen, en meer in
tens genieten van het bestaan.'

En de kinderen van weleer zongen zo
lang ze in de vorige eeuw nog zingen kon
den: 'Hoezee de dag is aangebroken. Reeds weken
lang door ons verwacht. Soms heb ik 's nachts
geen oog geloken. Als ik aan dit feest maar dacht.'
Of het al even vrolijke: 'Zet je ogen maar open
zo wijd als je kan. Ik ga voor drie dagen naar bui
ten. Ik ga niet alleen, dat is het fijne ervan. Maar
met me mee gaan al mijn kornuiten. Hiep, hiep
hoera, conducteurtje maak geen abuis. Breng ons
naar het Vakantiekinderhuis.'

De slechte economische toestanden van
de jaren dertig hadden hun invloed op het
werk van het Vakantie Kinder Feest. Veel
schoolkinderen konden het voor het school-
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reisje benodigde bedragje niet bij elkaar
sprokkelen en de gemeente Amsterdam hal
veerde de subsidie die zij aan het VKF jaar
lijks gaf. Dat het Brieglebhuis toch open kon
blijven was te danken aan de (iets beter be
middelde) Haagse scholieren die het Brieg
lebhuis in die jaren bezochten. Toch bleek dit
de voorbode van nader onheil. In 1940 brak
de oorlog uit en werden de schoolreisjes al
weer moeilijker te realiseren en in 1941, toen
het joodse kinderen verboden werd op
schoolreis te gaan, staakte het Vakantie Kinder
Feest de schoolreisjes. In 1942 werd het huis
in mei en juni gehuurd door de Wehrmacht
en in 1943 moest het huis worden overgedra
gen aan het Nederlands Arbeidsfront. In april
1944 werd het aan de Kriegsmarine ver
huurd.

N a de Bevrijding

Na de Bevrijding werd het huis gevorderd
door het Militair Gezag. In het Brieglebhuis
werden kinderen met tuberculose onderge
bracht. Op 22 september 1947 kreeg de Naar-
dense brandstoffenhandelaar Vuyst het ver
zoek om 'in verband met de overdracht van het
kinderhuis aan het VKF de hoeveelheid kolen te
willen opmeten en de creditnota te sturen aan de
dienst Bijzondere jeugdzorg en de nota voor de
aanwezige kolen aan de VKF.' Op 1 oktober
1947 kwam het Brieglebhuis weer in het bezit
van het Vakantie Kinder Feest. Er kwam al vrij
snel een centrale verwarming, waardoor het
huis het hele jaar door gebruikt kon worden.

Met de invoering van de vijfdaagse
schoolweek kwam een einde aan de drie
daagse reizen. Vanaf die tijd kwamen de
kinderen van maandag tot en met vrijdag
middag. De schoolreisjes veranderden in
werkweken. In 1956 werden de heer en me
vrouw P. Udo, ouders van de in Naarden en
wijde omgeving welbekende Freek Udo, als
huismeesters aangesteld. Zij zouden er 26 jaar
blijven en Freek organiseerde er in die jaren
vele ontspanningsavonden voor gehandicap
ten. Na de familie Udo werd de familie Kerk-
hoff met het beheer van het huis belast. Zij

lieten op het terrein blokhutten bijbouwen.
De accommodatie kan nu ook worden ge
huurd door particulieren. Met het veranderen
van de functie werd ook de naam Brieg
lebhuis een beetje verdrongen door de naam
waarmee het thans reclame maakt, Vakantie
huis Valkeveen. Jolanda Kerkhoff, tegenwoor
dig beheerster, laat weten dat de idealen van
weleer nog altijd hoog in het vaandel staan en
dat zowel de gemeente Naarden als de ge
meente Amsterdam financieel steun verlenen
voor onderhoud aan de gebouwen. Maar de
echte bleekneusjes komen er niet meer.

V akantiehuis A m sterdam  Zuid

Hetzelfde is eigenlijk het geval bij het niet ver
van het Brieglebhuis gelegen Vakantiehuis
Amsterdam Zuid. Aan de Oud-Huizerweg
staat het al op 11 juli 1925 door de Naardense
wethouder J. Smits geopende Vakantiehuis,
waar kinderen van de speeltuinvereniging
Amsterdam Zuid aan de Gaaspstraat in Am
sterdam hun vakantie konden doorbrengen.
De speeltuinvereniging dankt dit gebouw aan
het doorzetten van de Amsterdamse woning-
bouwbestuurder Henk Lucassen. Hij maakte
gebruik van zijn relaties bij de gemeentelijke
dienst volkshuisvesting en wist voor driehon
derd gulden een directiekeet in bezit te krij
gen die naar een voor drieduizend gulden
aangekocht stukje grond werd vervoerd en
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Na de oorlog niet meer met de tram, maar met een stoere
Crossley-bus naar Valkeveen.
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daar door vrijwilligers van de speeltuinvere
niging kon worden omgebouwd tot kinder-
vakantiehuis.

De speeltuinkinderen uit Amsterdam,
waarvoor het zien van een eekhoorn in het
wild al het evenement van de dag was, kon
den vervolgens in de zomer genieten van de
natuur in het Gooi en van het strand aan de
(toenmalige) Zuiderzee. Omdat de vraag gro
ter was dan het aantal bedden dat ter be
schikking stond, werd al snel besloten de
accommodatie te vergroten en aan te passen.
Zo werd de binnenplaats in een overdekte
speelplaats veranderd. De bouwer van de
'Wolkenkrabber', in Amsterdam stelde
bouwmateriaal ter beschikking en de Naar-
dense kalksteenfabriek leverde tegen kost
prijs de stenen. In de crisisjaren werd volop
gebruik gemaakt van het vakantiehuis maar
tijdens de Tweede Wereldoorlog werden ook
hier de kinderkampen gestaakt.

Na de bevrijding vonden de mensen van
de speeltuinvereniging het vakantiehuis in
verloederde staat terug; de zomermaanden
werden door enthousiaste vrijwilligers ge
bruikt om het huis te herstellen. Vanaf 1946
werden er weer vakantieweken in georgani
seerd en sinds de jaren vijftig kunnen ook
anderen dan de leden van de vereniging ge
bruik maken van het huis. Scholen brengen er
sindsdien ook werkweken door. Een hoogte
punt in die jaren was ongetwijfeld het bezoek
van koningin Juliana die wel eens het werk
van de beweging die zoveel had bijgedragen
aan het welzijn van Nederlandse kinderen in
ogenschouw wilde nemen. Op 18 juli 1957
was het zover. De koningin verbleef enige
uren midden in deze, volgens haar, unieke
kinderspeelplek. Samen met haar dochter
Marijke danste zij met de aanwezige kinde
ren op gitaarmuziek. Een plezierig gevolg
van het bezoek van de koningin was dat het
huis kon worden aangesloten op het elektrici
teitsnet.

De jaren zestig

De jaren zestig brachten ook in het speeltuin-

Koningin Juliana op bezoek in het Vakantiehuis Amster
dam Zuid (coil. Vakantiehuis Amsterdam Zuid).

werk belangrijke veranderingen. De kampre-
gels werden aangepast, omdat de strenge
regels van weleer door de moderne stads
jeugd niet langer werden aanvaard. Doordat
de statuten van de stichting in 1966 werden
gewijzigd was niet langer de speeltuinvereni
ging Amsterdam Zuid maar werd het over
koepelende Amsterdams Speeltuinverbond
juridisch eigenaar. Er was een belofte om het
huis financieel te ondersteunen maar dat geld
kwam niet en hierdoor kon er niet worden
gemoderniseerd. De toekomst van het huis
was in de jaren zeventig dan ook zeer onze
ker. Het Amsterdams Speeltuinverbond be
dacht een plan om het gebouw als conferen
tieoord te gaan gebruiken.

Dit radicale plan kreeg echter onvoldoen
de steun en toen het Amsterdams Speeltuin
verbond werd opgeheven ontstond in 1986
opnieuw een zelfstandige stichting Vakantie
huis Amsterdam-Zuid. Er werd een nieuwe
start gemaakt en verschillende families die
verknocht waren aan het huis toonden zich
bereid om, precies als in 1925, vrijwillig en
zonder vergoeding aan de renovatie van het

TVE 26e jrg. 2008 9



fes?

' m m a m

Vereeniging „Voor de Jeugd" Kampterrein „Nieuw Ekebij". De Heuvel.

Jgéf&m

— ïi
IJMIWPI

.

* * *  £  £  j ...“ 1®.,,

vakantiehuis te willen werken. Dankzij al
deze inspanningen staat er nu aan de Oud-
Huizerweg een vakantiehuis waar net als in
Vakantiehuis Valkeveen families hun reünies
houden en schoolkinderen hun werkweken.
Problemen waren er nog wel in 1995 toen de
Naardense wethouder Wassink (VVD) de
gemeenteraad voorstelde dat ieder kind dat
overnachtte in het huis toeristenbelasting
moest betalen De meerderheid van de raad
was het met hem eens en vanaf 1996 werd de
belasting ingevoerd. Door tal van publicaties
in de media kwamen er veel adhesiebetuigin
gen uit het Gooi. Een inwoner uit Soest stort
te spontaan een deel van de erfenis van zijn
overleden vrouw en een man uit Hilversum
stortte zijn gewonnen voetbalpool op reke
ning van de penningmeester. De stichting
Energie Besparing Huizen stelde duizend gul
den ter beschikking. Dankzij deze giften hoef
den de kinderen voorlopig geen belasting te
betalen, maar nog altijd wordt er enigszins
boos op deze periode teruggekeken.

Desondanks werken er nog altijd vrijwilligers
en komen er nog steeds kinderen naar het
huis. Alleen veel bleekneusjes zijn er ook hier
niet meer bij.

Ruud Gortzak is oud-redacteur van de Volks
krant en van TVE.

Foto's: Tenzij anders vermeld, uit de verza
meling van Freek Udo, Naarden.

Literatuur:

Dagblad De Gooi- en Eemlander;
De Omroeper, Historisch tijdschrift voor Naarden;
Dagboek op de site van Burgemeester Rehwinkel,

Naarden;
Brochure: 25 jaar Vakantie Kinder Feest.
Marianne Swankhuizen, Klaartje Schweizer en

Addy Stoel, Bleekneusjes, Bussum 2003.
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De Willibrordkerk in Nederhorst den Berg
Nieuw licht op de vroegste geschiedenis

Els N.G. van D am m e

Nederhorst den Berg is altijd een geïsoleerd
dorp geweest. In 1278 viel na een lelie strijd
tussen de bisschop van Utrecht en graaf Flo-
ris V van Holland het noordelijke deel van
het Nedersticht, dat van oorsprong ressor
teerde onder de bisschop, in handen van Hol
land. Nederhorst bleef onder Utrecht en
kwam op de grens met Holland te liggen. In
1819 werd het dorp ingedeeld bij Noord-
Holland, maar lange tijd was dit zelfs bij het
dorpsbestuur onbekend. Nederhorst is eeu
wenlang voornamelijk via de Vecht bereik
baar geweest en ligt nog altijd buiten de route
van het doorgaande verkeer. De geschiedenis
van het zeer oude dorp met zijn kasteel en
middeleeuwse dorpskerk is dan ook aan
diepgaand bouwkundig en archeologisch on
derzoek ontsnapt.

In de zomer van 2007 heeft het interieur
van de kerk een restauratie ondergaan, waar
bij na lange tijd een aantal verborgen oudhe
den opnieuw aan het licht is gekomen. Deze
gebeurtenis en het verschijnen van een twee
tal grondige vergelijkende studies naar de
bouw en de inrichting van middeleeuwse
dorpskerken in Holland (Elizabeth den Har-
tog (2002) en A.M. Numan (2005)) hebben tot
inzichten geleid, die het mogelijk maken de
bestaande kennis over de oude geschiedenis
van de Willibrordkerk in Nederhorst den
Berg opnieuw te belichten en aan te vullen.

De locatie van de Willibrordkerk

Enkele plaatsen langs de Vecht, waaronder
Werinon, zijn al bewoond sedert de tweede
helft van de zevende eeuw. Werinon behoor
de tot het uitgebreide in de Vechtstreek gele
gen familie-erfgoed van de missionaris Liud-
ger waar hij een kerk stichtte. In 799 schonk

Liudger zijn erfgoed aan de toen door hem
gestichte abdij in Werden (bij Essen aan de
Ruhr). De kerkstichting in Werinon zal dus
plaatsgevonden hebben vóór 799. Daarmee is
deze stichting na de Sint Pieterskerk in Breu-
kelen (ca. 720) de oudste in de verre omge
ving. De kerk te Werinon werd voor het eerst
genoemd in de door Liudgers achterneef Alt-
fried geschreven levensbeschrijving van Li
udger (Vita Sancti Liudgeri ca. 839-849).
Rond 1050 werd het Werdense bezit overge
dragen aan de bisschop van Utrecht.

Werinon moet als een religieus belangrijk
centrum gezien worden, want haar kerk is in
de tiende en elfde eeuw de 'matrix
ecclesia' (moederkerk) geworden van ver
schillende kerken in de omgeving: Muiden en
Naarden, Loenen en Weesp. Daarmee lag het
kerkelijke en bestuurlijke centrum van de ge
hele noordelijke Vechtstreek in Werinon.

Er is lang gewikt en gewogen over de
vraag waar Werinon precies lag. De historici
die zich daarmee hebben bezig gehouden,
volgen nu de mening van Dekker, dat We
rinon lag op de locatie van Nederhorst den
Berg. Er is een aantal aanwijzingen voor ge
geven. Een belangrijke aanwijzing is, dat heel
veel land in de omgeving van Nederhorst
eeuwenlang tot het kapittel Sint Marie heeft
behoord, terwijl andere delen van de Vecht
streek berustten bij andere kapittels. Dit
stamt uit de tijd dat het deel van de bezittin
gen van Liudger rond Werinon, die door de
abdij van Werden omstreeks 1050 waren
overgedragen aan de kerk van Utrecht, vanaf
ca. 1080 in handen werden gelegd van het ka
pittel Sint Marie. Dat wijst erop dat de in de
omgeving van Nederhorst gelegen bezittin
gen van dit kapittel eerder aan Liudger be
hoorden.

Een opvallend feit kan hieraan toege-
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Afb. t: De zandstenen deurpost in het noordportaal,
waarin de m am  Elburga staat gebeiteld.
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voegd worden. Niet alle bezittingen van Li-
udger rond Werinon zijn terechtgekomen bij
het kapittel Sint Marie. 'Berg Ter Horst' met
de kerk en visserij in het Overmeer vormden
een uitzondering, en nog tal van goederen en
rechten in deze omgeving, zoals de rechts
macht in Hollands Ankeveen, de tijns
(grondbelasting) en tiend (10% opbrengst van
gewas, vruchten, dieren enzovoort.) van Nig-
tevecht en de tiend van Dorssen (bij Vreeland
gelegen). Zij waren al vóór de overdracht in
1080 en dus ook vóór de grote ontginningen
in de Vechtstreek (ca. 1075) in het bezit van
de bekende familie Van Aemstel. Deze fami
lie had ook een groot aandeel in het bezit van
rechtsmacht, tijns en tiend in de ten zuiden
aansluitende parochie Loenen, zowel ten oos
ten als ten westen van de Vecht en in de later
daarvan afgescheiden parochies van Loos-
drecht.

In Berg Ter Horst beschikte Van Aemstel
over het kerkelijke patronaatsrecht1. Den
Hartog veronderstelt een relatie tussen de fa
milie Van Aemstel en Liudgers grootmoeder
Elburga (afb. 1). Het lijkt dan waarschijnlijk
dat de Van Aemstels hieraan deze rechten
meenden te kunnen ontlenen en het wijst er
temeer op dat Nederhorst en het oude We
rinon identiek zijn.

Het patronaatsrecht blijkt in 1341 nóg bij
het geslacht van Amstel te berusten, namelijk
bij Otto van IJsselstein2. Dit recht is verder
vererfd via de ambachtsheren van Neder
horst en is zoals hierna nog duidelijk zal wor
den, in 1562 in het bezit van Herman van
Zuilen, ambachtsheer van Nederhorst.

Het is opmerkelijk dat al deze rechten niet
naar de bisschop waren gegaan, maar aan de
Van Aemstels toebehoorden. Dat houdt on
getwijfeld verband met het feit dat er in deze
regio grote financiële belangen lagen in ver
band met de veenontginningen en toen deze
bezittingen aan het kapittel Sint Marie over
gedragen zouden worden, heeft de familie
Van Aemstel zich wat betreft hun rechten
daartegen dan ook hardnekkig verzet. Dat
was niet ongewoon in die tijd. Het land was
veel waard en de 'verre eigenaren' moesten
vaak het onderspit delven in de strijd met lo
cale belanghebbenden. Na een lange strijd
tussen de Van Aemstels en de bisschop lijkt
het kapittel in 1235, zoals Buitelaar zegt, in de
'usurpaties' te berusten.

D e s tich tin g  v an  de  k e rk  en  de  s ta tu s  van  de
k e rk s tic h te r

Het is heel waarschijnlijk dat het deel van Li
udgers erfgoed rond Werinon, in de moeder
lijke lijn was vererfd en dat het afkomstig
was van Liudgers grootmoeder van moeders
kant. Het oude portaal, waarin haar naam El
burga staat gebeiteld, stamt niet uit de tijd
van Liudger, het lettertype wijst op een latere
datum en kan gedateerd worden vanaf het
midden van de twaalfde eeuw. Men veron
derstelt dat bij de bouw van het schip en de
toren van de huidige tufstenen kerk, die ook
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uit de twaalfde eeuw stammen, de bouwers
haar hebben willen herdenken. De aanwezig
heid van haar naam op het kozijn zou erop
kunnen wijzen dat zij eigenlijk de kerkstich-
teres was, maar Liudger heeft in deze stich
ting als adelsheilige van de familie ongetwij
feld een hoofdrol gespeeld.

Dankzij de bescherming van de abdij van
Werden zijn verschillende zeer oude docu
menten zoals de genoemde Vita Sancti Liud-
geri, over het leven van Liudger en zijn fami
lie, bewaard gebleven. De familie van Liud
ger behoorde tot de oude, prefeodale adel.
Met het stichten van een kerk op zijn erfgoed
toonde Liudger aan de omgeving zijn status,
maar doelde ook op zijn zielenheil en dat van
zijn familie. Men noemt een dergelijke stich
ting een eigenkerk. Als eigenaar van de kerk
benoemde hij zelf de priester en zorgde hij
voor het inkomen van de priester, voor het
onderhoud van de kerk en voor de benodigd
heden voor de eredienst. Daarvoor waren
gelden nodig, waaraan zijn grootmoeder ook
moet hebben bijgedragen. Er is van haar be
kend dat de kerstening van dit gebied haar
zeer ter harte ging.

Mogelijk heeft Liudger ook vanuit We-
rinon missiewerk gedaan, in elk geval heeft
zijn zuster Heriburg, zij was non, hier nog ge
werkt. Bestond er al een onderkomen voor le
den van deze adellijke familie in de vorm bij
voorbeeld van een verre voorganger van het

i ik *

Afb. 2: Maquette van het kerkje van Assendelft uit de
tiende eeuw. Ontwerp en foto van / .  Matser. Uit: A M .
Numan 2005.

huidige kasteel? Er zijn over enigerlei vorm
daarvan geen bronnen bewaard gebleven.

Volgens Numan moet de eerste kerk een
eenvoudige houten kapel geweest zijn, want
in de achtste eeuw werd er nog niet in steen
gebouwd. Onderzoek door hem elders in Ne
derland verricht en beschreven, heeft aange
toond dat dergelijke kapellen meestal een-
beukige zaalkerkjes waren, erg gelijkend op
de toenmalige houten boerderijen (afb. 2).
Het kerkje zal zeker gebouwd zijn op de na
tuurlijke zandheuvel uit de laatste ijstijd. Het
was daar een unieke mogelijkheid, want het
land rondom was zeer moerassig en er waren
geregeld stormvloeden met overstromingen
vanuit het Flevomeer. Helaas is er tijdens
vroegere restauraties en reparaties in het hui
dige kerkgebouw nooit diepgaand archeolo
gisch onderzoek verricht, zodat over deze
zeer oude geschiedenis geen feiten bekend
zijn.

