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Het gebouw van de voormalige Nederhorst den Berg Radio (NERA) in de Horstermeerpolder anno 2007, ontworpen
door architect Röntgen, in bedrijf 1950-2005 (foto Zwagerman).
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Nieuwe redactieleden
TVE heeft twee nieuwe redacteuren. Stanny Verster,
schrijfster uit Loenersloot, was een aantal jaren redac
teur van De Vechtkroniek, het tijdschrift van de Histori
sche Kring Loenen en publiceerde ook in TVE. Met
haar komst is de westflank van ons gebied weer eens
in de redactie vertegenwoordigd. Joris Cammelbeeck
uit Naarden werkte als redacteur bij De Gooi en Eemlan-
der en later bij De Volkskrant. Voor ons gaat hij vooral
journalistiek-historische reportages schrijven.

We openen dit nummer met een artikel over de
NERA, het indrukwekkende naoorlogse gebouw in de
Horstermeerpolder van waaruit het overzeese radio
verkeer werd geregeld en dat nu bedreigd wordt door
plannen om de Horstermeer onder water te zetten.
TVE rekent het tot haar taak niet alleen de geschiede
nis van ons gebied te beoefenen, maar ook om op te
komen voor bedreigd historisch erfgoed.

Al eerder publiceerden wij artikelen die voortkwa
men uit het grote onderzoeksproject van TVE naar het
verloop van de reformatie in ons gebied en naar de
verhouding van protestanten en katholieken daarna
(ca. 1550-1750). In dit nummer een belangwekkende
bijdrage van dr. Aukje Zondergeld-Hamer over de
relatie van katholieken en protestanten in Weesp.

Zo bescheiden als de Nederlandse katholieken in
die eeuwen moesten zijn, zo vurig droegen zij blijkens
het artikel Zouaven tussen Vecht en Eem hun paus-liefde
uit in de periode 1858-1870, toen duizenden Neder
landse jonge mannen, ook uit onze regio, het wereld
lijk gebied van de pausen gingen verdedigen; geheel
tevergeefs trouwens.

Een weinig bekend onderdeel van de geschiedenis
van de Tweede Wereldoorlog vormen de vele vliegtui
gen die ook in onze regio naar beneden kwamen. Zij
worden aan de vergetelheid ontrukt in een artikel van
Anton Cruysheer over luchtvaartarcheologie. Een bij
drage over de erfgooiers naar aanleiding van het fraaie
boek Erfgooiers. Ten eeuwigen dage (van onze oud-
redacteuren Anton Kos en Karin Abrahamse) sluit dit
nummer af.

H.M.

Illustratie voorpagina (inzet): Jhr. C.R.T. Kraijenhoff en zijn zoon openen de nieuwe inrichting van Kazemat
W met het afschieten van het kanon (foto Ingrid Pieneman, Nederlands Vestingmuseum, Naarden).

© TVE 2008. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen
in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij
elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de uitgever. De uitgever heeft ernaar gestreefd de rechten van de illustraties
volgens wettelijke bepalingen te regelen. Degenen die desondanks menen zekere rechten te kunnen doen
gelden, kunnen zich alsnog tot de uitgever wenden.
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NERA en de Horstermeer
Een naoorlogs monumentaal gebouw in verdrukking

jan E. Lamme

Het gebouw van Nederhorst den Berg Radio,
kortweg NERA, wordt met ondergang be
dreigd. Het gebouwencomplex in de Horster-
meerpolder heeft een fameuze historie, maar
is zijn belangrijkste bestaansfunctie kwijtge
raakt. Het gebied eromheen is gedacht als
waterberging en als natuurgebied. Het com
plex zou daarvoor moeten wijken. De cul
tuurhistorische en de architectonische waarde
is echter buiten k ijf en met de bouwkundige
kwaliteit is weinig mis. Alle reden om te k ij
ken op welke manier het gebouw een nieuwe
functie kan krijgen in een veranderende om
geving. Ook TVE is met andere organisaties
betrokken bij het overleg om afbraak te voor

komen en hergebruik van d it monumentale
complex te bevorderen.

Een mysterieus gebouw
Het NERA-gebouw heeft altijd de fantasie
geprikkeld. Het lig t wat verstopt aan de zuid
kant van de polder. Als je er niet moet zijn,
kom je er niet toevallig langs, want de weg
ernaar toe eindigt in het niets. Toch maakte
het immens grote gebouw zijn aanwezigheid
ook vanuit de verte tot voor kort onmisken
baar duidelijk. D it door de grote antennemas
ten en de enorme schotel, die je vooral ervoer
vanaf de Kortenhoefse Plassen. De vestiging
van de NERA destijds was trouwens een wel-

y iJ v ji

n & v -J 'j

; .. M ■

ÈSkSSsp

t L, ir/iiJ
mmi sfTC! <

|  it H f
i £ % (iiKBi

m  ■
:. ■" 'M.r : Xk i

' I

• IS É S l '

m w -•■'i t

' m iW J  • ^vi
'

A

Het NERA-gebouw in wording, zomer 1949. Technici z ijn  al bezig met de richtantennes.
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Het Horstermeer bij Nederhorst den Berg, op een kadas
traal kaartje uit 1867. In 1882 slaagde men er in om de
plas droog te malen.

kome opsteker voor het polderbestuur. NE-
RA nam de torenhoge polderlasten op zich.
De vestiging van alternatieve industriële be
drijvigheid was daardoor niet nodig. Maar
laten we bij het begin beginnen.

De Horstermeerpolder

616 Ha groot en een van de jongste polders in
de Vechtstreek. Het ontstaan van het Horster
meer is onderwerp van discussie. Sommigen
menen dat het meer al in de Middeleeuwen
ontstond door het afgraven van turf, zoals in
de omgeving te doen gebruikelijk en met
hetzelfde gevolg: door bij storm weggeslagen
legakkers ontstond een grote waterplas. An
deren denken dat de plas ontstond vanuit een
doorbraak in de Vechtdijk, mogelijk veroor
zaakt door Amsterdammers, om Spanjaarden
te beletten via de Vecht de stad te belagen.
Hoe het zij: het meer lag er; en naar goed
Hollands gebruik werd gepoogd de plas om
te toveren in cultuurgrond. Een eerste poging
tot droogmaling vond plaats in 1629, maar
zelfs zes windmolens hielden het niet droog
en de pogingen werden vooralsnog opgege-
ven.

Met de intrede van de stoommachine in

het midden van de 19e eeuw werd een nieu
we poging gewaagd. De 'Maatschappij tot
exploitatie van de Horstermeerpolder' slaag
de er in de polder in 1882 droog te malen en
... droog te houden. Er werd een weg aange
legd en daaraan verschenen de eerste stolp
boerderijen.

Over pioniers en tuinders
De exploitatie van de polder verliep moei
zaam. Weliswaar waren de grond aan prijzen
laag, maar de bemaling was van meet af een
probleem. Het zorgde voor hoge polderlasten
en die werden afgewenteld op de boeren. Dat
betekende hard werken voor een karig be
staan. Een plek voor pioniers en doordou
wers. Vanaf 1896 kwam het beheer in handen
van het Waterschap 'De Horstermeerpolder'.
In 1902 begon de idealistische 'Nieuwe
Harmonie', ook wel de 'kolonie van Frederik
van Eeden' genoemd, met de eerste tuinbouw.
Daarin participeerden vooral Friezen en
Westfriezen. Namen van het eerste uur: N.S.
de Boer en S. Andela. De Horstermeer ont
wikkelde zich in die periode tot 'de groente
tuin van het Gooi'.

Om de afzet van producten te garanderen
werd in 1910 in 'De Graaf van Buren' in Hil
versum door 28 tuinders de 'Coöperatieve
Veilingvereniging Hilversum en Omstreken'
opgericht. De veiling zelf vond aanvankelijk
in de open lucht plaats: bij de werf van Van
Staverden aan de Oude Loswal te Hilversum.
Vanaf 1913 gebeurde dat bij een veilingge
bouw aan de Beresteinseweg, totdat in het
begin van de oorlog het grote en moderne
gebouw aan de overzijde in gebruik werd
genomen. In 1939 werd in de Horstermeer
polder een saneringsplan uitgevoerd door de
Nederlandsche Heide Maatschappij. 200 Hec
tare grond werd opnieuw ontgonnen, de ver
kaveling werd verbeterd en nieuwe wegen
werden aangelegd.

Inundaties en discutabel beleid
Het poldergebied maakte deel uit van de
Hollandse Waterlinie. In de eerste dagen van
de oorlog in mei 1940 liet men de polder om
strategische redenen onderlopen. De schade
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was groot, het effect van de maatregel voor
onze verdediging bleek nihil.

Vijf jaar later, aan het eind van de oorlog,
werd de polder nog eens onder water gezet,
nu door de Duitsers. Ook daarvan was het
strategische belang dubieus. Ditmaal stond
het water 2,50 m boven het normale polder-
peil.

Na de oorlog werd de wederopbouw
voortvarend ter hand genomen. De grond
aan de zuidkant van de polder, het huidige
NERA-gebied, was voordien een perfect tuin
bouwgebied geweest. De door de overheid
geïnitieerde kavelvergroting, waarbij o.m.
sloten werden gedempt, pakte verkeerd uit.
Dit deel van de polder veranderde in een
drassig landschap. Oudere polderbewoners
kwalificeren het gebied om die reden als 'de
rimboe'. Domeinen, de beheerder van de
grond, merkte de gevolgen van het foute be
leid. De één na de andere tuinder zegde de
huur op omdat het gebied voor de tuinbouw
had afgedaan. Maar het Cruyffiaanse credo
'Elk nadeel hep se voordeel' ging ook hier op. De
drassige omgeving bleek uitermate geschikt
voor de Radioverkeersdienst van het Staats
bedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie
(PTT).

Geschiedenis van NERA

Voorgeschiedenis
In chronologische volgorde enkele markante
momenten in de geschiedenis van NERA:
• In 1919 wordt het eerste ontvangststation

voor morseberichten in Sambeek in ge
bruik genomen. Met een zogenaamde
boogzender werd telegrafie met het voor
malige Nederlandsch Indië sindsdien
mogelijk.

• In 1923 is de opening van het radiotele-
grafieverkeer met Indië. In Nederland
wordt uitgezonden in Kootwijk en ont
vangen in Sambeek.

• In 1924 wordt het ontvangststation Sam
beek verplaatst naar Meyendel bij Wasse
naar en vervolgens in 1928 naar Noord-
wijk.

• Tussen 1940 en 1945 worden op bevel van
de Duitse bezetter alle 24 radioverbindin
gen gesloten. Noordwijk wordt gebruikt
om geallieerde zenders af te luisteren.

• In 1945 herstel van de overzeese radiover
bindingen. Het is ook het jaar dat de ruit-
antenne zijn intrede doet. De relatief dro
ge duingrond van Noordwijk Radio
(NORA) blijkt daarvoor minder geschikt.
Men zoekt naar een oplossing en die
wordt in Nederhorst den Berg gevonden.

Bouw van de NERA
De drassige grond van de zuidkant van de
Horstermeerpolder bleek ideaal voor de ge
leiding van zwakke radiosignalen. En zo
kwam Nederhorst den Berg Radio (NERA) in
beeld. Hier moest het nieuw te bouwen ont
vangststation verrijzen. In 1948 werd het ont
werp van architect Röntgen goedgekeurd en
aanbesteed. De bouwkosten waren ƒ 1 mil
joen, een groot bedrag voor dat moment,
maar het betrof ook een groot en degelijk
gebouw, dat een eventuele nieuwe inundatie
van de polder moest kunnen weerstaan. De
kelderverdieping bijvoorbeeld staat op een
enorm zware fundering en ligt onder Amster
dams Peil. De bijzonder dikke muren van
gewapend beton zijn rondom voorzien van
patrijspoorten.
De inventaris kostte nog eens ƒ 2 miljoen. En
toen de inrichting was voltooid, kon het ge
bouw op 14 december 1950 worden geopend
door burgemeester Harinxma Thoe Slooten
van Nederhorst den Berg.

Radio-ontvangsstation van 1950-2005
'Ik vod mij kiplekkerrr, meneer Brugman'. Woor
den van president Soekarno van Indonesië
die aangaven dat hij de kudetd (de staats
greep) in 1965 in zijn land had overleefd. Dit
soort berichten van radiocorrespondenten
zoals ook van Max Tak uit New York en de
gesproken brief van Alfred Milhado uit Lon
den, bereikten de Nederlandse huiskamers
via de draadloze verbindingen van NERA.
En zo ging het ook met telegrammen, beurs
en persberichten, voor zover niet per kabel
doorgeseind. Een veertigtal ruitantennes was
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gericht op diverse zendstations in de wereld.

Radio-astronomie
Maar bij NERA gebeurde meer. Een greep uit
de activiteiten. In 1951 werd een station voor
Ionosfeeronderzoek en Radio Astronomie
(IRA) ingericht. Deze jonge tak aan de ster-
renkundeboom maakte het mogelijk om het
gedrag van de radio-zon zichtbaar te maken.
Dat leidde tot voorspellingen over de kwali
teit en mogelijke hinder van het radioverkeer.
De IRA was ook betrokken bij uitgebreide
waarnemingen en studies betreffende zonne
vlekken, zoals die voor het Internationaal
Geofysisch Jaar 1958.

De waarnemers van IRA werden in 1964
ondergebracht in een ruimere behuizing te
genover het NERA-gebouw. Maar nog geen
tien jaar later was het tij gekeerd. De ontwik
kelingen in het radioverkeer (kabel en satel
lieten) maakten het belang van de PTT in de
radio-astronomie steeds geringer. Vanaf de
zomer van 1972 werden de waarnemingen
aan de radiostraling van de zon door de as
tronomen van het Sterrenkundig Instituut
Utrecht in het Drentse Dwingeloo voortgezet,
met een veel grotere 25-meter telescoop. Het
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De komst van de ruitantenne bepaalde kort na de oorlog
de plaats voor het nieuwe radiostation in de Horster-
meerpolder. Het ontwerp van Röntgen werd voltooid in
1950. Rond het gebouw stond een woud van ruitanten-
nes opgesteld, die gericht waren op ontvangst van radio
berichten uit de hele wereld (foto PTT).

waarnemingsgebouw van IRA in de Horster-
meerpolder werd in 1990 gesloopt.

In 1972 had het Dr. Neher Laboratorium
van de PTT in het complex een experimenteel
grondstation in gebruik, gericht op radiover
bindingen met satellieten. Een definitief
grondstation voor satellietverkeer werd ech
ter in 1973 in Burum (Fr) geopend, waardoor
ook deze activiteit uit de polder verdween.

V eranderingen

De hierboven genoemde ontwikkelingen, met
name de komst van transoceanische kabels
vanaf 1956, betekenden een fikse teruggang
van het radioverkeer via NERA.

Ook de satellieten roomden voor NERA
de communicatiemarkt af. Andere activitei
ten kwamen er voor in de plaats.

De PTT installeerde al in 1953 een meet
station voor de Radiocontroledienst. In 1958
slaagde men erin om de piepjes op te vangen
van de eerste (Russische) communicatiesatel
liet, de Sputnik.

In 1974 werd besloten de PTT-
Radiocontroledienst (RCD) van Den Haag
over te plaatsen naar NERA. Dat betekende
nieuw elan. Ongewenste gebruikers van de
ether werden hier dag en nacht via peilingen
opgespoord, op de bon geslingerd en onwet
tige apparatuur in beslag genomen. Kwali
teitsbewaking en controle van het radiover
keer was het doel. Het gebouw werd voor
deze werkzaamheden aangepast en ver
bouwd. De heropening vond in 1981 plaats.

Vanaf 1989 werd de PTT geprivatiseerd.
De etherbewaking van de RCD vond nu
plaats onder de noemer van de Hoofddirectie
Telecommunicatie en Post (HDTD). De RCD-
medewerkers verhuisden geleidelijk naar
Amersfoort, de laatsten in 2005. Een klein
deel van het terrein doet nog dienst. Een an
tenne met bijbehorende ontvangstapparatuur
wordt via een straalverbinding vanuit
Amersfoort bediend.

Natuurontwikkeling en waterberging
In 1993 doet zich een nieuwe landschappelij-
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ke ontwikkeling voor. Het Ministerie van
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV)
komt tot overeenstemming met Domeinen en
andere belanghebbenden met en rond het
NERA-terrein. Het zuidelijk deel van de
Horstermeerpolder wordt ondergebracht bij
Staatsbosbeheer. Het feitelijk beheer van dit
natuurontwikkelingsgebied wordt overgelaten
aan de Vereniging tot behoud van Natuur
monumenten te 's-Graveland. Men voorziet
dat op termijn het antennepark van NERA
zal verdwijnen. Natuurmonumenten kan
ondertussen bezien op welke manier de aan
sluiting met het gebied van de Kortenhoefse
Plassen het best kan worden gerealiseerd.

Als in 2005 NERA zijn biezen pakt, is ook
Waternet (een dienst van Amsterdam en het
Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht)
betrokken bij de nieuwe bestemming voor het
gebied. De insteek van deze organisatie is
waterberging. Het NERA-gebouw zou dan
geen functie meer hebben en dienen te wor
den gesloopt. Een discussie is geboren. In
afwachting van de beslissing zoekt de Dienst
der Domeinen een tijdelijke bestemming voor
het complex.

Het NERA-gebouw: wel of geen toekomst?
Als in 2005 in De Telegraaf een advertentie
verschijnt waarbij Domeinen het NERA-
gebouw te huur aanbiedt, reageert Jan Zwa
german onmiddellijk. Als directeur van een
onderneming die betrokken is bij internatio
nale waterwerken ziet hij de potentie van het
gebouw. Als nazaten van polderpioniers en
woonachtig in de polder zelf, voelen hij en
zijn vrouw Klaske zich nauw betrokken bij de
NERA, dat ze nog hebben zien bouwen.

Via openbare inschrijving lukt het Zwa
german om het gebouw in zijn geheel voor
een bepaalde tijd vast te leggen. Een niet ge
ringe donatie voor het goede doel. Dat doel is
dat het gebouw uiterlijk in 2010 weer kosten
dekkend kan worden geëxploiteerd. En dat
zonder afbreuk te doen aan het geldende
bestemmingsplan en de infrastructuur. Het
behoud van het gebouw, een belangrijk cul
tuurhistorisch erfgoed, staat voor hem als een
paal boven water.

De medewerkers van NERA waren in ploegendienst 24
uur per dag in touw. Radioverkeer en radioastronomie
waren aanvankelijk de belangrijkste taken. Later zetelde
hier de Radio Controledienst van de PTT.

In die opvatting wordt hij gesteund door
vrijwel alle polderbewoners en de Historische
Kring Nederhorst den Berg. Festiviteiten
rond het jubileumfeest van de polder (125
jaar!) maken duidelijk dat een actie voor be
houd op een grote respons mag rekenen. De
Open Monumentendag 2007 bevestigt dit
beeld. Maar, hoe realistisch is de kans op
behoud?

Plas-dras en waterberging
De discussie spitst zich toe op de vraag hoe
wij in ons land omgaan met ons waterge
bruik. De behoefte aan berging van tijdelijk
overtollig water is een cruciaal beleidsvoor
nemen. De gemeente Wijdemeren heeft als
taak gekregen om een opslag voor 830.000 m3
te realiseren. Ofwel, een halve meter water op
166 ha grond. De Horstermeerpolder en met
name het gebied rond NERA is daarvoor
geschikt bevonden. Dit in combinatie met een
natte natuurontwikkeling, die ook wel wordt
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aangeduid als 'plas-dras'. Dit zou haaks staan
op het behoud van het NERA-gebouw.

In een overleg dat bestuursleden van TVE
en de Historische Kring Nederhorst den Berg
en de Federatie Industrieel Erfgoed Ne
derland in januari 2008 hadden in het NERA-
gebouw, bestrijdt Jan Zwagerman deze op
vatting. Los van een aantal bezwaren tegen
de methode 'plas-dras', meent hij dat sloop
van het gebouw niet nodig is voor de water-
bergingsplannen. Het is zodanig gebouwd,
dat het zelfs een volledige overstroming tot
Nieuw Amsterdams Peil (NAP) kan door
staan. Water zou dan tot het bordes komen,
maar de degelijk gebouwde kelders blijven
droog en zouden dan onder water uitzicht
bieden via waterdichte patrijspoorten. Een
moderne Ark van Noach in dat geval.

Maar bij 'plas-dras' en een tijdelijke ber
ging van overtollig water, wordt het polder-
peil ter plekke slechts -3,00 m NAP in plaats
van -3,50 m en zou het gebouw via de hoger
gelegen weg normaal bereikbaar kunnen
blijven.

Adviescommissie Horstermeerpolder
Inmiddels is het overleg over de ontstane
situatie gaande. In opdracht van Gedeputeer
de Staten (GS) van de Provincie Noord-
Holland is een adviescommissie gevormd.
Daarin zijn vertegenwoordigd: de provincie
zelf, de gemeente Wijdemeren, de bewoners-
vereniging van de polder, het ondernemers
collectief Wijdemeren, Natuurmonumenten,
LTO (een organisatie van agrariërs), de agra
rische natuur- en landschapsvereniging
Vechtvallei en het hoogheemraadschap Am-
stel, Gooi en Vecht, dat deel uitmaakt van
Waternet. De commissie wordt voorgezeten
door een onafhankelijke voorzitter, benoemd
door GS.

In februari 2008 wordt door de Commis
sie een brief rondgestuurd aan de polderbe-
woners met de stand van zaken betreffende
natuurontwikkeling en waterberging in de
polder. Hoofdlijnen in de brief: Er zal een
'second opinion' worden gevraagd van een
adviesbureau over het waterbergingsplan.
Grondeigenaren kunnen onder voorwaarden

een vergoeding krijgen voor het beheer van
hun grond als natuur. Over de toekomst van
het NERA-gebouw zal overleg plaatsvinden
tussen de wethouder Schenkkan van Wijde
meren, gedeputeerde Kruisinga en directeur
Quax van de rijksdienst Domeinen.

Standpunten

Uw scribent heeft enkele hoofdrolspelers in
het verhaal naar hun mening gevraagd.

De bewoners en ondernemers in de pol
der bleken al eerder overwegend positief als
het gaat om het vinden van een gecombineer
de oplossing natuur -  waterberging en be
houd NERA-gebouw.