De tufstenen kerk

In de tweede helft van de negende en de eer
ste helft van de tiende eeuw hebben de Noor
mannen in deze streken grote vernielingen
aangericht. Bovendien heeft in het jaar 838
een verwoestende watervloed grote delen
van Holland en Utrecht onder water gezet.
Wij weten niet of het houten kerkje van Liud
ger deze gebeurtenissen heeft overleefd.
Zeker is, dat er in de twaalfde eeuw een tuf
stenen kerk is gebouwd. Dat was een dure
onderneming. Tufsteen of duifsteen, een vul
kanisch afzettingsgesteente, moest uit de Ei-
fel komen, of was afkomstig van hergebruikt
materiaal van een andere kerk. Vaak zien we
deze kerken in de buurt van rivieren, die de
aanvoer van het materiaal mogelijk maakten.
Zo zal ook hier het materiaal over de Vecht
aangevoerd zijn. Toch moest het ook nog
over land (de tegenwoordige Horn- en Kuij-
erpolder) worden vervoerd, aangezien Ne-
derhorst niet direct aan de Vecht ligt.

Bij de beslissing een stenen kerk te gaan
bouwen speelden de dorpelingen doorgaans
geen rol van betekenis. Wel moesten zij een
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bijdrage leveren aan het onderhoud van het
kerkgebouw. Bouwheren van deze kerken
moeten volgens den Hartog bij de adel wor
den gezocht of onder de 'Welgeborenen',
waartoe ook de ministerialen (dienstadel, zo
als de Van Aemstels) behoorden. Zij toonden
daarmee hun macht en status en vaak werd
de kerk ook gezien als een begrafeniskerk
voor leden van de familie van de stichters en
bouwheren.

Het is niet bekend of er in de tufstenen
kerk (of in de eerdere kapel) bijzettingen van
de stichters hebben plaatsgevonden. Kuiken
beredeneert de mogelijkheid dat in de zeer
oude sarcofagen (vanaf 700), gevonden in de
Oudmunsterkerk in Utrecht, leden van de Li-
udger-familie, in het bijzonder de broers van
Elburga kunnen zijn begraven. Over Elburga
zelf, de stichteres van de Willibrordkerk, kan
men alleen fantaseren dat zij in de door haar

gestichte kerk op de berg zou zijn bijgezet. Er
is geen enkel gegeven voorhanden dat dit be
vestigt.

Patronaatsrecht
Heel vaak gebeurde het dat diegene die over
het patronaatsrecht beschikte ook achter de
bouw van de nieuwe kerk zat. Zoals gezegd
behoorde dus het patronaatsrecht van de
kerk toe aan de familie Van Aemstel. In de
twaalfde eeuw heerste Egbert van Aemstel
(hij leefde van ca. 1105 - na 1172), een man
met grote ambities. Het is dan ook heel waar
schijnlijk dat deze activiteit aan hem toe te
schrijven is.

Veel van de vroege tufstenen kerken blij
ken te staan (of gestaan te hebben) op plaat
sen, waar voorname geslachten een stamslot
hadden. Een dergelijk stamslot kan een zeer
eenvoudige vorm gehad hebben: een boerde-
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Afb. 3: Het Romaanse schip van de Willibrordkerk met de gekruiste boogfriezen. Het linker venster heeft originele
afmetingen, het rechter venster is later vergroot. Goed zichtbaar zijn de schuine dagkanten.
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Afb. 4 :-De galmgaten met het teerlingkapiteel. Erboven
enkelvoudige boogfriezen. Links en rechts lisenen.

rij met hoogstens een zogenaamde 'stenen
kamer', waar men zo nodig vertoefde. Of dat
hier ook het geval was, is onbekend. Het eer
ste kasteel in Nederhorst, een vierkante
woontoren of donjon, moet gebouwd zijn
omstreeks 1250 ten tijde van de felle strijd
tussen de bisschop van Utrecht en de graaf
van Holland, Floris V. De strijd werd beslecht
met Floris' dood en het noordelijke deel van
de Vechtstreek ging voor het Sticht verloren.
Nederhorst werd toen een grensplaats en de
eigenaar van de rechtsmacht in het minige-
recht Berg Ter Horst had een versterkt woon
huis wel nodig om zijn bezittingen in deze
grensstreek te verdedigen. Deze eigenaar was
Alfer van Wulven. De Van Wulvens en de
Van Aemstels hadden een familierelatie en
ook de Van Wulvens hadden een deel van de
erfenis van Liudger verworven, namelijk de
rechtsmacht en het tiendrecht van het mini-
gerecht, waarvan Van Aemstel het patro-
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Afin 5: Vermoedelijke plattegrond van de oorspronkelijke
tufstenen kerk, met versmald rechthoekig koor (naar
Numan 2005).

naatsrecht bezat. Het patronaatsrecht is na
1341 ook bij de familie van Wulven terechtge
komen. Alfer was lid van een vooraanstaand
U trechts riddergeslacht en een nazaat van de
oudst bekende Alferus, die in 1195 al wordt
genoemd als ministeriaal van de bisschop. Zij
zijn zich vanaf 1317 Van der Horst gaan noe
men.

Kleine kerk
De afmetingen van de tufstenen kerk bedroe
gen 12,20 x 7,75 meter; zij behoorde daarmee
ook toen al tot de kleine kerken. Het grond
plan en de oudste delen van de kerk zijn
Romaans en vertonen de daarbij behorende
kenmerken. De dikke muren (70 cm) zijn op
gebouwd uit onregelmatige moppen en be
kleed met 15 cm dikke tufstenen blokken. Er
is een fundering van ‘zware veldkeien' zowel
onder het schip als onder de toren.

Het kerkje bestond uit het schip en de to-
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ren, waarschijnlijk was er een apsis. Het schip
en de toren hebben kleine Romaanse ven
sters, met rondbogen en met de typische
schuine dagkanten, om zoveel mogelijk licht
binnen te laten. Twee ramen van het schip
zijn bij een uitbreiding van de kerk in de
veertiende eeuw vergroot. Het schip is ver
sierd met gekruiste boogfriezen (afb. 3). In de
versiering herkent men volgens Numan Lom
bardische invloeden. Het schip moet later
(waarschijnlijk ook bij de veertiende eeuwse
uitbreiding) verhoogd zijn, want er zijn spo
ren op de oostwand van de toren waargeno
men, die daarop wijzen.

De toren, die door latere aanbouw van de
zijbeuk gedeeltelijk in het schip is ingebouwd
heeft twee geledingen met boogfriezen en
heeft op de hoeken ook lisenen, verticale
enigszins uit de muur springende banden. In
de galmgaten bevinden zich korte zuiltjes
met teerlingkapitelen (afb. 4). De toegang tot
de toren van buitenaf was er oorspronkelijk
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Afb. 6: Een deel van het veertiende-eeuwse koor met de
gotische ramen, gescheiden door steunberen. Op de nok
staat de vermoedelijke afbeelding van Willibrord.

niet. Het was een zogenaamde verdedigings
toren of weertoren, waarin men kon vluchten
bij wateroverlast of oorlogsgeweld. De toren
spits is in de veertiende eeuw aanzienlijk ver
hoogd.

Gotisch koor
Bij gebrek aan archeologisch onderzoek is
niet duidelijk vast te stellen of er in het
vroegste stadium van de tufstenen kerk een
koor was en welke vorm dit dan heeft gehad.
Bij het aanleggen van een vlonder in het koor
in de jaren 1937/38, zijn resten gevonden die
duiden op een fundament van een kleiner
koor,19 dat in de veertiende eeuw zou zijn
vervangen door een groter koor. Uit wat wij
weten over andere middeleeuwse tufstenen
kerken kunnen wij opmaken dat dit een ver
smald recht gesloten koor zal zijn geweest
(afb. 5). Dit type zaalkerk met recht gesloten
koor kwam het meest voor.

Het hogere koor dat nu de kerk siert (afb.
6) , is in de veertiende eeuw gebouwd en is
voorzien van hoge gotische vensters. Onge
veer in diezelfde tijd zijn ook de sacristie aan
de noordzijde en het portaal met spitsboog
venster tegen de zuidgevel gebouwd. Nog
vóór de Reformatie (hier ter plaatse 1593)
werd in 1551/52 de Romaanse noordgevel af
gebroken. De kerk werd vergroot door er aan
de noordzijde een zijbeuk aan te bouwen met
vijf gotische spitsboogvensters. Er waren
daarop vroeger vijf topgevels aanwezig (afb.
7) , die in elk geval vóór 1836, toen P.J. Lut-
gers de kerk tekende, waren verwijderd en
vervangen door een plat dak. Het uiterlijk
van de kerk is daardoor sterk aangetast. In de
gevel van deze zijbeuk bevindt zich nu het
beroemde zandstenen portaal met het wij-
dingsvers aan Elburga3. Dit portaal (afb. 1)
zal dus bij de bouw van deze zijbeuk ver
plaatst zijn. Binnen in de kerk werd steun
aangebracht met een viertal zuilen en twee
halfzuilen, versierd met engelen- en dieren
kopjes.

De bouwgeschiedenis van de kerk is be
studeerd door Karsemeijer, waar voor meer
gegevens naar wordt verwezen. Krol presen
teerde details betreffende het interieur.
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Afb. 7: Willibrordkerk op de berg met de zestiende-eeuwse zijbeuk met topgevels door Roelant Roghman, circa 1648.

Kerk- en altaarwijding

Het was al sedert het einde van de vierde
eeuw gebruikelijk om een godshuis aan een
heilige te wijden. In de vroegste tijd waren
dat bij voorkeur martelaren. De vroege chris
tenen kozen vooral de heiligen die in nauwe
betrekking tot Christus hebben gestaan, zoals
de H. Maagd Maria. Na het optreden van de
eerste missionarissen Willibrord en Liudger,
werden ook hun namen toegepast. Het is zeer
aannemelijk dat Liudger deze kerk aan Willi
brord wijdde. Hij zal die naam gekozen heb
ben uit eerbied voor zijn illustere voorganger
en voorbeeld. Alles wijst erop dat dit patroci-
nium van de aanvang af bestaan heeft.

Willibrord stierf in 739, 81 jaar oud en
werd bijgezet in de basiliek van het klooster
van Echternach. Wij weten dat hij al vanaf
750, dus kort na zijn sterven, hoog werd ver

eerd en zelfs het patrocinium van andere hei
ligen verdrong. Ook de bisschoppen van
Utrecht hebben zijn verering sterk bevorderd.
Waarschijnlijk werd alhier de geboortedag
van de heilige, 7 november, als een zondag
gevierd. Het dak van het hoge gotische koor
wordt op de grens met het schip bekroond
door twee maskers, een soort Janus-kop, laat-
middel-eeuws, die zoals sommigen beweren,
Willibrord zouden moeten voorstellen.

Er is een verhaal dat de eerste wijding
zou zijn opgedragen aan Sint Thomas. Moge
lijk hangt dit samen met de legende over het
ontstaan van de berg, waarop de kerk staat.
Nonnen uit het klooster gewijd aan Sint Tho
mas in Huizen zouden deze berg als boete
doening voor hun zonden hebben opgewor
pen, door in hun schorten zand uit het Gooi
hier naar toe te brengen.

In het jaar 1790 werd door ambachtsheer
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Joan Hope een torenklok geschonken, ver
vaardigd door Henricus Petit. Op het rand
schrift staan onder andere deze regels:

Mijn schoon geluid weleer verloren
Doch nu door Hopes Huis herboren
Was wel Sanct Thomas toegewijd
Maar zal nu voor den Godsdienst strekken
Om ieder tot zijn plicht te wekken
Zowel in druk als vreugde tijd.

Zou men toen nog in de Thomas-legende ge
loofd hebben?

Sint Catharina
Er zijn geen bronnen die ons iets kunnen ver
halen over de voorwerpen die vóór de Refor
matie het interieur van de kerk hebben ge
sierd. Wel is zeker dat al veel daarvan vóór
de Reformatie is verdwenen, want op 11 sep
tember 1572 werd de kerk door Zweder van
Zuilen beroofd van liturgische zaken. Maar
in ieder geval bevatte het kerkgebouw ten
minste één altaar, een zware stenen tafel,
waarop brood en wijn tijdens de Eucharistie
werden geplaatst. Het altaar was gericht naar
het oosten, naar het 'Licht'. Vaak stond deze
tafel tegen de wand en las de priester de mis
met de rug naar het kerkvolk. In de kerk van
Nederhorst was het altaar gewijd aan Sint
Catharina. Dit altaar werd waarschijnlijk ge
wijd in de nieuwe tufstenen kerk in de
twaalfde eeuw. Hoewel Catharina al in het
jaar 306 of 307 de marteldood stierf, werd het
patrocinium Sint Catharina in de vroege mid
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Afb. 8: Eén van de wijdingskruisjes op de hoek van de
altaarsteen.

deleeuwen nog nauwelijks gekozen. Zij werd
vanaf de elfde eeuw als heilige vereerd en ge
noot vooral bij de adel grote verering. Vol
gens de legende was zij 'een strijdster Gods
geweest uit het edelste geslacht'.

Hoewel dus de altaarwijding al in de
twaalfde eeuw zal hebben plaatsgevonden,
zijn er pas schriftelijke bronnen over het be
staan van dit altaar in 1562, toen een kape
laan werd benoemd van het 'Katarijnealtaar'
in Nederhorst den Berg door de aartsdiaken
van het kapittel Oudmunster te Utrecht. Deze
kapelaan, de eerste die wij nu kennen, was
Lambrecht Jansz (ca 1561), na hem kwamen
Nikolaas Dodijnsz.van Medemblik (1563) en
Adriaan Willemsz van Schayck (1565). Zij
werden op voordracht van Herman, respec
tievelijk Dirk van Zuilen, aangesteld door de
aartsdiaken van het kapittel Oudmunster.
Deze Dirk van Zuilen van de Haer en Zeven-
der wordt daarin genoemd patroon van het
St. Katerijnealtaar van de kerk van Neder
horst. Dirk en Herman van Zuilen, waren van
1560-1579 achtereenvolgens Heren van Ne
derhorst. Herman van Zuilen was de recht
matige opvolger van Dirk van der Horst eer
tijds Van Wulven genaamd. Hieruit kunnen
wij opmaken dat ook het kerkelijke patro-
naatsrecht, dat in 1341 nog bij nazaten van de
familie van Aemstel berustte (zie boven), in
middels bij de ambachtsheren van Neder
horst was terechtgekomen. De rechtsmacht
en het tiendrecht lagen van aanvang af bij de
ambachtsheren Van Wulven/Van der Horst.

V erborgen oudheden  terug gevonden.

In 1900 is door Kalf een merkwaardige drem
pel beschreven aan 'de binnentoegang tot het
zuidportaal'. Deze werd beschreven als een
ongeveer 50 cm breed stuk rode Weser steen,
met in de hoeken kruisjes. Kalf veronderstelt
dat wij hier te maken hebben met de 'Steen
van het altaar'. De kruisjes duiden op een
wijding (afb. 8). Deze altaarsteen is nu op de
door Kalf aangeduide plaats beschadigd te
ruggevonden en zal als een kleinood worden
bewaard. Volgens den Hartog en Numan zijn

18 TVE 26e jrg. 2008



in zeer veel middeleeuwse kerken en kerkho
ven soortgelijke platen gevonden. Soms zijn
het deksels van sarcofagen. Zij zijn van hoge
ouderdom, waren kostbaar en kunnen alleen
door de sociale bovenlaag van de bevolking
aangeschaft zijn. Het door Kalf gemelde kast
je in de zuidelijke wand van het koor is he
laas niet te voorschijn gekomen. In dit kastje
werd na de misviering de geconsacreerde
hostie bewaard en het bekken voor de hand-
wassing (de piscina) van de priester.

Nadat in 1892 een grote restauratie onder
leiding van de architect C.B. Posthumus Mey-
jes het oude uiterlijk van de kerk helaas ern
stig had aangetast door het toepassen van
machinaal vervaardigde blokken tufsteen,
werd in 1939 opnieuw een aanvechtbare wij
ziging in de kerk aangebracht om het gebrek
aan plaatsruimte op te heffen. Daarbij is het
liturgische centrum geweld aangedaan. Het
meubilair in het schip werd naar het westen
gekeerd en in het koor werden kerkbanken
geplaatst. De vroeg-zeventiende eeuwse
preekstoel en dito doophek, het koorhek (nog
van vóór de Reformatie), de herenbanken en
het orgel werden naar de westgevel ver
plaatst. Tegelijk werd de vloer voorzien van
vloerverwarming en met plankieren bedekt.

In deze kerk zijn, zoals dat tot 1828 ge
bruikelijk was, door de eeuwen heen veel
mensen ter aarde besteld. Wij beschikken
over een tekening van de zerkenvloer uit
1795, aanwezig in het streekarchief voor het
Gooi en de Vechtstreek (afb. 9). De numme
ring verwijst naar het daar aanwezige graf
boek nr. 26, waarin is bijgehouden wie er ge
durende de periode 1765 tot 1828 in deze
kerk begraven zijn. Daaronder bevinden zich
vooraanstaande Berger families en gewone
burgers, van wie soms nog nazaten in Neder-
horst woonachtig zijn.

De indeling van de graven is na openleg
ging van de vloer van het schip niet goed
herkenbaar. Slechts twee graven zijn op de te
kening aangegeven: nr. 16 waarin Anna de
Carpentier, de schoonmoeder van Johan van
Soesdijk (schout van Nederhorst den Berg
van 1678-1732), in 1700 werd begraven en nr.
29 van Frans der Kinderen, koopman in ju

welen in Amsterdam. De vloer bevat verder
16 min of meer ernstig beschadigde zerken
met duidelijke inscriptie en nog 17 zerken
met huistekens of de letter k (eigendom van
de kerk), die niet in de beschrijving van de af
beelding opgenomen zijn. Opmerkelijk is, dat
er meerdere zijn met de datering 1647, blijk
baar een rampzalig jaar. Alle zerken zullen
na restauratie worden teruggeplaatst.

In het koor ligt een viertal zerken met
prachtige familiewapens en gedichten van de
familie De Neufville, het familiegraf van de
schout Van Soesdijk en het graf van de domi-
nee/ambachtsheer Henricus Rappardus en
zijn vrouw Neeltje van Geffen. Er liggen ook
zusters van ds. Rappardus begraven en meer
dere dominees, o.a. Isaiic Rijpland. Er gaan
interessante geschiedenissen achter schuil.
Om de graven heen liggen overoude ver
glaasde tegeltjes in zwart en geel. Een volks
verhaal vertelt nog van vier stenen, gesierd
met miskelken, waaronder priesters begraven
zouden liggen. Deze zijn niet aangetroffen.

Samenvattend kunnen wij stellen dat de mid
deleeuwse tufstenen Willibrordkerk in Ne
derhorst den Berg een zeer waardevol cul
tuurbezit is: gebouwd op een strategische
plek, een vroege vluchtplaats voor de bevol
king, een moederkerk voor de wijde omtrek.
Van groot belang is de identificatie van de
naam Elburga in het raadselachtige wijdings-
vers in het noordportaal, waarover al velen,
waaronder Bilderdijk, zich het hoofd braken.
Als grootmoeder van Liudger en als vermoe
delijke verwant van de familie Van Aemstel
heeft zij achter de stichting van de vroege ka
pel gestaan en nemen wij voorzichtig aan dat
Egbert van Aemstel bij de bouw van de tuf
stenen kerk betrokken is geweest.

De kerk heeft een waardevol renaissance
interieur en zou nog verschillende verborgen
oudheden kunnen prijsgeven, als diepgaan
der archeologisch onderzoek een kans gebo
den werd. Het kerkgebouw zal in een tijd van
afnemende kerkelijk/religieuze belangstel
ling als cultuurbezit nevenfuncties moeten
gaan vervullen, om het behoud mogelijk te
maken.
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Afb. 9 (zie omslag achterzijde): Zerkenvloer met
grafindeling en nummering in de Willibrordkerk,
1795 (Streekarchief voor Gooi en Vechtstreek, Hil
versum).

Dr. Els N.G. Joosse-van Damme is emeritus
hoogleraar Dieroecologie aan de Vrije Universiteit
te Amsterdam. Na haar emeritaat schreef zij een
reeks artikelen over de geschiedenis van Neder-
horst den Berg. Zij publiceerde al eerder in TVE.

Afbeeldingen: Tenzij anders vermeld, foto of
collectie auteur.
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ERRATA

Bij het artikel van Els N.G. van Damme,
De Willibrordkerk in Nederhorst den Berg, p. 11-20.

Met verontschuldigingen aan auteur en lezers: helaas zijn door een keten van misverstanden
de nootcijfers uit de tekst en uit Bronnen en Literatuur verdwenen, op een drietal noten na, die
als noten 1, 2 en 3 zijn aangeduid.

Hieronder wordt met de verwijzing naar de plaatsen in de tekst de oorspronkelijke lijst Bron
nen en literatuur, c.q. Noten, toegevoegd. N.B.: Sommige noten worden in de tekst herhaald.
Sleutel: p. 11-li /  -re = pagina 11 links /  rechts; rvb = regel van boven (m.u.v. afbeelding, incl.
kop met witregel); rvo = regel van onderen (idem).
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schalk, Stormvloeden en rivieroverstromingen in
Nederland I, Assen 1971.

14 p. 14-li, 6 ' rvb, na 'behoorden': B. Koene, Wel
geboren in Holland. Jaarboek Centraal Bureau
voor Genealogie 51 (1997), p. 3-49.

15 p. 15-li, 5' rvb, na ‘donjon’: R. Meischke, 'Het
kasteel Nederhorst den Berg', in Amstelodamum
44 (1957), p. 86-91,.

16 p. 15-re, 6' rvb, na 'bisschop1: Stichting Utrecht
se Kastelen, Kastelen en ridderhofsteden in
Utrecht, 1995.

17 p. 15-re, 2' rvo, na 'toren'; Algemeen Handels
blad 7, October 1892.

18 p. 16-li, 14' rvb, na 'wijzen'; p. 16-re, 3' rvo, na
'Karsemeijer': H.N. Karsemeijer, 'De bouwge
schiedenis van de Willibrordkerk', in Tussen
Vecht en Eem 11 (1993), p. 66-69.

19 p. 16-re, 15' rvb, achtergebleven noot 19: K.
Scherpenhuijsen, 'G rafkelders in de
Willibrordkerk', in Werinon 23 (1996), p. 618-
619.

20 p. 16-re, 28' rvb, na '1593', binnen de haken: Els
N.G. van Damme, 'De Reformatie in Neder
horst den Berg: de vroegste predikanten', in
Werinon 36 (1999), p. 15-26.

21 p. 16-re, 10' rvo, i.p.v. noot '3'; p. 16-re, 2' rvo,
na 'Krol': De vele pogingen dit vers te vertalen
zijn samengevat door G.W.Verheul, 'Het raad
sel van de oude Willbrordkerk', in Tussen Vecht

en Eem 11 (1993), p.70-71, en J. Krol, De geschie
denis van Nederhorst, 1949.

22 p. 17-li, 5' rvb, na 'wijden'; p. 18-re, 5' rvb, na
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Een nieuwe beeldenstorm nodig?
Vragen bij het bekende geschiedverhaal van de
Reformatie in Loosdrecht1

Gerrit Schutte

Veel gemeenschappen, groepen en instanties
koesteren hun zelfbeeld: staten en naties,
dorpen en steden, kerken en beroepsgroepen,
bedrijven en families. Een belangrijk onder
deel van dat zelfbeeld is gewoonlijk het verle
den, de geschiedenis, vastgelegd in een col
lectief geheugen.2 De invoering, vorig jaar, in
het onderwijs van de canon van de geschie
denis van Nederland gaat uit van de nood
zaak en mogelijkheid van een dergelijk
collectief geheugen. De volgende generatie
Nederlanders moet de inhoud ervan kennen,
om te weten in welk land zij wonen. Het we
tenschappelijk specialisme van de stadsge
schiedenis gaat er zelfs van uit, dat elke stad
een eigen gezicht en bijbehorend eigen ver
haal heeft, met bijbehorende stadsrituelen en
toe-eigening door de diverse stadsgebruikers.
De stadsgeschiedenis heeft tot taak die te
beschrijven en te verspreiden.3

Niet objectief

Ontstaan en inhoud van de canon van de
commissie-Van Oostrom laten zien, dat zo’n
canon geen objectief gegeven is, maar een
constructie.4 Het collectieve geheugen is geen
feitelijke weergave van het verleden, maar
een selectie van feiten uit de geschiedenis.
Een subjectieve selectie, gekleurd door de
opvattingen en wensen van de samenstellers.
Tot verbazing van velen kent de canon geen
venster Verzuiling, maar voor voorzitter Van
Oostrom is dat terecht: 'Wij hebben gezocht
naar het bindende, datgene wat de verzuiling
overstijgt. Wij zullen het niet goed vinden als
Nederland naar allerlei aspecten van verzuiling
zou terugkeren. Ik heb nooit veel gezien in joodse
tennisclubs'.5 De canon-Van Oostrom weer

spiegelt hedendaagse opvattingen ook in de
geringe betekenis die zij kerk en religie in het
verleden toekent, en als die aan de orde ko
men raakt zij nergens de kern ervan. Zij geeft
geen vensters op kerk en klooster in de Mid
deleeuwen en waardeert het protestantisme
slechts als bijdrage tot de leescultuur (via de
Statenbijbel) en de opkomst van de individu
ele vrijheid. De hartstochtelijke religieuze
zoektocht van de zestiende-eeuwers naar
God, Zijn genade en liefde, naar een gelovig
leven en hervorming van Zijn kerk -  een
zoektocht naar zin en kwaliteit van het leven
in het algemeen en die van elk persoonlijk -
wordt traditioneel aangegeven met termen
als renaissance, reformatie en contrareforma
tie. In de canon wordt die gevat in een ven
ster Beeldenstorm -  even vreemd als zou men
de voetbalwereld typeren met hooligans.6

Zo'n canon en veel andere geschiedschrij
ving zijn dus contextueel, en het collectief
geheugen, hoezeer gestold in traditionele
beelden en alom erkende verhalen, al even
zeer. Het zijn voorbeelden van wat tegen
woordig 'dynamisch erfgoed' heet, geen ge
trouwe reconstructies van het verleden maar
beelden van het verleden, gekozen en gecre-
eerd op grond van een visie op de toekomst.7
Plaatselijke geschiedenissen zijn uiteraard
ook onderworpen aan die wetmatigheden. Zij
weerspiegelen bovendien de tijd en groep
van hun ontstaan en doelstelling en hebben
vaak een heel taai leven.

Dat alles geldt ook meer of minder voor
het collectief geheugen over de reformatie
van het Gooi in de zestiende eeuw en de ver
houding tussen katholiek en protestant tus
sen Vecht en Eem in de eeuwen erna. Veel
bekende verhalen daarover herhalen verou
derde beelden, vol achterhaalde interpretaties
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en gebaseerd op onvolledige feitenkennis. Ze
geven een fase van de beeldvorming ervan
door, niet een poging tot verstaan van de
werkelijkheid van de tijd van toen. Het ge
vestigde beeld van de reformatie te Loos-
drecht levert een goed voorbeeld.

Het traditionele beeld

Nieuw-Loosdrecht 'is armer maar aangena
mer, dan de Oude Loosdrecht'. Aldus A.J.
van der Aa, in het zevende deel van zijn
Aardrijkskundig Woordenboek uit 1846, want
'men heeft er fraaye gezichten op het Gooi'8
De inwoners (770 zielen) zijn 'allen Her
vormd', vertelt hij ook. Die eensgezindheid
ontbrak in Oud-Loosdrecht. De meerderheid

was er wel Hervormd, maar er woonden ook
een paar honderd Rooms-katholieken en ze
ven Israëlieten. Plus ook Afgescheidenen,
sinds 1835, zo'n 100 intussen.1’
Van der Aa hield kennelijk van het Gooise
landschap. Hij prees elders de 'bekoorlijkste
gezigten' van Hilversum, gelegen temidden
van 'fraaije boschrijke dreven, 'blauwe hei
den', 'goudgele graanvelden', 'het zilveren
tapijt van de boekweit', mooie bossen en rijke
weiden. Maar waarom prefereerde Van der
Aa nu eigenlijk Nieuw- boven Oud-
Loosdrecht? Het uitzicht op het mooie Gooi
was immers toch ook vanuit Oud-Loosdrecht
zichtbaar?

Van der Aa noemde echter nog een eigen
schap van Nieuw-Loosdrecht: het was arm.
Dat is inderdaad een romantisch duo: arm en

t W J m
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Beeldenstormers aan het werk, maar niet in Loosdrecht (tekening, van jaap Kramer in: jan van Leenen, De grote
gebeurtenis voor een klein land, Venendaal 1988).
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toch aangenaam. Arm, dat doet immers den
ken aan ongerept, origineel, echt en daarom
mooi, aangenaam. Dat beeld wordt versterkt
door de vermelding dat de inwoners 'allen
Hervormd' waren, eensgezind in trouw aan
de vaderlandse kerk. Hét voorbeeld van een
ongerepte gemeenschap in Nederland was
toen het eiland Marken -  geïsoleerd, traditio
neel -  en ook dat was erg arm en eenvoudig
en alle inwoners Hervormd.

De waardering van Van der Aa voor
Nieuw-Loosdrecht zou best (mede) ingege
ven kunnen zijn door de kerkelijke eensge
zindheid, zo anders dan in het kerkelijk
verscheurde Oud-Loosdrecht.10 Van der Aa,
onderwijzer, boekhandelaar en lexicograaf,
stelde zijn Woordenboek samen in de jaren nog
niet zo lang na de Belgische Opstand en vóór
de grondwettelijke gelijkstelling der gods
diensten van 1848 en vóór de herinvoering
van de katholieke hiërarchie van 1853. Hij
behoorde duidelijk tot de tijd waarin Neder
land een protestantse natie was en men wei
nig gelukkig was met de roomse minderheid.
Haast nog minder gelukkig trouwens met de
verstoring van de protestantse eensgezind
heid door de groepjes mensen die zich her en
der afscheidden van de Hervormde kerk en
afzonderlijke bijeenkomsten belegden. Zij
verstoorden de rust en eenheid, en daarom
werden hun bijeenkomsten van overheidswe
ge verboden en verstoord. De Afgescheide
nen werden herhaaldelijk aangepakt, met
inkwartiering van soldatenvolk, gevangenne
ming en zware boetes, niet zelden begeleid
door relletjes en conflicten. Zeker voor een
kleine dorpsgemeenschap waren dat ingrij
pende gebeurtenissen -  Loosdrecht heeft
royaal haar deel daaraan gehad, met ’de zee
slag op de Vuntus’ op zondag 6 augustus
1837 als hoogtepunt.11

De goede oude tijd
Veel negentiende-eeuwse Nederlanders had
den moeite met de kerkelijke en maatschap
pelijke veranderingen in hun leven en omge
ving en gingen de onrust van hun eigen tijd
afzetten tegen het verleden, die goede oude
tijd, toen de verhoudingen helder waren en

Nederland meetelde in de wereld. De zestien
de en zeventiende eeuw, de Reformatie, de
Opstand tegen Spanje, de bloei van de Gou
den Eeuw: dat waren nog eens tijden! Onbe
wust kleurde deze tijdgeest het geschiedbeeld
en het historisch onderzoek. Ook het traditio
nele beeld van de hervorming in Loosdrecht.

Volgens het gevestigde beeld vond de
Reformatie te Loosdrecht plaats op een zon
dag in mei 1578 -  op de 15e mei om precies te
zijn, wist een ander1- -  waarop 'pastoor Nico-
laas Thol des morgens normaal de mis op
droeg, doch dezelfde middag de parochianen
bijeen riep om hen mede te delen, dat hij tot
de Reformatie overging'.13 'Diegenen onder
zijn gehoor die rooms wensten te blijven,
verzocht hij om zich maar in verbinding te
stellen met een collega in Oud-Loosdrecht'.14

Dat was nog niet alles voor die dag: 'De
beelden uit de kerk en het doopvont werden in de
pastorietuin begraven, (...). De muurschilderingen
en de pilaren werden met een kalklaag bedekt en
de kerk voor de hervormde eredienst ingericht.
Geen beeldenstorm dus, alles verliep in de grootste
rust en zo ging het ook in de kerk van Oud-
Loosdrecht',15

Een ongeloofwaardig verhaal

Een mooi verhaal. Geen wilde tonelen, geen
woeste beeldenstorm -  een beschaafde
schoonmaak en met veel begrip voor mensen
die de vernieuwingen niet konden meema
ken. Een veel rustiger ommekeer dan ten tijde
van de recente Afscheiding. Een mooi verhaal,
dat echter te mooi is om geloofwaardig te
zijn.

Om te beginnen: het is kennelijk één ver
haal, maar met twee varianten. Het ene laat
de kanselboodschap van pastoor/predikant
Thol plaatsvinden op Oud-Loosdrecht, waar
op hij zich na enige tijd in Nieuw-Loosdrecht
ging vestigen -  de Rome getrouwe pastoor
aldaar is kennelijk miraculeus verdwenen -
omdat de 'nieuwe leer' daar meer weerklank
kreeg (waarmee gelijk verklaard is, dat in
Oud-Loosdrecht zich nog altijd een aantal
roomsen handhaafde). De andere variant
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De doopvont van de Sypekerk in Nienw-Loosdrecht
(coll. HK Loosdrecht).

begint uiteraard in Nieuw-Loosdrecht, en
Oud-Loosdrecht volgde later. Ik zou uit die
wedstrijd tussen beide dorpen niet durven
kiezen. Dit, omdat naar alle waarschijnlijk
heid Nicolaes Jansz. Thol pastoor van beide
Loosdrechten was.

Ongeloofwaardige datering
Ongeloofwaardig is ook de datering, 15 mei
1578. Sinds 1572 waren delen van Holland en
Zeeland openlijk in opstand tegen de lands
regering in Brussel. Daar konden gerefor
meerde kerkdiensten belegd worden. Maar
Amsterdam (met het Gooi), Utrecht en
Amersfoort hielden het nog met Brussel -  en
dus ook de omringende plattelandsgemeen
schappen. Bij de Pacificatie van Gent (1576)
werden de plakkaten tegen de protestanten
ingetrokken, maar werd ook bepaald dat
niets ondernomen mocht worden tegen het
katholicisme. Amsterdam en omgeving te
kende de Pacificatie in 1577, maar pas in fe
bruari 1578 werd die Pacificatie geëffectu

eerd. Maar wat betekende dat in feite? Geen
vervolging van protestanten, maar verder?
Het was kerkelijk en politiek een onduidelij
ke situatie en ook een gevaarlijke.
In Utrecht en Amersfoort kregen de gerefor
meerden in 1578-79 meer ruimte en vrijheid
voor het beleggen van kerkdiensten -  naast
diensten met een meer traditioneel karakter.
Doorslaggevend waren echter de ontwikke
lingen in Amsterdam. Daar namen opstands-
gezinden in mei 1578 het initiatief.

Op zaterdag 24 mei 1578 werd een ker
kenraad geïnstitueerd en op zondag 25 mei
vond een hagepreek plaats. Op maandagmid
dag 26 mei volgde de politieke ommekeer, de
Alteratie: een aantal katholieke geestelijken en
stadsbestuurderen werd de stad uitgezet, het
nieuwe Geuzen-stadsbestuur stelde de stad
achter Oranje en de katholieken werden
weliswaar niet vervolgd, maar alle publieke
kerkdiensten moesten naar Gereformeerde
leer en liturgie worden ingericht. Op 2 sep
tember werden de Nieuwe Kerk en de Min-
derbroederskerk gezuiverd.

Pas na de Amsterdamse Alternatie kon
den dus de dorpen in de omgeving het Am
sterdamse voorbeeld volgen. Maar zij namen
natuurlijk de tijd. In Loenen bijvoorbeeld was
de kerkdienst pas met kerst 1578 gerefor
meerd.16 Er zijn redenen om aan te nemen dat
Loosdrecht Loenen voor was, maar 15 mei
1578 is een ongeloofwaardige datum.

Ongeloofwaardig verhaal over de beeldenstorm
Ongeloofwaardig is ook het verhaal van de
Loosdrechtse beeldenstorm. De beelden en
het doopvont zouden begraven zijn in de
pastorietuin. Waarom?17 We weten, dat in die
jaren soms kelken en ciborieën ontheiligd
werden, beelden vernield en altaren afgebro
ken. De soldaten van Hendrik van Brederode
plunderden op hun tocht van Vianen naar
Amsterdam in 1567 kerken en kloosters, ook
in de omgeving (Kortenhoef).16 De Geus Jan
van Cruysbergen, een voormalige pastoor
van Nigtevecht, heeft in 1572 vanuit Naarden
kerken en kosterijen in de omgeving leeg
geroofd.19 Hij of andere Geuzen hebben in
datzelfde jaar ook Loosdrecht bezocht -  heb-
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ben zij bij die gelegenheid de kerk(en) met
een beeldenstorm vereerd?211

Dat enkele voorwerpen verwijderd wer
den uit de kerk na de invoering van de gere
formeerde liturgie is te begrijpen. Maar waar
om het doopvont? De doopbediening werd
toch niet veranderd of beëindigd? Het ver
haal van het begraven van dat kerkgerei lijkt
dus even apocrief als dat van het witkalken
van het gebouw: dit zijn achteraf geconstru
eerde verhalen, om een later gebruik en de
vondst van een doopvont, meer dan twee-en-
een-halve eeuw later, te verklaren. Dat wit
kalken heeft vast en zeker niet in 1578 plaats
gevonden; misschien waren de kerkmuren al
wit, en anders is het -  net als elders -  resul
taat van een veel langer proces van herinrich
ting van de kerk.21 Nog jaren later waren de
kerken in de omgeving 'noch vol outaren,
sacramentshuis en de andere paepsche din-
gen', noteerde een visitatierapport uit 1593
over de kerk van Westbroek22 -  maar ook
over Soest, Kortenhoef, Kockengen, Eemnes
Binnen.23

De 'beeldenstorm' te Loosdrecht heeft nog
een ongeloofwaardig element. Het verhaal
suggereert, dat de kerkgangers op die zon
dagnamiddag na de bekendmaking van pas
toor Thol gedisciplineerd aan het breken en
witkalken sloegen. Maar pastoor Tol kende
de lokale verhoudingen, hij wist dat een beel
denstorm hem gemakkelijk in conflict zou
brengen met de schenkers van kerkelijke or
namenten en zeker met de overheid -  want
die had toen een leidende functie ten aanzien
van het kerkgebouw.24 Als er in de Loos-
drechten gebeeldenstormd is (behalve dan
zeer waarschijnlijk door plunderende solda
ten in vorige jaren), dan zal de timmerman en
metselaar van het dorp wel op een bepaald
moment in opdracht van het dorpsbestuur de
beelden en altaar deskundig hebben verwij
derd. Maar vast niet op die bewuste zondag
namiddag. Denkt men, dat het hele dorp ja en
amen riep op Thols reformatie-oproep?

Absolute onzin
Absolute historische onzin is het onderdeel
van het verhaal, dat pastoor Thol zijn Rome

getrouwe parochianen de keus gaf, om zich te
richten tot zijn collega-buurman pastoor in
het andere Loosdrecht. Het zal ooit verzon
nen zijn, omdat nu eenmaal een deel van
Oud-Loosdrechters Rome trouw bleef en
kerkten in het nabije Loenen (Kerklaan).
Maar afgezien van de vraag, of er in het an
dere Loosdrecht wel een collega-pastoor
woonde: het verraadt een typisch negentien
de- en twintigste-eeuwse opvatting over ker
ken, kerkhervormingen en kerkscheuringen.
Alsof een kerk een vereniging is, waarvan
men al dan niet lid kan zijn! Dat was in de
zestiende eeuw een absoluut onbekende ge
dachte.