De wethouder van ondermeer Cultuur en
Milieu van de gemeente Wijdemeren, mevrouw
Nelleke Schenkkan, bevestigt dat naar een
goede oplossing wordt gezocht. Hoewel de
provincie een leidende rol heeft in deze, is
voor de gemeente de sloop van NERA wel de
allerlaatste optie. Het behoud van het radio
station en het zoeken naar een alternatieve
bestemming heeft voor de gemeente priori
teit.

Jos van Brussel van de Provincie Noord-
Holland en secretaris van de Adviescommissie
Horstermeerpolder acht de kans realistisch,
dat het NERA-gebouw inpasbaar is in het
waterbouwkundig plan. Maar het zal niet
eenvoudig zijn een passende bestemming te
vinden. Welke verkeersstromen ontstaan bij
een rendabele ingebruikneming?

Waternet heeft als opdracht van de provin
cie gekregen om waterberging te bevorderen,
natuur te ontwikkelen en daarmee verdro
ging van omliggende polders tegen te gaan.
Waarnemend woordvoerder Christian War-
ger stelt, dat Waternet over het NERA-
gebouw geen standpunt heeft.

Natuurmonumenten als beheerder van het
plangebied, heeft als opdracht van de provin
cie gekregen om 320 ha natuurgebied te creë
ren. Krijn-Jan Provoost, directeur van het
regiokantoor Noord-Holland/Utrecht stelt,
dat de vermindering van het kwelprobleem
en de waterbergingsproblematiek bij de her-

64 TVE 26e jrg. 2008



inrichting voorop staan. Sloop van het NE-
RA-gebouw was daarbij de meest voor de
hand liggende optie, die twee jaar geleden
ook is overgebracht naar de gemeente Wijde-
meren. De tegenbeweging gericht op het be
houd van het gebouw is Natuurmonumenten
niet ontgaan. De opvatting over behoud
spitst zich toe op de vraag hoe eventueel her
gebruik te combineren is met het nieuw te
creëren natuurgebied. Geen eenvoudige op
gave, aldus Provoost.

Voorlopige conclusie: de combinatie -  be
houd gebouw, waterberging en natuuront
wikkeling -  lijkt niet irreëel. Nader onder
zoek zal dat moeten bevestigen.

Aktie voor behoud
Het bestuur van Tussen Vecht en Eem steunt
vanuit de doelstelling van de stichting het
initiatief om het NERA-gebouw te behouden.
Een gebouw dat cultuurhistorisch van grote
waarde is. Een belangwekkend onderdeel
van ons industriële erfgoed, waarvoor een
nieuwe bestemming dient te worden gevon
den. Een aantal organisaties met wie we over
legden, is diezelfde mening toegedaan.

Namens de Bond Heemschut die opkomt
voor architectonisch en cultuurhistorisch
waardevolle bebouwing stelt architect Henk
Dirkx dat de bond de aanwijzing van 100
topmonumenten per provincie voor de we-
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Het NERA-gebouw met daarvoor het terrein van IRA met twee spiegeltelescopen. De 10-meter paraboolantenne
(midden) diende als radiospectograaf van de Utrechtse Sterrenwacht. Toen de PTT besloot geen mankracht meer in te
zetten voor de waarnemingen van de radio-zon, werden die vanaf 1972 voortgezet in Dwingeloo. De voorste witte
paraboolantenne werd nog geruime tijd gebruikt voor het waarnemen van satellieten. Het was een blikvanger vanaf
de Kortenhoefse Plassen.

TVE 26e jrg. 2008 65



deropbouwperiode (1940-1958) te weinig
vindt. Daarom publiceert Heemschut binnen
kort 25 toevoegingen per provincie voor de
lijst van Minister Plasterk. Voor Noord-
Holland staat het NERA-gebouw hoog op
deze aanvullende ranglijst. Argumenten: het
gebouw van Röntgen is een goede represen
tant van de zogenaamde traditionalistische
stroming in deze periode. Het is een zorgvul
dig ontwerp in een zeer degelijke uitvoering.
Opvallend zijn de bestendigheid tegen inun
datie en de lichttoetreding via een lichtkap
op het gebouw. Bescherming als monument
is gewenst, zowel vanuit cultuurhistorisch
oogpunt als vanuit de architectonische kwali
teit.

De Vereniging Vrienden van het Gooi (VVG)
stelt zich tot doel om het karakter van zowel
het landelijk als het stedelijk gebied in de
regio te bewaren en natuurbeheer te bevorde
ren. Vice-voorzitter Erik van Wijland ver
woordt de mening van het bestuur, dat het
gebouw dient te worden behouden. Dit hoeft
niet strijdig te zijn met de plannen voor na
tuurontwikkeling en waterbeheer. De VVG is
van plan op korte termijn een 'event' te orga
niseren met een aantal betrokken partijen,
waaronder Natuurmonumenten, als stimu
lans voor de initiatiefnemers voor het behoud
van het complex en het zoeken naar een nieu
we bestemming.

De Federatie Industrieel Erfgoed Nederland
(FIEN) met als woordvoerder Frank Welge
moed ondersteunt Heemschut in de opvat
ting dat het gebouw monumentale waarde
heeft en dient te worden behouden. In dit
geval is sprake van politieke druk door de
opgestelde beleidslijnen inzake waterberging
en natuurontwikkeling.

Zolang de plannen niet zijn uitgewerkt is
het voor de betrokken instanties moeilijk om
te beslissen over zaken die nog niet zijn te
overzien. Dat kost tijd, en dat maakt het ook
kostbaar voor de plannenmaker voor herbe
stemming. Leegstaan dient te worden voor
komen. Mochten hier problemen ontstaan,
dan zou een kapitaalkrachtige organisatie als
BOEI (Nationale Maatschappij voor Behoud,
Ontwikkeling en Exploitatie van Industrieel

Erfgoed) een bemiddelende rol kunnen spe
len.

Epiloog

Het is duidelijk, dat de discussie over de
plannen voor de Horstermeerpolder op korte
termijn nog niet zal worden afgerond. We
hopen dat deze publicatie de belangstelling
aanwakkert en de lezer de impuls geeft om
zelf eens poolshoogte te nemen aan de Radio-
weg in de polder. En als u dat doet op de
Monumentendagen van 13 en 14 september
2008, dan kunt u zelf het NERA-gebouw bin
nengaan voor de tentoonstelling 'Nederhorst
den Berg vanuit de lucht', georganiseerd in
samenwerking met de Historische Kring Ne
derhorst den Berg.

Jan E. Lamme, historisch geograaf en actief lid
van de Historische Kring 'Albertus Perk' te Hil
versum, is bestuurslid van de TVE.
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Zouaven tussen Vecht & Eem
Nederlandse jonge mannen in dienst van de paus 1858-1870

Bep De Boer
Henk Michielse

Wie de hedendaagse onttakeling van de ka
tholieke kerk in Nederland ziet, kan zich
waarschijnlijk totaal niet meer voorstellen,
dat zo'n 150 jaar geleden duizenden katholie
ke jonge mannen zich enthousiast kwamen
aanmelden voor de 'internationale brigade'
van de paus, de Zouaven, teneinde in de ja-
ren 1858-1870 het laatste restje van de pause
lijke staat te helpen verdedigen tegen de libe
raal gezinde voorstanders van de Italiaanse
eenheid: de roodhemden van Garibaldi en de
koning van Sardinië Victor Emmanuel II.

Lezers van TVE die in het Rijke, Roomse
Leven zijn opgegroeid, zullen zich waarschijn
lijk nog wel de heldendaden van Pieter Jong
uit Lutjebroek herinneren, de meest tot de
katholieke verbeelding sprekende zouaaf
waarmee elk katholiek kind vroeger werd
grootgebracht. Voor niet-katholieken en voor
jongeren van alle gezindten moet deze ge
schiedenis wel klinken als een fabuleus ver
haal. Maar de Zouaven hebben echt bestaan.

Ook uit het gebied tussen Vecht en Eem
traden zo'n negentig jongemannen toe tot het
Zouavencorps.1 Waar kwamen zij zoal van
daan? Wat voor mensen waren het? Wat be
zielde hen om zover van huis een avontuur
lijk en gevaarlijk leven te gaan leiden in
dienst van een vreemde mogendheid? En
tenslotte, wat was hun opoffering waard?

De Kerkelijke Staat

Tussen het midden van de 8e eeuw en 1870
waren de pausen niet alleen bisschop van
Rome, maar ook wereldlijk heerser over een
deel van Italië, de zogeheten Kerkelijke Staat.
Zo vreemd was dat gedurende vele eeuwen

trouwens niet. Ook ons land kende tot Karei
V in de 16° eeuw een bisschop, die van
Utrecht, die niet alleen kerkelijk leider maar
ook wereldlijk vorst was, terwijl Duitsland
tot zelfs nog in de Napoleontische tijd vijftien
prins-bisschoppen rijk was.

Heel even, onder Napoleon, raakten de
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pausen hun staatje kwijt en maakten hun
gebieden deel uit van het Koninkrijk Italië.
Maar na de nederlaag van Napoleon werden,
op het Congres van Wenen, de oude machten
in Italië net als in de rest van Europa weer in
ere hersteld volgens het legitimiteitsbeginsel:
naast het met Oostenrijk verenigde Lombar-
disch-Venetiaanse Koninkrijk, het door de Bour-
bon-Parma's bestuurde Koninkrijk der beide
Sicilieën en het koninkrijk Piemont-Sardinië
ook de Kerkelijke Staat. Met rampzalige gevol
gen, zoals de goed katholieke maar kritische
hoogleraar geschiedenis in Nijmegen, L.J.
Rogier, heel saillant en ook wel wat verbeten
heeft beschreven. De Romeinse Kwestie was
geboren -  het conflict tussen aan de ene kant
de grote meerderheid van de Italianen en ook
de bewoners van de Kerkelijke Staat zelf en
aan de andere kant de pausen en de Romein
se Curie, gesteund door met name de Neder
landse katholieken.2

De adem van Beëlzebub
De pauselijke staat die op het Congres van
Wenen onder aanvoering van de uiterst con
servatieve Oostenrijkse minister Graaf Met-
ternich in ere werd hersteld, wordt door Ro
gier ‘een curiositeit, een vereenzaamd anachronis
me' genoemd. Onder Napoleontisch bewind
was in de voormalige pauselijke gebieden
een begin gemaakt met de modernisering van
bestuur en rechtspraak en met een beschei
den industrialisering. Maar na het herstel van
de Kerkelijke Staat werd aan dit alles weer
een eind gemaakt.

De pauselijke gebieden behoorden tot de
achterlijkste in Europa. De pausen werden
gekozen uit de welgedane Romeinse adel.
Nepotisme (bevoordeling van familieleden)
en corruptie vierden hoogtij onder de hoog
ste clericale bestuurders. Het platteland werd
geteisterd door roversbenden, omdat het
bestuur niet goed functioneerde. Het ideaal
van de heersende prelaten was de goede ou
de agrarische samenleving. Zo iets moderns
als de stoomtrein was door een paus betiteld
als 'de adem van Beëlzebub'. Bescheiden
technische vernieuwingen zoals bestrating en

gasverlichting werden na korte tijd weer af
geschaft en vaccinatie, door paus Leo XII
(1823-1829) 'bestiaal' genoemd, verboden.

II Risorgimento
Dit zwakke, achterlijke staatje werd bedreigd
door il Risorgimento, het geestdriftige streven
van de meeste Italianen naar de eenheid van
Italië. Toen in 1830 de Juli-revolutie in Frank
rijk heftige golven in andere Europese staten
veroorzaakte, kon de nieuwe paus Gregorius
XVI zijn troon alleen maar bestijgen door
tegen zijn eigen onderdanen Oostenrijkse
troepen te hulp te roepen. In het revolutiejaar
1848 was het weer raak. Paus Pius IX moest
vluchten voor zijn eigen onderdanen en de
troepen van Sardinië. Oostenrijkse troepen
bezetten de Kerkelijke Staat, terwijl de nieu
we Franse president en latere keizer Napole
on III Franse troepen Rome liet innemen ter
bescherming van de paus en ter bevordering
van zijn eigen belangen

De pauselijke staat was weer even gered.
Maar vanaf 1860 wordt zij opnieuw bedreigd,
van buiten af door Garibaldi met zijn vrij
heidsstrijders en de troepen van het Konink
rijk Sardinië en van binnenuit door de eigen
bevolking waaronder ook veel lagere geeste
lijken. In 1860 worden de Oostenrijkse troe
pen bij Castelfidardo door het Sardijnse leger
verslagen en in 1861 wordt Victor Emmanuel
uitgeroepen tot koning van Italië, een staat
die dan het hele land omvat uitgezonderd
Venetië en Rome met omgeving waar Napo
leon III zijn troepen laat ter bescherming van
het laatste partiekeltje pauselijk gebied. In
1870 moet Napoleon III vanwege de Frans-
Duitse oorlog zijn troepen terugtrekken en is
het definitief gedaan met de Kerkelijke Staat.
Daar had geen Zouavencorps iets aan kun
nen veranderen. Rome wordt de hoofdstad
van het Koninkrijk Italië. De koning bood de
paus het Vaticaan en een flink gebied erom
heen aan als eigen staat. Maar dat werd ge
weigerd. Pas door het Concordaat tussen
Mussolini en Pius XI in 1929 kregen de pau
sen met het Vaticaan een mini-mini-staatje
terug. Pas toen kwam er een eind aan de Ro
meinse Kwestie.
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Paus Pius IX, die in 1858 de zouaven te hulp riep.

<3g i . xmp

mm

De Zouaven

In 1858 deed paus Pius IX een, wat Rogier
noemt, 'tragische oproep' aan de katholieke
wereld om met het reguliere pauselijke leger
het Patrimonium Petri (het erfgoed van Petrus)
te komen verdedigen 'tegen de meerderheid
van zijn eigen onderdanen'. De reactionaire
kerkelijke leiding maakte het zich al bij voor
baat erg moeilijk door de commandanten van
het Zouavencorps geheel te rekruteren uit
even reactionaire officieren die hun eigen
land hadden moeten ontvluchten, zoals aan
hangers van de definitief uit Frankrijk ver
dreven Bourbons of Spaanse Carlisten. Bo
vendien waren lang niet alle katholieken het
met de oproep van de paus eens. In alle lan
den waaruit Zouaven gerekruteerd zouden
worden, uitgezonderd Nederland, waren er

toentertijd katholieken, zoals de beroemde
Engelse kardinaal Newman, die openlijk ver
klaarden dat de katholieke kerk niet vereen
zelvigd moest worden met de pauselijke staat
en die het oproepen van de Zouaven afkeur
den. Er waren zelfs Curie-kardinalen die aan
drongen op een vergelijk met Victor Emma
nuel.

De respons viel ook heel erg tegen. In
totaal traden er zo'n 11.000 mannen toe tot
het corps Zouaven, die overigens niet alle
maal tegelijkertijd dienden. Doorgaans telde
het corps niet meer dan een paar duizend
man. De grootste groep kwam uit Nederland:
3181, terwijl daarnaast nog een aantal Lim
burgers en Brabanders deel uitmaakte van
het Belgische contingent, 1634 man sterk. Uit
Frankrijk waren 2964 zouaven afkomstig,
grotendeels aanhangers van de verdreven
Bourbons. Uit Italië kwamen er 744, uit Cana
da 498, uit Duitsland 249 en uit het zeer ka
tholieke Ierland zelfs niet meer dan 184. Op
merkelijk is ook, dat er afgezien van Frankrijk
en België maar heel weinig geleverd werden
door landen die voor katholiek doorgingen,
zoals Spanje en Portugal.

De Zouaven hadden een eigen uniform,
dat nogal afweek van dat van de andere pau
selijke troepen. Flet was door de Franse gene
raal Christophe de Lamorciëre, de eerste
commandant van het vrijwilligerscorps, ont
worpen naar het voorbeeld van de Noord-
Afrikaanse zouaven in Franse dienst. Het zag
er nogal zwierig uit en bestond uit een vest,
een kort jasje en een wijde broek van grijs
blauw laken. Vest en jasje waren afgezet met
dofrode tressen en chevrons en op de rechter
borst prijkte het pauselijke wapen van ver
guld koper aan een kettinkje. Op het hoofd
een kepi met voorop de afbeelding van een
jachthoorn, wat nog herinnerde aan het uni
form van de Franse jagers. Aan de benen
zaten witte windsels of slobkousen en lage
bergschoenen. Om het middel een brede,
rode centuur. Zo fraai uitgedost konden zij
aan de slag, zoals het bestrijden van rovers
benden, het handhaven van de orde in dor
pen en steden en het strijd leveren tegen de
roodhemden van Garibaldi.
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Zouaven uit Nederland

Er gaven dus ruim drieduizend Nederlandse
jonge mannen gehoor aan de oproep van Pius
IX. Tot 1864 waren het er maar een paar. In
dat jaar reisde pater C.B. de Kruijf, geboortig
uit Soest (1813), voor het eerst naar Rome,
waar hij zou hebben horen zeggen 'Questi son
bravi. Wat een dappere jongens! Jammer dat er
niet meer Hollandse Zouaven zijn'. Terug in
Amsterdam, waar hij toen kapelaan was,
toog hij onmiddellijk aan de slag om zouaven
te werven. Hij schreef aan pastoors in het
hele land en zorgde voor paspoorten en reis
geld. Op zijn bidprentje wordt hij geëerd als
‘Vader der Pauselijke Zouaven in Nederland'.

Eerst gingen de toekomstige zouaven
naar Oudenbosch, waar zij werden geïnstru
eerd en dan reisden ze door naar Brussel,
waar zij tot ergernis van pater De Kruijf
streng werden gekeurd. Niet iedere jonge
man kon zomaar dienst nemen in het pause
lijke leger. Er gold een zevental vereisten:
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Pieter Jong uit Lutjebroek. Een heldhaftig portret, ge
schilderd door ]. Faber.

• toekomstige zouaven moesten in het bezit
zijn van een getuigschrift van de pastoor;
alleen goede katholieken werden toegela
ten;

• zij moesten een bewijs van de dokter
overleggen, want het moesten gezonde,
stevige kerels zijn;

• zij moesten een uittreksel uit het geboor
teregister bij zich hebben;

• zij moesten vrijgesteld zijn van militaire
dient en als ze al gediend hadden, moes
ten zij hun militaire paspoort kunnen
laten zien;

• minderjarigen moesten schriftelijke toe
stemming hebben van ouders of voogden;

• zij moesten tussen 17 en 40 jaar zijn en
tenminste 1,57 m lang;

• Zouaven tekenden voor de tijd van twee
jaar. Oud-zouaven konden zich voor één
jaar engageren.

Van Brussel gingen ze met de stoomtrein via
Parijs naar Marseille, een reis van 28 uur.
Vandaaruit voeren ze met de stoomboot naar
Civita-Vecchia en daarna trokken ze naar
Rome, alwaar ze werden gelegerd in een ka
zerne voor pauselijke zouaven en waar ze
een militaire training kregen. Ook voor een
eigen Nederlands 'Militair tehuis' was ge
zorgd in de Hollandse Bibliotheek, waar pa
ter A.L. de Wilde de scepter zwaaide. Bij hem
konden de jongens terecht voor allerlei za
ken. Hij belastte zich ook met het overbren
gen van de laatste wensen van stervende
zouaven: een afscheidsgroet aan de ouders,
een horloge voor vader of wat geld voor
moeder. Hij deed dat meestal via pater De
Kruijf.

Nederlandse vloeken
De Nederlandse zouaven waren bij allerlei
acties betrokken, waarin strijd werd geleverd
met Garibaldi's roodhemden of roversbenden
werden aangevallen. Dat leverde ook typisch
Nederlandse anekdotes op. Toen een herber
gier zich eens tot een zouaven-patrouille
wendde, omdat zo'n zestig Garibaldisten in
zijn herberg waren neegestreken, trokken
twintig zouaven, waaronder de befaamde
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Koning Victor Emmanuel II (1820-1878).
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Pieter Jong uit Lutjebroek, er op uit. Zij de
den hun schoenen uit en slopen op kousevoe-
ten en in doodse stilte naar de herberg, waar
zij twee schildwachten voor ze een kik kon
den geven overmeesterden. De herbergier
opende de achterdeur en toen de troep half-

Ankeveen 3 Laren 6
Baam 2 Loenen 2
Blaricum 5 Muiderberg 1
Breukelen 4 Naarden 3
Bussum 13 Nigtevecht 2
Eemnes 6 Oud-Loosdrecht 1
's-Graveland 2 Soest 18
Hilversum 18 Weesp 4

Overzicht van de herkomt der zouaven per plaats.
Bron: G.L. De Boer, Zouaven tussen Vecht en Eem,
Laren 1994.

dronken en lallende kerels de vervaarlijk
grote gestalte van Pieter Jong zagen die hen
met donderende stem toevoegde 'Texel! Vlie
land! Terschelling! Ameland! Schiermonnikoog!
Rottum!' schrokken zij zich wezenloos. Wat
kon die kerel vloeken! De hele bende werd
meteen overmeesterd. Een Franse officier zou
eens gezegd hebben: ‘Die Hollanders zijn toch
eigenaardige kerels! In de kerk zijn 't engelen,
maar op het slagveld zijn 't duivels'.

Zouaven van tussen Vecht en Eem

Ook uit het gebied tussen Vecht en Eem,
waar veel katholieken woonden, meldden
jongemannen zich aan voor dienst in het pau
selijk zouavencorps: 71 in totaal, en als je
Soest meerekent 89, die ofwel in dit gebied
waren geboren en getogen of er lange tijd
woonden.

De plaatsen die de meeste zouaven lever
den waren, naast Soest, Hilversum en Bus-
sum waar er respectievelijk achttien en der
tien vandaan kwamen. Eemnes en Laren le
verden er elk zes, Blaricum vijf, Weesp vier
en Naarden drie.