Roep om  Reform atie

Er is maar één God en maar één kerk -  het
lichaam van Christus, de bruid van de Heer,
het volk van God. Ieder was geboren in het
corpus christianum, daar bij ingelijfd door de
doop. Luther, Calvijn, etcetera brachten geen
'nieuwe leer' -  dat was een scheldwoord van
tegenstanders. Zij stichtten geen nieuwe kerk,
zij wilden de kerk zuiveren, hervormen, haar
'in hoofd en leden' reformeren. Er waren in
leer en leven van kerk en kerkvolk immers
allerlei wanopvattingen en misbruiken inge
slopen. De kerkelijke hiërarchie bijvoorbeeld,
de verstrengeling van kerk en staat. Kerkelijk
goedgekeurde gebruiken als aflaten, zielemis-
sen, bedevaarten, waarmee de kerk de indruk
gaf dat het heil te koop was, met goede wer-
ken/intenties en geld. De pastorale heilsbe
middeling leek soms op een handeltje; bis
schoppen geleken wereldse vorsten, pastoors
huurden plaatsvervangers voor hun pastora
le en liturgische taken, kloosterlingen vervul
den geen geestelijke taken of preekten op
bestelling. Zelfs bedelmonniken leken meer
op makelaars in geestelijk goed dan voorbeel
den van soberheid en ingetogenheid.

Het verlangen naar kerkhervorming is
overigens bijna zo oud als de kerk. Herhaal
delijk riepen theologen, kerkelijke voorgan
gers en concilies om reformatie; de middel
eeuwse kerkgeschiedenis kent tal van
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kloosterhervormingen, het optreden van re
formatoren als Bernard van Clairvaux, Fran-
ciscus van Assisi, John Wycliffe, Johannes
Hus. Of dichter bij huis: Geert Groote en Jo
hannes Brugman, die met veel succes preekte
tegen de Utrechtse Domtoren -  teken van
menselijke hoogmoed. Want het reformatie-
streven raakte altijd het gehele leven, de hele
samenleving. Omdat het geloof het hele leven
en de hele samenleving beïnvloedt.

's Levens felheid
Johan Huizinga opende zijn befaamde Herfst
tij der middeleeuwen (1919) met een hoofd
stuk over 's Levens felheid: 'Toen de wereld vijf
eeuwen jonger was, hadden alle levensgevallen
veel scherper uiterlijke vormen dan nu. Tusschen
leed en vreugde, tusschen rampen en geluk scheen
de afstand grooter dan voor ons; al wat men be
leefde had nog dien graad van onmiddellijkheid en
absoluutheid, die de vreugde en het leed nu nog
hebben in den kindergeest. Elke levensgebeurtenis,
elke daad (...) De groote dingen: de geboorte, het
huwelijk, het sterven, stonden door het sacrament
in den glans van het goddelijk mysterie. Maar ook
de geringer gevallen: een reis, een arbeid, een be
zoek (...)'.25

Die directheid uitte zich ook in het geloof,
de vroomheid. Huizinga geeft als voorbeeld
hertog Filips de Goede, een man van
'overdadige feesten en talrijke bastaarden, van
sluwe politieke berekening, geweldigen trots en
toorn -  maar ook een man van ernstige devotie.
Hij pleegt tot lang na de mis in zijn bidvertrek te
blijven. Hij vast vier dagen in de week met water
en brood. (...) Hij geeft veel aalmoezen, en in het
geheim. Even heimelijk liet hij voor ieder van zijn
lieden, die gestorven was, zielmissen lezen '. Bij de
inname van Luxemburg (...) ging hij de kerk
in, knielde neer en dankte -  langdurig. Zijn
gevolg herinnerde hem er na enige tijd aan,
dat de stad nog niet geheel gewonnen was, al
te lang hier blijven kon gevaarlijk zijn. Maar
Philips zei: Als God mij de overwinning
geeft, beschermt Hij me ook, en hij bleef bid
den.26

Die existentiële vroomheid vond men niet
alleen onder ontwikkelde mensen. Op een
zomerse zaterdagavond in 1476 verscheen de

Heilige Maagd, in helder stralend licht, even
buiten het dorpje Niklashausen in het Mid-
denduitse graafschap Wertheim, aan Hans
Böhm, die bezig was de koeien te hoeden. Zij
kondigde de ondergang van de Duitse landen
aan, tenzij de mensen van hoog tot laag zich
ijlings zouden bekeren van hun vele en erger
lijke zonden. Van heinde en ver stroomden
de luisteraars naar Niklashausen om Böhms
boeteprediking te horen. Die veroorzaakte
een algemeen geween en geklaag; men ver
ootmoedigde zich ook metterdaad. Mannen
en vrouwen ontdeden zich van hun luxe kle
ding en alle opschik, men sneed de modieuze
punten van de schoenen en knipte zich het
haar kort. Er vonden allerlei wonderen en
genezingen plaats. Bij duizenden trokken de
gelovigen naar de bisschopsstad Würzburg
toen de bisschop Böhm gevangen had om ’de
gezant van Onze Lieve Vrouwe’ te bevrijden;
pas goed gericht kanonvuur vanaf de stads
muren beëindigde de stormloop van de me
nigte die zich door de bescherming van de
heilige Maagd onkwetsbaar had geacht.27

Zoektocht

De hervorming van 1517 had dus een voorge
schiedenis. Zij was ook niet alleen hoog
kerkelijk en hoog-theologisch. De zestiende
eeuw was een eeuw van zoeken. Er leefde
een sterke heilsbegeerte, een roep om refor
matie, bij gewone en minder gewone mensen.
Maar er werden vele antwoorden gezocht en
gegeven. Er waren allerlei vreemde lieden die
dromen zagen, sectarissen, radicalinsky’s
soms. Sacramentariërs bijvoorbeeld, en We
derdopers die zoals in 1530 in Amsterdam in
trance geraakten; een paar jaren later werd
Munster hun Sion. Er waren aanhangers van
het Huis der Liefde, Batenburgers, en wat
niet al aan nye leere aan de man gebracht
werd. Op veel 'protestantse' geschriften van
het begin waren geen eenzijdige of confessio
nele etiketten te plakken.28 In hun godsdien
stige zoektocht plukten veel mensen links en
rechts mooie bloempjes. Historici schrijven
over protestantiserende katholieken en ka-
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D e  kerk van Oud-Loosdrecht, tekening u it 1727 (coil. HK Loosdrecht).

tholiserende protestanten, onbeslistenen en
onverschilligen.

Pas na vele generaties sinds 1517 werden
de confessionele grenzen duidelijk. De con
touren kon men pas aangeven met Augsburg
(1555), Trente (1565), en de Institutie van Cal-
vijn (1564) -  hoewel, voor de calvinisten ei
genlijk pas na Dordrecht 1618-19. De theolo
gische contouren althans -  de kerkelijke aan
vaarding en praktijk vroeg meer tijd, om nog
maar te zwijgen over de sociale en politieke
aanvaarding van de verschillen: eigenlijk pas
aan het eind van de Tachtigjarige en Dertigja
rige oorlogen keerde in 1648 de rust terug in
de Nederlanden en de Duitse landen en werd
ook het confessioneel karakter van de publie
ke kerk vast; elders werd dat nog veel later
bereikt, zoals bijvoorbeeld in Engeland in de

jaren 1660/1688 (burgeroorlog en Glorious
Revolution) en Frankrijk 1650/1685 (Fronde;
intrekking Edict van Nantes). De toe-eigening
van die van bovenaf opgelegde confessies en
confessionele praktijk door de gemiddelde
gelovige inwoners vergde overigens gewoon
lijk nog veel langer tijd.

Verwarrende tijden in de Loosdrechten

Nu terug naar de Loosdrechten. We weten
niet wat de zestiende eeuwse lokale am
bachtslieden, boeren, vissers en turfstekers
precies wisten en dachten. Hun geestelijke
horizon zal in hoge mate bepaald zijn door
een mengsel van christelijke opvattingen en
allerlei volksgeloof, een beetje afhankelijk wat
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het onderwijs en meneer pastoor van de kan
sel doorgaf. Wie weet woonde er misschien
ook in Loosdrecht een molenaar met een
soortgelijk wereldbeeld als zijn Italiaanse
collega, die Carlo Ginzburg heeft beschreven
in De kaas en de wormen. Die Menochio wist,
dat de wereld was ontstaan uit een mengsel
van de vier elementen (aarde, lucht, water en
vuur), dat een massa opleverde die zich
vormde zoals melk stremt tot kaas, en waarin
vervolgens wormen verschenen: God en zijn
engelen. God en mens, mens en natuur, het
liep daarin allemaal dooreen.29

Zekerder zijn we ervan, dat velen dachten
in de termen van een betoverde wereld. Ma
rieke van Nieumegen leefde zeven lange
jaren in de ban van Moenen, meester (in let
terlijke zin) van vele duistere kunsten. Die
betovering werd alleen verbroken door het
slaan van een kruisje en het noemen van de

naam van Maria, de moeder Gods. Ongetwij
feld geloofden ook veel Loosdrechters in de
bezwerende kracht van het kruisteken, wij
water, de aanroeping van Maria en de heili
gen.30 Misschien hadden zij pastoor Van
Meerwijck van Kortenhoef (over wie straks
meer) of een van zijn collegae wel ingehuurd
voor de belezing van ziek vee.

De Loosdrechters niet onderschatten
Maar tegelijkertijd: onderschat die Loos-
drechter dorpelingen niet. Loosdrecht was
geen eiland. De dorpelingen bezochten de
omringende steden, markten en kermissen en
kwamen thuis met allerlei ervaringen en ver
halen. Bezochten sommigen misschien in
1566 hier of daar een hagepreek? Vanuit
Utrecht waren dat jaar verscheidene mensen
voor een dergelijk happening helemaal naar
Culemborg gereisd.31
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De kerk van Oud-Loosdrecht, door A. Wickart (coll. HK Loosdrecht).
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Bovendien: schout, schepenen en buurmees-
teren onderhielden correspondentie met di
verse bestuurlijke instanties, werden geïnfor
meerd met afschriften van wetten, plakkaten
en besluiten. Zij procedeerden tot voor de
Grote Raad te Mechelen zo nodig, zoals het
conflict over een grondkwestie tussen oud-
burgemeester Adriaen Wiggersz met kerk-
meesteren van de St.Vitus van Naarden uit
1560 kan bewijzen.32 Er kwamen reizigers
langs, rondreizende marskramers ook met
interessante verhalen, geschriften en prenten.
Meneer pastoor had uiteraard een relatie met
Utrecht, hij was aangesteld door de deken
van St. Salvator. Sinds 1557 stond er in
Loosdrecht een pastoor, die afkomstig was
uit de verre maar sociaal en theologisch mo
derne Vlaamse stad Brugge. Zijn opvolger,
Nicolaes Jansz Thol, was bezitter van drie
vicariën in de kerk te Naarden; de dagelijkse
verplichtingen liet hij vervangen, maar regel
matig moest hij toch zijn gezicht ergens laten
zien, in Naarden en Utrecht minstens, en
werd bijgepraat.

Ook al weten we dus niet, hoe men in
Loosdrecht reageerde op de kerkelijke onrust
sinds Luther de 95 stellingen in Wittenberg
op 31 oktober 1517 aansloeg op de kerkdeur,
we mogen aannemen dat die ook daar hun
uitwerking hadden. Hielden bijvoorbeeld de
Loosdrechter gelovigen na 1520 ook op met
geld geven voor devoties en mirakelen, net
als die in Delft?33

We weten ook niet, of de opvattingen van
de Wederdopers weerklank vonden in
Loosdrecht -  het zou niet verbazen, want
Amsterdam was niet ver weg en het naaktlo-
pers-oproer van 1530 was er vast borreltaal in
de plaatselijke kroegen. Maar men zal er on
getwijfeld ook gesproken hebben over de
martelaarsdood van vier Bunschoter weder
dopers in Utrecht in 1569.34 En over de pas
toor van het buurdorp Kortenhoef, die in
1573-74 te Utrecht gevangengehouden zat,
aangeklaagd vanwege ketterij en vooral tove
rij -  hij was een belezer en genezer.35 Diens
lot zal de herinneringen hebben doen opko
men aan de twee Westbroekse vrouwen die
in 1533 op de Neude te Utrecht als heksen op

de brandstapel levend waren verbrand.36
Pastoor Petrus van Meerwijck kwam er veel
genadiger van af: hij moest een jaar lang op
woens- en vrijdagen vasten met water en
brood.

Het waren verwarrende tijden, ook op
Loosdrecht. Wat kwam door over de politie
ke roerigheden: de komst van Alva, de inval
len van Oranje, het optreden van inquisitie en
Bloedraad, de Tiende en Twintigste Penning,
de Geuzen, de Opstand in Holland en het
optreden van Don Frederik in Naarden in
1572? Gebeurtenissen die steeds dichterbij
kwamen!

De pastoor gereformeerd

Pastoor Nicolaus Thol, in ieder geval al in
1569 werkzaam in Oud-Loosdrecht,37 was
kennelijk een goed geschoold theoloog. Hij
was blijkbaar op de hoogte van de opvattin
gen van Calvijn. Die geraakten vanaf 1540
bekend in de Nederlanden en zeker in de
jaren zestig. Ook in het Utrechtse.

Onder de Utrechtse kapittelheren en an
dere geestelijken vond men verscheidene met
reformatorische opvattingen. Hun persoonlij
ke 'calvinisering' ging niet bij ieder even snel
of volledig. Een bekend voorbeeld is Aernout
van Buchell, zoon van een Utrechtse kapittel-
heer; zijn dagboek laat zien, dat hij er een jaar
voor nodig had.38

Pastoor Thol heeft geen dagboek nagela
ten, voorzover wij weten, en ook overigens
weten we bijster weinig van hem. Maar in de
kring van de gereformeerde predikanten en
ouderlingen, die sinds september 1578 bijeen
kwamen in de vergaderingen van de classis
Amsterdam, was hij vanaf het begin aanwe
zig en beschouwd als een gewaardeerd en
betrouwbaar persoon. Al in januari 1579
werd hij door de kerkenraad van Amsterdam
als visitator naar Loenen gezonden, om na te
gaan of de kerk en pastor aldaar goed gere
formeerd waren.39 De classis was in die jaren
de instantie, die de reformatie van kerk en
samenleving ter hand nam. De plaatselijke
predikanten en schoolmeesters werden ge-
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screend, zo nodig bijgeschoold, gecorrigeerd,
en konden afgezet worden. Overheden wer
den herinnerd aan hun plichten als voedster
heren van kerk en school. En om, gezien 'de
verdorvenheid des menschelijken geslachts’,
wetten en regelingen in te voeren en die na te
leven opdat daardoor 'de ongebondenheid
der mensen bedwongen worde1.40

Gedurende zo'n twee decennia bezocht
Nicolaes Jansz regelmatig de classicale en
synodale vergaderingen. Hij vroeg er her
haaldelijk aandacht en actie voor de voort
gang van de reformatie van de kerk in Gooi
land.41 En hij nam deel aan de discussies en
besluiten over bijvoorbeeld de relatie tussen

kerk en staat, het kwaad van nog steeds rond
lopende katholieke geestelijken en het nut
van publiek debat met hen (Synode 1591), de
verkoop van katholieke publicaties, het onge
huwd samenleven (1598).42 Thol stond voor
de protestantisering, calvinisering en discipli
nering van kerk en samenleving.

Visitatierapporten van de Utrechtse paro
chies van 1593, 1600 en 1606 laten zien dat er
totdantoe nog maar weinig terecht gekomen
was van het ideaal van een gereformeerde
kerk en gereformeerde samenleving. Vrijwel
overal waren allerlei misbruiken en 'paapse
superstitiën' te vinden. Kerkgebouwen waren
niet gezuiverd, pastores hingen roomse op-
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Het interieur van de Sypekerk door ]. Bosboom (coll. HK Loosdrecht).
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vattingen aan, tradities en gebruiken en wa
ren in ieder geval niet in overeenstemming
met de gereformeerde.43

Een gereformeerde gemeente?

Loosdrecht heeft geluk gehad met pastoor
Thol -  hij had kennelijk het vertrouwen van
de dorpelingen en ging soepel met hen om.
De invoering van reformatorische gebruiken
en opvattingen veroorzaakte geen opstand of
grote spanningen. Visitaties van Loosdrecht
leverden weinig klachten op.

Dat wil niet zeggen, dat er geen proble
men waren. Hoeveel parochianen deelden
Thols calvinisme, en in welke mate? Afgezien
de Oud-Loosdrechters die naar Loenen ble
ven kerken: Loosdrecht was begin zeventien
de eeuw zeker geen keurig orthodox en
vroom calvinistisch dorp. De samenleving
had er een verre van puriteins en bevindelijk,
streng calvinistisch karakter. De Staten van
Holland hebben zich in 1607 gedwongen ge
voeld een plakkaat uit te vaardigen dat de
Loosdrechters opdroeg, als zij een van de
plaatselijke herbergen binnengingen, hun
messen en andere wapens in te leveren bij de
exploitant.44 De Ligt heeft uit de archivalia
nog een aantal kwesties opgediept:43 een ou
derling die vermaand moest worden, een
gespannen verhouding tussen predikant en
kerkmeesteren/dorpsbestuur/ambachtsheer,
de toenemende neiging tot Oud-Loosdrechtse
zelfstandigheid. Dat laatste leidde in 1596-98
tot de aanstelling van een eigen predikant te
Oud-Loosdrecht. Pieter Edessen kwam uit
Amstelveen en was een ervaren predikant.
Hij zette de rol van Thol -  die begin 1602
overleed -  in de classicale en synodale verga
dering voort. Zelf overleed hij in januari
1607.*"

Veeleisende ijdeltuit
Thols opvolger in Nieuw-Loosdrecht werd in
1603 Nicolaas Bodecherus, geboren in West
falen, oudstudent van de universiteit te Fra-
neker. Hij was begonnen in 1601 als predi
kant van Beets (classis Edam), waar hij al snel

ruzie had. Volgens zijn gemeentenaren daar
was hij een veeleisende ijdeltuit, die 'gestifte
blauwe lobben' (gesteven kragen) aan zijn
hemd had, twee paar schoenen met zijden
veters meenam naar een kerkdienst en een
zijden lint in zijn psalmboek had.47 Hij ging
binnen het jaar naar Zuiderwoude, maar ook
daar hield hij het niet lang uit. Zijn vertrek
naar Loosdrecht (1603) werd daar dan niet
betreurd.

In Nieuw-Loosdrecht had Bodecherus
ook al snel moeilijkheden. Bekende proble
men uit die tijd, waarmee ongetwijfeld ook
zijn voorganger geconfronteerd was, maar
die had er niet over geklaagd op de classis-
vergadering, was er kennelijk anders mee
omgegaan. De parochianen, klaagde Bode
cherus, wilden namelijk dat hij bij gelegen
heid lijkpredicaties afstak -  een restant paus
dom, dat diverse synodes tevergeefs eigenlijk
wilden afschaffen. Hij werd ook geconfron
teerd met huwelijken die door katholieke
geestelijken waren ingezegend -  ook al weer
iets, dat de gereformeerde kerk tevergeefs
bestreed.48 Maar Bodecherus riep ook vragen
op over zijn hantering van dergelijke zaken;
men vond in Loosdrecht dat hij zijn gemeente
wel erg vaak alleen liet vanwege zijn betrok
kenheid bij problemen elders (Loenen, con
flict tussen de heer van Kronenburg en de
kerkenraad), en door zijn remonstrantse op
vattingen en sympathieën. In 1611 verliet hij
Loosdrecht om naar Alkmaar te gaan. Daar
werd hij na de Synode van Dordrecht in 1619
afgezet, ging medicijnen studeren, schreef
een geschrift tegen de remonstranten en ver
zoende zich tenslotte weer met de kerk.49

Keurig orthodox dorp?
Een aangenaam en rustiek dorp, keurig or
thodox gereformeerd? De eerste halve eeuw
na de hervorming geleek de Loosdrechten in
vrijwel niets op de idylle waarin Van de Aa
en zijn negentiende eeuwse tijdgenoten ge
loofden. De werkelijkheid was bepaald an
ders. Bodecherus' Oud-Loosdrechtse collega
in de jaren 1608-1636, ds. M.J. Hovius, werd
ook verdacht van remonstrantse gezindheid.
Hij had herhaaldelijk ruzie met de ambachts-
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Interieur Sypekerk, met Statenbijbels (foto F. Brand).

heer, met de classis en (soms) met de school
meester. Hij werd ook wel eens beschuldigd
van nalatigheid in het preken uit de Heidel-
berger catechismus. Die klacht kwam overi
gens niet uit zijn gemeente, die zat daar ken
nelijk niet zo mee. Zo min met huwelijken
ingezegend door een Roomse paap en lijkpre-
dicaties -  en vermoedelijk nog het een en
ander ongereformeerd gedoe. Oud- en
Nieuw-Loosdrecht waren midden zeventien
de eeuw kennelijk geen strikt calvinistische
gemeenten. Er mag dus wel een beelden
storm woeden door het traditionele beeld.

Disciplinering en toe-eigening

Hoe zijn de Loosdrechten dan wel geworden
tot keurige protestantse dorpen, waar men in
de negentiende eeuw liefst goed orthodoxe,
ietwat bevindelijke predikanten aanhoorde
(en niet alleen het niet geringe deel dat koos

voor de Afscheiding en later voor de Dolean
tie)? Dat is vanwege ontbrekend onderzoek
niet eenvoudig te beantwoorden. Eenvoudige
oorzaken en simpele antwoorden zijn er niet.

Sommigen denken, dat de grondsoort -
zware klei of moeizaam zand -  het zware
bevindelijk geloven bepaalt; anderen denken
aan de invloed van het volksgeloof, erfenis
nog van de Germanen; nog weer anderen
denken dat de lijdzaamheid ingeprent is door
de horigheid aan adellijke heren, of het ge
volg is van de strijd tegen het water, de af
hankelijkheid van wind, water en vis.

Dat soort verklaringen, weten we intus
sen, helpen niet erg. Er moet echt gezocht
worden naar een historische ontwikkeling.
De zwaar-gelovige Veluwe luisterde om
streeks 1800 naar moderne, eigentijdse, lichte
preken.50 Bunschoten-Spakenburg was om
streeks 1600 een verre van voorbeeldig-
gereformeerd dorp.51 Loosdrecht ook niet,
zoals intussen duidelijk zal zijn.

Calvinisering niet vanzelf
De calvinisering ging niet vanzelfsprekend.
Er waren generaties van disciplinering voor
nodig. Door predikanten, die jaar na jaar en
week op week de Tien Geboden voordroegen
en uitlegden, en schoolmeesters die ze uit het
hoofd lieten leren. Er was gestage prediking
voor nodig, beoefening van de kerkelijke
tucht door een kerkenraad met gezag. Een
vanzelfsprekend en algemeen geloof in de
normen en waarden, zoals de kerk die pre
dikt, en in sociale controle gehandhaafd.
Door een classis die het kerkelijk gebeuren
nauwkeurig volgde en duidelijke voorschrif
ten gaf en lette op aanstelling en gedrag van
de predikanten en schoolmeesters. En door
een overheid die normen en waarden stelde
en handhaafde.

Dankzij de uitgave van de Handelingen des
kerckenraets van de Oude Loosdrecht van Bas De
Ligt weten we hoe dat werkte. Gerrit Jan Gij-
sens werd, aldus de kerkenraadnotulen van
1647, aangesproken door predikant en ouder
ling 'over sijn ergerlick leven' -  hij beloofde
'sijn leven te beteren, maer heeft sulcks niet in
't werck gestelt’. Hij werd nog herhaaldelijk
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aangesproken en ontboden, maar in novem
ber 1648 werd 'op sijn schultbekenninge en
belofte van beterschap tot het gebruijck des
H. Avontmael weder toegelaten'.52 Dat bete
kende niet, dat Gijsens voortaan een onberis
pelijk en vroom leven leidde -  een paar jaren
later was er sprake van een ruzie met broeder
Timmerman53 -  maar er ging wel een norme
rende werking van uit. Zo goed als een ker
kenraadsbesluit van een halve eeuw later, dat
iemand die de hele Pinksternacht in de her
berg zat en de ochtend erna om 4 uur aan het
kaatsen was, geen belijdenis kon doen.54

Hoe de disciplinering van de massa zich
in Loosdrecht precies voltrok, is bij gebrek
aan bronnen juist voor de belangrijke periode
1578-1650 onduidelijk. Maar de handelingen
van de kerkenraad van erna zijn glashelder:
de Avondmaalsgemeenschap te beschermen
tegen leerstellige en zedelijke misstappen
door de deelnemers en de heiliging van de
christelijke samenleving in het algemeen.55
Vrede en verzoening, met God en met de
nevenmens, dat was de doelstelling van de
kerkelijke tucht.51’

Toe-eigening
Disciplinering was noodzakelijk. Maar min
stens zo belangrijk was de toe-eigening van
de opvattingen en het waardenstelsel van de
kerk. De mensen moesten zich aangesproken
gevoelen door de boodschap van de kerk en
die ook doorgeven aan het volgende geslacht.
Daarom was het onderwijs voor de kerk zo
belangrijk; voor de historicus zijn de school
meesters dan ook minstens zo interessant als
de dominees. En vooraanstaande dorpelin
gen, die lidmaat van de kerk werden en daar
mee een goed voorbeeld gaven, als ouderling,
diaken, schepen of vroedschapslid. Wie die
stap namen, en wanneer, en hoe het lidmaat-
schapspercentage van de Loosdrechters zich
ontwikkelde, we weten het helaas niet.

Het lidmaatschap van de kerk was in de
vroeg-moderne tijd geen vanzelfsprekend
heid. Begin zeventiende eeuw waren zij in
Holland een minderheid, misschien slechts
een tien procent van de volwassenen -  velen
hadden nog geen keus gemaakt, stonden on

verschillig tot de kerk, of behoorden liever tot
andere gemeenschappen; anderen waren
slechts 'liefhebbers van de gereformeerde
religie'. Het lidmaatschap steeg echter wel in
de loop van de zeventiende eeuw. Wie door
afkomst, bezit, opleiding of ambitie maat
schappelijke functies wilde bekleden, moest
ook zijn verantwoordelijkheden nemen. Ook
kerkelijk, en dus het lidmaatschap op zich
nemen. In een christelijke samenleving moe
ten de gezagdragers dat kenmerk tonen. De
Republiek der Zeven Provinciën erkende de
vrijheid van geweten en geloven, duldde
anders-gelovigen, maar de Gereformeerde
kerk was er de publieke kerk, geprivilegieerd
en beschermd; ze was de kerk van de staat -
en dus ook die van de gezagdragers. De Ge
reformeerde kerk was niet de kerk van ieder
een; zij dwong niemand te geloven en nog
minder om lidmaat te worden; zij handhaaf
de zelfs een tamelijk hoge drempel, de kerke
lijke tucht was geen sinecure. Desondanks:
juist vooraanstaande inwoners meldden zich
als eersten voor het lidmaatschap. Dat leren
voorbeelden van elders, tenminste.57

Een rooms wijivaterbakje in de hervormde Sypekerk (foto
F. Brand).
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Een nieuwe beeldenstorm nodig

Het zal intussen duidelijk zijn: een stevige
beeldenstorm door de bekende verhalen is
noodzakelijk. De geschiedenis moet recht
doen aan de doden -  aan de medemensen
van vroeger. Niet aan eigentijdse wensen en
verlangens. Beelden, tradities, idealen, nor
men en inzichten van nu belemmeren die
taak niet zelden.

De Hervorming van Loosdrecht was geen
kwestie van een bij verrassing afgestoken
kanselverklaring van een reformatorisch ge
zinde pastoor op een onverwachte zondagna
middag. Het resulteerde niet in een protes
tantse idylle, maar in een proces van veran
dering, hooguit in een ideaal. De hervorming
van de kerk in hoofd en leden, het bestrijden
van 's werelds felheid, de disciplinering van
de massa, de calvinisering en puritanisering
van het kerkvolk: het was een proces van zeer
lange adem en vergde veel (pastorale en be
stuurlijke) stuurmanskunst. Semper refor-
manda. Nu de wereld in allerlei opzichten zo
anders is geworden, is het misschien interes
santer dan ooit die van toen opnieuw te be
zien.

Gerrit ]. Schutte, emeritus hoogleraar in de ge
schiedenis van het Nederlands protestantisme aan
de Vrije Universiteit, is Professor Extraordinarius
of History, University of South Africa, Pretoria.
Hij is lid van de TVE Werkgroep Regionale Ge
schiedschrijving.
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Lieu de Memoire

De Erfgooiersboom

In 1971 kwam er een einde aan de eeuwenou
de organisatie van Erfgooiers. In oktober van
het jaar ervoor had de Tweede Kamer de wij
ziging van de Erfgooierswet goedgekeurd en
in juni 1971 beslisten de Erfgooiers over de
ontbinding van de Vereniging van Stad en Lan
de van Gooiland, al zou het nog een paar jaar
duren voor het ook formeel zover was.

In aansluiting op de besluiten werd in
december van 1971 een grote tentoonstelling
geopend in Singer Laren over de geschiede
nis van de Erfgooiers. Er werden diverse
kunstwerken uit het verleden getoond die
betrekking hadden op de Erfgooiers, zoals
het bekende schilderij Protestmars van Hart
Nibbrig uit 1903. Voor de gelegenheid wer
den ook speciaal kunstwerken gemaakt. Zo
schilderde Eppo Doeve een serie panelen
over de geschiedenis van de Erfgooiers, die
nu in het gemeentehuis van Huizen hangen.

Een bijzonder werkstuk was de Erfgooiers
boom van Gé Lanphen. Als kersverse 'import-
gooier' was ik bijna dagelijks getuige van zijn
vorderingen als ik over de Nieuwe Weg in
Laren langs de hooikap bij de Lindenhoeve
fietste. Uit een zware eiken stam werd de
geschiedenis van de Erfgooiers als ware het
opnieuw vanuit haar wortels tot leven ge
bracht. Een voorbeeld daarvan is de rechtop
zittende haas. Deze verwijst naar Harmen
Vos die vond dat hij het recht had om te jagen
en in 1899 een haas schoot, terwijl de bestuur
ders dat recht verpacht hadden aan koningin-
moeder Emma.

Deze controverse leidde tot een lange
strijd zoals er zovele waren geweest in de
geschiedenis van de Erfgooiers en deze werd
de opmaat tot de Erfgooierswet van 1912. Die
wet legde een groter belang bij de boeren.
Tegelijk werd de Vereniging Stad en Lande van
Gooiland opgericht die de gronden beheerde
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De beeldhouwer Ge Lanphen aan het werk aan de origi
nele eiken Erfgooiersboom, Laren 1971 (coll. Historische
Kring Blaricum).

en de gemeenschappelijke belangen behartig
de. Niet-scharende Erfgooiers konden alleen
maar 'vangen' bij ontbinding. De druk van
hun kant om de organisatie op te heffen werd
dan ook steeds sterker en in 1971 was het
zover.

Na de tentoonstelling in het Singer Muse
um is de boom opgesteld geweest bij de oude
kerk van Blaricum, waar hij ten prooi viel aan
weer en wind, en dus houtrot en ander onge
rief. Daarom werd besloten de boom voor
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42.000 gulden in brons af te gieten. Om het
kunstwerk te kunnen betalen werden op initi
atief van H. Brölmann uit Blaricum kleine
bronzen kopieën gegoten. Men kreeg daarbij
tevens een uitleg van de kenner bij uitstek,
dr. A.C.J. De Vrankrijker. Het eerste exem
plaar ging in 1983 naar burgemeester A. Le
Coultre van Blaricum. Van ieder exemplaar,
dat 240 gulden kostte, was 60 gulden be

stemd voor de 'grote' Erfgooiersboom; er
werden er 517 besteld.

De gerestaureerde boom bevindt zich
vanaf 1985 in het portaal van de Hervormde
Kerk, terwijl de bronzen versie sindsdien een
plaats kreeg in het centrum van Blaricum.
Daar staat hij nu al jaren prominent bij de
muziektent als tastbare geschiedenis, als lieu
de memoire.
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De bronzen replica die sinds 1985 het dorpshart van Blaricum siert (foto auteur).
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Wat gebeurt er met ons agrarisch erfgoed?
De herbestemming van boerderijen in Gooi en Vechtstreek

Ernst). Bos

Inleiding

Al eerder in 2003 is in TVE aandacht besteed aan
de talrijke boerderijen, die in onze dorpskommen
aanwezig zijn. Toen betrof het voornamelijk de
bouwhistorie en bewoningsgeschiedenis van ver
schillende oude boerderijen. Econoom Ernst Bos
van het Landbouw Economisch Instituut (LEI)
schenkt in het volgende artikel meer aandacht aan
wat er met agrarische bedrijfsgebouwen in de
Gooi- en Vechtstreek gebeurt als boerenbedrijven
stoppen. De gebouwen worden soms gesloopt,
maar vaker krijgen ze een andere bestemming en
dan vooral met een niet-agrarisch karakter. Hij
merkt op dat het herbestemmen van agrarische
bedrijfsgebouwen niet nieuw is maar ook in een
verder verleden in de Gooi- en Vechtstreek gebrui
kelijk was.

De kleine boeren werden veelal door de econo
mische omstandigheden gedwongen om hun inko
men te halen uit diverse bronnen van bestaan, en
dus delen van hun bedrijf te reserveren voor niet-
agrarische activiteiten. Daarmee verschilt de ver
breding van de bedrijfsvoering in het gebied tus
sen Vecht en Eem overigens niet veel van andere
plattelandsgebieden in Nederland. Hoogstens valt
op dat de traditie van hergebruik in de Gooi- en
Vechtstreek het voortbestaan van oude historische
agrarische bedrijfsgebouwen heeft bespoedigd.

Dit artikel komt voort uit een eerder onder
zoek naar natuur en landschap als vestigingsfac-
tor, dat is uitgevoerd in opdracht van het Milieu-
en Natuurplanbureau.1

Redactie

Historie

In de loop van de eeuwen ontstond door de
wisselwerking van natuur en cultuur het ka
rakteristieke Gooise landschap van engen,
meenten, heide en plassen. Een landschap dat

geschikt was voor het verbouwen van tarwe,
boekweit en rogge op de engen en het hou
den van koeien op de meenten en op de veen
weiden. Schapen en konijnen werden op de
heide gehouden. Vanaf de vijftiende eeuw
werd de landbouw in het Gooi economisch
gezien sterk beïnvloed door de ligging nabij
Amsterdam. De schrale, weinig vruchtbare
gronden waren feitelijk ongeschikt voor land
bouwproductie. Echter het importeren van
landbouwproducten vanuit verder weg gele
gen regio's was in vroeger tijden niet haal
baar wegens kosten en risico's. Door de gelei
delijke ontsluiting van andere, meer voor
landbouw geschikte gebieden werd het voor
de Gooise boer steeds lastiger om inkomsten
uit landbouw te halen.

We zien dan ook dat boeren in het Gooi al
in een vroeg stadium inkomsten moesten
zien te verkrijgen uit andere activiteiten dan
de primaire landbouw. Eén van de eerste
voorbeelden daarvan is de verkoop van land
bouwgrond ten behoeve van woningbouw.
Het Gooi is al eeuwen de achtertuin van Am
sterdam waar inwoners van de hoofdstad
rust en ruimte zoeken in het groen. In eerste
instantie waren het uitsluitend de welgestel
de Amsterdammers die er hun buitenverblij
ven hadden. Vanaf de eerste helft van de ne
gentiende eeuw werd het Gooi echter ook een
recreatiegebied voor grotere groepen van
Amsterdammers. Toen in 1874 de spoorlijn
van Amsterdam naar het Gooi werd aange
legd begon de urbanisatie van het Gooi sterk
op gang te komen. De eerste villaparken zo
als het Spiegel in Bussum en Trompenberg in
Hilversum ontstonden. De vraag naar grond
nam toe waardoor de veelal arme boeren een
goede prijs voor hun arealen konden krijgen.2

Naast de verkoop van grond betekende
de komst van de nieuwe, welgestelde bewo
ners voor de boeren dat inkomsten uit neven-
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Oude Boerderij aan de Wakkerendijk omgebouwd tot luxe woonhuis.

activiteiten mogelijk werden. Eén van de eer
ste voorbeelden van verbreding gericht op
recreatie, was een melkhuisje in Bussum waar
wandelaars van het Spiegel hun dorst konden
lessen. Een markant voorbeeld van verbre
ding in de jaren dertig van de vorige eeuw
was dat boeren insprongen op autospotters
aan de oude Rijksweg door ze producten
zoals fruit aan te bieden.

Niet alleen welgestelde Amsterdammers
voelden zich aangetrokken door het Gooi,
ook vestigden zich in de loop van de negen
tiende eeuw steeds meer kunstenaars in
Laren en Blaricum. Deze trek naar rurale ge
bieden stond onder invloed van de internati
onale ontwikkeling om het landelijke leven te
verheerlijken en te verromantiseren. De kun
stenaarsgroep bestond vooral uit schilders en
in mindere mate schrijvers en dichters. Deze
nieuwkomers boden een heel specifieke vorm
van neveninkomsten voor boeren, namelijk
het poseren voor schilders. Dit betekende
voor de boerenbevolking in met name Laren
en Blaricum een belangrijke neveninkomst.
Tevens impliceerde de komst van deze kun
stenaars een extra toename in de vraag naar
ruimte om te wonen en te werken. Boeren
maakten dankbaar gebruik van deze nieuwe
vraag naar grond en gebouwen.

Naast extra neveninkomsten zien we ook dat
Gooise boeren in de negentiende eeuw hun
primaire landbouwactiviteiten begonnen te
verleggen van akkerbouw naar veeteelt. Te
vens ontstaan nieuwe tuinbouwbedrijven om
de villabewoners te voorzien van bloemen en
planten. Onder meer in het huidige Rem-
brandt-kwartier in Naarden vestigden zich
rozenkwekerijen. Een andere heel specifieke
herbestemming is de opkomst van de visserij.
Boeren gaan zich massaal toeleggen op de
visserij in de Zuiderzee. Daarmee verandert
Huizen in de negentiende eeuw van een boe
rendorp in een vissersdorp. Verder stond in
de deel van een Gooise boerderij vaak een
weefgetouw dat ook voor extra inkomsten
zorgde.

Tenslotte ontstaan aan het einde van de
negentiende eeuw tal van ideële landbouw-
initiatieven in het Gooi. Hoewel de economi
sche impact van deze initiatieven vaak be
perkt was, waren ze wel tekenend voor het
progressieve karakter van de landbouw in de
streek. Ten eerste was er in het Bussumse
Spiegel de landbouwkolonie Walden van de
vermogende wereldverbeteraar en schrijver
Frederik van Eeden. Het doel van de kolonie
was niet zozeer om tot een renderend land
bouwbedrijf te komen, maar meer om geheel
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zelfvoorzienend te zijn. Het experiment mis
lukte al na een paar jaar, maar een deel van
de betrokken landarbeiders bleven in het
Gooi en ontwikkelden zich tot zelfstandige
boeren.