In Nederland stonden de katholieke voor
lieden en de pers onvoorwaardelijk achter de
paus en de verdediging van het Patrimonium
Petri, maar de zouaven werden allemaal gere
kruteerd uit de lagere klassen. Van de mees
ten uit ons gebied wordt aangegeven, dat zij
arbeider, werkman, wever of dagloner wa
ren, in totaal zo'n dertig man. De volgende
groep waren de landbouwers, waarvan er
zo'n twaalf zouaaf werden. Een viertal was al
soldaat of matroos geweest Dan waren er
nog enkele kleine zelfstandigen, zoals een
wasbaas, een koopman, een schipper en een
winkelier, zoals Willem Brom die aan De
Brink nummer 17 in Laren zijn 'Gooische
Bazar' bezat. Dan worden nog mensen ge
noemd met een beroep, waarvan niet duide
lijk is of het kleine zelfstandigen danwel
werknemers waren, zoals bakker (6) schoen
maker (3), timmerman (3), kapper (1), be
hanger (1), leerlooier (1), smid (3) of wagen
maker (2).
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De jongste zouaaf uit ons gebied was de zes
tienjarige Gerard Beckers uit Soest, die op 30
januari 1853 was geboren en op 15 november
1969 in pauselijke dienst trad. Er waren twee
zeventienjarigen bij: Nico de Boer en Paulus
Hafakker, beiden uit Hilversum. De oudste
was de oud-soldaat Hein Verwey uit Breuke-
len, die in 1825 was geboren en in 1867 zou
aaf werd. Willem Splint uit Laren was bijna
42 jaar toen hij in pauselijke dienst trad. De
hele groep tussen 16 a 20 jaar omvatte 15
man. De grootste groep werd gevormd door
de 21 a 30-jarigen: zo' n 58 in totaal. Tot slot
was er de groep 31 a 42-jarigen, die 16 man
telde. Zover bekend, zijn er in totaal zeven
zouaven uit ons gebied in Italië overleden,
waarvan twee uit Bussum, die stierven aan
de cholera; twee uit Eemnes en uit Laren,
Loenen en Naarden elk een.

V £

Guiseppe Garibaldi (1807-1882), Italiaans vrijheidsstrij
der.

Van alle uit ons gebied afkomstige zouaven
kreeg eenderde bijzondere onderscheidingen.
Vijfentwintig werden gelauwerd met het
Mentana-kruis en twaalf met de Bene Merenti-
medaille. Hieronder zijn er zeven die beide
eretekenen kregen. Het Mentana-kruis werd
gegeven aan zouaven die hadden meege
vochten in de slag bij Mentana op 3 novem
ber 1867, waarbij 5.000 pauselijken tegenover
15.000 Garibaldisten stonden en Garibaldi
een verpletterende nederlaag leed. Onder de
zouaven waren 963 Nederlanders, waarvan
er 13 sneuvelden. De Bene Merenti-medaille
werd gegeven aan alle gewonde zouaven en
aan diegenen die vrijwillig hadden meege
holpen bij de Cholera-epidemie in Albano,
waar zij de zieken verzorgden en de honder
den doden begroeven. Van de 42 zouaven die
hieraan meededen, waren er 23 Nederlander.

Na de terugkeer van de zouaven in Ne
derland was 'de roes van de heldendom zeer
snel voorbij', zoals Petra van Essen schrijft.
Ze werden lang niet altijd vriendelijk ontvan
gen als zij zich weer bij hun oude baas meld
den en aardig wat zouaven konden niet meer
zo best wennen in het gezapige Nederland.
Daarbij kwam, dat hun burgerlijke status
fundamenteel veranderd was. Omdat zij in
vreemde krijgsdienst waren getreden, had
den zij hun Nederlanderschap verloren. Een
klein aantal aspirant-zouaven was zo kien
geweest om vooraf toestemming te vragen
aan koning Willem III. Maar de grote meer
derheid moest de gevolgen dragen: ze kon
den nooit meer in een overheidsbaan komen
of een uitkering van de staatswege krijgen en
ze waren uitgesloten van het actief en passief
kiesrecht. Het is wel voorgekomen, dat oud-
zouaven op een verkiesbare plaats voor de
gemeenteraad stonden, maar zich moesten
terugtrekken omdat ze geen Nederlander
meer waren, zoals een van de zouaven uit
Blaricum overkwam.

IN as het de moeite waard7
Wat is alle opoffering van die duizenden
brave zouaven waard geweest? Aan hun goe
de bedoelingen en inzet hoeft niet getwijfeld
te worden. Zij handelden uit wat zij zagen als
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de consequentie van hun katholieke geloof.
Niet ten onrechte wordt hun herinnering nog
altijd levend gehouden in het Zouavenmuse-
um in Oudenbosch. Maar geldt dat positieve
oordeel ook voor de zaak die zij dienden?

De Nederlandse Zouaven hadden onge
twijfeld gedacht, dat zij niet alleen door de
paus maar ook door de bevolking van het
pauselijke staatje met open armen zouden
worden ontvangen. Maar dat viel vies tegen,
zoals ook blijkt uit de opgeschreven herinne
ringen van enkelen onder hen. De inwoners
waren allesbehalve van al die vreemdelingen
gediend, net zomin als van de zaak die zij
dienden. Toen in 1870 de Fransen uit Rome
teruggeroepen waren en de pauselijke troe
pen aan het muiten sloegen, kon ook niet
meer op de zouaven vertrouwd worden om
dat zij de Romeinen enorm op de zenuwen
werkten. Paus en Curie moesten ter bescher
ming de hulp inroepen van het Italiaanse
leger dat hen nu juist had bedreigd.

Er zijn veel verhalen over de heldenmoed
en opoffering van het Zouavencorps, in het
bijzonder ook van de Nederlandse zouaven.
Maar het oordeel van prof. Rogier over het
hele zouavenavontuur is vernietigend 'niet
omdat die heldenmoed het beoogde aardse succes
heeft gemist, maar omdat die levens zijn ingezet
voor een zaak, die haar niet waard was'

G.L. De Boer, geboren in Huizen en woonachtig
in Laren, is actief lid van de Historische Kring

Laren. Hij publiceerde een aantal boeken en arti
kelen over de geschiedenis van Laren en het Gooi.
Hij is auteur van Zouaven tussen Vecht en
Eem (1860-1870), Laren 1994.

H.C.M. Michielse, studeerde geschiedenis in
Nijmegen bij L.J. Rogier en promoveerde in de
sociale wetenschappen in Amsterdam. Hij is voor
zitter van TVE en redacteur van het tijdschrift
Tusssen Vecht en Eem.

Illustraties: Beschikbaar gesteld door het
Zouavenmuseum te Oubdenbosch.
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1 Zie voor de gegevens in dit artikel betreffende
de zouaven uit ons gebied: G.L. De Boer, Zoua
ven tussen Vecht en Eem (1860-1870), Laren 1994.
In dit boek worden plaatsgewijze ruim 200
zouaven besproken uit de TVE-regio, Amers
foort en Utrecht besproken. Zie voor de ge
schiedenis van de Nederlandse zouaven in het
algemeen: Petra van Essen, Voor Paus en koning,
Oudenbosch 1998; Wim Zaal, De vuist van de
Paus. De Nederlandse Zouaven en het einde van de
kerkelijke staat, 1860-1870, Amsterdam 1980. Zie
ook: www.zouavenmuseum.nl.

2 L.J. Rogier, 'De Romeinse Kwestie'. In: L.J.
Rogier, Terugblik en uitzicht -  verspreide opstel
len, Hilversum-Antwerpen 1964. Zie ook L.J.
Rogier, Katholieke herleving -  Geschiedenis van
katholiek Nederland sinds 1853, 's-Gravenhage-
Antwerpen 1956.
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de ontwikkeling van haar goederenbezit (ca. 1000-ca. 1200), Utrecht 2000, ISBN 90-805772-1-9.

De boeken hebben een kleine beschadiging aan de rug. Het is verkrijgbaar door overmaking van € 25,00
op postgirorekening 4041432 ten name van C. Broer te Utrecht, onder vermelding van naam, postcode
en huisnummer. Na ontvangst van de betaling wordt het boek zonder verdere kosten toegestuurd.
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C. Broer, Stadionlaan 41, 3583 RB Utrecht, 030-254 1994, e-post: cjcbroer@casema.nl.

Dr. Charlotte Broer behandelde aspecten van dit onderwerp in TVE 2002/1 en op de Open Dag 2002.

TVE 26e jrg. 2008 73



Lieu de Memoire

Monument voor de Gevallenen te Bussum
Ruud Gortzak

r'ï

a .

_______
'Monument voor de Gevallenen' aan de
Frederik van Eedenweg in Bussum (coll.
Historische Kring Bussum).

Heeft herdenken nog zin? Dat is de vraag die elk jaar zo
rond de maand van mei hier en daar in Nederland ge
steld wordt. Moeten we de doden uit de Tweede We
reldoorlog blijven herdenken? Voor een paar jongeren
die zomaar op een middag langs het 'Monument voor
de Gevallenen' aan de Frederik van Eedenweg in Bus
sum lopen is het antwoord niet moeilijk. 'Het is belang
rijk voor de mensen die de oorlog nog hebben
meegemaakt', zeggen ze. Zelf hebben ze niet zoveel met
de herdenking op de avond van de vierde mei en het
beeld van Nicolaas A. van der Kreek spreekt ze ook niet
erg aan 'Het heeft een beetje treurige uitstraling', zegt
de een. 'Het is, denk ik, wel treffend voor de oorlog',
oppert de ander. En daar blijft het bij.

Het monument is opgericht ter nagedachtenis van
de ongeveer driehonderd omgekomen verzetsmensen
en andere oorlogsslachtoffers in Bussum. Volgens de in
Bergen op Zoom geboren en in Bussum overleden
beeldhouwer symboliseert het, de vrouw die man,
zoon, verloofde offerde in de strijd voor het vaderland
of in het ondergronds verzet tegen terreur; de vrouw
die zelf in het verzet voorging en daarvoor het offer van
haar eigen leven bracht. In haar rechterarm houdt zij
bloemen die zacht neerglijden van haar hart op het
symbolisch graf. In de linkerarm houdt zij het Verzets-
kruis, symbool van de strijd die zoveel offers van haar
vroeg.

Het op 8 oktober 1949 door burgemeester Haspels
en ir. Oostwoud Wijdenes, voorzitter van het Monu
mentencomité, onthulde beeld past in de opvatting van
die tijd. Scheppers van oorlogsmonumenten moesten
zich in die jaren vooral richten op de doden die geval
len waren in de strijd tegen de bezetter. Het door Van
der Kreek ontworpen monument dat gedeeltelijk werd
betaald door middel van bijdragen door en collectes
van de burgerij, is uitgevoerd in Franse kalksteen. De
maker ervan was niet alleen beeldhouwer, maar hij ont
wierp ook glas-in-lood ramen, mozaïeken en wandver
sieringen. In zijn geboorteplaats Bergen op Zoom staat
eveneens een bevrijdingsmonument van zijn hand.
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Een hoog papen-gehalte
Katholieken in Weesp onder een gereformeerd stadsbestuur (1577-1795)

Aukje Zondergeld-Hamer

Een werkgroep van TVE is sinds vorig jaar bezig
met een uitgebreid onderzoek naar het verloop van
de reformatie in ons gebied en naar de wijze waar-
op protestanten en katholieken daarna met elkaar
omgingen. Over dit onderwerp zijn al verschillen
de artikelen verschenen. We vroegen Aukje Zon
der geld-Hamer, oud-conservator van het Gemeen
temuseum Weesp en in 2006 gepromoveerd op de
armenzorg in Weesp ten tijde van de Republiek
(zie TVE 2007-2) om voor ons tijdschrift nader in
te gaan op de relatie tussen de Weesper katholie
ken en protestanten vanaf 1577 toen de stad de
kant koos van Willem van Oranje en de opstand.

Redactie

De Alteratie in Weesp

In 1576 hadden de Zuid- en Noord-Neder-
landse gewesten die zich verzetten tegen
Philips II de zogenaamde Pacificatie van Gent
gesloten. Daarbij werd afgesproken om het
heikele punt van de godsdienst uit te stellen
tot een toekomstige vrije vergadering van de
Staten-Generaal. Van onmiddellijk belang -
om militaire en bestuurlijke redenen -  was,
dat de steden in Holland en Zeeland, die nog
aan de kant van de regering in Brussel ston
den, tot een redelijke overeenkomst -  een
satisfactie -  gebracht moesten worden met de
stadhouder en met de Staten.

Zowel Muiden als Weesp gingen begin
1577 over naar de kant van Oranje. Afgespro
ken werd onder meer dat de katholieken in
Weesp en Weesperkarspel vrij zouden zijn
hun godsdienst uit te oefenen, maar dat
niemand gedwongen mocht worden zich tot
dat geloof te bekeren.1 Op het besluit van de
Staten van Holland, dat de bezittingen van de
beide kloosters, die Weesp rijk was, zouden
worden overgedragen aan de stad, werd pas

enige jaren later gereageerd. In 1580 stonden
de zusters van het Oude Convent in ruil voor
een jaargeld het kloosterbezit af aan de 'arme
schamele' wezen. De goederen kwamen in
beheer bij de Gasthuismeesters. Dat de kloos
terzusters voor zover ze niet naar Muiden,
Naarden of Amsterdam vertrokken, in de
kloostergebouwen konden blijven wonen en
bovendien alimentatie ontvingen, was in
overeenstemming met artikel 14 van de Unie
van Utrecht. Ook de zusters van het Jonge
Convent kregen een jaargeld, maar zij moes
ten hun voormalig klooster verlaten, omdat
dit door de stad verkocht werd. Bij elkaar
werd 30% van de uitgaven van het Gasthuis
besteed aan uitkeringen aan de voormalige
kloosterzusters. De laatste uitbetaling vond
plaats in 1623.2

Voor de Gasthuismeesters, die het beheer
over het kloosterbezit kregen, was het feit,
dat de stad voor het protestantisme gekozen
had en de kloosterzusters van weleer ex-
conventuaal geworden waren, geen enkele
belemmering voor het onderhouden van nor
maal contact met hen. Nog jarenlang hebben
de Gasthuismeesters de conventualen van
beide kloosters eens per jaar in het voormali
ge Oude Convent voor rekening van het Gast
huis royaal onthaald op ‘broot, botter, visch,
bier en anders'7

Geen volledige wetsverzetting
De Alteratie ging in Weesp niet gepaard met
een volledige wetsverzetting, maar meteen al
in 1577 werd wel de secretaris van het stads
bestuur, Jan Thijmans, afgezet. Twee jaar
later zou diezelfde Thijmans -  hersteld in zijn
functie van stadssecretaris -  deelnemen aan
een actie met de bedoeling de invoering van
de hervormde eredienst te verhinderen. De
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Staten van Holland stuurden Burgemeester
Bardesz uit Amsterdam naar Weesp om er
orde op zaken te stellen. Hij arresteerde de
pastoor, de stadssecretaris en drie vroed
schapsleden, en zette hen de stad uit. Deze
verbanning stelde overigens niet veel voor,
want de Staten van Holland gaven de ballin
gen tien dagen later alweer toestemming naar
de stad terug te keren. Ook de secretaris
kwam gewoon weer op zijn post. De enige,
die uiteindelijk werkelijk aan het nieuwe re
gime ten offer viel, was de baljuw van Gooi
land, Paulus van Loo, die in 1580 ontslagen
werd. In 1582 is Jan Thijmans toch nog als
secretaris aan de kant gezet, maar hij bleef lid
van de vroedschap.

Dat de vroedschap de eerste tientallen
jaren steeds een flink percentage katholieken
bleef tellen, voelde men in Weesp niet als een
probleem. De openbare betrekkingen waren
in Weesp voldoende 'behoorlijk' in handen
van protestanten en al gingen de katholieke
officianten dan niet getrouw ten avondmaal,
allen hadden hun eigen zitplaats in de kerk
en woonden per jaar ten minste enige keren
de preek bij.

Wanneer precies de calvinisten de paro
chiekerk daadwerkelijk gingen gebruiken en
de katholieken hun toevlucht tot schuilker
ken moesten gaan zoeken, weten we niet.
Mogelijk heeft het verbod van 1581 op de
katholieke erediensten de ontwikkelingen in
dezen beïnvloed, mogelijk ook was het de
druk uit Amsterdam, in de persoon van eer
dergenoemde burgemeester Bardesz, die de
Weespers ertoe aanzette de kerk te bezetten.
Bardesz schijnt ook de hand te hebben gehad
in een kleine beeldenstorm. In ieder geval
kreeg Weesp in 1582 zijn eerste predikant,
Cornells Janszoon, voordien pastoor in Naar
den waar hij van 1574 tot 1582 als predikant
diende.

De reductie van de vroedschap

Hoewel de Alteratie aanvankelijk geen wets-
verzetting tot gevolg had, kwam die er enige
tientallen jaren later toch, en wel in de vorm

van een reductie van de vroedschap. Toen er
na de afloop van de twisten tijdens het
Twaalfjarig Bestand, jacht werd gemaakt op
alles wat naar Arminiaanse voorkeuren
zweemde,, stuurden de Staten van Holland
op instigatie van de Amsterdamse regenten
ook waarnemers naar Weesp. Van Arminia-
nen merkte men niet veel, van katholieken -
in magistraat èn vroedschap -  des te meer.
Ook de Weesper kerkenraad had over het
hoge 'papen-gehalte' van de stadsregering
geklaagd. Pieter Cornelisz Hooft, in die tijd
baljuw van Gooiland, drost van Muiden en
hoofdofficier van Weesp en Weesperkarspel,
was al in 1614 aangereikt dat er wel erg veel
katholieken in de Weesper regering zaten,
maar hij had toen een wetsverzetting nog
tegen kunnen houden door erop te wijzen dat
er te weinig gekwalificeerde protestanten
waren om de afgezette katholieken te vervan
gen.

Deze keer kon hij om tenminste een be
langrijke reductie van de vroedschap niet
meer heen. De tien katholieken, die hij in
1622 uit de vroedschap zette, werden tot gro
te woede van de Weesper bestuurders niet
vervangen. In plaats van de 31 vroedschap
pen waar Weesp sinds 1445 recht op had4,
bleven er 21 over. Overigens werden vijf van
de tien afgezette vroedschapsleden enige
dagen later alweer benoemd in functies als
gasthuismeester, weesvader, molenmeester
en rooimeester.5 De beide afgezette katholie
ke bodes werden aangesteld tot kamerbe
waarders van de weesmeesters en de gast
huismeesters.

Vrees voor toename van de macht van
Rome bleef de Weesper kerkenraad door het
hoofd spoken. Begin 1636 berichtte Frederik
Hendrik aan Hooft, dat er volgens geruchten
nog steeds katholieken in de vroedschap van
Weesp zaten. Tekenend voor de verdraagza
me houding van Hooft tegenover andersden
kenden was, dat hij pas antwoordde na de
verkiezing van de nieuwe vroedschap, toen
het enige katholieke vroedschapslid afgetre
den was. Het betrof Aelbert Jansz Plemp, die
tot een met Hooft bevriende katholieke fami
lie behoorde.
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Afb. 1: Interieur van de Grote Kerk te Weesp tijdens een kerkdienst door G.J. Sybilla, omstreeks 1645 (coll. Museum
Catharijneconvent, Utrecht).

Katholieke schuilkerken6

Behalve dat er vrij openlijk onderdak ver
leend werd aan katholieke voorgangers, werd
er ook in Weesp door katholieken gekerkt;
Hooft liet dat oogluikend toe. Totdat de Sta
ten van Holland opeens in 1644, toen de vre
desonderhandelingen te Münster begonnen
waren en de Franse gezant al te openlijk voor
de katholieken opkwam, strenge maatregelen
tegen katholieken voorstonden: de 'schuil
kerken' moesten gesloten worden. Hooft
sloot en verzegelde in juli 1644 in Weesp niet
minder dan vijf gebedshuizen, waarbij hij
zelfs aan de Edel Mogende Heren van het
Hof uiteenzette hoe vervelend dit verzegelen
voor de betrokkenen was. In een schrijven
aan het Hof van Holland braken de burge
meesters van Weesp een lans ten behoeve
van hun roomse stadgenoten en vroegen de
verzegeling weer ongedaan te maken. Het
Hof van Holland bleek daartoe bereid -  als

de ruimtes maar eerst ontmanteld waren.
Vervolgens werden de schuilkerken gewoon
weer in gebruik genomen.

Bij een vergelijkbaar onderzoek, ingesteld
in 1662 door de baljuw Geerard Bicker stuit
ten zijn gerechtsdienaars op een koetshuis
aan de Achtergracht, dat ingericht was als
kerk en zeker honderdvijftig personen kon
bevatten (afb. 2). Pastoor Joannes Pijnacker,
die er voorging, kreeg een ernstige repriman
de, maar omdat hij zich gesteund wist door
een aantal leden uit de magistraat, bleef hij
op de oude voet voortgaan. Vanaf de Nieuw-
stad was de schuilkerk te bereiken via wat
nog heel lang de Roomsche Kerksteeg genoemd
werd, tegenwoordig de steeg tussen Apo
theek Ballintijn en een lunchroom. Ook trof
fen de gerechtsdienaars een zolderkerk aan
van twee verdiepingen waar een aantal grote
schilderwerken hingen.7 Het schilderij 'De
Graflegging', dat nog steeds door de rooms
katholieke parochie van Weesp gekoesterd

TVE 26c jrg. 2008 77



wordt, zal in één van de schuilkerken hebben
gehangen (afb. 3). Het werd circa 1640 door
de gereformeerde burgemeester en schilder
Gijsbert Janszoon Sybilla gemaakt, zonder
twijfel in opdracht. Eind jaren tachtig van de
17e eeuw is het koetshuis verbouwd tot een
comfortabel kerkgebouw met volgens voor
schrift blinde ramen en een achteringang. De
schuilkerk aan de Achtergracht heeft tot 1793
als zodanig dienst gedaan, waarna de Wees-
per katholieken een voormalige, verbouwde,
branderij aan de Herengracht betrokken (afb.
4 en 5).8

In 1663 werd Gijsbert Lambertsz van Rijn
door het Haagse Hof van Justitie om zijn ka
tholicisme gedwongen uit de vroedschap te
treden, hoewel hij -  volgens de rest van de
vroedschap -  'een persoon van goeder naem
en faem' was en de stad goede diensten had
bewezen.9 Hij zou de laatste katholiek in het
Weesper stadsbestuur zijn tijdens de Repu
bliek. Van de vroedschap had hij niet weg
hoeven gaan, de kerkenraad dacht daar an
ders over.