Een ander voorbeeld van een vanuit idea
lisme opgezet landbouwexperiment betrof de
Kolonie van de Internationale Broederschap
van christen-anarchisten, die in 1899 in Blari-
cum werd opgericht. Initiatiefnemer was de
hoogleraar Jacob van Rees. Echter, ook dit
experiment mislukte na ruim 10 jaar. De
grond was te schraal om iets op te kunnen
verbouwen en de bevolking keerde zich te
gen de wereldvreemde kolonisten met hun
excentrieke gedrag.3

Een laatste voorbeeld is de Melkerij Oud
Bussum, gelegen in het huidige Bikbergen op
de grens van Naarden en Huizen. Het doel
hierbij was om een bijdrage te leveren aan de
volksgezondheid door te voorzien in hygiëni
sche, ongepasteuriseerde melk. De zeer ver
mogende student economie Van Woensel
Kooy liet de hofstede bouwen door de beken
de architect de Bazel.4

In deze gevallen gaat het dus om unieke
initiatieven om landbouw uit ideële motieven
uit te oefenen, overigens met wisselend suc
ces.

Heden: voormalige landbouwbedrijven
vinden makkelijk een nieuwe bestemming

Het verdwijnen van de productie-landbouw
uit het Gooi en omstreken is een proces, dat
zich tot op heden voortzet. Maar ook nu blijkt
dat voormalige boerderijen op succesvolle
wijze een nieuwe bestemming vinden. Dit
volgt uit de statistieken. Van alle 40 onder
zochte COROP- gebieden is in de Gooi- en
Vechtstreek over de periode 1992-1999 een
derde van de vrijgekomen agrarische gebou
wen bedrijfsmatig hergebruikt voor niet-
agrarische doeleinden. Landelijk gezien heeft
de Gooi- en Vechtstreek daarmee het hoogste
bedrijfsmatige hergebruikpercentage over die
periode.

Overigens is het relatieve belang van de
nieuw gestarte bedrijven in voormalige agra
rische bedrijfsgebouwen voor de totale be
drijvigheid in de Gooi- en Vechtstreek laag
vergeleken met het landelijke gemiddelde.
Met andere woorden, relatief weinig van alle
bedrijvigheid in de Gooi- en Vechtstreek zit
in voormalige agrarische bedrijfsgebouwen.
Dit is niet onlogisch in een sterk verstedelijkt
gebied waar landbouw een kleine sector is.
Uit tabel 1 volgt immers dat de landbouw in
de Gooi- en Vechtstreek van beperkt belang

V e ra n d e r in g

2 0 0 0 - 2 0 0 5

S e c to ra le  s a m e n s te l l in g

b e r o e p s b e v o lk in g  2 0 0 5  ( % ) *

V e ra n d e r in g  s a m e n s te l l in g

2 0 0 0 - 2 0 0 5  (% )

T o ta a l 1%) L a n d b o u w In d u s t r ie D ie n s te n L a n d b o u w In d u s t r ie D ie n s te n

G o o i en  V e c h ts t r e e k 4 , 0 1 1 4 8 5 0 , 0 - 2 ,4 2 , 4

N e d e r la n d 0 , 0 3 2 2 7 5 -0 ,1 - 0 ,9 1 ,0

Tabel 1: Werkzame beroepsbevolking (bron: CBS, LEl/VU bewerking).
*  Werkzame beroepsbevolking (personen tussen de 15 en 65 jaar die minstens 12 uur per week werken)

V e ra n d e r in g

2 0 0 0 - 2 0 0 5

S e c to ra le  s a m e n s te l l in g

b e d r i jv e n  2 0 0 4  (% )

V e ra n d e r in g  s a m e n s te l l in g

2 0 0 0 - 2 0 0 4  (% )

T o ta a l (% ) L a n d b o u w In d u s t r ie D ie n s te n L a n d b o u w In d u s t r ie D ie n s te n

G o o i en  V e c h ts t r e e k 3 ,1 3 1 7 8 0 0 , 0 1 ,3 - 1 ,4

N e d e r la n d 1 ,8 1 2 1 6 7 2 - 1 ,6 1,1 0 ,5

Tabel 2: Groei aantal bedrijven en verandering van samenstelling naar sectoren (%) (bron: CBS, LEl/VU bewerking).
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is voor beroepsbevolking, in vergelijking met
de rest van Nederland. Eenzelfde beeld volgt
uit tabel 2 voor de verandering van het aantal
bedrijven naar sectoren. De bestemming van
bedrijven die voorheen primair een land
bouwproductie hadden kunnen in drie cate
gorieën worden onderverdeeld:

2. Bedrijven die zijn overgegaan naar verbrede
landbouw

Verbrede landbouwactiviteiten zijn bronnen
van inkomsten op landbouwbedrijven anders
dan die uit primaire landbouwproductie wor
den verkregen. Verbrede landbouw kan in
vier categorieën worden onderverdeeld:

Verkoop van producten aan huis, zoals
fruit en kaas.
Groene arrangementen. Hierbij gaat het
om activiteiten op of rond de boerderij
zoals boerengolf, ijs maken bij de boer,
minicampings, etc.

- Zorgboerderijen. Hierbij gaat het niet zo
zeer om recreatie, maar vooral om voor
ziening in werk en zorg voor gehandicap
ten en andere zorgbehoevende.
Natuurbeheer. Hierbij ontvangt een boer
subsidie van overheden of natuurbescher
mingsorganisaties voor het voorzien in
een natuurbeheerfunctie.

Voor deze groep van ondernemers geldt dat
ze in het algemeen op het bedrijf blijven wo
nen. Vaak gaat het daarbij om familiebedrij
ven en komt men dus oorspronkelijk ook uit
de streek. Wat voor deze groep opvalt is dat
men tevreden is over het economisch rende
ment van de nieuwe vorm van bedrijvigheid.
Meestal zijn dan ook de afnemende opbreng
sten uit de primaire landbouw redenen ge
weest om van bedrijfsvoering te veranderen.

BOERDERIJ-IJS
| f

Boerderij-ijs verkrijgbaar in Loosdrecht.

Maar ook idealisme en een nieuwe uitdaging
worden ook als argumenten genoemd.

Een in het oog springend voorbeeld van
verbreding is het maken van boerderij ijs. Een
veehouderijbedrijf in Loosdrecht maakt sinds
1999 boerderij ijs. Ijs wordt bereid met verse
melk. Er worden ongeveer 50 smaken ijs ge
maakt voor zowel consument als horeca.
Daarnaast biedt dit bedrijf kinderfeesten aan.
Tevens hebben zij een winkel met naast ijs
ook boerenkaas, tuinkruiden, mosterd, etcete
ra. Een andere bijzondere vorm van verbre
ding is een aspergeboerderij in Blaricum die
asperges aanbiedt in combinatie met arrange
menten.5 Ook zijn er meer dan 15 zorgboer
derijen in de regio Utrechtse Heuvelrug en
het Gooi.'1 Zo is er een snijgroenkwekerij in
Loosdrecht die als zorg-leer-werkervaring
aanbiedt voor zeer laaggeschoolden. Daarbij
gaat het om acht tot tien deelnemers die een
voudige werk leren uit te voeren zoals schof
felen, snoeien en onderhoud. Bij 'gewone'
kwekerijen is grote vraag naar eenvoudige
arbeidskrachten. De deelnemers komen na
hun opleiding dan ook makkelijk aan een
'echte' baan bij een kwekerij. Eén van de re
denen voor de eigenaar om deze zorgactivi
teit er bij te nemen is de grote groeipotentie,
want het rendement is behoorlijk.

2. Voormalige landbouwbedrijven die zijn over
gegaan naar een niet-agrarische bestemming

Onder deze vormen van nieuwe bedrijvig
heid bevinden zich relatief veel restaurants,
galerieën en maneges. Het feit dat de lokale
bevolking welvarend is en belangstelling
heeft voor kunst heeft de mogelijkheden voor
deze herbestemming in de hand gewerkt. De
bedrijven die zich richten op recreatie en vrije
tijd draaien dan ook vaak goed.

Bij bedrijven die in voormalige boerderij
en binnen de bebouwde kom zijn gevestigd
gaat het vaak om historische panden waar
men al langere tijd geleden gestopt is met
landbouwproductie. Het gaat daarbij vaak
om restaurants. Voorbeelden van bekende
restaurants in voormalige boerderijen zijn: de
Kapschuur en Stijl in Naarden en de Coes-
waerde en Mauve in Laren. Tevens zijn er in
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Hooiberg doet dienst als afdak voor auto's van gasten bij
Pannekoekenboerderij De Smickel.

de directe omgeving van het Gooi restaurants
te vinden die in oude voormalige boerderijen
zijn gevestigd. Voorbeelden van negentiende
eeuwse boerderijen zijn pannenkoekenboer
derij Smickel in Soest, restaurants De Kuuk
en Mauritshoeve in Bilthoven. Een voorbeeld
van een galerie die gevestigd is in een voor
malige boerderij is galerie de Vlierhove in
Blaricum.7

Verder zitten er meer dan 25 maneges in
de regio het Gooi en omgeving, hetgeen een
hoge dichtheid is. De bedrijvigheid die zich
in de regio richt op paarden zit in een groei
markt. Opvallend is dat met name Eemnes
een opkomend centrum voor maneges aan
het worden is. Het aantal paarden in Eemnes
is ongekend hoog, zelfs in vergelijking met de
rest van het Gooi. De maatschappelijke ont
wikkelingen die ten grondslag liggen aan de
toenemende populariteit van de paarden
sport zullen waarschijnlijk nog enkele jaren
doorgaan. Door de afnemende agrarische
functie komen steeds meer boerderijen en
weidegrond beschikbaar voor particulieren.8

3 . Voormalige landbouwbedrijven die zijn over
gegaan naar de niet-bedrijfsbestemming wo
nen

De Gooi- en Vechtstreek is een zeer gewilde
woonlocatie. Dit blijkt onder meer uit het feit
dat de gemiddelde verkoopprijs van wonin
gen in deze regio tot de hoogste van het land
behoren. Veel voormalige boerderijen in het
gebied hebben een woonbestemming gekre
gen. De oorspronkelijke bewoners konden
vaak veel geld krijgen voor hun boerderij.
Dikwijls worden de bedrijfsgebouwen in de
oorspronkelijke staat behouden.

De laatste tien tot twintig jaar zijn land
bouwbedrijven in het dorp Blaricum in hoog
tempo verdwenen. De hoge verkoopprijs die
de vaak zeer vermogende nieuwe bewoners
bereid waren te betalen is hier één van de
belangrijke oorzaken van geweest.9 Voor een
nabij gelegen gemeente als Wijdemeren geldt
dat bijna de helft van de recentelijk gestopte
bedrijven een woonfunctie hebben gekregen.
Op ongeveer een derde van de voormalige
bedrijven worden nog min of meer agrarische
activiteiten ontwikkeld, vaak op hobby
achtige wijze. Overige bedrijven zijn door
Natuurmonumenten gekocht of dienen bij
voorbeeld als opslagruimte voor caravans.

Nieuwe bestemming dankzij natuur en
landschap

Voor veel van de nieuwe of verbrede bedrij
vigheid in (voormalige) landbouwbedrijven
geldt dat de aanwezigheid van natuur en
landschap een toegevoegde waarde voor
bedrijfsinkomsten impliceert. Denk bijvoor
beeld aan verbreding in de vorm van buiten
activiteiten als boerengolf, of onder begelei
ding wandelen door het gebied.

De voor ons onderzoek geïnterviewde
paardenliefhebberij-bedrijven zien de aanwe
zigheid van natuur en landschap als een es
sentiële meerwaarde voor hun bedrijf. Ruiter-
sportbedrijven zijn volledig afhankelijk van
de mogelijkheden die de omgeving van het
bedrijf biedt. Het gaat hierbij dus om bedrij
ven die duidelijk economisch afhankelijk zijn
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van natuur en landschap. Ook voor de woon
functie geldt dat de aanwezigheid van natuur
en landschap in de omgeving tot een hogere
verkoopwaarde heeft geleid. Tevens draagt
een fraaie omgeving bij aan de sfeer die een
restaurant uitstraalt.

Volgens Daalhuizen10 wordt de kwaliteit
van de omliggende omgeving door bijna een
vijfde van de nieuwe ondernemers als eerste
reden aangegeven om zich in een voormalige
boerderij te vestigen. Veel van deze bedrijven
willen het boerderij imago van hun bedrijfs
ruimte profileren. Cultuur, natuur en land
schap alsmede de historie van deze voormali
ge boerderijen worden door de nieuwe
exploitanten als belangrijk element gezien
voor de nieuwe bedrijvigheid.

De aanwezigheid van restaurants, boten
verhuur en andere recreatieondernemers past
dan ook goed in het gebied. Echter, natuur en
landschap belemmeren ook de uitbreidings
mogelijkheden voor bedrijven in de regio.
Een belangrijk voorbeeld is het mediapark in
Hilversum. Dit complex is van groot belang
voor de regionale economie. Echter, omdat
uitbreidingsmogelijkheden zeer beperkt zijn
vertrekken nieuwe activiteiten naar Aalsmeer
of Almere. Regelgeving voor het beschermen
van natuur en landschap kan dus ook beper
kend werken voor de bedrijvigheid en daar
mee bedrijvigheid verjagen naar andere
regio's. Zo zijn enkele jachtbouwbedrijven
naar Friesland vertokken omdat ze geen toe
stemming kregen om uit te breiden.

Concluderend

Door de eeuwen heen is de landbouw beeld
bepalend geweest voor het landschap in de
Gooi- en Vechtstreek. Dit heeft mogelijkhe
den geschapen voor verbrede landbouw.
Samen met de noodzaak voor boeren om
naar neveninkomsten te zoeken heeft dit er
voor gezorgd dat het Gooi hierin voorop liep.
Soortgelijke ontwikkelingen deden zich later
in andere regio's ook voor. Tevens heeft het
agrarische landschap een voorname rol ge
speeld als vestigingsfactor voor wonen, recre

atie en cultuur. Daarnaast waren er diverse
ideële landbouw initiatieven geweest, overi
gens met wisselend succes.

De hechte band met het agrarische karak
ter van de streek heeft er voor gezorgd dat bij
functieverandering de boerderij vaak behou
den bleef. Bij bedrijven in voormalige boerde
rijen buiten de bebouwde kom heeft de
verandering vaker betrekking op verbrede
landbouw. Voormalige boerderijen binnen de
bebouwde kom hebben vooral een woon,
horeca of andere recreatie-functie gekregen.
Daarmee is ondanks het feit dat de productie-
landbouw binnen de regio is gemarginali
seerd, het agrarische karakter van de streek
nog prominent aanwezig.

Met dank aan Piet Rijk (LEI).

Dr. Ernst ƒ. Bos is als econoom verbonden aan
het Landbouw-Economisch Instituut te De Haag.
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Cornells Rudolf Theodorus Krayenhoff
Een bijzondere man in een bijzondere tijd 1758-1840

Jacqueline Lamers

Het waren woelige, wisselvallige, buitenge
woon boeiende tijden, waarin Cornells Ru
dolf Theodorus Krayenhoff leefde. Hij werd
op 2 juni 1758 in Nijmegen geboren -  250 jaar
geleden dus -  tijdens het stadhouderschap
van Willem V. Hij is een jonge twintiger als
de Patriotten zich beginnen te roeren. Als hij
bijna dertig is komen de Pruisische troepen
het land binnen na het incident met Prinses
Wilhelmina bij Goejanverwellesluis. Hij loopt
tegen de veertig als de Franse republikeinse
legers onder Pichegru over de bevroren rivie
ren optrekken naar Amsterdam en de Bataaf
se Republiek wordt gevormd. Elf jaar later
wordt Lodewijk Napoleon koning van Hol
land. Krayenhoff is tweeënvijftig als ons land
in 1810 wordt ingelijfd bij Frankrijk en maakt
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Cornelis Johannes Krayenhoff (1722-1782), de vader van
generaal Krayenhoff.

drie jaar later de omwenteling mee, die Prins
Willem terugbrengt naar het strand van Sche-
veningen als 'Soeverein Vorst', later Koning
Willem I. Cornelis Krayenhoff sterft in 1840,
het jaar waarin Willem I afstand doet van de
troon.

Een boeiende man

Niet minder boeiend dan de tijd waarin hij
leefde is Krayenhoff zelf. Zijn vader was ma-
joor-ingenieur; hij was zijn militaire loopbaan
op dertien-jarige leeftijd begonnen als cadet
bij de infanterie en had in 1748 deelgenomen
aan de Oostenrijkse Successieoorlog. Later
ging hij zich vooral bezighouden met water-

,

Clara Johanna de Man (1735-1810), de moeder van
generaal Krayenhoff.
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staatkunde. Hij maakte zich aanvankelijk
zorgen over zijn zoon Cornells, die op acht
jarige leeftijd nog nauwelijks kon lezen en
schrijven. Maar toen hij hem zelf ging onder
wijzen in wiskunde, aardrijkskunde, geschie
denis en tekenen bleek de jonge Krayenhoff
een uitstekende en begaafde leerling, die zijn
vader graag vergezelde bij diens waterbouw
kundige inspecties. Ook begon de jongen zich
te interesseren voor vestingbouw en elektrici
teit.

Dat alles leek een goede basis voor een
carrière bij de genie. Omdat vader Krayen
hoff echter uit ervaring wist dat een militaire
loopbaan nooit een groot inkomen zou ople
veren, dacht hij aan een opleiding voor de
advocatuur of de magistratuur en stuurde hij
zijn zoon naar de Latijnse school. Na nog
lessen te hebben gevolgd in onder meer mili
taire onderwerpen en psychologie ging de
jonge Cornelis in 1777 naar de academie in
Harderwijk, waar hij naast rechten ook colle
ges volgde in vakken die hem eigenlijk meer
interesseerden: logica, fysica, metafysica,
anatomie, fysiologie en chemie. Uiteindelijk
accepteerde de vader dat zijn zoon een eigen
keuze voor zijn toekomst wilde maken.

Cornelis ging nu in Harderwijk achtereen
volgens wijsbegeerte en geneeskunde stude
ren. In deze jaren leerde hij interessante
tijdgenoten kennen, zoals Herman Willem
Daendels, die een bekend en invloedrijk Pa
triot zou worden, en Martinus Nieuwenhuij-
zen, de latere oprichter van de Maatschappij
tot Nut van het Algemeen. Bij de oprichting
van Het Nut in 1784 werd Kravenhoff meteen
lid, in 1788 ook lid van het bestuur.

Geen bloedvergieten
Na voltooiing van de studies wijsbegeerte en
geneeskunde vestigde Krayenhoff zich in
Amsterdam als arts. Aanvankelijk was hij
genoodzaakt zijn inkomen aan te vullen met
het houden van lezingen, bijvoorbeeld over
medische onderwerpen en elektriciteit. Op
dat laatste gebied genoot hij landelijk be
kendheid. De magistraat van Doesburg riep
zijn hulp in voor het plaatsen van een blik
semafleider op de toren van de Grote Kerk:

Portret van generaal Cornelis Krayenhof (particulier
bezit).

de eerste bliksemafleider in Nederland, voor
Krayenhoff niet de laatste.

Zijn artsenpraktijk groeide. Hij werd arts
voor de Waalse Diakonie en kon zich nu ver
oorloven een huwelijk aan te gaan met Johan
na Geertruida van der Plaat. Inmiddels heb
ben de eerste Patriotten de vlucht genomen
nadat de Pruisen Prins Willem te hulp zijn
gekomen.

Het schijnt onduidelijk te zijn welke posi
tie Krayenhoff innam. Tijdens zijn studietijd
had hij contact met Patriotten, zijn familie
stond bekend als Prinsgezind. Zelf zou hij
niet tegen Oranje zijn geweest, maar wel kri
tiek hebben gehad op de macht van de Stad
houder. Hij raakte in 1794 betrokken bij het
verzamelen en verbergen van wapens die
bestemd zouden zijn voor een omwenteling
en nam na ontdekking door de militaire com
mandant van Amsterdam de benen. Nu zocht
hij contact met Daendels, die uit Frankrijk
was teruggekomen aan het hoofd van het
Bataafse Legioen en van wie hij de opdracht
kreeg de revolutie in Amsterdam zonder
bloedvergieten op gang te brengen. Nadat

T V E  26e jrg. 2006 45



Stadhouder Willem V naar Engeland was
gevlucht vond inderdaad de omwenteling
plaats, die leidde tot het begin van de Bataaf
se Republiek.