De W eesper katho lieken
'onder het oog der regering '

Er bestond een groot verschil tussen hoe de
kerkenraad tegen de katholieke medeburgers
aankeek en hoe het stadsbestuur dat deed.
Dit had zeker te maken met de competentie
strijd, die tussen beide instituties bestond en
die, gezien het bovenstaande, niet altijd uit
liep op een overwinning van de stedelijke
overheid. Extra druk van buiten kon voor het
kerkbestuur gunstig uitwerken. Toch kan in
het algemeen gesteld worden, dat de magi
straat -  de schout, de drie burgemeesters en
de zeven schepenen -  de touwtjes stevig in
handen had. Het bestuur van de stad, de orde
en rust, de zorgplicht, het onderwijs en de
rechtspleging, was hun zaak. De kerkenraad
mocht met haar klachten de orde net zomin
verstoren als een al te ijverige jezuïet. De
klacht van de kerkenraad dat er geen dag
was waarop geen 'Papen uijt de schuijt van
Amsterdam af ende ancomen, ende dat niet

eens en hoorden dat den schout daernaer en
taalde om haere teverstooren of intebinden',
was voor dovemansoren. Het stadsbestuur
wilde onrust in de stad voorkomen en rea
geerde er niet op. Wanneer echter orde, rust
of fatsoen gevaar liepen, werd een ieder op
zijn plichten gewezen.

Toen in de jaren veertig van de 17e eeuw
in Weesp een rondreizende jezuïet, Godfried
Franken, het gebied van Weesp, Muiden en
Naarden met zijn prediking krachtig
'bewerkte' en zelfs een Weesper dominee
uitdaagde tot een openbare godsdienstige
discussie, werd hij door de schout opgepakt
en 'op de poort' gezet. Het altijd voorzichtig
agerende roomse kerkbestuur was over het
optreden van Franken zeer ontsteld en vroeg
de apostolisch vicaris tegen de jezuïet op te
treden.10 Ook in het geval van pastoor Nan
ning, die al na een jaar ruzie kreeg met zijn
kerkbestuur, was het de stad, die de door
slaggevende beslissing nam. In het kerkbe
stuur zaten dan ook bekende en gewaardeer
de katholieke Weespers als de notaris, procu
reur en brander Cornelis van Drosthagen en
de brander Bernard van den Broek. De pas
toor moest 'wegens twistmakerij tusschen de
Rooms Catholijke Gemeente' binnen zeven
dagen uit de stad vertrekken. Deze kwestie
speelde in 1718.

Toen de roomse priester Nicolaas Gomes
in 1745 zijn tractement van 400 gulden niet
uitbetaald kreeg en hij zich tot de burgemees
ters wendde, was dat niet vergeefs: de burge
meesters lieten de roomse kerkmeesteren bij
zich komen.11 Dezen verklaarden dat het geld
er niet was en ook de door de burgemeesters
voorgestelde 250 gulden was er volgens hen
niet. Tweedracht binnen de roomse parochie
werd ditmaal voorkomen door het college
van kerk- en armmeesters te vervangen.12
Gomes was nog maar pas in Weesp; een paar
maanden eerder had hij zijn priestereed afge
legd en zijn burgerschap verkregen.

Burgemeesters als scheidsrechter
De burgemeesters traden aldus als scheids
rechter op, wanneer er binnen de gezindten
zelf moeilijkheden waren ontstaan. Maar ook
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in geschillen tussen de diverse geloofsrichtin
gen en in kwesties, die de onderhoudsplicht
betroffen, namen zij gedurende de hele 17L' en
18l’ eeuw en ook nog in de 19L- eeuw de beslis
singen. De burgemeesters bepaalden of een
tot armoede vervallen Weesper recht had op
een uitkering uit de gereformeerde, katholie
ke, lutherse of doopsgezinde armenkas wan
neer het betrokken kerkgenootschap zich
weigerachtig toonde. De burgemeesters be
paalden ook wie het onderhoud van wezen
uit een gemengd huwelijk diende te betalen
en in welke godsdienst het verweesde kind
diende opgevoed te worden. Vooral in de
loop van de 18° eeuw ontstonden in Weesp
hierover ernstige fricties tussen calvinisten en
katholieken.

Het kon voorkomen, dat de onderhouds
plicht van een wees bij de roomse parochie
gelegd werd, terwijl het kind een protestantse

opvoeding kreeg. Over een dergelijk geval
had pastoor Nanning zich indertijd zo kwaad
gemaakt, dat hij ruzie kreeg met zijn kerkbe
stuur.13 Het paste geheel in de verhouding
stedelijke overheid -  onderdaan zoals die ook
tijdens de Republiek beleefd werd, dat de
arm- en kerkmeesters van de St. Laurentius-
parochie nog in 1802 bij het stadsbestuur
klaagden over de geringe vrijgevigheid van
hun parochianen.14 Ook het verzoek twee
ongehuwde katholieke moeders, die de arm-
meesters vreesden te moeten onderhouden,
de stad uit te zetten en de smeekbede verlost
te mogen worden van het onderhoud van het
nagelaten kind van één van beide vrouwen,
paste in dit concept.13

Een bijzondere taak had de stad in de
zorg voor hulpbehoevenden van welke gods
dienstige richting dan ook, die niet onder de
gewone wezen- en bejaardenzorg vielen.

~ ^ J l|

« f e i i f ü z
•• ' B F . :mSK Ü jS**

* :  ’ ~

*

Afb. 2: De rooms-katholiéke schuilkerk aan de Achtergracht (coll. Gemeentearchief Weesp).
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Vondelingen, ernstig gehandicapten en ook
geesteszieken hadden de speciale aandacht
van de burgemeesters. Het was terecht, dat
de schepenen van Weesperkarspel in 1739 de
stad Weesp verzochten om een bijdrage in
het onderhoud van de 'innosente' katholieke
Jan de Haan, die voor zijn uitbesteding per
jaar 100 gulden nodig had. In de Bijlmer was
met man en macht 50 gulden bijeengebracht.
Kon de stad de rest fourneren? Het stadsbe
stuur beloofde ‘dat sij met de kerkmeestere van
de Roomse kerk alhier soude spreeke' en stelden
vast dat stad en parochie jaarlijks elk de helft
van dat bedrag zou betalen.16

Gasthuis, Burgerweeshuis en Onderwijs

Al had de Alteratie bepaalde veranderingen
gebracht, met name in de eredienst, waar nu
het Woord centraal stond, en kreeg het sacra
ment van het Avondmaal een andere inhoud,
toch was de godsdienstige verandering niet
totaal.17 Zo werd ieder jaar in Weesp op Ma
ria Lichtmis, 2 februari, een nieuwe Magi
straat gekozen en het in 1634 in gebruik ge
nomen Doelengebouw aan de Grobbe werd
de St. Jorisdoelen genoemd. De Schuttersfees
ten -  met ommegang en wapenschouw -
bleef men vieren op de zondag voor 10 au
gustus, de naamdag van de parochieheilige
St. Laurentius. Ook het Gasthuis behield voor
alle Weespers dezelfde betekenis met naam
en al. Ook na de verplaatsing in 1623 richting
Middenstraat bleef St. Bartholomeus, gezien
de afbeelding op de bovendorpel van de
nieuwe toegangsdeur aan de Gasthuissteeg,
de patroonheilige ervan (afb. 6).

Het gasthuis als stedelijke instelling
Het Gasthuis was een stedelijke instelling. De
Gasthuismeesters werden door de stedelijke
overheid aangesteld, hun beleid werd gecon
troleerd door de stad en in laatste instantie
bepaalden de burgemeesters wie niet of wèl
door de Gasthuismeesters moesten worden
verzorgd of verpleegd. Vanaf 1643 kreeg ook
de diakonie hier een belangrijke stem in. Met
de gereformeerde diakonie werd namelijk

afgesproken dat deze de betaling van de in
het Huis opgenomen bejaarden op zich zou
nemen. In principe ging het daarbij om lid
maten, maar van dat principe werd regelma
tig afgeweken. In de 17e eeuw en 18e eeuw
zou 20% tot 25% van de door de diakonie in
het Gasthuis geplaatste personen, geen lid
maat van de gereformeerde kerk zijn.18 Stond
het er met de financiën slecht voor, dan werd
door de diakonie altijd de voorwaarde van
het lidmaatschap van stal gehaald. Het doen
van belijdenis kon zodoende vruchten afwer
pen. In 1651 stelde de kerkenraad dat men
eerst twee jaar lidmaat moest zijn van de ge
reformeerde kerk in Weesp voordat om
plaatsing in het Gasthuis gevraagd kon
worden.19 In veel gevallen ging het bij niet-
lidmaten' om zogenaamde 'liefhebbers' of
'geïnteresseerden', waarvan velen nog
roomsgezind zullen zijn geweest. De ver
draagzame houding van de plaatselijke over
heid tegenover vooral de doopsgezinden en
het nog steeds hoge percentage katholieken20
zou kunnen verklaren, dat van deze
'liefhebbers' maar zo'n 40% ervoor koos belij
denis in de gereformeerde kerk te doen21,
ondanks het feit, dat dit in een zorgsituatie
voordelig kon uitpakken.

Regelmatig herbergde het Gasthuis niet-
gereformeerde bejaarden, bijvoorbeeld in
1669, toen de diakonie negen van de elf Gast
huisbewoners voor haar rekening nam en de
overige twee door respectievelijk de doops
gezinde gemeente en de katholieke armmees-
ters werden betaald. Voor degene, die de
rooms-katholieke parochie in het Gasthuis
had ondergebracht, de katholieke Pieter Je-
lisz, gold een bijzondere regeling: de 'paapse'
religie zou 30 gulden per jaar betalen en de
gereformeerde deed er jaarlijks, voor Pieters
'kost en kleren', nog 10 gulden bij.22

Het Burgerweeshuis
Het Burgerweeshuis was eveneens een stede
lijke instelling. Het werd gesticht in 1610 op
voorstel van de voorzittend burgemeester
Heynric Aertsz en was bestemd voor wezen
van Weesper burgers, die tenminste twaalf
jaar voorheen hun burgerschap gekocht en
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Afb. 3: De Graflegging door G.J. Sybilla, circa 1640 (coil. Laurentiusparochie Weesp).
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betaald hadden. In de betreffende ordonnan
tie werd noch over opvoeding in een bepaal
de godsdienst, noch over verplichte kerkgang
gesproken. Ook de geloofsovertuiging van de
binnenvader en -moeder kwam niet aan de
orde. Het was een echt burgerweeshuis, voor
de verweesde kinderen van Weespers, die
hun burgerschap verworven hadden. Boven
dien was de initiator, burgemeester Heynric
Aertsz Louff, de katholieke leer toegedaan.
Zou hij zijn eigen geloofsgenoten hebben
willen uitsluiten? Natuurlijk niet.

Toen aan het eind van de 18L’ eeuw het
stadsbestuur, nu in zijn totaliteit gerefor
meerd (hervormd) van signatuur, het Burger
weeshuis uitsluitend nog wilde bestemmen
voor gereformeerde burgerwezen, had dat te
maken met een vanaf het laatste kwart van de

17C eeuw nu en dan gevoede aversie ten aan
zien van de katholieke kerk met haar grens
overschrijdende en daardoor als bedreigend
gevoelde organisatie. Vergeten werd dat er
nog tot ver in de 17e eeuw katholieken in de
vroedschap zaten en dat een katholieke bur
gemeester mede het Burgerweeshuis gesticht
had. Een burgerweeshuis uit de tijd van de
Tachtigjarige Oorlog kon alleen maar als ge
reformeerd weeshuis zijn opgezet, meende
men. Ongeacht de officiële gelijkstelling in
1795 van ieder voor de wet, werd zonder enig
probleem bij reglement van 1819 het Burger
weeshuis van Weesp omgedoopt tot een
'gereformeerd'Burgerweeshuis.

Ouderwijs
In het onderwijs is, getuige de stedelijke or-

TVE 26e jrg. 2008 81



donnanties voor rectoren en schoolmeesters,
aanvankelijk, ondanks de politieke en gods
dienstige keuze van het stadsbestuur, niet
krachtig gecalviniseerd. In de ordonnantie
van 1611, noch die van 1621 komt de gods
dienstige gezindheid van het onderwijzend
personeel aan de orde, laat staan het onder
wijs in de grondslagen van de gereformeerde
religie. Pas in de stedelijke schoolwetten van
1642 werd gesteld, dat het onderwijzend per
soneel tenminste de gereformeerde religie
moest zijn toegedaan en in staat zou moeten
zijn de grondslagen ervan te onderwijzen.23
Ook de ordonnanties van 1653 zijn ten aan
zien van onderwijzend personeel en gods
dienstonderwijs nog steeds niet veel veran
derd, maar wel komt er duidelijk uit naar
voren, dat Weesp halverwege de 17e eeuw te
maken had met nog steeds een behoorlijk
aantal katholieken in de stad. Zo werd in de

schoolwetten van de stadsschool gesteld dat
alle gereformeerde kinderen 's zondags ter
kerke moesten gaan en de catechismus moes
ten leren. Alleen de gereformeerde kinderen,
de andere niet.24 In de schoolwetten van de
'bijscholen' waren zelfs artikelen opgenomen,
die beïnvloeding van katholieke kant moes
ten tegengaan. Hoewel gesteld werd, dat
voor elke school de toestemming van de ma
gistraat nodig was, kon het Weesper stadsbe
stuur er duidelijk niet omheen dat Weesper-
karspel voor een belangrijk deel katholiek
gebleven was en voor zijn scholen, de
'bijscholen', katholieke leerkrachten aantrok.
Uit vrees dat de protestantse kinderen, die
'bije paepsche schoolmeesters ter schoole coomen'
langzaam verleid zouden worden tot het
pausdom, wilde de stad in de publieke scho
len geen 'Ave Maria's', ‘Paternosters', geen
'superstitieuze' boeken, ceremoniën en crucifixen'
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Afb. 4: De H. Maria Magdalena (l.) en de H. Laurentius (r.), 18' eeuw, hout (colt. Laurentiusparochie Weesp).
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accepteren om de ouders van de gereformeer
de kinderen niet ongerust te maken.25 Als de
schoolmeesters daar moeite mee hadden
moesten ze beloven geen protestantse kinde
ren aan te nemen. Keuze voor een katholieke
school was dus in die tijd nog een reële mo
gelijkheid. Toezicht op de kwaliteit van het
onderwijs oefende het stadsbestuur sinds
1614 uit via de gereformeerde scholarchen, die
dikwijls gekozen werden uit de predikanten
en de medisch doctoren.

Het onderwijs aan de onderwijsinstellin
gen uit de 18e eeuw, de Latijnse School, de
Stadsschool en de beide Kostscholen droeg
een nadrukkelijk gereformeerd karakter.
Voor de scholieren werden in de kerk zit
plaatsen gehuurd en men ging gezamenlijk
ter kerke.

D e oorlog van 1672 en zijn  gevo lgen

De oorlog van 1672 zou de verhoudingen
getalsmatig definitief wijzigen, sociaal gezien
zouden er enige decennia overheen gaan
voor de wederzijdse achterdocht verdwenen
was. Door het beroep dat de Franse koning
Lodewijk XIV deed op de katholieken in de
Republiek om als katholiek zijn kant te kie
zen, kan met recht van een ideologische oor
logsvoering gesproken worden. Waar hij
kwam -  trouwens ook waar zijn bondgenoten
de bisschoppen van Münster en Keulen kwa
men -  werd de rooms-katholieke eredienst
hersteld. De Dom van Utrecht werd weer
kathedraal. Ook zonder bewijzen van verraad
aan de Republiek verzwakte alleen al de op
roep de Franse kant te kiezen de positie van
de Nederlandse katholieken aanmerkelijk. De
epidemie, die de soldaten en hun gezinnen
binnen de stad trof en het brute optreden van
de Fransen in de directe omgeving van
Weesp -  Nigtevecht werd platgebrand -
werkte eraan mee, dat de bereidheid met
elkaar in een zekere verdraagzaamheid sa
men te leven voor lange tijd zou verdwijnen.
Veel katholieken verlieten de stad. Waren de
aantallen katholieken en protestanten om
streeks 1670 nog ongeveer in evenwicht met

elkaar, ca. 1680 zou in Weesp de aanhang der
gereformeerden, tot ver na de Franse Tijd,
twee keer zo groot zijn geworden als die der
katholieken.2'1

De oorlog met Frankrijk duurde voort tot
1678, waarna de opheffing van het Edict van
Nantes in 1685, die zoveel welgestelde Huge
noten ook in Weesp op belangrijke posten
deed belanden, het katholicisme des te na
drukkelijker identificeerde met onze
'erfvijand' van die tijd, het Frankrijk van Lo
dewijk XIV. Ook de oorlogen volgend op de
Glorious Revolution droegen het stempel van
een godsdienstoorlog tegen Lodewijk XIV en
zijn altijd gevaarlijk-expansieve katholicisme.
De Vrede van Utrecht besloot in 1713 deze
turbulente periode.

Spanning weggeëbd
Al eerder overigens, omstreeks 1700, was de
spanning tussen protestant en katholiek ten
gevolge van de oorlog van 1672 ook in Weesp
al aardig weggeëbd en de katholieken kon
den zich weer -  binnen bepaalde grenzen -
vrij organiseren.

In de godshuizen onderhielden de roomse
armmeesters in de eerste decennia van de
achttiende eeuw als vanouds diverse parochi
anen, zoals onder meer in het Armeweeshuis
Willem Lap of 'Lappie'27, in het Gasthuis de
gehandicapte Kreupele Piet28 en in het Bur
gerweeshuis Maria Sijmesz Bloemendaal29.

In 1725 reageerde de Weesper kerkenraad
dan ook in opgewekte bewoordingen op vra
gen vanuit de Classis Amsterdam betreffende
de verhouding tot de katholieken: er is hier
geen paaps weeshuis; men trouwt wel eens
onder elkaar, maar geen moeilijkheden ver
der; in Weesp zijn geen paapse scholen of
kleine kinderenscholen; er zijn geen ongere
geldheden en er is geen reden tot klagen.30

Veelzeggend voor de onderlinge verhou
dingen katholiek-protestant is de inhoud van
het testament van Cornelis van Drosthagen.
Van Drosthagen overleed in 1718. Hij stelde
testamentair het enige algemene particuliere
armenfonds in dat Weesp ooit gekend heeft
en bestemde dat onder meer voor de armen
van Weesp. Zo ontving de gereformeerde
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diakonie volgens Van Drosthagens testament
1000 gulden31 en het Armeweeshuis kreeg
jaarlijks een uitkering. Diakonie en Arme
weeshuis waren kennelijk voor Van Drostha-
gen zozeer 'stedelijke' armenzorginstellingen,
dat hij door deze te gedenken, 'de' armen van
Weesp meende te steunen. Het kan ook zijn,
dat Van Drosthagen, juist door de algemene
armen niet te vergeten, zonder probleem de
roomse armen kon legateren.32

Commotie over pauselijke pretenties

Belangrijke gevolgen voor de verhouding
katholiek-protestant in de hele Republiek
was de oproep in 1730 van Paus Benedictus
XIII aan de gelovigen -  als reactie op het in
Nederland ontstane schisma van de Oud-
Katholieke Kerk -  om de gehoorzaamheid
aan het gezag van de staat op te zeggen. Dit
werd gevoeld als een frontale aanval op het
bestaansrecht van de Republiek. Als ant
woord vaardigden de Staten van Holland een
plakkaat uit, dat rooms-katholieke priesters
een eed liet afleggen, waarbij zij gehoorzaam
heid beloofden aan de Staten en Magistraten
als hun wettige overheid.33 In de praktijk
verbeterde dit plakkaat sociaal gezien de
situatie van de priesters, vooral omdat zij
zich nu persoonlijk bij de burgemeesters te
melden hadden en niet meer bij de schout.34
Het halfjaarlijkse bedrag ‘voor het ontsluyten
van de kerk’ -  137 gulden en 10 stuivers -
moest nog wel aan de schout betaald wor
den.33

De commotie over de pauselijke preten
ties zorgde in Weesp voor een beperkte, maar
duidelijke reactie van de kant van de kerken
raad. Deze stelde in 1732 namelijk, dat room
sen, die gereformeerd werden, pas mochten
worden gealimenteerd als ze ook als lidmaat
waren toegetreden.36 Ging het hier om een
anti-katholiek besluit of toch een gewone,
hoewel beperkte bezuinigingsmaatregel? In
ieder geval moeten de verhoudingen begin
jaren veertig van de 18e eeuw weer genorma
liseerd zijn. Want op 20 maart 1746 gaven
Ida, Jannetie en Mietie Servaas -  'de laatste

sijnde een Rooms klopte’ -  uit een verkregen
erfenis van hun broer uit Suriname aan de
diakonie-armen 320 gulden, 'waarvoor de ver-
gaderinge haar bedankte met toewensinge van des
Heren Segen'?7 Klaarblijkelijk zagen de gezus
ters Servaas, net als Cornells van Drosthagen
indertijd, de gereformeerde diakonie als een
stedelijk armkantoor.

Wezenlijke verslechtering
Enige jaren later, in 1753, vond er iets plaats
dat zou kunnen wijzen op een wezenlijke
verslechtering van de verstandhouding tus
sen de katholieke Weespers en hun stedelijke
overheid. Het is ook mogelijk dat de kerken
raad met de zaak volkomen verlegen was en
de burgemeesters niet anders meenden te
kunnen adviseren. In dat jaar 1753 kwamen
Arend Braelen en Arend Bollenbergh, arm-
meesters van de roomse gemeente in Weesp
bij de burgemeesters met het verzoek of een
rooms pastoor in het Gasthuis Marritje Jacobs
mocht bezoeken, die ziek was. Dat werd niet
toegestaan, het sacrament van de zieken
mocht daar niet toegediend worden. De bur
gemeesters kwamen wel met een alternatief.
Marritje Jacobs mocht wèl ter verpleging naar
elders overgebracht worden alwaar de pas
toor haar kon bezoeken. Als ze beter was kon
ze terugkomen, ze bleef recht houden op een
begrafenis op kosten van het Gasthuis.38

De montere reactie van de Weesper ker
kenraad op de vragen van de Classis Amster
dam (1725) ten aanzien van gemengde huwe
lijken was niet helemaal oprecht. Gemengde
huwelijken leverden misschien geen proble
men op, maar dat lag anders met de uit de
huwelijken geboren kinderen.39 Het kon
voorkomen, dat van de kerkelijke keuze, die
de echtelieden oorspronkelijk voor hun kin
deren gemaakt hadden, werd afgeweken
wanneer één van beide ouders overleden of
de vader lang van huis was.

Dergelijke zaken werden voor de burge
meesters gebracht, die in zulke gevallen vaak
de oorspronkelijke afspraak bevestigden -  als
dat ten voordele van de gereformeerde kerk
was.40 Een latere keuze voor het katholicisme
van een kind uit een gemengd huwelijk
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A/i). 5: De voormalige branderij van D ‘Arrest aan de Herengracht in 1794, ingericht als 'Roomsche Kerk en Pasto
rij' (Provinciale Atlas, Noord-Hollands Archief, Haarlem).

moest altijd aan burgemeesters worden uitge
legd, zodat dezen begrepen dat de bekering
uit vrije wil was geschied.41 Omgekeerd lag
dat anders. Zo reageerde de kerkenraad posi
tief op het verzoek van Jan Gerardse, wiens
kinderen in de roomse kerk gedoopt waren,
om hen, nu zijn vrouw overleden was, pro
testants te mogen opvoeden. 'Temeer', noteer
de de scriba, 'daar de Roomschen hem alle aan
biedingen deeden, om ze te mogen behouden'.42

Begin jaren zeventig van de 18c' eeuw
blijkt het toelatingsbeleid voor het Gasthuis
selectiever te worden. Toen Arriaan Pan in
1772 aan de gereformeerde kerkenraad vroeg
of zij in het Gasthuis geplaatst mocht worden,
werd haar dat 'wijl zij tot de Roomsche Kerk
behoort (...) voor altoos af geslagen'43 Het ligt
voor de hand dat Arriaan Pan óf niet óf ver

geefs bij haar eigen armmeesteren zal hebben
aangeklopt, voordat ze het rechtstreeks bij de
gereformeerde kerk probeerde. De diakonie
betaalde immers ook wel voor niet-lidmaten.
Het verzoek van Arriaan Pan kwam op een
slecht moment. Begin jaren zeventig verkeer
de de diakonie in grote financiële moeilijkhe
den.44 Arriaan Pan had dus pure pech. Maar
zij was de enige niet. Ook Maria (of Mietie)
Servaas, het 'roomse klopje' dat in 1746 zo'n
mooie gift had gedaan aan de diakonie,
kwam het Gasthuis niet in. Het was toen
1773. In 1776 werd het haar 'wegens haar ge-
brekkelijke staat eindelijk (...) toegestaan'.45 In
1779, toen ook het Gasthuis door de grote
duurte van het graan niet meer wist rond te
komen stelden de burgemeesters vast, 'om
reedenen daar toe moverende', dat zonder hun
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toestemming geen rooms-katholieken meer in
het Gasthuis mochten worden toegelaten. En
de roomsen, die daar op dat moment gratis
woonden, moesten binnen acht dagen ver
trekken. De Regenten kregen de opdracht dat
bevel uit te voeren.46 Tot in de Bataafs-Franse
Tijd zijn er geen katholieke Weespers meer in
het Gasthuis geplaatst.47

werd en sociaal en politiek aanzien voor ka
tholieken steeds minder was weggelegd, di
verse welgestelde katholieke Weesper onder
nemers, zoals uit de families Noordink, Van
den Broek, Schouten, Koopmanschap en
Houtman, geheel of gedeeltelijk voor de heer
sende godsdienst kozen.48

Conclusie

Na de Alteratie werd samenwerken van ka
tholiek en protestant in de politiek voorname
lijk bemoeilijkt door de houding van de clas
sis Amsterdam en de Weesper kerkenraad.
Nog lang hield het stadsbestuur, blijkens de
ordonnantie van het burgerweeshuis en de
onderwijsregelingen, rekening met een ka
tholieke meerderheid; tot in de jaren zestig
van de 17e eeuw maakten rooms-katholieken
deel uit van de vroedschap. Het waren eerst
de ideologische oorlogsvoering van Lodewijk
XIV in 1672 en vervolgens de oproep van
paus Benedictus XIII om het wereldlijk gezag
niet te gehoorzamen, die twijfel zaaiden ten
aanzien van de loyaliteit van de katholieken
aan de Republiek. Er ontstond een verwijde
ring, die niet werkelijk verdween.

Daarbij kwam, dat naarmate in de loop
van de 18e eeuw de afstand tussen het stads
bestuur en de rooms-katholieke burger groter

'u ’5»W*'»v

12
Afb. 6: De versierde bovendorpel van de nieuwe toe
gangsdeur tot het St. Bartholomeus Gasthuis in de Gast- 13
huissteeg uit 1623 met in het midden St. Bartholomeus 14
(foto S.B. Zondergeld).
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Vergeten vliegtuigen
Luchtvaartarcheologie tussen Vecht en Eem

Anton T.E. Cruysheer

Dit artikel zal alle tot dusver bekende neerge
storte vliegtuigen in het gebied tussen de
rivieren Vecht en Eem behandelen. Het on
derzoek beperkt zich tot neergestorte vlieg
tuigen, dus geen vliegtuigbommen of ander
materiaal. Voor het verzamelen van de beno
digde informatie is onder meer het Militaire
Luchtvaart Museum te Soesterberg en het
Nederlands Instituut voor Militaire Historie
(NIMH) te Den Haag bezocht.

De naam 'luchtvaartarcheologie' klinkt
wellicht bevreemdend, maar het is een be
staande tak in de Nederlandse archeologie.
Sinds 1993 bestaat de Nederlandse Federatie
voor Luchtvaart Archeologie (NFLA) die is
opgericht op initiatief van vier particuliere
bergingsgroepen, '(...) nadat het deze groepen
duidelijk was geworden dat er in Nederland al
meer dan 50 jaar geen enkele gestructureerde
oplossing was voor het opsporen en bergen van
vliegtuigwrakken en het oplossen van het vermis-
tenvraagstuk uit de Tweede Wereldoorlog. Uit
onderzoek is gebleken dat er nog ongeveer 2000
vliegtuigwrakken zich in Nederlandse bodem be
vinden waarvan in ruim 400 toestellen zich nog
steeds de stoffelijke resten van de vermiste beman
ningsleden bevinden.’1

Het doel van dit artikel is een zo compleet
mogelijk overzicht te presenteren van neerge
storte vliegtuigen in de regio Gooi en Vechts
treek, dat een opmerkelijk stuk geschiedenis
uit vooral de Tweede Wereldoorlog vertelt.
Het hier gepresenteerde overzicht biedt aan
knopingspunten voor nader onderzoek door
bijvoorbeeld een historische kring. Hiermee
kunnen de vaak tragische gebeurtenissen van
de neergestorte vliegtuigen onder de aan
dacht worden gebracht tijdens bijvoorbeeld
de jaarlijkse dodenherdenking op 4 mei. 'De
jonge bemanningsleden vochten voor onze vrij

heid, daarom mogen wij niet vergeten wat zij
hiervoor hebben gedaan. Soms betaalden ze de
hoogste prijs.' 2

Hierbij moet worden opgemerkt dat de
beschikbare informatie rond de precieze han-
delingslocatie veelal erg beperkt is. Van de
precieze locatie van de meeste neergestorte
toestellen is helaas slechts de naam van het
dorp of de stad bekend. Van andere toestellen
is soms veel meer bekend, zoals het goed
gedocumenteerde verhaal over de gedeeltelij
ke berging in 2003 van een Halifax die was
neergestort op 1 mei 1943 te Muiden.

Misschien zijn er nog (dorps)bewoners
die waardevolle informatie kunnen verschaf
fen. Wie in 1940 15 jaar was, is nu 83 jaar; de
tijd dringt. Ook binnen de NFLA zijn er spe
cialisten die mogelijk aanvullende gegevens
kunnen verschaffen.

V liegveld H ilversum

Verreweg de meeste van de hier behandelde
toestellen zijn tijdens de Tweede Wereldoor
log neergestort. Hoewel pas enkele jaren gele
den het Duitse radarstation 'See Adler' tussen
Muiden en Weesp is (her)ontdekt en geïden
tificeerd, lijkt het -  mede door zijn korte func-
tioneringstijd van september 1943 tot augus
tus 1944 -  geen grote rol te hebben gespeeld
in het neerhalen van geallieerde vliegtuigen.3

In de regio Gooi en Vechtstreek heeft
vooral Hilversum met het hoofdkwartier en
verbindingscentrum van de Duitse troepen in
West-Europa een centrale rol gespeeld gedu
rende de oorlog. Wehrmacht-generaal Blasko-
witz en Luftwaffe- generaal Christiansen
hadden een veilig onderkomen in een groot
bunkercomplex op de Trompenberg, dat van-
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daag de dag dienst doet als kelders van de
villa's die er bovenop zijn gebouwd.
(Anoniem 1985)

Vliegveld Hilversum stelde aan het begin
van de oorlog niet zoveel voor. Het was meer
een groot weiland dat was ingericht door een
aantal sportvliegers. Het had tijdens de mobi
lisatie een rol als hulpvliegveld voor het
2e Luchtvaart Regiment sinds augustus 1939.
Vanzelfsprekend had het vliegveld de be
langstelling van de Luftwaffe met op 10 mei
1940 de bekende aanval op het vliegveld door
onder meer Duitse bommenwerpers. Na de
inbeslagname konden de Duitsers eigenlijk
weinig met vliegveld Hilversum aanvangen
vanwege het ontbreken van verharde banen.
Deze waren ongeschikt voor de zware bom
menwerpers. Het vliegveld is vooral gebruikt
voor de eindassemblage van het bij Fokker
uitbestede lesvliegtuig Bücker-181B met de
daarbij behorende testvluchten en als oplei
dingscentrum (Draijer). Er is vreemd genoeg
geen enkele melding van crashes van de to
taal 706 afgeleverde lestoestellen.

Nauwkeurige logboeken of dagboeken van
vliegveld Hilversum zijn mogelijk wel ge
maakt maar helaas niet teruggevonden. De
Duitsers hebben het vliegveld voorafgaand
aan hun aftocht met bommen onbruikbaar
gemaakt en vermoedelijk ook de administra
tie vernietigd.

Overzicht van neergestorte toestellen

Na een relatief lange speurtocht op het Inter
neren het achterhalen van informatie via
ondermeer bladen van historische kringen
van regio Gooi en Vechtstreek, het Militaire
Luchtvaart Museum te Soesterberg en het
NIMH te Den Haag zijn 41 toestellen geïn
ventariseerd (zie tabel op volgende pagina).

Van deze toestellen zijn vaak maar sum
miere gegevens bekend, soms niets. Hopelijk
daagt dit artikel daarom uit tot het verrichten
van nader historisch en/of archeologisch
onderzoek. Van alle crashes in de regio, die
bekend zijn in het zogeheten 'crash register'
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Bücker-181B op vliegveld Hilversum (coll. G.W. Draijer).
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G e m ee n te NL D u its RA F O v. Tot.

A n k ev een 1 1

B aarn 1 1

B laricum 1 1

B ussum 2 2

E em nes 1 2 3

E em dijk 1 1

's-G rav e lan d 2 1 3

H ilv ersu m 5 7 1 2 15

H u iz en 1 1 2

L o o sd rech t 1 2 1 4

M u id e n  /  -berg 2 2

N a a rd e n 1 1

N e d e rh o rs t d.B. 1 1 2

V reeland 1 1 1 3

T o taa l 6 19 12 4 41

v o o r 1940 1 1 2
in  1940 5 8 1 14
in  1941 2 2
in  1942 3 3
in  1943 2 9 11
in  1944 2 1 2 5
in  1945 2 2 4

Tabel: Verdeling vliegtuigcrashes tot en met 1945.
Opmerking: In Hollandsche Rading, Kortenhoef, Lage
Vuursche, Laren, Loenen, Nigtevecht en Weesp zijn
voor zover bekend geen vliegtuigen neergestort. Nood-
landigen en luchtschip niet meegerekend.

van het NIMH/NFLA, wordt in de bijlage
aan het eind kort de essentie van het geval
weergegeven met relevante literatuur- en
websiteverwijzing. De gevallen waarvan
meer details bekend zijn, worden in de tekst
hieronder behandeld. Voor achtergrond van
de diverse typen toestellen bestaat de zeer
informatieve website Gevechtsvliegtuigen.5
Per toestel is daar een afbeelding en beschrij
ving weergegeven. Het overzicht is mogelijk
niet compleet en niet uitgesloten wordt dat
sommige gegevens incorrect zijn. Bewust zijn
niet de 'kleinere ongelukken' met vliegtuigen
opgenomen, zoals het Duitse toestel in de
tankgracht of de Fokker die over de kop sloeg
(Van Aggelen).

Vooroorlogse pechvogels

De eerste crash in onze omgeving is niet eens
met een vliegtuig, want op 13 december 1917
strandde een reeds verlaten Engels lucht
schip, 'H.M. Airship 26' op het dak van bak
kerij Heek te Eemnes, Wakkerendijk 3. Mili
tairen uit Crailo en Naarden ruimden de boel
op en de bakker kreeg 600 pond schadever
goeding uit Engeland voor deze eerste schen
ding van het luchtruim in onze streken. (Out)

Nadat een militair vliegtuig omstreeks
1920 een paar maal boven het dorp Loenen
had rondgecirkeld, maakte het toestel achter
de boerderij van veehouder De Reuver een
noodlanding. De bevolking kwam hier al snel
op af, maar werd op veilige afstand gehou
den door veldwachter De Jong en zijn colle
ga. Zij werden bijgestaan door manschappen

14  &
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Brits luchtschip op het dak van Bakkerij Heek te Eemnes
in 1917 (coll. Historische Kring Eemnes).
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Noodlottig ongeval met W54 watervliegtuig bij 't Piashuis te Loosdrecht in 1935 (archief Historische Kring Loos-
d recht).

van het militair depot uit Nieuwersluis
(Lamme).

Aan de Nigtevechtseweg te Vreeland
stortte in 1927 een Zweeds Rode Kruis vlieg
tuig neer. De vijf inzittenden overleefden de
crash (Lamme). Bij café-restaurant 't Piashuis
te Loosdrecht stortte in 1935 een watervlieg
tuig type W54 neer in een zwembad. De pi
loot en een zwemmer kwamen hierbij om het
leven (Walderveen).

1940 tot en met 1942

Meidagen 1940
Vooral 10 mei 1940 heeft op inwoners van de
regio Gooi en Vechtstreek veel indruk ge
maakt, zoals mag blijken uit de vele ooggetui
genverslagen die ondermeer in het tijdschrift
van de Historische Kring Loosdrecht zijn
gepubliceerd. Hieronder enkele sprekende
passages:

'De meeste vliegtuigen waren overigens niet op
het veld zelf gestationeerd. Langs de bosrand van
Zonnestraal, naast het fietspad Loosdrecht-
H ilversum, waren een aantal Koolhoven
vliegtuigen, zogenaamde tweedekkers, verdekt
tussen de bomen opgesteld. Ze waren van het type
FK-51. Op v ijf plaatsen was daarvoor de grond
een halve meter uitgegraven. Nog steeds kun je de
kuilen daar zien.' (Olie)

'Vroeg in de ochtend van 10 mei 1940 ver
scheurden vliegtuigen de lucht. Z ij doken over
onze boerderij dekking zoekend achter de zware
lindebomen. Twee aanvallen waren er. Pas bij de
tweede kregen de Duitse jachtvliegtuigen tegen
vuur.' (Manten)

Manten refereert aan de aanval van ver
moedelijk acht Messerschmidt's, waarvan er
toen twee zijn neergehaald. Al met al zijn er
in de gevechten met zekerheid zes Neder
landse toestellen en acht Duitse in de omge
ving neergekomen. Na de capitulatie is er in
mei bij Huizen nog een Heinkel in het IJssel-
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meer gedoken. Zie voor details de bijlage.

1941 en 1942
In de jaren 1941 en 1942 was het betrekkelijk
rustig vergeleken met het jaar ervoor en met
wat nog zou komen. In 1941 waren er twee
ongevallen op het vliegveld Hilversum en in
1942 drie in de omgeving, allemaal Duitse
toestellen, totaal vier Dorniers en een Junkers.

1943

Sinds maart 1943 kwamen de geallieerde
bombardementsvluchten op de industriecen
tra en knooppunten in Duitsland in een
stroomversnelling door de grotere beschik
baarheid van betere vliegtuigen. De Britse
RAF vloog 's nachts, de Amerikaanse USAF
overdag. Verscheidene toestellen keerden
niet terug, waarvan een aantal hier in de om
geving is neergestort door schade ten gevolge
van beschietingen, hetzij door luchtdoelge
schut, hetzij door achtervolgende nachtjagers.
1943 was in deze omgeving het meest drama
tische jaar met negen neergestorte geallieerde
toestellen. In mei ging het om zes bommen
werpers, in oktober en november om drie
jagers waarover weinig valt te vertellen. In de
nacht van 12 op 13 mei 1943 werd een groot
bombardement op Duisburg uitgevoerd met
572 vliegtuigen, waarvan er 34 niet terugkeer
den. 19 daarvan stortten in Nederland neer,

Dornier Do-217n nachtjager met radarantennes op de
neus, een zusje van de Do-217e bommenwerper.

waarvan drie in de regio. Meestal was de
afloop noodlottig voor de bemanningen, en
kele spectaculaire uitzonderingen daargela
ten. Naderhand -  vele jaren later zelfs -  heb
ben enkele overlevenden hun verhaal kunnen
doen.

1 mei Muiden
Zes graven op de algemene begraafplaats te
Muiden getuigen van het noodlot dat de ze
venkoppige bemanning van een door een
Duitse nachtjager aangeschoten Britse Halifax
bommenwerper trof. Hij kwam neer in de
Noordpolder nabij Muiden, in het derde
kamp van de Noordpolderweg gerekend, in
een strook langs de wetering, in het weiland
van de familie Nell. Het toestel was op de
terugweg van een op zich geslaagde vlucht
naar Essen in het Ruhrgebied. In 2003 zijn
resten van het wrak geborgen.

13 mei Eemnes
Omstreeks 2.20 uur 's ochtends werd Eemnes
opgeschrikt door een laag overkomend bran
dend vliegtuig, dat over een afstand van 500
meter onderdelen verloor. Het ging om de
Lancaster van het RAF 83e Squadron onder
commando van Flight Lieutenant Leslie
Arthur Rickinson DFC, die op weg naar Duis
burg was achtervolgd door Duitse nachtja
gers, maar fataal werd getroffen door luchtaf
weergeschut. Het boorde zich vol bommen
met een geweldige explosie in het bouwland

Vickers Wellington.
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Een beruchte V-l vliegende bom in het Militair Luchtvaart Museum te Soesterberg (foto auteur).

achter de openbare begraafplaats. Veel ruiten
en dakpannen in de omgeving werden ver
nield. Pas in de vroege ochtend bij het licht
worden werd een overlevende gevonden, de
Australiër Horace D.M. Ransome DFC. Met
een gebroken rug werd hij door de Wehr-
macht afgevoerd naar een ziekenhuis in
Amersfoort. Hij overleefde de oorlog in
krijgsgevangenschap en zijn relaas is geno
teerd. Te betreuren vielen zes doden, die alle
begraven zijn op de Algemene Begraafplaats
'De Rusthof' te Leusden. De plek van de in
slag is bekend, maar deze is verdwenen bij de
aanleg van de op- en afritten van de A27
(oostzijde). Zie de omslag voor een indruk
van dit type vliegtuig.

13 mei 's-Graveland /  Hilversum
In dezelfde nacht omstreeks 2.00 uur 's och
tends explodeerde boven Hilversum -

'precies boven het Rode Dorp' (de wijk bij de
Nieuwe Haven) -  een Lancaster. Wrakstuk
ken van het toestel en resten van de inzitten
den werden tot schrik van de bevolking over
een groot gebied in Hilversum teruggevon
den. (Pelgrim) Volgens een andere bron is het
toestel even later aan de Beerensteinse weg
tussen 's-Graveland en Hilversum terecht
gekomen. Het ging om dezelfde zeven be
manningsleden die op 'De Rusthof' in Leus
den zijn begraven. Het toestel was eveneens
onderweg naar Duisburg, maar werd bij
Apeldoorn aangeschoten, waarna piloot Dick
Hawkes besloot terug te keren. De 1000 kg
bom en vele vuurbommen hadden nog niet
veilig gelost kunnen worden.

13 mei Nederhorst den Berg
Om drie uur in de morgen explodeerde in de
lucht een tweemotorige Vickers Wellington
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Mk X, waarvan de brokstukken terecht kwa
men in en bij het boezemkanaal van de
Horstermeer. De bemanning ligt begraven op
het 'War Cemetry' van 'De Rusthof' te Leus
den, plot 13, rij 6.

14 mei Hilversum
In de nacht van 13 op 14 mei stortte te Hilver
sum een Wellington Mk X neer. De piloot
was James Austin Thomson. Overige beman
ningsleden waren: A.F. Hopley, J.P.O. Ethier,
N. Hudspith, en T.F. How.

1944

1944 was wat dit onderwerp betreft een rusti
ger jaar in onze streek. De keuze van doelen
was verlegd en daardoor ook de routes. Niet
temin kwamen er nog vijf toestellen neer.
Van twee is momenteel niet duidelijk van
welke kant die waren. Bloedstollend is het
verhaal Edward Kryskow:

20 februari Eemnes
Op de terugweg van Leipzig op zondagmor
gen 20 februari 1944 vloog de Lancaster
JA921 'Q for Queenie' van 156 Squadron RAF
Pathfinders, onder commando van Warrant
Officer Ramsy Stanner, over het Ijsselmeer.

Zij ontdekten daar dat een motor in brand
stond. Maatregelen om de brand te blussen
werkten niet. Stanners besloot boven land te
gaan en rondjes te vliegen om de bemanning
te laten springen. Tijdens deze manoeuvre
brak een deel van de door brand verzwakte
vleugel af, waardoor het toestel volkomen
onbestuurbaar op de kop draaide. Alleen
Flying Officer RCAF Edward J.C. Kryskow
kon door het geopende luik ontsnappen. Hij
zou de rest van de oorlog in Eemnes als
'doofstomme' ondergedoken blijven. De zes
overigen zijn met het toestel terecht gekomen
in het land van Jaap Verdegaal ten oosten van
de Zuidervenweg en ten noorden van de An
na Louwenweg in de Zuidpolder te Eemnes
Binnen. Van vijf bemanningsleden zijn de
stoffelijke resten geborgen en begraven op de
'De Rusthof' te Leusden, plot 13, rij 9. Serge
ant Humphrey W. Huhges is altijd vermist
gebleven.