Een nieuwe tijd

Van nu af nam het leven van Krayenhoff een
andere loop. Tijdens de Bataafse Republiek,
onder het daaropvolgende Koningschap van
Lodewijk Napoleon (1806-1810), tijdens de
inlijving bij Frankrijk en onder Koning Wil
lem I bekleedde hij tal van functies in leger en
marine, op het gebied van waterstaatkunde
en verdedigingswerken, als geestelijk vader
van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en als

maker van een kaart van het land. In 1806
werd hij aide-de-camp van Lodewijk Napole
on en benoemd tot directeur van het depót
Oorlog en Marine. In 1807 bereikte hij de
rang van generaal-majoor, maar werd in 1808
ook lid der eerste klasse van het Instituut
voor Wetenschappen en Schone Kunsten. Een
jaar later werd hij Minister van Oorlog.

Nadat Koning Lodewijk Napoleon door
zijn broer, de Franse Keizer, in 1810 was afge
zet en Holland was ingelijfd bij Frankrijk,
begeleidde hij in 1811 de Keizer toen die dat
zelfde jaar een bezoek bracht aan Naarden.
Krayenhoff werd in 1812 ridder in het Legi
oen van Eer. Hij nam ontslag uit Franse
dienst kort voor de Prins van Oranje als Soe
verein Vorst terugkeerde in Nederland en
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'Gezigt van 't Logement Zandbergen, benevens de Stad Naarden in het Verschiet, zoo als dezelve zich vertoonde voor
de Belegering van den Jaare 1813. jan Tabak in 1813.' Gesigneerd: Jacob Bolten ad vifdelin (delineavit).
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werd militair gouverneur van Amsterdam.
Ook onder Prins Willem, later Koning Willem
I, bekleedde Krayenhoff belangrijke functies.
In 1815 werd hij opgenomen in de adelstand
met de titel van baron en in 1823 kreeg hij bij
bevordering het Grootkruis Militaire Wil
lemsorde voor zijn verdiensten bij de tot
standkoming van de verdedigingswerken
aan het zuidelijk front. In 1825 ging hij naar
de Suriname en Curasao om de forten te in
specteren.

Dan doet zich een onaangename zaak
voor. Nadat er al problemen waren geconsta
teerd bij de bouw van verdedigingswerken in
Charleroi bleek er te zijn geknoeid bij de
bouw van een kruitmagazijn in Ieperen.
Krayenhoff werd als Inspecteur-Generaal der

Fortificatiën nalatigheid verweten. Die func
tie werd hem ontnomen toen de zaak in 1826
voor het Hoog Militair Gerechtshof kwam.
Pas in 1830 werd Krayenhoff vrijgesproken.
Hij was inmiddels 72 jaar. De laatste tien jaar
van zijn leven bekleedde hij geen officiële
functies meer, maar hij bleef actief met publi
caties en lezingen. Hij stierf in 1840 in zijn
woonplaats Nijmegen en werd begraven in
een naar hem genoemd fort.

In dienst van het land
Voor een biografie van Krayenhoff zijn zijn
eigen Levensberichten, waarin hij over zichzelf
in de derde persoon schrijft, een belangrijke
bron. Er werd en wordt Krayenhoff en ande
ren uit zijn tijd wel eens verweten dat ze zich
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'G ezigt der R uine van 't H u is Zandbergen, benevens de gemaakte Verhakkingen en de Stad Maarden in het Verschiet,
zoo als het zelve zich vertoonde ten tijde der Belegering van den jaare 1814. jan Tabak na de verwoesting 1813.' Ge
signeerd: Jacob Botten ad v ifd e lin  (delineavit).

TVE 26e jrg. 2008 47



Op het feest van Naarden

Zoo werd in Naardens wal de laatste schalm verbroken
Der keten, die ons heeft geprangd,

En de uchtend is vol glans en zeegrijk opgeloken,
Wien de Amstelstroom en Vecht de volle vrijheid dankt.

Maar daar wij deze zege vieren,
De helden aan uw disch lauwrieren,

Waar is het Hollandsch hart dat u vergeten kan;
Gy, die hun borst bezielde en het in 't strijdperk voerde,
Gy, wien nooit andre zucht dan deugd en vrijheid roerde,

Doorluchtig Legerhoofd en strijdbaar Oorlogsman!
Aanvaard gy 't offer dat we u brengen,

En, daar wy te uwer eer dees tweeden beker plengen.
Smaak 't zelfgevoel van 'hart, dat alles wagen dorst

Voor de ijspraak van een plicht, den braven ingeschapen;
En voeg bij d'eerlaurier steeds groenende om uw slapen,

Den onverbreekbren dank van Vaderland en Vorst!

G edicht van W illem  B iide rd ijk  op Generaal K rayenhoff, 1814

bij elke verandering op het politieke toneel
wel erg gemakkelijk aanpasten. De verschil
lende regimes uit die tijd hebben daar kenne
lijk geen moeite mee gehad. Krayenhoff kreeg
telkens weer steeds belangrijkere functies en
onderscheidingen op grond van zijn veelzij
dige talenten. Voor hem zelf was het belang
van zijn werk in dienst van het land wellicht
belangrijker dan de vraag welke overheid
hem opdrachten gaf. Wie een goed beeld wil
krijgen van Krayenhoffs vele talenten, func
ties en wederwaardigheden vindt een uitvoe
rige en zeer overzichtelijke beschrijving van
diens leven in het boek van Leo Turksma:
Wisselend lot in een woelige tijd, Van Hogendorp,
Krayenhoff, Chassé en Janssens, generaals in Ba-
taafs-Franse dienst, waarvan bij de totstandko
ming van dit artikel dankbaar gebruik is ge
maakt. Het boek bevat een uitgebreide lijst
bronnen en literatuur over Krayenhoff. In een
artikel uit 1998 in De Omroeper zijn korte
citaten opgenomen uit twee recente onder
zoeken.

Krayenhoff tussen Vecht en Eem

Krayenhoff heeft niet zonder reden een
straatnaam gekregen in Naarden (en een aan
tal andere Nederlandse steden en dorpen).
Hij heeft tenslotte de stad na een maanden
lang beleg in 1814 bevrijd van de Franse be
zetter. Bij een Franse uitval onder Kolonel
Falba raakte hij in de buurt van Muiderberg
licht gewond en was hij bijna gevangen geno
men.

Dat hij op 12 mei 1814 bij de feestelijke
intocht van de bevrijders en de ontvangst op
het Stadhuis aanwezig was, valt op te maken
uit verschillende dagboeken van tijdgenoten,
onder meer uit 'Het geregeld verhaal der gebeur
tenissen in en om de Vesting' van F.G. van
Pesch. In De geschiedenis van Naarden hebben
J. H. en A. Maas de tekst van Van Pesch bijna
letterlijk overgenomen. De bekende Gooise
historicus De Vrankrijker rept er in De historie
van de Vesting Naarden niet over. De vraag is
of er in die roerige dagen een officieel verslag
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is gemaakt. Zeker is dat Krayenhoff op 21
oktober 1811 Keizer Napoleon heeft begeleid
bij diens bezoek aan Naarden tijdens een in
spectie van de verdedigingswerken. De heren
werden ontvangen in het huis van J.P. Thie-
rens, het pand aan de Cattenhagestraat waar
later gedurende een eeuw het Burgerweeshuis,
en tegenwoordig het Stads- en Streekarchief is
gevestigd. Helaas is er ook over dit bezoek in
het Stadsarchief weinig terug te vinden. Henk
Schaftenaar heeft er onderzoek naar gedaan,
maar alleen aantekeningen gevonden, die
betrekking hebben op de voorbereidingen,
zoals de levering van extra paarden, het
schoonmaken van de straten en het maken
van guirlandes. Hij heeft erover bericht in De
Omroeper.

Vestingmuseum
Het Nederlands Vestingmuseum in Naarden
houdt de belangstelling voor Krayenhoff
levend. Een diorama verbeeldt de stoet waar
mee Napoleon in het gezelschap van Krayen
hoff in 1811 naar Naarden komt om de
toestand van de verdedigingswerken te in
specteren. Ook heeft het van de nazaten van
Baron Krayenhoff sinds de jaren tachtig een
aantal voorwerpen in bruikleen, waaronder
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De tabaksdoos die blijkens de inscriptie in januari 1806
door koning bodewijk Napoleon is geschonken aan 'Le L'
Colonel Directeur du Génie Krayenhoff" (foto W.C.j.
Westerop; coll. Krayenhoff, Nederlands Vesting Muse
um).

een kistje met medische instrumenten, een
eredegen, een cassette met twee ruiterpisto
len en toebehoren, een kwadrant, een passer
doos en een zilveren troffel met houten hand
vat 'gebruikt tot het leggen van den eersten
steen der vestingwerken Charleroi den 3 sept.
1816'. Maar ook persoonlijke zaken als een
knijpbrilletje in leren etui, een gouden tabaks
doosje, een fraai lakstempel met het familie
wapen en het Grootkruis Militaire Willemsor
de. De twee vitrines waarin deze voorwerpen
worden getoond zijn in het jaar van Krayen-
hoffs 250 geboortedag geheel vernieuwd.

Ook op Open Monumentendag in sep
tember 2008 zal in Naarden aandacht worden
besteed aan de ten onrechte vaak enigszins
vergeten grote Generaal Baron Kravenhoff
die 250 jaar geleden werd geboren.

Jacqueline Lamers is geïnteresseerd in geschie
denis, in het bijzonder die van haar geboortestad
‘s-Hertogenbosch en haar gekozen woonplaats
Naarden-Vesting. Zij publiceerde meerdere artike
len in TVE.

Afbeeldingen

Tenzij anders vermeld en behalve portret
generaal Krayenhof, foto: Ingrid Pieneman;
Collectie Kraijenhoff, Het Nederlands Ves
tingmuseum Naarden.
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Boekbesprekingen

Ontginning en ruilverkaveling in
het gebied van de Eem
In 2007 verscheen een aantal boeken over het
gebied van de Eem. Een verhaal met nieuwe
inzichten over de ontstaansgeschiedenis van
het gebied, een boek over de beleving van
twee roeiers op en rond de Eem en dan dit
boek over de veranderingen in het gebied
van de Eem als gevolg van ontginningen en
ruilverkavelingen in de twintigste eeuw. Het
boek is geschreven onder redactie van de Wa-
geningse historisch-geografen Jelle Vervloet
en Simon van den Bergh in samenwerking
met enkele lokale historici en betrokkenen.

Het boek bestaat uit zes hoofdstukken en
een synthese. Achter in het boek staat een
fietstocht beschreven, alsook een uitgebreid
register met plaatsnamen en namen van be
trokkenen. Het geheel vormt de neerslag van
een langjarig project om de agrarische struc
tuur van het Eemland te verbeteren.

De eerste plannen in het gebied van de
Eem om via ruilverkaveling de productieom
standigheden te verbeteren dateren uit de ja-
ren dertig van de twintigste eeuw. In deze
tijd werden plannen gemaakt en uitgevoerd
om de Eemnesser Polders opnieuw in te rich
ten met wegen en watergangen. Door een be
tere toegankelijkheid van de kavels en snelle
re afvoer van het water groeide de producti
viteit van de landbouw.

Ook aan de oostkant van de Eem, onder
Bunschoten-Spakenburg, werd een ruilverka-
velingsproject uitgevoerd. Ondanks grote
weerstand bij de Bunschoter en Hooglandse
boeren werd met een truc toch de ruilverka
veling doorgedrukt. Door alle thuisblijvers
als voorstemmers te bestempelen werd het
project in 1941 begonnen en in 1951 pas vol
tooid.

Het echte cultuurtechnische werk pas be
gon vanaf 1963. Toen werd een aanzet gege
ven voor de totale omvorming van het land-
schap in de regio Eemland. Een verdere ont-
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land in verandering
Ontginningen ruilverkaveling

in het gebied van de Eem
Onder redactie van Jelle Vervloet en Simon van den Bergh
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wikkeling van de landbouw kon niet gestalte
krijgen zonder het landschap aan te passen.
De ruilverkaveling diende ter ondersteuning
van de plannen om de landbouw nog pro
ductiever te maken. De productie werd vanaf
die tijd op grotere schaal georganiseerd door
middel van uitbreiding van de oppervlakte
cultuurgrond rond bedrijven. Ook kon de
productiviteitsstijging verkregen worden
door een rationele bedrijfsvoering, door gro
tere huisvestingssystemen (grotere stallen op
het erf), het gebruik van machines, een betere
benutting van het land en een verbetering
van de opbrengsten van de weidebouw.
Maar de schaalvergroting kon alleen door
gang vinden als het grootste deel der Eem-
landse boeren ermee zou ophouden. De blij
vers zouden dan een rendabel bedrijf in de
Eempolder kunnen opbouwen.

Uitgesloten
Door als lokale en nationale overheid en in
het verlengde hiervan de landbouworganisa-
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tics zo eenzijdig in te zetten op de landbouw
als toekomstige economische drager werden
andere groepen gebruikers van het gebied
van de Eem grotendeels buitengesloten bij
bepaling van de mogelijke ontwikkelingsrich
ting van het gebied. Andere functies zoals na
tuur, recreatie, landschap, waterberging raak
ten op de achtergrond of botsten direct met
het belang van de landbouwers en de pogin
gen van cultuurtechnici om het gebied van de
Eem zo rationeel mogelijk in te richten. Na
tuur- en landschapsorganisaties als Stichtse
Milieufederatie en Vrienden van het Eemland
probeerden dan ook zoveel mogelijk natuur
in de polder te krijgen, waren voor het hand
haven van het oude verkavelingspatroon, en
ijverden voor de openheid van het gebied.
Meest heikele punt was de bepaling van de
omvang van de natuur in de Eempolders.
Uiteindelijk werd na 8 jaar vertraging in 1985
de omvang van het natuurgebied vastgelegd
op 350 hectare. De natuur- en landschapsor
ganisaties schikten zich in het voorstel en het
ruik erkavelingsplan voor het gebied van de
Eem kon doorgang vinden. Grond voor her
verkaveling werd aangekocht, boerderijen
verplaatst, waterwegen veranderd en wegen
aangelegd. In 2007 vond de afronding van de
ruilverkaveling plaats en hield de Landin
richtingscommissie haar slotbijeenkomst.

Betekenis
Tot slot wil ik nog kort ingaan op de beteke
nis van het boek. Het is van groot belang om
het (boeren)landschap van de Eem te begrij
pen. Het blijkt een vrij recent landschap. Veel
van wat je ziet, op enkele artefacten uit vroe
gere eeuwen na, is niet ouder dan enige de
cennia. Dat houdt niet in dat er niets te bele
ven valt. Integendeel, rust, ruimte en natuur
zijn er juist volop te vinden. Veelal in stand
gehouden door de aanwezigheid van de boe
ren. Verder vormt het boek een mooi relaas
van wat er komt kijken bij zulk een groot
scheepse landschappelijke ingreep als de ruil
verkaveling. Het is geen boek geworden
waarin eindeloos naar een rechtvaardiging
wordt gezocht voor de zware ingrepen. Ook
worden negatieve kanten van het project niet

geschuwd. Aan het woord komen de direct
betrokkenen met hun ideeën en motieven
voor hun handelen. Het is zoals een goed ge
schiedverhaal behoort te zijn. Spannend, in
formatief en leerzaam.

Mathijs Witte

Jelle Vervloet, Simon van den Bergh (redacteuren),
Eemland in verandering. Ontginning en ruilverkaveling
in het gebied van de Eem, 208 p., geïllustreerd, met
CD-Rom, Utrecht 2007. Verkrijgbaar bij Uitgeverij
Matrijs. Prijs C 19,95.

De Eem, verborgen rivier

DEiËE

mmM Mmm
Waar toeval soms niet toe kan leiden. Twee
Rotterdamse roeiliefhebbers strijken neer in
Amersfoort en worden lid van de roeivereni
ging Hemus, net als Amer ook een vorm van
de naam Eem. Zij roeien in de vier-met-stuur
regelmatig de Eem op en neer. Gaandeweg
raken de roeiers, Koos Termorshuizen en Jos
Wassink, verslingerd aan de rivier. Koos foto
grafeert en verzamelt van alles over de Eem
en Jos verzorgt interviews in het clubblad
met mensen langs de Eem.

In het voorjaar van 2007 verscheen hun
boek De Eem, verborgen rivier, een afwisseling
van mooi fotowerk en korte stukjes, hetzij
over de geschiedenis van aan de Eem verbon
den plekken, gebouwen, bedrijven, hetzij in
terviews met een grote verscheidenheid aan
mensen die iets met de Eem hebben. Dat zijn
mensen die beroepshalve aan de Eem verbon
den zijn, zoals de pontbaas van Eemdijk, de
brugwachter van Eembrugge, schippers, de
beheerder van de rivier en de dijkgraaf van
het Waterschap, of mensen die erlangs wo-
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nen, zoals boeren, een jachtbouwer en een
restauranteigenaar, en verscheidene anderen.

Met de foto's uit verschillende jaargetij
den ontstaat een compleet beeld van wat er
zoal op en rond de trage stroom is te zien.
Het boek onderstreept dat we trots op dit
unieke water mogen zijn, want het is de enige
rivier die binnen de landsgrenzen ontspringt,
vermoedelijk ook de kortste met 18 kilometer
tussen Koppelpoort en Eemmeer. Het lang
werpige boek leent zich uitstekend om brede
panoramafoto's af te beelden. Minder handig
is het voor de boekenkast, maar je kunt het
daarentegen beter op tafel leggen om af en
toe eens een stukje te lezen of gewoon
plaatjes te kijken.

Er is nog meer om te zien. Bij het boek
hoort een DVD met twee films. De eerste is
van de auteurs, met dezelfde titel als het
boek, 84 minuten. Deze film moet men niet
bekijken met de verwachting van wijdse pa
norama's over de oevers van de Eem. Helaas
is de film genomen vanuit een lage positie,
waardoor er veel langdurige passages zijn
met rietkragen aan weerszijden en geen beel
den van de Eem als onderdeel van het land-
schap; een oefening in onthaasting. De twee
de is een film met oude aandoenlijke beelden,
De Eem in 1954, met de nostalgische charme
van zulke films, wat bibberig en onscherp,
maar met veel vertier van de Baarnse Roei- en
Zeilvereniging op de Eem. Alles nodigt uit
om zelf op een mooie dag maar eens met de
fietsboot de Eem te bevaren, vooral op het bo
vendek. Vanaf 15 april begint hij weer te va
ren vanaf Amersfoort, op dinsdag, donder
dag en zondag naar Huizen, woensdag en za
terdag naar Spakenburg. In het hoogseizoen
ook op maandag en vrijdag naar Spakenburg.
Zie voor meer informatie www.eemlijn.nl.

Het boek is mogelijk gemaakt met steun
van het Waterschap Vallei & Eem en de Pro
vincie Utrecht.

Jaap Groeneveld

Koos Termorshuizen en Jos Wassink, De Eem, ver
borgen rivier, Regioreeks nr. 13, Koninklijke BDU
Uitgevers, Barneveld 2007, genaaid gebonden,
30x14 cm, 220 pagina's kleurendruk, met DVD,
ISBN 90-8788-003-0, prijs € 22,00.

Amersfoort lag aan zee

JU a ltAmersfoort
rnKrnmmmm *  •

lag aan zee
Waterschapskroniek Vallei & Eem
7 7 7 ^6 1 6  '  —  "

Margriet Mijnssen-Dutilh

S P O U

De Eem en de Eemvallei kunnen zich in een
bijzondere belangstelling verheugen. Het jaar
2007 leek wel het jaar van de Eem. Op 15 no
vember j.1. presenteerde Margriet Mijnssen-
Dutilh, archivaris van het Waterschap Vallei
& Eem en auteur, het boek A mersfoort lag aan
zee, deel 1 (777-1616) van de Waterschapskro-
niek Vallei & Eem. Zij heeft tijdens 25 jaar on
derzoek in en ordening van de archieven van
de voormalige kleine waterschappen, waaruit
het huidige waterschap is voortgekomen, be
langrijke ontdekkingen gedaan die de oudere
geschiedschrijving van de Eemvallei tot nu
toe omverwerpt.