26 december 's-Graveland
In een ooggetuigenverslag wordt beschreven
dat een toestel op de avond van 2e kerstdag
1944 omstreeks 19.00 uur, -  waarschijnlijk een
Fi-103, beter bekend als VI, Vergeltungswaffe 1
-  is neergestort aan de Leeuwenlaan te 's-
Graveland (Streefkerk). Als het inderdaad om
een VI gaat, is dat bijzonder. Dit was een

wmr

Avro Lancaster BI PA474 bommenwerper van Battle of Britain Memorial Flight (ontleend aan Wikipedia). Van dit
type, 21,18 m lang en 31,09 m wijd, kwamen er in het Gooi zeker vier neer, drie in 1943, een in 1944.

94 TVE 26e jrg. 2008



onbemand Duits toestel met een straalmotor
-  de eerste praktisch uitwerking van een een
voudige kruisraket die alleen maar een rechte
koers vloog. Door het neerstorten was een
poel ontstaan, vermoedelijk door de explosie.
Later zijn wrakstukken naar boven gehaald.6

Finale 1945

In 1945 kwam de finale, waarbij Duitsland
nog verwoede pogingen deed om het tij te
keren, zoals op 1 januari bijvoorbeeld met
operatie 'Bodenplatte'. Volgens een ooggetui
genverslag wordt gesproken van een bom
bardementen op Hilversum en mogelijk bij
Laren op 20 en 21 maart 1945 (Streefkerk),
waarbij blijkbaar geen vliegtuigen zijn neer
gekomen. Op 7 april stortten nog twee gealli
eerde jagers neer, waaronder een Spitfire.

1 januari Vreeland
Dankzij de inzet en documentatie van Hans
Aalderink uit Vreeland is deze crash zeer
goed gedocumenteerd. Op 1 januari 1945
stortte in de boomgaard van de familie Beu-
sekom aan de Kleizuwe 129 te Vreeland om
streeks het middaguur een Focke Wulf 190-
A8 neer. Brokstukken van het toestel zijn van
oktober tot en met december 1978 tijdens een
bergingspoging uit de grond van de polder
Dorssewaard gehaald door Stichting Lucht-
vaartarcheologie Nederland. De piloot is pal
voor de crash gesprongen, maar hij viel te
pletter op een dichtgevroren sloot.

Het toestel deed mee aan de operatie
'Bodenplatte'. Deze operatie was door de
Duitsers opgezet, om nog een laatste aanval
te doen op de inmiddels bezette vliegvelden
door de geallieerden, in Noord Frankrijk,
België en Nederland. Het vliegtuig was af
komstig van het vliegveld Twente en had als
doel het vliegveld Maldegem in België
(beschieten en bombarderen). Alle beschikba
re toestellen werden hiervoor ingezet, maar
er werden grote verliezen geleden omdat vele
werden neergeschoten door eigen luchtaf
weergeschut. Deze stellingen waren namelijk
niet op de hoogte gebracht van wat er ging

gebeuren. In de literatuur over deze crash
wordt ervan uitgegaan dat het vliegtuig is
neergehaald door de eigen luchtafweer. Toch
werd het toestel van Kilian op de heenweg
waarschijnlijk neergeschoten door een vijan
delijke jager, omdat hij ook zijn geschut heeft
gebruikt. Dit kan geconcludeerd worden van
wege de gevonden lege hulzen tijdens de
gedeeltelijke berging in 1978. Negen andere
jagers werden overigens tijdens deze vlucht
ook uit de lucht gehaald, waartoe een zelfde
toestel zal hebben behoord dat bij Baarn neer
kwam.

Met dank aan Rob van der Kruijk (NIMH),
Hans Aalderink t, Chris Boyer, Thomas
Röell, Kees van Aggelen en Jaap Groeneveld.

Drs. Anton T.E. Cmysheer (geb. 1975) studeer
de Archeologie en Prehistorie aan de Vrije Uni-
versiteit te Amsterdam. Hij is ondermeer actief als
bestuurslid van de afdeling 'Naerdincklant' voor
Gooi- en Vechtstreek van de Archeologische Werk
gemeenschap Nederland.
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Foto's: Tenzij anders vermeld, website Ge
vechtsvliegtuigen (zie noot 5).

Noten

1 Website NFLA, www.al.nl/nfla/
2 Stichting Crash 40-45, www.crash40-45.nl

r 1

Focke Wulf 190A jager.

3 Website over Radarstation Seeadler tussen
Muiden en Weesp: www.radarstation.nl

4 Naast vermelde websites, zie o.a. ook: http:/ /
dhas.henrikaper.nl/

5 Website Gevechtsvliegtuigen, www.xs4all.nl/
-pverp/content/az_index.html

6 Aanvullende opgave C. van Aggelen, mede op
basis van informatie van Hist. Kring 'In de
Gloriosa', Kortenhoef.

Bijlage
Hieronder is een compleet overzicht gegeven van
alle bekende crashes vanaf mei 1940 tot en met mei
1945.

De cryptische aanduidingen tussen haken,
beginnend met T, zijn samengevatte crash-aan-
duidingen volgens het crashregister van NIMH/
NFLA, bestaande uit volgnummer, type toestel,
registratiegegevens, squadronaanduidingen en de
piloot.

1940
9 mei Hilversum'. Fokker C-V neergestort (T017A

FokCV, l-2LvR Schouw)
10 mei Ankeveen: Brandende Heinkel He-111 neer

gestort bij Ankeveen door vuur van het 7e Bat
terij Luchtdoelartillerie. De inzittenden werden
krijgsgevangen gemaakt. (Brongers; T115
H elll)

10 mei 's-Graveland: Een He-111 neergeschoten bij
's-Graveland. (Brongers; T121 H elll)

10 mei Hilversum: Om 04.00 uur vermoedelijk 2 van
8 Messerschmidt's Me Bf-109 neergeschoten
(Brongers). Verder crashten een Fokker C-X en
twee Koolhoven FK51 van het 2C Luchtvaart
Regiment (T032; T403; T406).

Een Fokker C-V, in 1940 verouderd en geen partij meer
voor Duitse jagers.
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13 mei Loosdrecht: 2 Messerschmidt's Bf-109 (T624
en T628) en een onbekend vliegtuig (T626)
gecrasht.

13 mei(?) Nederhorst den Berg: Nabij Vreeland -
overzijde van Gabriëlweg in de Prutpolder -
zou een Junckers Ju-87 Stuka zijn neergestort,
waarbij de inzittenden zijn ontkomen. (Privé-
documentatie H. Aalderink, Vreeland, overle
den 2007) Mogelijk betreft dit een van de vier
toestellen die op 13 mei 1940 zijn neergehaald
rond Utrecht. De crashplaatsen zijn tot dusver
niet gelokaliseerd (Brongers).

14 mei Hilversum: Fokker C-V van het 2e Luchtvaart
Regiment neergestort (T639)

23 mei Huizen (Gooimeer): Ongeveer voor de kust
van Huizen stortte een Heinkel He-111 neer. De
bemanningsleden waren Herbert Laube
(piloot), Hartmut Spiegel, Erich Raffler, Her
mann Thiele en Friedrich Dreyer. In april 1976
zijn door dhr. Zwanenburg kleine stukken van
dit toestel uit het Gooimeer opgevist. (T708)

1941
17 september Hilversum: Ongeval met een Junkers

W34 op vliegveld Hilversum. (Van Aggelen)
19 november Hilversum: Op het vliegveld Hilversum

stortte bij terugkeer met onbekende oorzaak
een Dornier Do-217e neer. De vier beman
ningsleden zijn daarbij om het leven gekomen.
Uit: Lageberichte Niederlande, Abwehr Woche
17.11-23.11/41. (Tl 345)

1942
22 april Eemnes: Een Dornier 217e neergestort, pi

loot W. Feller (T1491)
12 december Bussum: Ten noorden van Hilversum

stortte een Do-217e neer met registratie U5+AH
en aan boord Wendelin Welsch en Willy
Kirsch. Normaliter had dit type vier beman
ningsleden. (Van Aggelen)

30 december Bussum: Wederom een Dornier neerge
stort, piloot H. Brockhage. (T1967)

1943
1 mei Muiden: Zie tekst. (T2224 Halifax II JB803

77Sqn Sgt G. Watson) Voor het verslag van de
berging zie: www.muideninfo.nl/desluiz/
guus030818.html. Voor graven: www.dodenak-
kers.nl/plaatsen/muiden.html.

1 mei Muiderberg: Een Lancaster III neergestort
(T2228 Lanc.HI ED783 57Sqn Sgt W.J. Glotham)

5 mei Hilversum: In de nacht van 4 op 5 mei stortte
een Do-217 KI neer met aan boord Heinrich
Meyer, Jakob Wehner, Hugo Kratz en Albert
Ottawa. (T2277)

13 mei Eemnes: Zie tekst. (Van der Woude, p. 31-52;
T2292 Lane. 1 83Sqn F/Lt Rickinson)

13 mei 's-Graveland /  Hilversum: Zie tekst. Overige
bronnen: W.R. Chorley, Raf Bomber Command
Losses of the Second World War (Vol. 1943);
w w w.207squadron.rafinfo.org.uk/ED418_
Haw kes_Ravenhall.htm.

13 mei Nederhorst den Berg: Zie tekst. In het ar
chief van NIMH staat dit geval op 14 mei te
boek, waarschijnlijk een foutje (Van Deutekom;
T2318 WellingtonX HE697 426 Sqn FSgt J.A.
Thomson)

13 of 14 mei Hilversum: In de nacht van 12 op 13 of
13 op 14 mei zou een Duitse jager of bommen
werper zijn neergestort aan de Vreelandseweg
ten westen van Hilversum.

14 mei Hilversum: Zie tekst. Unit no. 426, san RAF,
code HE697, OW.

26/27 oktober Blaricurn: Een Mosquito jager 21st Sqn
RAF neergestort.

26 november Huizen: Een P-47D jager neergestort.
(T3126 P47D 42-7979 56FG/62FS l sl Lt B.L.
Morril)

29 november Vreeland: Idem. (T3141 P47D 42-8601
356FG/359FS H' Lt W.H. Beach)

30 januari Hilversum: Onbekend toestel (T3363) en
een Messerschmidt Bf-109G (T3364)

20 februari Eemnes: Zie tekst.
25 augustus Hilversum: Crash T3946, details onbe

kend .

1944
30 januari Hilversum: Crash T3363, details onbe

kend; Messerschmidt Bf 109G (T3364)
20 februari Eemnes: Zie tekst. (Van der Woude, p.

' 59-78)
25 augustus Hilversum: Crash T3946, details onbe

kend
26 december ‘s Graveland: Een V-l vliegende bom.

Zie tekst.

1945
1 januari Vreeland: Zie tekst. (T4961 FW190A-8

WJ73(9)8159 3./JG1 Fw H.J. Kilian)
1 januari Baarn: In de omgeving van Baarn stortte

een andere Focke Wulf 190-A neer. (T4958
FW190A-8 960553 2/JG1 Ofhr W. Ade)

7 april Eemdijk: T4961 Spitfire XVI TB359 340 Sqn Lt.
F. Delery

7 april Naarden: Een RB267 van unit 263 stortte neer
met piloot W /O R.W. Ainsley.
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Erfgooiers -  Ten eeuwigen dage
Een klein epos voor een ploeterende groep

Piet Leupen

Twee portretten van Gooise boeren met een
naam, Bram Bijl (olieverf) en Jaap van der
Laar (tekening), en twee portretten van ano
nieme boeren (tekening en olieverf) sieren de
omslag van het boek Erfgooiers. Ten eeuwigen
dage van Anton Kos en Karin Abrahamse. Ze
zijn met veel zorg voor het detail geschilderd
en getekend; verweerde koppen die alle vier
niet al te vrolijk, ja zelfs met een zekere berus
ting de wereld inkijken. Vooral de schilderij
en lijken wel echte foto's, zo scherp staan de
hoofden er op. In combinatie met de titel Erf
gooiers -Ten eeuwigen dage' wordt de associa
tie gewekt dat zij een traditie van eeuwen
met zich meedragen, terwijl ons gezonde
verstand weet dat zij hun taaie en gelooide
gelaatstrekken te danken hebben aan het har
de werken buiten op het land. Die associatie
tilt ze overigens uit boven het momentane,
het eenmalige, en maakt hen representanten
van dat bijzondere instituut dat hier in het
Gooi zo lang heeft bestaan. En dit is precies
wat in deze mooi uitgevoerde publicatie
steeds opnieuw gebeurt. We voelen een eeu
wenoude continuïteit, omdat de boeren, het
landschap en de hoeven onderwerp zijn van
schilderijen, tekeningen, pastels en foto's uit
verschillende tijden die hier als een lang
snoer van steeds wisselende kralen aaneenge
regen zijn.

'Ongedeelt tot ewigen daghe'

Op bladzijde 143 leggen de auteurs uit waar
de staande uitdrukking 'ten eeuwigen dage',
zoals vermeld in het tweede deel van de titel
op slaat. Zij wijzen in een kadertje op de sta
tuten van de stichting 'Gooisch Natuurreser
vaat' waar in het tweede artikel, eerste lid,

vermeld wordt dat het doel van deze stich
ting (opgericht in 1932) is om zoveel mogelijk
terreinen in het Gooi te verkrijgen tot in
standhouding van het natuurschoon 'ten ein
de deze ten eeuwigen dage ongeschonden als na
tuurreservaat te behouden'.

De niets vermoedende lezer van deze
bespreking, die nog niet het boek zelf ter
hand heeft genomen, zal uit bovenstaande
zin mogelijk opmaken dat dit boek over het
Goois Natuurreservaat en zijn geschiedenis
gaat. Maar niets is minder waar! Het eerste
deel van de titel luidt, zoals we reeds zagen:
Erfgooiers. Hiermee is het onderwerp gegeven
en de plaats van het Goois Natuurreservaat
binnen de geschiedenis van het instituut van
de erfgooiers bepaald.

Toch is de uitdrukking niet per ongeluk
in de statuten van die stichting -  en dus later
in de titel van dit boek -  gekomen. Ze is di
rect ontleend aan de eerste schaarbrief van
17 juni 1403, waarin hertog Albrecht van Bei
eren, graaf van Holland, verklaart dat de ge
meente, of de meentgronden, 'ongedeelt sal
bliven tot ewigen daghe’. Rechtshistoricus
O. Moorman van Kappen gebruikte haar ook
als titel voor zijn lezing op de laatste buiten
gewone algemene ledenvergadering van de
Vereniging Stad en Lande van Gooiland op
28 april 1979 in de Grote Kerk te Naarden:
Ongedeeld ten eeuwigen dage.1

Welnu, de vereniging is opgeheven, de
gronden zijn verdeeld onder mede-geërfden,
in handen gekomen van het Goois Natuurre
servaat en de Woningbouwvereniging van
Erfgooiers en het geld is aan de gerechtigden
uitgekeerd. Wat nog rest is de Stad en Lande
Stichting die recent haar omvangrijke archief
overdroeg aan het Stadsarchief in Naarden.
Voor de sportievelingen onder ons bestaat de
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mogelijkheid om een Erfgooiersroute door
het gebied te fietsen. Tenslotte liggen, her en
der verspreid in het Gooi, zo weet ik uit be
trouwbare bron, enkele kleine, uit de verde
lingen overgeschoten snippers land als stille
getuigen van het ooit zo grote collectieve
bezit van de leden van de Vereniging Stad en
lande van Gooiland. Waar ze precies liggen kan
ik u niet vertellen en is ook niet belangrijk.
Maar ze zijn er en continueren alleen al door
hun voortbestaan het tijdperk van de erfgooi-
ers.

Hiermee hebben we het zo ongeveer ge
had. De herinnering aan deze in de ogen van
velen merkwaardige organisatie van lastige
boeren, waar een waas van onafhankelijk
heidszin en rebellie omheen hangt, is blijk
baar nog lang niet uitgedoofd. Het verschij
nen van dit boek ter gelegenheid van het
75-jarig bestaan van een van haar loten, het
Goois Natuurreservaat, levert het beste be
wijs.
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De eerste schaarbrief van 25 januari 1404.

Een ep o s v o o r een  p lo e te re n d e  g roep

Het is niet zo gemakkelijk om meteen te zeg
gen wat voor een soort boek dit is. Het is
allereerst een plaatjesboek -  maar wat voor
één, ik kom daar direct op terug -  het is even
zeer en met evenveel recht een bondige ge
schiedenis van het instituut van de erfgooi-
ers, vanaf het prille begin tot het einde in
1979.

De erfgooiers vormen de deelgenoten in
een marke of markgenootschap, een organi
satie zoals er in de Middeleeuwen vele be
staan hebben, zowel voor de bebouwde en
onbebouwde gronden als de weiden en bos
sen. Erfgooiers zijn dus geen uniek verschijn
sel in onze geschiedenis; niet ver van het
Gooi vandaan bestaat nog steeds een soortge
lijk instituut, dat van de malen op het Hoog
land buiten Amersfoort.2 In Drenthe zijn er
nog 90 boermarken en ook in Overijssel zien
we ze nog, hoewel in die laatste provincie ze
meestal voortleven als gezelligheidsvereni-
gingen. Sinds de negentiende eeuw is de
term mark(e) wettelijk omschreven in de
Markenwet van 1886.

Terug naar de Gooise mark en de tekst in
deze publicatie. Die tekst is veel meer dan
een praatje bij een plaatje, ook al staat hij,
zoals dit bij gewone plaatjesboeken het geval
is, onder de afbeeldingen. Hij zou ook zonder
één illustratie tot zijn recht komen. Goed ge
schreven, met af en toe zinswendingen die
een recht-voor-zijn-raap taalgebruik verraden
-  afkomstig van een nazaat van een Huizer
erfgooier? -  wordt gezorgd voor wat speelse
noten in een verder serieuze melodie. Regel
matig wordt er in een kader buiten de lopen
de tekst een verklaring gegeven van bepaalde
met de tekst samenhangende begrippen [de
hoofdhof Nardinclant, de bouwtijd, de ledenlijst -
die van alle erfgooiers uit 1708 is als bijlage
achterin opgenomen -  enzovoorts). Zij die
nen tot het verkrijgen van een beter inzicht in
de hier beschreven geschiedenis van de erf
gooiers.

Geen oproerige vlegels
Van essentieel belang lijkt mij dat de boeren
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Het Gemeenlandshuis te Hilversum, ontworpen door architect De Basel, bij de opening op 22 september 1917.

die hier aan bod komen, niet worden afge
schilderd als hinderlijke en oproerige vlegels,
die zich verzetten tegen de eigenaren -  de
overheid in het bijzonder -  maar die op
grond van hun eeuwenoude gebruiksrechten
in het Gooi opkwamen voor hun belangen.
En het mooiste van deze geschiedenis is nog
wel dat die belangen wel niet helemaal, maar
dan toch voor tweederde gehonoreerd wer
den. Het is dus toch wel een beetje een epos
van een eeuwenlang voor het bestaan ploete
rende groep en haar taaie strijd tegen nieuwe
rechtsregels die door de overheid -  of het nu
de grafelijkheid, de Staten van Holland of het
Koninkrijk der Nederlanden betrof -  werden
overgenomen en uitgevaardigd. Terecht zeg
gen de auteurs aan het eind van hun betoog
dat de erfgooiers geen eigengereide en hoog
hartige sujetten waren en evenmin heldhafti
ge verzetslieden.

Ook de overheid zien de schrijvers echter

niet als een kwade genius, omdat deze er
immers op uit was het algemeen belang te
dienen. Tja, of dit laatste in verleden en he
den opging en opgaat is toch wel de vraag.
Hoe dikwijls wordt het algemeen belang niet
door diezelfde overheid met haar specifieke
eigenbelang geïdentificeerd? Lang niet altijd
is daarmee het algemeen belang gediend. Dit
was in het verleden al zo. Tot op de dag van
vandaag is het daarom oppassen geblazen;
dit boek legt van dit laatste op indrukwek
kende wijze zelfs getuigenis van af. Tegelij
kertijd, hielden de gebruikers van de Gooise
meenten ook hun eigen belangen goed in het
oog. Zij wilden de inkom van nieuwelingen
op hun slechte gronden zoveel mogelijk te
genhouden. De auteurs noemen deze wens
tot uitsluiting een factor bij het ontstaan van
de marke, maar zij achten het optreden van
graaf Floris V als nieuwe pandheer van het
Gooi de voornaamste oorzaak voor het ont-
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staan ervan. Dit laatste is niet uit te sluiten,
maar zou ik wel nader toegelicht en onder-
bouwd willen zien. Juist voor die allereerste
periode, vanaf de late 13c eeuw tot het begin
van de 14e eeuw is er nog heel veel erg mistig.

Betere definities
Ondertussen staan in het boek bijna terloops
ook betere definities van allerlei 'technische'
termen, zonder dat dit speciaal wordt gesig
naleerd, zoals de term veldslag, door Moor
man van Kappen nog vertaald als het recht
om de meentgronden te bescharen, maar hier
nauwkeuriger en duidelijker uitgelegd als het
recht van bezitters van bouwland om hun
aandeel in het collectieve gebruiksrecht op de
gemene gronden te slaan (in gebruik te ne
men). In het geval van Eemnes wordt de
vraag gesteld of er wel sprake is van een cope
-  wat de auteurs van een geschiedenis van
Eemnes stellen3 -  of van een gewoon ge
bruiksrecht -  en men kiest, mijns inziens te
recht, voor het laatste.

Sommige zaken blijven moeilijk in juridi
sche vormen te gieten, bij voorbeeld of nu het
scharen op de meent als een persoonlijk recht
of als een zakelijk recht gezien moet worden.
De auteurs zeggen: van een zakelijk recht
wordt het een persoonlijk recht, verbonden
aan een persoon en verkregen door geboorte.4
Maar helaas, die juridische terminologie gaat
lang niet altijd op, omdat het schaarrecht ook
aan bepaalde hoeven en instellingen als
kloosters vastzat. De werkelijkheid is dikwijls
weerbarstig en past niet altijd in de door de
menselijke geest bedachte categorieën.

Eén enkele keer maar heb ik hen erop
kunnen betrappen dat zij een verouderde
bronnenuitgave gebruiken; in dit geval de
Melis Stoke-editie van Brill uit 1885, terwijl wij
nu al enkele jaren over de prachteditie van
Jan Burgers beschikkend Ook over het ont
staan van de Woningbouwvereniging van de
Erfgooiers zou ik wat meer willen weten,
maar ja, alles aan de orde stellen is wellicht
teveel gevraagd. Doch dit zijn peanuts; ik ben
heel erg te spreken over deze historische
schets, die naar mijn mening zeker nog een
aparte uitgave op pocketformaat verdient.

Op weg naar het einde

Het voorlaatste hoofdstuk luidt: 'Op weg naar
het einde' en vertelt over de geschiedenis van
de ontbinding van de vereniging. Daarna
komt er nog een hoofdstuk, waarin aan het
75-jarige Goois Natuurreservaat een aparte
bespreking wordt gewijd. Het Gooi is een
deel van een groter geheel van natuurgebie
den, zo luidt het nieuwe inzicht. Daarvoor
kunnen de vele verkeersaders die het Gooi
doorsnijden (snelwegen en spoorlijnen) niet
wijken, vandaar dat een plan van ecologische
verbindingszones en ecoducten bedacht werd
(zie kaart op p. 177). Het laatste grote kunst
stuk van het Natuurreservaat -  en voor
niemand is het een geheim dat rentmeester
Henk Korten hier de stuwende kracht was -
is de bouw van het 'langste ecoduct ter we
reld'. Een werk dat 15 miljoen euro kostte en
waarvoor ruim 550.000 kubieke meter grond
verzet moest worden. Indrukwekkende getal
len!

Jammer is misschien dat in dit laatste
hoofdstuk geen specifieke aandacht besteed
wordt aan het beheer van de terreinen en dan
speciaal de ecologische visie op het beheer en
onderhoud van bossen als het Spanderswoud
dat nog niet zo lang geleden van de gemeente
Hilversum werd overgenomen. Ik weet het,
het is een van mijn stokpaarden geworden en
ik begin hier steeds over, maar de pogingen
'om daar de natuur zijn gang te laten gaan'
zodat er een biotoop van flora en fauna ont
staat die zoveel mogelijk op zichzelf is aange
wezen lijken op het eerste gezicht geheel ge
rechtvaardigd en zijn bovendien financieel
voordelig. Maar ze maken de historische di
mensie van dit parkbos, deze lustwarande,
aangelegd door en voor de Amsterdamse
patriciërs vanuit hun negentiende-eeuwse
cultuurvisie op de natuur, kapot. Omgevallen
beuken die opzettelijk blijven liggen versper
ren de doorgang door historische lanen, ver
nielen het netwerk van de boswegenstructuur
en geven er een kunst-oerbos voor terug. Dit
laatste is trouwens evenzeer een tijdgebon
den cultuurvisie, maar dan van nu; het is
alleen de vraag of wij de negentiende-eeuwse
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cultuurvisie op de natuur zo maar mogen
opofferen aan de waan van de dag.6 Als er
ergens een plek is waar cultuur en natuur in
elkaar overgaan en elkaar versterken, dan is
het wel in het Gooi. Het boek van Kos en
Abrahamse getuigt hiervan op bijna iedere
bladzijde. Zeker, wij moeten terug naar een
Nationaal Landschap, maar dan wel naar een
Nationaal Cultuur- en Natuurlandschap.

Indringend beeldmateriaal

En dan het beeldgedeelte. Het zijn vooral de
indringende koppen van die boeren die je, al
bladerend, steeds opnieuw blijven aankijken.
Indringend, nog meer dan fotografische beel
den vermogen, staren ze je aan vanuit het
boek, soms individueel, in close-up, soms als
groep, zaaiend, maaiend, oogstend, schaf
tend, mennend, sturend. En zelfs als ze, zoals
niet zo erg lang geleden gebeurde, reuniëren
in De Gloeiende Gerrit in Oud-Valkeveen en
een groepsfoto gemaakt wordt die ook in dit
boek te vinden is, zie je in een oogopslag dat
ze dezelfde trekken hebben als hun voorva
deren.

mn

Er zit een lijn in de presentatie van het beeld
materiaal. Ook daarom is het geen plaatjes
boek. Er is lang over nagedacht, er zit een
visie achter. Ik dacht aanvankelijk dat de
tekst door Anton Kos zou zijn geschreven en
dat het beeldmateriaal vooral door Karin
Abrahamse werd bijeengebracht. Maar dit is
niet zo, heb ik me laten vertellen. Beide au
teurs zijn verantwoordelijk voor zowel tekst
als beeld, waarbij Kos de eerste vijf voor zijn
en Abrahamse de overige hoofdstukken voor
haar rekening nam.

Foto's, schilderijen en tekeningen wisse
len elkaar af. Een gezicht op de Elterberg van
Jan van Gooyen (1645) staat naast een wat
oudere foto van de zelfde plek. Soms zijn de
foto's en schilderijen zo geraffineerd bij el
kaar gezet dat je niet onmiddellijk opmerkt
dat je niet met foto's, maar met afbeeldingen
van schilderijen te maken hebt. Dit trof mij bij
voorbeeld op p. 32-33, waar een onderonsje
van 'twee Larensche typen' van Hart Nibbrig
naast foto' s (prentbriefkaarten?) van de Bus-
sumerstraat en van het stadhuis in Naarden
is geplaatst. Op het eerste gezicht lijken die
twee boeren een detail uit de foto van de Bus-
sumerstraat te zijn. Een oudere foto van scha
rende boeren op de Oostermeent wordt ge
flankeerd door een gezicht op Hilversum van
Johannes van Ravenswaay (circa 1840). Je zou
zweren dat die boeren niet ver van de dorps
kerk van Hilversum aan het werk zijn (p. 48-
49). Een schilderij van Johan Briedé met een
zandverstuiving bij het Bluk staat niet voor
niets naast enkele foto's met daarop het ver
voer van de grote kei naar Hilversum in 1921
(p. 126-127), de schapen van Van Saverdonck
uit 1860 grazen naast diezelfde schapen bij
Laren op een prentbriefkaart van 1950.

Kortom, je krijgt heel sterk de indruk dat
de beelden in elkaar overlopen, dat er geen
onderscheid is tussen de foto's, tekeningen,
schilderijen, die allemaal hetzelfde land
schap, dezelfde boeren en het werken op het
land tot onderwerp hebben. En dan die fraaie
afbeeldingen die vaak twee pagina's beslaan:
zo'n beetje alle bezittingen van het Goois
Natuurreservaat, dikwijls vanuit de lucht
genomen, geven een zicht op de einder die in
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de nevelen verdwijnt. Ik moest echt wel twee,
driemaal kijken voordat ik in de gaten had
dat het Winters heidelandschap van Jan Voer
man Jr. een olieverf-schilderij en geen foto
was. Zo word je onbewust, bewust -  wie zal
het zeggen? -  door de makers van dit pracht
boek op het verkeerde been gezet.

Laten we ook niet vergeten te vermelden
dat bijna alle belangrijke kaarten van het
Gooi erin worden afgebeeld (onder andere
ook op de schutbladen voor en achter. Behal
ve de reeds genoemde lijst van Erfgooiers uit
1708 zitten achterin het boek een uitvoerige
lijst bronnen (archiefbronnen en gedrukte
bronnen) en literatuur, een notenapparaat en
een verantwoording van de herkomst van de
beelden.

Samenvattend: ik vind dit dus een echt
goed boek met prachtige platen en een helde
re en begrijpelijke tekst. Tegelijkertijd is het
zo sterk dat het ook een behandeling als kof-
fietafelboek om wat overdreven te zeggen
'ten eeuwigen dage' glansrijk doorstaat, al
hoop ik dat het boek die rol pas krijgt als men
eerst tekst en beeld goed bestudeerd heeft
voordat het op of onder de salontafel belandt.

Prof. dr. P. Lenpen is emeritus-hoogeleraar Mid
deleeuwse geschiedenis. Hij was ondermeer redac
teur van TVE en publiceerde eerder over de erf
gooiers.
Anton Kos en Karin Abrahamse, Erfgooiers.

Ten eeuwigen dage, Waanders/Goois Natuur
reservaat, Zwolle 2007. ISBN 9789040084065.
Prijs €34,95 gebonden.

Afbeeldingen: Archief Stad en Lande Stich
ting, berustend in het Stads- en Streekarchief
te Naarden.

Noten

1 O. Moorman van Kappen, 'Ongedeeld ten eeu
wigen dage. Enkele rechtshistorische kantteke
ningen bij de geschiedenis van de Erfgooiers’,
in: TVE Tussen Vechten Eem, 10 (1980, Erfgooier-
snummer), p. 8-25. Overigens staat in de eerste
schaarbrief 'tot eeuwigen dage' en niet 'ten
eeuwigen dage', maar een kniesoor die daar op
let, zie p. 9 en vergelijk p. 21.

2 C. Dekker, Een zeer oud en voornaam college.
Geschiedenis van de malen op het Hoogland buiten
Amersfoort, Amersfoort 2000.

3 C. Dekker en M. Mijnssen-Dutilh, De Eemlandt-
sche leege landen. Ontginningen rond de mond van
de Eem in de Ï2<’ en 13e eeuw, Utrecht 1995, p.
123-126.

4 I’. 48, vergelijk p. 72 en vooral p. 77.
5 Rijmkroniek van Holland (366-1305) door een ano

nieme auteur en Melis Stoke, uitgegeven door
J.W.J. Burgers, Den Haag 2004.

6 Piet Leupen, 'Diversiteit in illusies. De cultuur
historische waarde van het Gooi’, in: Tussen
Vecht en Eem 20 (2002), p. 37-41.
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Boekbespreking
De verdwenen streek-drachten van Eem tot Vecht

k.

De verdwenen
streekdrachten

van Eem tot Vecht
-M(X)i van lijn cn kleur'

_ _ _ _ _ _

De lezers van Tussen Vecht en Eem hebben al
uitvoerig kennis kunnen nemen via de aan
kondigingen van de nieuwe uitgave over de
streekdracht in het gebied tussen de Vecht en
Eem: 'Mooi van lijn en kleur' -  De verdwenen
streekdrachten van Eem tot Vecht. Eindelijk is
het zo ver, het boek is klaar en verkrijgbaar.
Het moet een megaklus zijn geweest om alle
informatie en de vele foto's te verzamelen en
zeker ook om van al dit materiaal een aan
trekkelijk boek te maken.

Het gebrek aan kennis over de streek
dracht, of de verouderde term klederdracht,
in het Gooi en omstreken heeft ruim twintig
jaar geleden geleid tot de oprichting van de
Werkgroep Klederdrachten Eem- en Gooi
land. De leden van de werkgroep hebben met
grote inzet kennis vergaard en fotomateriaal
verzameld over de streekdracht die in die tijd
al niet meer werd gedragen, met uitzonde
ring van Huizen. Daar waren tot voor kort
nog enkele oude inwoners in het dagelijks le
ven in hun specifieke dracht gekleed. Over de
Huizer dracht is veel onderzoek gedaan en

gepubliceerd. De werkgroep heeft er voor ge
kozen om zich te concentreren op juist de an
dere streekdrachten in het gebied tussen Eem
en Vecht.

Het resultaat van al die jaren onderzoek is
indrukwekkend. Het blijkt een wijs besluit te
zijn geweest van de werkgroep, met name
van de drijvende krachten Livia van Eijle en
Alie Klap, om nu het onderzoek in dit stadi
um af te ronden met deze publicatie. Aan de
hand van veel fotomateriaal wordt duidelijk
gemaakt dat de regio verschillende streekei
gen en kenmerkende verschijningsvormen
van dracht heeft gekend, uniek en bijzonder
en daarom zeker de aandacht waard.

In het boek komen, na de inleiding,
achtereenvolgens aan de orde de vrouwen
kleding, mannenkleding, kinderkleding, af
beeldingen van het boerenleven, dracht bij
bijzondere gelegenheden, het materiaal waar
de mutsen en kappen van zijn gemaakt en als
slot een rondgang door het gehele gebied met
voorbeelden per dorp/stad en met informatie
over het einde van de streekdracht.

Het meest markante onderdeel van de
dracht blijken de mutsen te zijn geweest,
waaraan in dit boek dan ook veel aandacht
wordt besteed. De vierkante muts, de staart-
kap, de ronde muts en de cornetmuts worden
uitvoerig beschreven en verbeeld, al dan niet
met de bijbehorende kleding en sieraden.
Vaak zijn in elke dracht weer verschillen in
daagse en zondagse kleding en de gedragen
kleding in of uit de rouw te onderscheiden.

Zoals vaak blijken de gepubliceerde resul
taten eigenlijk weer nieuwe vragen op te roe
pen. Het zou overzichtelijk en eenvoudig zijn
als in de streekdracht geen variaties voor wa
ren gekomen en geen onduidelijke mengvor
men en eigen interpretaties. Dit blijkt echter
veelvuldig het geval te zijn geweest, waar
door het niet zo simpel is de lijn van de origi
nele dracht te achterhalen en deze te koppe-
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Gerritje de Nooij, Loosdrecht 1831-1909, met een oud
modeI van de staartkap die in de Vechtstreek voorkwam
(coU. Historische Kring Loosdrecht).

len aan de plaatsen met een specifieke
verschijningvorm van dracht en de verschil
len per geloofsrichting.

De ontwikkeling van de dracht komt he
laas niet duidelijk naar voren. Oude schilde
rijen en prenten uit de 18e en 19c eeuw met
personen uit deze regio in een streekdracht
geven informatie over de oudere dracht. Het
aantal is echter te gering om daar een lijn in
te ontdekken en de verschillen binnen de re
gio aan te geven. Verondersteld mag worden
dat in de 19e eeuw de ontwikkeling van de
specifieke kenmerkende streekdracht per
plaats, vaak ook gekoppeld aan het geloof,
heeft plaatsgevonden. Het boek is vooral uit
gegaan van foto's, die op zijn vroegst uit het
eind van de 19e eeuw afkomstig zijn, maar
vooral uit het begin van de de 20’ eeuw.

De ontwikkeling van de streekdracht is te

koppelen aan een complex van factoren, zoals
de welstand van de familie, de invloed van
inwoners van buiten, de toename van het
trouwen en verhuizen binnen de regio, de
ontwikkeling in de landelijke mode, beschik
baarheid van materiaal en de creativiteit van
de d raagster en drager.

Het is met al die ontwikkelingen binnen
de streekdracht bewonderenswaardig dat de
ze publicatie de uitgangspunten van de
dracht zoals deze is geweest op het hoogte
punt in verscheidenheid en uitvoering zo
duidelijk in beeld heeft kunnen brengen.
Opvallend is de zorg en aandacht waarmee
deze publicatie is gemaakt waarbij de inspan
ningen van Jaap Groeneveld en de creativiteit
van de vormgever Jozef van den Oudenrijn
niet onvermeld mogen blijven. De uitgave
van de Stichting Tussen Vecht en Eem in sa
menwerking met de Uitgeverij van Wijland te
Laren is een aangenaam, toegankelijk boek
voor een ieder die interesse heeft voor de
streekdrachten in het gebied tussen de Vecht
en Eem en een goede bron voor onderzoekers
naar de verdwenen streekdrachten in deze re
gio.

Ed van Mensch

'Mooi van lijn en kleur’ -  De verdwenen streek
drachten van Eem tot Vecht,
uitgave Stichting Tussen Vecht en Eem i.s.m. Uitge
verij van Wijland, Naarden/Laren 2008, 130 pa
gina's, kleurendruk, ongeveer 500 afbeeldingen,
formaat 22 x 22 cm. ISBN 97-90-812835-1-9.
Prijs € 27,50.
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Archiefnieuws

Erfgooiers zichtbaar op orde
Anne Medema

Rond het jaar 960 was Het Gooi in bezit van
graaf Wichman van Hamaland. Na de dood
van zijn vrouw schonk hij het gebied aan het
klooster dat hij te Elten stichtte voor een van
zijn dochters. In 968 werd deze schenking
bevestigd door keizer Otto I. Jaarlijks dien
den de Gooiers belasting over de opbrengst
van de grond, de 'koptienden' af te dragen
aan het klooster op de Elterberg.

Het Gooi was zo rond de 13e eeuw een
twistappel in de onderlinge machtstrijd tus
sen de graven van Holland en de bisschop
pen van Utrecht. De abdis van het klooster te
Elten besloot in 1280 om die reden om het
grondgebied en het bestuur van Naerdinclant,
zoals Het Gooi in die tijd werd aangeduid,
te verpachten aan de graaf van Holland,
Floris V.

De Gooilanders vormden in deze tijd een
marks, een organisatie die het gemeenschap
pelijk gebruik van graslanden en woeste
gronden regelde. Graaf Willem III werd ge
confronteerd met de eigengereidheid van de
Gooilanders, aangezien zij hun vergaderin
gen op eigen gezag hielden en niet op initia
tief van de Hollandse graaf. Willem III ver
bood dan ook dergelijke bijeenkomsten in
1326 en bepaalde dat van hem voorafgaande
toestemming nodig was. De Gooilanders
stonden pal voor hun rechten, regelden het
gemeenschappelijk gebruik van de gronden
door middel van schaarbrieven en raakten
betrokken in allerlei juridische processen,
zoals bijvoorbeeld voor de Grote Raad van
Mechelen in 1460 en ook later in de periode
van de 17e tot de 19e eeuw. De rechten wer
den erfelijk,vandaar de naam Erfgooiers. Het
gebruiksrecht van de grond werd meermalen
verward met het eigendomsrecht. Opvallend
is dat deze marke tot 1972 heeft weten te over
leven, terwijl de marken in het noorden en
oosten van ons land alle zo tegen het einde

van de 19e eeuw, begin 20e eeuw het loodje
legden. In 1912 kwam zelfs de Erfgooierswet
tot stand, mede als gevolg van allerlei onder
linge twisten van binnenuit en bedreigingen
van buitenaf.

Zo ongeveer luidt de kern van het verhaal
over ontstaan en voortbestaan van de Erf
gooiers, zoals dat thans wordt aangenomen.
De werkelijkheid zal veel ingewikkelder zijn
en momenteel is er dan ook wetenschappelijk
onderzoek gaande naar het ontstaan van het
fenomeen Erfgooiers en wat daar mee samen
hangt. De resultaten daarvan wachten wij
met spanning af!

Erfgooiers ten Eeuwigen Dage
Veel meer over dit alles is te vinden in het
boek Erfgooiers ten Eeuwigen Dage van Anton
Kos en Karin Abrahamse dat eind 2007 bij
uitgeverij Waanders in Zwolle verscheen.

Door de loop der eeuwen hebben de Erf
gooiers archieven gevormd. Deze werden
bewaard in een ijzeren kist in het Stadhuis
van Naarden. In 1572 ging dit archief goed
deels verloren als gevolg van de verwoesting
van Naarden door de Spaanse troepen. In
later tijd kwamen veel archiefstukken terecht
in particuliere handen. In het begin van de
20e eeuw deed het bestuur een oproep om dit
alles weer in te leveren.

'Komt, helpt het Hoofdbestuur een be
hoorlijke bibliotheek saam te stellen', zo staat
te lezen in het Erfgooiersblaadje van 2 no
vember 1903. Wij zullen het de voorvaderen
niet al te zeer euvel duiden dat zij de begrip
pen 'archief' en 'bibliotheek' schromelijk ver
warden....

In de jaren 1881 en 1882 heeft de provinci
ale archivaris in Noord-Holland pogingen
ondernomen om de archieven te inventarise
ren. Dat blijkt uit correspondentie tussen hem
en het gemeentebestuur van Laren.
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In het Nederlandsch Archievenblad, jaargang
1930/1931 no. 3, verscheen een artikel over
de archieven van de Erfgooiers. Uit het arti
kel blijkt dat de secretaris-penningmeester
J.L. van Os de archieven heeft ontsloten. In
1913, kort na de invoering van de Erfgooiers-
wet, was het archief een complete chaos,
waarin door het werk van de heer Van Os
toch wel enige verbetering kwam, zij het dat
nog lang niet werd voldaan aan de vereisten
voor een goede inventaris.

In Tussen Vecht en Eem, no. 1 van 1980
(Erfgooiersnummer) is een opmerking van de
bekende voorzitter, E. Luden, opgenomen.
Deze luidt als volgt: 'Wat het archief betreft
moge vermeld worden, dat dit zoowel uit
historisch als uit praktisch oogpunt zoo waar-
devol bezit, in zeer onvolledige en ongeor
dende toestand werd bevonden. Eerst na een
vijftiental jaren ernstigen arbeid was het sys
tematisch en overzichtelijk gerangschikt.'

Archief en toegankelijkheid
Reeds kort na de ontbinding van de Vereni
ging Stad en Lande van Gooiland werden in
1973 de Gooise gemeenten benaderd met de
vraag wat er nu met het archief moest gebeu
ren. Uiteindelijk werd de Stad en Lande Stich
ting in het leven geroepen, die zich onder
meer met de zorg voor de archieven belastte.

"

Archiefkast (foto: Erik-Jan Geniets, Naarden).

De archieven kwamen terecht bij de gemeen
te Huizen en in 1993 werden ze onderge
bracht bij het Stads- en streekarchief voor Naar
den, Bussum, Muiden en Huizen te Naarden.

Vanaf 2004 heeft de Stad en Lande Stich
ting een tweetal projecten ten aanzien van de
archieven in gang gezet, te weten:

Inventarisatie van de archieven door een
archiefbewerkingsbedrijf. Dit project werd in
oktober 2007 afgerond met een moderne ar-
chiefinventaris als resultaat. Deze inventaris
zal mettertijd via een nog in ontwikkeling
zijnde gemeenschappelijke website van de
archiefdiensten in de regio via internet be
schikbaar komen. De inventaris is nu reeds in
te zien bij het Stads- en streekarchief te Naar
den. Dit project werd financieel mogelijk
gemaakt door subsidies van de Gooise ge
meenten, de provincie en diverse particuliere
fondsen.