De cruciale conclusie van de auteur is dat
Eem niet de oude naam is van een rivier,
maar vanouds de naam van een moerassig en
waterrijk gebied, waarin niettemin een hoofd
stroom gelopen zal hebben waar nu ongeveer
de Eem vloeit. Zij baseert dit op de oudste
oorkonde van het gebied uit 777, waarin ge
sproken wordt van een alveus, dat een
’buikvormige uitholling' betekent. Dat legt zij
uit als 'een bassin of (brede) bedding'. Belang
rijk in het hele verhaal is de waterstand in het
gebied in de vroege middeleeuwen.
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Door de landbrug, een veenpakket, tussen
West-Friesland en Friesland was de verbin
ding van het Almere met de Noordzee be
perkt, waardoor het waterpeil in het Almere
hoger was. Het hele gebied was een moeras
sig gebied. Heel illustratief begint ze haar
boek met een Romeins citaat, waarin verteld
wordt dat de aangemeerde vloot 's nachts re
gelmatig slag moet leveren met drijvende ei
landen voorzien van bomen met forse takken
die op de stroom mee dobberen. Nadat de
grote stormvloeden van de twaalfde eeuw de
verbindingen met de Noordzee hebben ver
breed zakt het waterpeil in het Almere en
komt de Zuiderzee tot stand. Hoewel er op
hoger gelegen plekken al in de negende en
tiende eeuw al plaatselijke ontginningen
plaats vonden, kan dan pas grootschaliger
het gebied ontgonnen worden. Vroege ont
ginningen en nederzettingen waren er op de
zandkoppen langs de Eem, zoals Ter Eem en
plekken waar nu nog steeds oude boerderijen
staan, maar ook elders, zoals Bunschoten en
het in de Zuiderzee verdwenen Ark. Ook
vanuit het hoge omringende land zouden
ontginningen begonnen zijn.

Op grond van de vondst van Mijnssen-
Dutilh zou nu het kwartje gevallen zijn en
verschillende onbegrepen teksten als puzzel
stukjes op hun plek vallen. Volgens de tekst
uit een oorkonde van 753, over de schenking
door koning Pippijn II van goederen aan de
bisschopskerk van Utrecht, liggen de goede
ren ondermeer 'tussen Wijk bij Duurstede en
de zee, en op de eilanden, en in de andere tot
de zee behorende gebieden.' Met de zee zou
het Almere met de uitloper in het Eem-
moeras bedoeld zijn, niet de Noordzee. In de
Noordzee lagen geen eilanden en de Zuider
zee bestond nog niet. In het Almere lagen ei
landen en tot de zee behorende gebieden die
regelmatig onderliepen.

De nederzetting Uitwijk zou ook zo'n on
begrepen onderwerp zijn. Deze wordt voor
het eerst in 1203 genoemd en zou volgens la
ter bronnen in Bunschoten liggen. In haar
conclusie neemt de auteur uitdrukkelijk stel
ling tegen de recente suggestie door prof.
Vervloet, dat Uitwijk aan de huidige Eem zou

hebben gelegen. Ze verklaart in dit verband
dat 'juxta Eme' (bij de Eem) begrepen moet
worden als 'naast het moerasbekken de Eem'.
Zij concludeert dat Uitwijk de oudere naam is
van Bunschoten. De beide namen komen
nooit naast elkaar voor. Ook in verband met
Eemnes Buiten heeft ze een nieuwe conclusie.
Hoewel Ter Eem (Eembrugge) de aanvanke
lijke ontginningskern was bij de Eem, waar
van de bevolking later naar Eemnes Binnen is
vertrokken, zou Eemnes Buiten niet vanuit de
Eem zijn ontgonnen, maar juist vanaf de
Wakkerendijk naar de Eem toe. Zij onder
streept dat zowel voor Eemnes Buiten als
voor Uitwijk archeologisch onderzoek in het
veld op de vermeende plaatsen nooit iets
heeft opgeleverd.

Dit is maar een kleine greep uit dit buiten
gewoon belangwekkende boek voor de ge
schiedschrijving van het gebied op grond van
waterstaatkundige gegevens. Geschiedschrij
ving is vaak gebaseerd geweest op aan staat
kunde gerelateerde feiten, ongeacht de water
stand bij wijze van spreken, alsof het zich
allemaal afspeelt in het platte vlak. Deze wa
terstaatkundige geschiedschrijving geeft er
letterlijk een dimensie bij. Het boek is, zoals
de titel al aangeeft, een kroniek. Dat maakt
het tevens een naslagwerk bij uitstek voor zo
wel de professional als de geïnteresseerde in
de geschiedenis van het gebied. Fraai beeld
materiaal, foto’s en oude kaarten uit het wa-
terschapsarchief, completeren het geheel.

jaap Groeneveld

Margriet Mijnssen-Dutilh, Amersfoort lag aan zee,
Waterschapskroniek Vallei & Eem 777-1616, SPOU,
Utrecht/Leusden 2007, 276 pagina’s, kleurendruk,
20,5 x 23 cm, genaaid gebonden, ISBN 978-90-5479-
071-6, prijs € 30,00.
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Actviteitenagenda uitgelicht

Strip & kunst in het Singer Museum
In het Naarden & Comenius-nummer van TVE
kwam het belang van stripboeken voor de
opvoeding ter sprake in een bijdrage van
prof. Ton Notten. Nog maar een paar genera
ties geleden, schrijft hij, werd het lezen van
stripboeken afgeraden voor de tere kinder
ziel. Ze waren te wuft, prikkelden het lees-,
denk- en taalvermogen van de jonge lezertjes
onvoldoende, ze stompten hun geestkracht af
en verschaften een triviaal beeld van de wer
kelijkheid. En nu komt het Singer Museum
met een tentoonstelling over Strip en Kunst,
waarin de parallellen en verschillen tussen
beide worden gepresenteerd. Singer Laren is
van mening, dat hoe kunst en strip ook ver
schillen zij beide recht hebben op een podi
um. Het museum wil de 'negende' kunst de
erkenning geven die haar toekomt en ver
toont een selectie uit de twintigste eeuw in
België en Nederland. Jan Amos Comenius zal
zich vast tevreden omkeren in zijn graf.

Overigens trof moderne kunst halverwe
ge de vorige eeuw hetzelfde lot als stripboe
ken. De naoorlogse kunst van Cobra werd
toen afgewezen als 'niet serieus'. 'Dat kan
mijn kleine zusje ook', werd dan gezegd.
Maar, alsdus het Singer Museum, de huidige
generatie striptekenaars groeide op met de
Cobra-kunst en vindt er een belangrijk refe
rentiekader in, zoals te zien is in hun werk,
zowel inhoudelijk als stilistisch.

Er zijn ook kunstenaars die de strip tot
kunstwerk hebben verheven. Roy Lichten-
steinn is daar hét voorbeeld van. Veel stripte
kenaars besteden in hun werk aandacht aan
belangrijke schilders en kunstwerken die ze
verwerken in verhalen, soms uit ontzag voor
de grote voorbeelden zoals Rembrandt en
Van Gogh, soms ook ironisch. Zelfs Jezus
Christus komt in de twintigste eeuw in de
beeldende kunst en stripvorm voor. Hij heeft
zijn weg gevonden naar het beeldverhaal,
niet alleen als figuur maar ook getransfor
meerd tot 'superheld'.

Naast de invloed van Cobra, de strip als
kunstwerk en voorstellingen van Christus
vormen autobiografische stripverhalen het
vierde thema op de expositie. Die kunnen
over zware onderwerpen gaan als de zelf
moord van je kind, maar ook over heel lichte
zoals 'een rode neus' -  hoe kom je eraan, hoe
kom je eraf. De tentoonstelling wordt geflan
keerd door een hele reeks publieksactiviteiten
voor jong en oud, waarvan de data zijn te
vinden op www.stripenkunst.nl. Bij de ten
toonstelling is een ruim geïllustreerde publi
catie verschenen waarin ook nader wordt
ingegaan op de vier genoemde thema's.

Singer Museum, Oude Drift 1, Laren
Strip en Kunst, 7 februari-28 april 2008
Openingstijden: di tm zo van 11-17 uur
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Activiteitenagenda Actueel
Historisch Café Naarden

Maandag 17 maart: Annika Stortelers, Cornelis Krayenhoff
-generaal van Napoleon en bevrijder van Naarden.
Maandag 19 mei: Bruno Naarden, Nikolaas Witsen -  de
bouwheer van de Vesting Naarden.
Plaats: het Nederlands Vestingmuseum, Westwalstraat 6,
Naarden. Aanvang 20.00 uur; toegang gratis.
Zie voor actuele informatie de lokale pers en
www.tussenvechteneem.nl.
Ink: Nederlands Vestingmuseum, tel. 035-6945459.

Museum Hilversum

Tentoonstelling Routine, de wereld van de forens.
Van 2 februari tot en met 31 augustus.
Gelaten, bumper aan bumper in de file. Met een aktetas,
natte jas en oordopjes op elkaar gepakt in de trein. Langs
op- en afritten, bedrijventerreinen, geluidswallen. Langs
logo's, kassa's, fastfood. De wereld van de forens is
uniform en oppervlakkig. Maar de wereld van de forens
is ook 'een moment voor je zelf' in een hectisch bestaan,
met eigen gebruiken en genoegens. Aan de basis van het
forensen ligt de idylle van het buiten wonen. Een hals
starrige idylle, die in ons collectieve geheugen staat
gegrift. In het forensen zit beweging, maar ook stilstand.
De tentoonstelling onderzoekt het verschijnsel forensen.
Waar komt het idee vandaan om wonen en werken te
scheiden? Hoe wordt de wereld van de forens ingericht
en hoe gedraagt de forens zich daarin? Welke verschui
vingen zijn er te zien in de cijfers, vanaf het einde van de
negentiende eeuw tot nu toe? Wat zijn de ideeën voor de
toekomst? De tentoonstelling is ingericht met statistische
informatie, historische foto's, maquettes, ontwerpteke
ningen, gebruiksobjecten en videokunst.

Jaarprogramma. Het museum heeft een jaarprogramma
samengesteld met architectuurrondleidingen in Hilversum.
De rondleidingen zijn zowel geschikt voor liefhebbers
van architectuur, als voor mensen die hun eigen omge
ving beter willen leren kennen of een kijkje achter de
schermen van bepaalde gebouwen willen nemen. De
rondleidingen vinden vrijwel allemaal plaats op zondag
en beginnen om 12.00 uur, 14.00 uur of 16.00 uur. De
kosten bedragen € 7,50 per persoon.
Museum Hilversum, Kerkbrink 6,1211 BX Hilversum
Openingstijden: di/w o/do/vr/za: 11.00-17.00 uur, zo:
12.00-17.00 uur
Ink: tel. 035-629 2826 of www.museumhilversum.nl
Ook kunt u het gratis programmaboekje ophalen, bestel
len of downloaden van de website.

Dudok Dependance: Dudokpark 1, 1217 JE Hilversum.
Open: wo/zo: 12.00-16.30 uur. Rondleiding raadhuis,
elke zo: 14.00-15.00 uur

Geologisch Museum Hofland.

Tentoonstelling Over Klimaat Gesproken -  het wel en
wee van COi-
Het klimaat verandert. Broeikasgassen, is dat onze erfe
nis aan de volgende generatie? Wat kregen wij van het
verleden mee? Het klimaat wordt en werd in de afgelo
pen miljoenen jaren mede bepaald door de ligging van
de continenten, de zeestromingen, de snelheid van ver
plaatsing van de aardschollen met als gevolg verande
ring in vulkanische activiteit en in de samenstelling van
de atmosfeer.
De bezoeker krijgt een idee hoe het aardse klimaat werkt
en hoe dit in het verleden steeds veranderd is: van een
sneeuwbalaarde 600 miljoen jaar geleden tot een broei-
kasaarde 125 miljoen jaar geleden. Tegenwoordig is de
gemiddelde aardse temperatuur 15 °C, toch leven we
nog steeds in een ijstijdvakperiode, maar dan in een
interglaciaal.
Dit alles en nog veel meer wordt op een 20-tal informa
tiepanelen op een duidelijke wijze uitgelegd. Dit wordt
verlevendigd met een aantal korte filmfragmenten op
verschillende beeldschermen en een verzameling ge
steenten waar koolstof, de basis van CO2, een belangrijk
onderdeel van vormt.
Met deze tentoonstelling hoopt Geologisch Museum
Hofland een bijdrage te leveren tot een beter begrip van
de huidige en toekomstige klimaatveranderingen.
Geologisch Museum Hofland, Hilversumseweg 51, 1251
EW Laren
Ink: tel. 035-5382520 of
www.geologischmuseumhofland.nl
Openingstijden di t/m  zo 13.00-16.30 uur. Groepen op
afspraak, ook buiten openingstijden.

LIVIUS, instituut voor oude geschiedenis, organiseert
in ons gebied in 2008 een aantal activiteiten:

Maandagavond 31 maart vanaf 20.00 uur: Lezing over
De medische kanten van het oude Rome in de Openbare
Bibliotheek Naarden-Bussum, Wilhelminaplantsoen 18,
Bussum (kaarten a € 7,50 daar te bestellen).
Dinsdagavonden 13 mei t/m  10 juni vanaf 19.30 uur:
Cursus over het Joden- en vroege Christendom in de Open
bare Bibliotheek Naarden-Bussum. Kosten € 90.
Ink: Anita Bronner, Van Dijcklaan 34, 1412 HP Naarden,
tel. 035-6945381.

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 uitgenodigd
hun activiteiten in de periode medio medio mei tot en met
december 2008 aan te melden voor opname in deze rubriek
voor 1 april 2008. S.v.p. toezenden aan redactiesecretariaat.
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Colofon
De Stichting Tussen Vecht en Eem (TVE) is een samenwerkingsverband van meer dan 35 lokale en regio
nale organisaties op historisch en aanverwant gebied. De Stichting bevordert en verbreidt de kennis op
historisch gebied betreffende de streek. Voorts ijvert zij voor het behoud van cultuurhistorische en karakte
ristieke waarden. Donateurs van TVE ontvangen het tijdschrift gratis.
Website: www.tussenvechteneem.nl
Donatie / Abonnement
e-mail: administratie@tussenvechteneem.nl.
Abonneren geschiedt door zich aan te melden als donateur. De minimum-donatie bedraagt € 17,50 per jaar.
Aanmelden als donateur kan het eenvoudigst door overmaking van de eerste donatie op Postbank giro
rekening 3892084, t.n.v. Tussen Vecht en Eem, onder vermelding van Nieuwe donateur 2008 en volledige
naam en adres. Voor een snelle respons wordt ook aangeraden om zich daarnaast aan te melden bij de
penningmeester van TVE, p /a  Plantsoen 14, 3755 HJ Eemnes, telefoon 035-531 0115 of per e-mail.
Dagelijks bestuur
e-mail: secretariaat@tussenvechteneem.nl
dr. H.C.M. Michielse (voorzitter) -  Huizerstraatweg 37,1411 GL Naarden -  035-694 4091
drs. J.L. Vollers (vice-voorzitter) -  Van der Helstlaan 2,1412 HK Naarden -  035-694 8846
drs. H.L.E. Niemeijer-Hesselink (secretaris) -  Kon. Emmalaan 10-A, 1405 CK Bussum -  035-691 4950
dhr. P. van Oven (penningmeester) -  Plantsoen 14, 3755 HJ Eemnes -  035-531 0115
ing. J.J. Groeneveld -  Zilverschoon 37, 3755 TH Eemnes -  035-538 1630
drs. J.E. Lamme -  Sterrelaan 31,1217 PR Hilversum -  035-624 4974

Aangesloten organisaties
Historische kring Baerne | Historische kring Bussum | Historische kring Blaricum | Historische kring
Eemnes | Historische kring In de Gloriosa Ankeveen, 's-Graveland, Kortenhoef | Hilversumse historische
kring Albertus Perk | Historische kring Huizen | Historische kring Laren | Historische 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, Muiden, Bussum en Huizen te
Naarden | Stadsarchief Weesp | Vereniging Curtevenne, 's-Graveland | Vereniging van Vrienden van het
Gooi | Geologisch Museum Hofland, Laren | Nederlandse Genealogische vereniging, afdeling Gooi en
Eemland | Stichting Couleur Locale, Blaricum | Museum Hilversum | Stichting Hilversum, Pas Op! | Stich
ting Huizer Museum j Stichting Omgevingseducatie Gooi, Vecht- en Eemstreek | Werkgroep klederdrach
ten Eem- en Gooiland | Singer Museum, Laren | Stad en Lande Stichting | Stichting Vrienden van het Ne
derlands Vestingmuseum, Naarden | Stichting De Hof, Hilversum j Stichting Weesp Kijk Uit!, Weesp |
Stichting Behoud het Oude Dorp, Huizen | Stichting Karakteristiek Blaricum | Stichting Oude Landbouwge
wassen Laren | Stichting Oude Begraafplaats Naarden
Het tijdschrift Tussen Vecht en Eem is een uitgave van TVE en verschijnt vier maal per jaar.
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Druk Graficiënt Printmedia, Laren (NH)
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De verdwenen streekdrachten van Eem tot Vecht

Het lang verwachte boek 'Mooi van lijn en
kleur' -  De verdwenen streekdrachten van Eem
tot Vecht zal naar verwachting vanaf 1 mei
a.s. in de winkel liggen -  vóór Moederdag.

Een witte vlek wordt ingevuld met dit boek
door de auteurs Livia van Eijle en Alie
Klap. De geschiedenis van de streekdrach
ten in het gebied tussen de plaatsen Hoog
land, Blaricum, Muiden, Weesp en Loenen
aan de Vecht, wordt eindelijk gedocumen
teerd.

Een must voor de liefhebber van streek
drachten in het algemeen en van het Gooi
en omstreken in het bijzonder.

Makkelijk leesbaar, meer dan 400 afbeeldingen, waaronder historische foto's afgewisseld
met kleurenfoto's van overgebleven kledingstukken en sieraden van vrouwen, mannen en
kinderen, in dagelijks leven en bij bijzondere gelegenheden.

De Stichting Tussen Vecht en Eem (TVE) zal in samenwerking met de bekende Uitgeverij
Van Wijland te Laren dit boek eenmalig uitgeven in een beperkte oplage. Het boek wordt dank
zij subsidies geheel in kleur uitgegeven met 132 pagina's, 22 x 22 cm, harde kaft.

Teken nu nog in (voor 15 maart) om u te verzekeren van een gunstige prijs.

Algemene voorintekening € 24,95 (normale winkelprijs € 27,50)
Bij de boekhandels in de gemeenten Amersfoort, Baarn, Blaricum, Bussum, Eemnes, Hilver
sum, Huizen, Laren, Loenen, Muiden, Naarden, Weesp en Wijdemeren kan voor 15 maart
ingetekend worden op dit boek. Folders met invulstrook zijn beschikbaar.
Geen folder? Refereer dan aan ISBN 978-90-812835-1-9.
Ook kan besteld worden via www.uitgeverijvanwijland.nl

Donateurs van TVE genieten de 'ledenprijs' van € 22,50 (zie formulier bij TVE 2007-4). Zij
kunnen nog steeds een boek bestellen bij St. Tussen Vecht en Eem, p /a  Zilverschoon 37,
3755 TH Eemnes, of per e-mail aan streekdracht@tussenvechteneem.nl. Voor toezending
buiten de streek worden € 3,- verzendkosten berekend. Betaling vindt plaats bij ontvangst.

« t

De verdwenen
streekdrachten

van Eem tot Vecht
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