Verfilming en digitalisering van de be
langrijkste stukken uit de archieven in het
kader van Metamorfoze, een project dat door
de Rijksoverheid is uitgezet om belangrijk
cultureel erfgoed ook voor de toekomst veilig
te stellen. Dit project is in een afrondende
fase. Zonder subsidiëring uit de Metamorfo-
ze-gelden was dit project financieel niet haal
baar geweest. De gescande stukken en afbeel
dingen zullen ook via de genoemde website
beschikbaar komen. Dit zal naar verwachting
niet voor 2009 haar beslag krijgen.

Beide projecten komen voort uit de alge
mene erkenning van de grote waarde van de
archieven van de Erfgooiers als nationaal en
regionaal onvervangbaar cultureel erfgoed.
Historici kunnen nu vinden wat van hun
gading is op allerlei gebied, zoals bijvoor
beeld van agrarisch- en sociaal-historisch
onderzoek. De archieven zijn te raadplegen
bij het Stads- en streekarchief te Naarden.

Contactinformatie:
Cattenhagestraat 8, 1411 CT Naarden-Vesting
Postbus 5000,1410 AA Naarden
InL: www.naarden.nl (link Stads- en streekarchief)
E-mail: stadsarchief@naarden.nl
Tel. 035-695 7811

Open: ma t/m  vr 13.30-16.30 uur, dinsdagoch
tend na afspraak.
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Actviteitenagenda uitgelicht

Water als verdedigingsmiddel

In TVE van maart 2007 werd uitvoerig aan
dacht besteed aan de geschiedenis en toe
komst van De Nieuwe Hollandse Waterlinie.
Dat nummer van ons blad werd gesierd door
een portret van generaal Kraijenhoff, de ont
werpen van de nieuwe verdedigingslinie.
Over leven en werken van diezelfde Kraijen
hoff publiceerden we een interessant artikel
in het vorige nummer van TVE en werd er in
het afgelopen Historisch Café een mooie lezing
over gehouden. Liefhebbers van het water als
verdedigingsmiddel en de rol van Kraijenhoff
daarbij kunnen voortaan terecht in de geheel
vernieuwde Kazemat W van het Nederlands
Vesting Museum.

Vanaf het Beleg van Alkmaar tijdens de
Tachtigjarige Oorlog tot in de jaren vijftig van
de 20c Eeuw is water hét middel bij uitstek
geweest om ons land te beschermen tegen
vijanden van buitenaf. Wie kent ze niet, de
verhalen van Leidens Ontzet (1574), het Beleg
van Den Bosch (1629), het Rampjaar 1672 en
de Oude Hollandse Waterlinie die de Franse
legers van Lodewijk de XIVe wist tegen te
houden. Alleen strenge vorst zoals in 1794

*
i

4

_________________

Jhr. C.R.T. Kraijenhoff en zijn zoon openen de nieuwe
inrichting van Kazemat W met het afschieten van het
kanon (foto Ingrid Pieneman, Nederlands Vestingmuse-
um).

maakte de waterlinies begaanbaar en het land
kwetsbaar.

Na de Napoleontische tijd was het Gene
raal C.R.T. Baron Kraijenhoff die in opdracht
van Koning Willem I de Nieuwe Hollandse
Waterlinie vorm heeft gegeven. Hij ontwierp
een linie van forten, vestingsteden en verster
kingen achter een waterbarrière bestaande uit
kunstmatig vol te laten lopen inundatiekom-
men. Het water in die kommen was te diep
voor soldaten om doorheen te waden en te
ondiep om met een bootje te bevaren. Tot aan
de Tweede Wereldoorlog waren het deze
Waterlinie en het daarachter gelegen Natio
naal Reduit, de Stelling van Amsterdam, die
Nederland moesten vrijwaren van oorlogsge
weld.

Kazemat W, onderdeel van de vestingwer
ken op bastion Turfpoort uit 1673, is onlangs
geheel opnieuw ingericht en toont het ver
haal van het gebruik van water als verdedi
gingsmiddel. Kaarten, diorama's, historische
objecten en geluidsfragmenten in dit sfeervol
le gebouw geven informatie, maar laten de
bezoeker ook de geschiedenis beleven. Zelf
de Waterlinie onder (echt!) water zetten kan
ook in de Waterliniemaquette. Het Neder
lands Vestingmuseum is momenteel bezig
het gehele museum opnieuw in te richten met
nieuwe exposities. Naar verwachting zal deze
herinrichting in de zomer van 2008 afgerond
zijn.

Het Nederlands Vestingmuseum, West-
walstraat 6, Naarden-Vesting
Openingstijden: dinsdag tot en met vrijdag
van 10.30 tot 17.00 uur en zaterdag en zondag
van 12.00 -  17.00 uur, 2e Pinksterdag geopend
als op zondag.
Entree: Volwassenen: € 5,50 Kinderen: 5 t/m
12 jaar € 3,- Korting bij groepen > 10 perso
nen. Museumkaarthouders gratis.
www.vestingmuseum.nl
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Activiteitenagenda Actueel
Historisch Café Naarden
Maandag 19 mei: Bruno Naarden, Nicolaas Witsen,
burgemeester van Amsterdam en bouwheer van de Vesting
Naarden. Plaats: het Nederlands Vesting Museum,
Westwalstraat 6, 1411 PB Naarden. Aanvang 20.00
uur; toegang gratis. Zie voor actuele informatie de
lokale pers en www.tussenvechteneeem.nl.
Ink: Nederlands Vestingmuseum, tel. 035-6945459.
Ma 15 september: Wiard Krook, Naardense textielmer-
ken v.a. de 14‘ eeuw & andere vondsten in Amsterdam.
Ma 17 november: Anton Kos, De geschiedenis van de
erfgooiers. Plaats: Comenius Museum, Kloosterstraat
33.

Toonkunstkoor Bussum 125 jaar
Do 24 mei: Jubileumconcert op in de Wilhelmina-
kerk te Bussum, aanvang 20.15 uur. Op het program
ma staat een cantate van Bach, een orgelconcert van
Handel, en het Orgelconcert en het Gloria van Pou
lenc. Wybe Kooijmans orgelsolist, Liesbeth Vander-
hallen sopraansoliste.
Ink: www.toonkunstbussum.nl.

Historische Kring Nederhorst den Berg
'De Spot', Blijklaan 1,1394 KA Nederhorst den Berg.
Ink: www.historischekring.nl.
13-14 september (Monumentendag): Expositie Neder
horst den Berg vanuit de Lucht in het NERA-
gebouw.
24 oktober: Lezing Vecht en Jaagpaden door de heer
drs. U.F. Hylkema uit Utrecht.

Huizer Museum
Achterbaan 82,1271 TZ Huizen.
Ink: 035-5250223 of www.huizermuseum.nl.
Open: di t/m  za van 13.30-17.00 uur.
In maart is de tentoonstelling Art for nature 1 geo
pend in Theater De Boerderij te Huizen. Meer dan 30
kunstenaars hebben zich laten inspireren door de
natuur. De tentoonstelling loopt van 15 maart t/m  7
juni 2008 en is een eerste in een serie van twee met
het thema natuur.

Museum Maarssen
Diependaalsedijk 19B (Park Goudestein), Maarssen.
Ink: museummaarssen@hetnet.nl of 0346-554440.
Open: wo, za en zo van 13.00 tot 16.00 uur.
Expositie Buitenplaatsen aan de Vecht over de perio
de van de 17° en 18c eeuw, toen er wel meer dan
honderd buitens langs de Vecht waren.

Museum Singer Laren
De Drift 1,1251 BS Laren.

Ink: www.singerlaren.nl of 035-5393939.
Open: di t/m  zo 11.00-17.00 uur.
5 april tlm 12 oktober 2008: Expositie Singer Solo,
grafiek van Aat Veldhoen.
Het grafische werk van Aat Veldhoen in de collectie
van Singer Laren is geschonken door het echtpaar
Groeneveld-Woerlee. Zij verzamelden vanaf 1940
laat 19c-eeuwse tot eigentijdse kunst. Het is voor het
eerst dat een ruime selectie uit deze etsen wordt
getoond.

Kasteel-Museum Sypesteyn
Nieuw Loosdrechtsedijk 150,1231 LC Loosdrecht.
Ink: www.sypesteyn.nl of 035-5823208.
Open: van 1 mei t/m  30 september van di t/m  zo
van 12.00-17.00 uur.
De rondleidingen zijn steeds om 12.30,13.30,14.30 en
15.30 uur.
5 april t/m 26 oktober: In de expositie Zie ze vliegen!
Vogeldecoraties op een servies van Loosdrechts por
selein wordt in een groot deel van een 120-delig, 18e-
eeuws met de hand beschilderd 'vogelservies' ten
toongesteld.

Historische Informatiepunt Eemland (HIP).
Op vrijdag 2 april heeft in Amersfoort de opening
plaatsgevonden van het eerste Historische Informa
tiepunt Eemland (HIP), één van de vier Historische
Informatie Punten in de regiobibliotheek als resultaat
van samenwerking tussen de Bibliotheken Eemland,
locale historische verenigingen, museum Flehite en
Archief Eemland.

Oude Hollandse Waterlinie
Stichting Groene Hart, Postbus 2074, 3440 DB Woer
den.
Ink: e-mail contact@groenehart.info of 0348-565282.
In 2007 verscheen 'Vestingsteden onder vuur', Wande
len langs de Oude Hollandse Waterlinie. In 2008 ver
schijnt het doe-boek Vestinglinies onder water, fietsen
en wandelen in het landschap van de Oude Holland
se Waterlinie.

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 september tot en met
december 2008 aan te melden voor opname in deze rubriek
voor 1 augustus 2008. S.v.p. toezenden aan redactiesecre-
tariaat@tussenvechteneem.nl.
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Stichting Tussen Vecht en Eem
Jaarverslag 2007

Het jaar 2007 was voor TVE heel vruchtbaar.
Naast de gebruikelijke activiteiten zoals het
organiseren van de Open Dag en het uitgeven
van het tijdschrift werden er veel nieuwe initia
tieven genomen en zaken aan de orde gesteld.

Landschap en geschiedenis van Loosdrecht -  Elk
jaar organiseert TVE in samenwerking met een
aangesloten organisatie de zogeheten TVE
Open Dag, bij gelegenheid waarvan de redactie
tevens een speciaal themanummer uitbrengt.
In 2007 bestond 'de oudste dochter van TVE'
de Historische Kring Loosdrecht 35 jaar. Daar
om werd er op 22 september door TVE in har
telijke en vruchtbare samenwerking met de
historische kring een goed bezocht symposium
georganiseerd over landschap en geschiedenis
van Loosdrecht. Tijdens het ochtendgedeelte
hield prof. Gerrit Schutte een inleiding over de
reformatie in Loosdrecht, interviewde Jan
Lamme aan de hand van beeldmateriaal Adri-
aan Doets over het boerenleven en schilderde
Ernst Kaste-leijn de soms adembenemende
zoektocht naar de plaats waar vroeger de por
seleinfabriek van ds. De Mol gestaan moest
hebben. In de middag waren er mooie excur
sies; een over het water naar het gebied De Ster
en twee al wandelend naar landgoed Eikenro
de en Kasteel Sypesteyn.

Speciale nummers van het tijdschrift -  Bij gelegen
heid van de Open Dag bracht de redactie een
prachtig en omvangrijk themanummer uit over
landschap en geschiedenis van Loosdrecht, dat
in een veel grotere oplage dan gebruikelijk
werd gedrukt en verkocht. In december kwam
de redactie met een ander succesvol thema
nummer over Naarden & Comenius, waarvan
het eerste nummer op 6 december in het Stad
huis van Naarden werd aangeboden aan bur
gemeester dr. Peter Rehwinkel.

Nieuwe folder -  Omdat de bestaande folder
sterk verouderd was, bracht het bestuur in
2007 een nieuwe kleurige folder uit, die met
behulp van de bij TVE aangesloten organisaties

en verschillende instellingen in een heel grote
oplage kon worden verspreid onder historisch
geïnteresseerden. Ons ideaal is, dat leden van
de historische kringen naast het eigen lokale
blad ook geabonneerd zijn op het tijdschrift
voor regionale geschiedenis. Je kunt de plaatse
lijke geschiedenis niet goed begrijpen als je niet
ook de regionale context kent. De wervingsac
tie heeft inmiddels al tientallen nieuwe dona
teurs opgeleverd. Hopelijk volgen er nog veel
meer.

Werkgroepen -  De bestaande werkgroep Oude
Wegen tussen Vecht en Eem zette haar werk
zaamheden onverdroten voort. Leden van de
werkgroep leverden bijdragen voor de Loos-
drechtspecial van ons tijdschrift. Daarnaast
startte de al in 2006 geformeerde werkgroep
Katholiek & protestant tussen Vecht en Eem
ca. 1550-1750 met een achttiental onderzoekers
daadwerkelijk haar werkzaamheden. De Werk
groep Klederdrachten legde de laatste hand aan
het boek over de streekdrachten in het gebied
van Hoogland tot Loenen. Het boek zal in het
voorjaar van 2008 verschijnen vol kleurige af
beeldingen en toelichtende teksten. Meerdere
fondsen en veel gemeentes uit de regio zegden
financiële steun toe. Daarnaast gingen in 2007
de twee volgende nieuwe werkgroepen van
start.

De historische Canon tussen Vecht & Eem -  Na
jaar 2006 verscheen de zogenaamde landelijke
Historische Canon, waarin de belangrijkste
elementen van onze geschiedenis die elke Ne
derlander zou moeten kennen zijn beschreven.
Deze landelijk canon inspireerde TVE tot het
formeren van een werkgroep met als taak in
samenwerking met de Stichting Omge-
vingseducatie een regionale canon te ontwik
kelen. Inmiddels heeft de werkgroep de grond
lijnen van de canon uitgewerkt. Er komen
ca. 24 'vensters' op de geschiedenis van het
gebied tussen Vecht en Eem. De canon zal op
een drietal manieren worden verspreid:

• er komt een speciale website met de
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24 vensters (per venster 3 pagina's rijk
geïllustreerde tekst) en aanvullende
informatie, zoals literatuurverwijzingen
en achtergrondteksten;

• er wordt een boekje uitgebracht met de
vensters en nadere informatie;

• voor het onderwijs worden speciale
lesbrieven over vensters van de canon
uitgebracht.

Daarnaast zal de werkgroep nog een handlei
ding ontwerpen voor het maken van lokale
canons. Ook voor dit project is financiële steun
verworven van fondsen en gemeenten in de
regio.

Naoorlogse gastarbeid -  In 2007 heeft TVE ook
een stuurgroep geformeerd voor onderzoek
onder gastarbeiders die sinds de jaren zestig
naar ons gebied kwamen. In nummer 2 van de
jaargang 2007 publiceerde ons tijdschrift een
probleemstellend artikel van Eddie de Paepe
onder de titel Naoorlogse gastarbeid in het Gooi -
de hoogste tijd voor historisch onderzoek. De hoog
ste tijd, omdat de eerste generatie gastarbeiders
inmiddels al aardig op jaren is gekomen en het
in dit type onderzoek juist ook om hun erva
ringen en die van hun echtgenoten gaat. Het
Nederlands Centrum voor Volkscultuur, dat al
veel ervaring heeft opgedaan met soortgelijk
onderzoek in Tilburg, heeft zijn medewerking
toegezegd.

Een belangrijk motief voor TVE om dit
onderzoek te entameren is gelegen in de actue
le problemen rond maatschappelijke cohesie en
integratie. Historisch onderzoek naar de le
vens- en werkervaringen van gastarbeiders en
hun gezinnen kan daar een bescheiden bijdra
ge aan leveren.

Andere activiteiten -  In 2007 heeft TVE weer een
actief aandeel genomen in de organisatie van
het Historisch Café Naarden, dat elke twee maan
den een onderwerp uit de geschiedenis van
Stad en Lande van Gooiland behandeld. Daar
naast verzorgde een speciale groep ervaren
lokale historici uit de historische kringen in het
weekblad Het Gooise Leven de rubriek Tussen
Vecht en Eem. Vijftien maanden lang werd elke
week een interessant historisch stukje gepubli
ceerd. Toen vonden de auteurs en TVE-
redacteuren het welletjes. Eind december ver

scheen de rubriek voor het laatst. Het bestuur
onderzoekt nu mogelijkheden de ruim 60 bij
dragen gebundeld in een boekje uit te brengen.

Netwerkorganisatie -  TVE is ook een netwerk-
werkorganisatie van 38 historische verenigin
gen en instellingen, die met elkaar contact wil
len onderhouden en waar mogelijk ook dingen
samen doen. De vergaderingen van het Alge
meen Bestuur (AB) die tweemaal per jaar plaats
vinden, worden vooral gebruikt voor onder
ling beraad en uitwisseling van ervaringen.
Voor de eerste AB-vergadering genoten we
gastvrijheid in het Stadsarchief Naarden; voor
de tweede in Museum Hilversum

Een belangrijk thema in 2007 was de vraag:
wat gaat er gebeuren met de historische en
archeologische collectie van het Goois Muse
um, nu dat is omgevormd tot Museum Hilver
sum met als opdracht jonge architectuur in de
cultuurhistorische context. Die collectie mag
niet verloren gaan, maar moet beschikbaar
blijven voor alle geïnteresseerden in regionale
geschiedenis. Het bestuur van TVE overlegde
hierover met de directeur van het museum en
richtte zich ook tot de Hilversumse wethouder
van cultuur.

In 2007 mochten we twee nieuwe aangeslo
ten organisaties begroeten; de Stichting Oude
Landbouwgewassen Laren en de Stichting Oude
Begraafplaats Naarden. Beide organisaties stel
den zich uitvoerig voor in het Algemeen Be
stuur.

Dagelijks Bestuur -  In 2007 werd afscheid geno
men van mw mr. Hennie Lustig als secretaris
en werd mw. drs. Heleen Niemeijer als nieuwe
secretaris begroet. Drs. Jan Vollers werd be
noemd tot vice-voorzitter. Het DB kwam in
2007 in 9 reguliere vergaderingen bijeen waar
onder het jaarlijkse overleg van redactie en
bestuur, terwijl er ook nog zogeheten werkbij
eenkomsten plaatsvonden, met name ter voor
bereiding van de Open Dag. Een belangrijke
activiteit was het uitbrengen van de Beleidsnota
2007-2010, waarin de hoofdlijnen van het te
volgen beleid voor de komende jaren zijn uit
eengezet.
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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 | Stichting Omgevingseducatie Gooi, Vecht- en Eemstreek | Singer Museum, Laren
| Stad en Lande Stichting | Stichting Vrienden van het Nederlands Vestingmuseum, Naarden | Stichting
De Hof, Hilversum | Stichting Weesp Kijk Uit!, Weesp | Stichting Behoud het Oude Dorp, Huizen | Stichting
Karakteristiek Blaricum \ Stichting Oude Landbouwgewassen Laren | Stichting Oude Begraafplaats Naar
den
Het tijdschrift Tussen Vecht en Eem is een uitgave van TVE en verschijnt vier maal per jaar.
Redactie
dr. H.C.M. Michielse (hoofdredacteur) -  Huizerstraatweg 37 -1411 GL Naarden -  035-694 4091
drs. E.C. Schild-Schofaerts (secretaris) -  Hamerstraat 77,1402 PS Bussum -  035-691 8978
ing. J.J. Groeneveld (eindredactie) -  Zilverschoon 37, 3755 TH Eemnes -  035-538 1630
dhr. J.J.L. Cammelbeeck -  Juliana van Stolbergstraat 32-1412 BH Naarden -  035-6839318
dhr. A. Medema -  Gele Plomp 54, 3824 WK Amersfoort -  035-695 7815 (kantoor)
mw. S.C.L. Verster -  Hollandstraat 19 -  3634 AS Loenersloot -  0294-291743
drs. M.L.T. Witte -  Zeemanstraat 3C, 6706 KA Wageningen -  0317-752 239
Redactieadres Hamerstraat 77,1402 PS Bussum -  035-691 8978

e-mail: redactiesecretaris@tussenvechteneneem.nl
Opmaak Hans van Gelder en Joop Smids, Eemnes
Druk Graficiënt Printmedia, Laren (NH)
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Open Dag TVE 2008
De Open Dag van TVE wordt dit jaar gehouden in Bussum bij gelegenheid van het
25-jarig bestaan van de Historische Kring. De dag zal zoals gebruikelijk bestaan
uit een symposium met interessante inleidingen 's ochtens en excursies 's middag.
Als hoofdthema hebben we gekozen:

De historische identiteit & grenzen van Bussum.

Als datum houden we aan: zaterdag 1 november 2008.

Noteer deze dag alvast in de agenda. Nadere gegevens volgen in het september
nummer van ons tijdschrift dat ook gewijd zal zijn aan de geschiedenis van Bussum
en op onze website:

www.tussenvechteneem.nl

Historische Canon tussen Vecht & Eem
TVE en de Stichting Omgevingseducatie hebben een werkgroep een voorlopige
Canon laten opstellen over de belangrijkste aspecten van onze regionale
geschiedenis in circa 25 vensters, beginnend bij de geologie van het gebied en
eindigend met 'beeld en geluid'.
Iedereen die in de concept-canon geïnteresseerd is, kan deze opvragen bij het
secretariaat van TVE (per e-mail: secretariaat@tussenvechteneem.nl of per post:
Koningin Emmalaan 10 A, 1405 CK Bussum). Reacties zijn zeer welkom.
Mede op basis van alle reacties zal de werkgroep de definitieve Historische Canon
vaststellen. Met steun van een aantal fondsen en gemeenten zullen wij deze dit jaar
kunnen uitbrengen in verschillende vormen:

•  een speciale website
•  een boekwerkje (128 pp)
•  lesbrieven voor het onderwijs.
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Het Prins Bernhard Cultuurfonds zet zich in voor cultuur en natuurbehoud.
Jaarlijks steunen we bijna 4.000 projecten op grote en kleine schaal. Denk aan muziek,
toneel, beeldende kunst, letterkunde, natuur en monumentenzorg. Naar welke vorm
van cultuur gaat uw interesse uit? Als u donateur wordt, steunt u daarmee
de cultuur die u raakt. Donateur bent u al vanaf €  3,- per maand of €  25,- per jaar.
Word nu donateur: ga naar www.cultuurfonds.nl
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