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Eemnes, Laren, Blaricum, Bussum, Hilversum,
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Laat u inspireren tijdens een bezoek aan onze showroom. Aan de hand van diverse tekeningen, afbeeldingen
en zowel moderne als klassieke opstellingen laten wij zien hoe uw persoonlijke smaak, inhoudelijke wensen
en ruimtelijke mogelijkheden door ons vertaald kunnen worden in een mooi en functioneel kastontwerp. Sinds
1974 ontwerpen en maken wij naast boekenkasten ook radiatorombouwen, audio- en videomeubels, kleding
kasten, dressoirs en werkplekken geheel op maat. Onze showroom is geopend ma. t/m za. 9.30 tot 17.00 uur.

Jesco Boekenkasten BV - Nieuwe s-Gravelandseweg 33 - 1406 NA Bussum
tel: 035 - 691 60 50 - info@jescoboekenkasten.nl - www.jescoboekenkasten.nl

TVE 26e jrg. nr. 3, september 2008

Tussen Vecht en Eem
Tijdschrift voor regionale geschiedenis

rs.ï
IT T T
ÉMHÉ

0 ï ___ *

'4gfy?:
Het kunstwerk Empty Eyes van v ijf zuilen (twee buiten beeld) door fan Samson op de rotonde in de
kruising van Huizerweg en Landstraat, ter herinnering aan Studio Irene en de pionierstijd van de
T V in Bussum (foto Eva Wijt-Schild).
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Woord vooraf
In de reeks jaarlijkse themanummers van
Tussen Vecht en Eem is dit jaar de beurt aan
Bussum. Wanneer ik deze regels schrijf heb ik
nog geen blad in handen, maar wel een lijst
van onderwerpen die aan de orde zullen ko
men. Dan merk je weer hoeveel er over de
geschiedenis van onze gemeente nog valt uit
te diepen. 'Identiteit en geschiedenis van
Bussum' vormen samen het thema van dit
nummer van TVE en van het symposium op
1 november. Ze zijn uit de aard der zaak
nauw met elkaar verbonden.
Zeker in deze tijden van fusieplannen
voor gemeenten in onze regio wordt er veel
gesproken over de 'eigen' identiteit. Zowel
voor- als tegenstanders van fusie gebruiken
de gezamenlijke of juist niet gezamenlijke
identiteit als instrument voor het eigen gelijk.
Natuurlijk heeft iedere gemeenschap een
eigen karakter, maar laten we het vooral niet
overdrijven.
Identiteit is aan verandering onderhevig
Het kleine, vooral agrarische Bussum werd
met de komst van het spoor in de 19e eeuw
een verblijfs- en forensengemeente, wat in de
loop der jaren tot een compleet andere bevol
kingsopbouw leidde. Forse woningbouw in
de jaren vijftig/zestig van de vorige eeuw
zorgde voor import van nieuwe inwoners,
die allemaal ook een stukje 'eigen' van elders
inbrachten. De allochtonen die Bussum de
laatste decennia heeft mogen verwelkomen
zorgen voor nog meer kleur op het palet.
Zelfs het verschijnen en weer verdwijnen van
Bensdorp en de Palmkazerne hebben invloed
gehad. Identiteit is dus niet alleen afhankelijk
van onderlinge verbondenheid maar wordt
in belangrijke mate medebepaald door de
tijd, de omstandigheden en invloeden van
buiten.
Bestaat de échte Bussumer of de ware Naarder
eigenlijk wel?
Ik denk van niet. De wereld om ons heen

wordt snel kleiner. Het is haast niet meer
mogelijk om op een eigen eiland te blijven
zitten. Communiceren betekent uitwisselen
en overnemen van gedachten en gebruiken.
Daarmee worden onderlinge verschillen tus
sen gemeenschappen steeds kleiner. Ener
zijds is dat jammer, want er gaat iets ver
trouwds en herkenbaars verloren. Anderzijds
krijgen we er ook veel voor terug. Onze we
reld wordt gevarieerder.
Bezien in dat licht wordt de geschiedenis
van onze gemeente alleen nog maar boeien
der. Een zeker gevoel van nostalgie mag
daarbij niet ontbreken. Wie het tegenwoordi
ge Bussum bekijkt mag constateren dat we
nog steeds een bijzonder mooie gemeente zijn
met een rijk aanbod aan voorzieningen en
cultuur.
Voor de toekomst zie ik een gezonde ver
dere ontwikkeling met oog voor en behoud
van de kwaliteit. De bouw van de wijk rond
het raadhuis en de terugkeer van een deel
van de haven is er een voorbeeld van.
Ik wens de lezer van Tussen Vecht en Eem
veel plezier bij het lezen van deze editie.
Milo Schoenmaker
Burgemeester van Bussum
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TVE Open Dag
Zaterdag 1 november 2008
HISTORISCHE IDENTITEIT EN 'GRENZEN' VAN BUSSUM
De Historische Kring Bussum viert op 1 november 2008 haar 25-jarig bestaan, reden waarom TVE
het jaarlijks symposium wijdt aan de geschiedenis van Bussum met speciale aandacht voor de
historische identiteit van de plaats in het algemeen en de religieuze identiteit - in het jaar van het
Religieus Erfgoed - in het bijzonder.
Plaats:
Aanvang:

Gemeentehuis Bussum, Brinklaan 35
10.00 uur, ontvangst, inschrijving, koffie

Ochtendprogramma, vanaf 10.30 uur

•
•
•
•

Opening door de voorzitter van TVE
Welkomstwoord door drs. M. Schoenmaker, burgemeester van Bussum
Reina Boelens zingt Liederen op tekst van Frederik van Eeden
Prof. dr. Willem Frijhoff, Historische identiteit & ‘grenzen' van Bussum

Pauze

•
•
•

Ds. Peter Korver, Van Rooms dorp tot multi-religieuze microcosmos - inleiding met
powerpoint-presentatie over de godsdienstige identiteit van Bussum
Jan Lamme en Marcus van der Heide spelen de Suite bucolique van Hugo Godron,
Bussums componist
Judith Belinfante (gevraagd), De geschiedenis van de Joodse gemeenschap in Bussum

Lunch
Middagprogramma - vier Excursies ter keuze vanaf 14.00 uur

1. Het Filmhuis aan de Brediusdam: een tentoonstelling over de geschiedenis van het pand en
de vroegere bioscopen in Bussum (wandelexcursie).
2. Tentoonstelling Bussum en de TV (op loopafstand).
3. Tocht langs de bijzondere Kerken van Bussum met toelichting onderweg. Voor deze tocht
zijn er twee mogelijkheden:
• per auto, voor vervoer wordt gezorgd;
• per fiets (eigen of gehuurd).
4. Fietstocht langs de grenzen van Bussum, uitgezet door het Fietsgilde en begeleid door de
HK Bussum, met eigen of huurfiets.
Ter afsluiting

• Slotwoord door Adriaan Branderhorst, voorzitter van de HK Bussum.
Aansluitend:
• Jubileumreceptie van de Historische Kring Bussum,
waarvoor alle deelnemers zijn uitgenodigd.
Deelnemersbijdrage

•

De deelnemersbijdrage bedraagt € 15 pp voor donateurs van TVE en leden van de
HK Bussum (& hun huisgenoten) en € 17,50 pp voor andere belangstellenden.

Aanmelding

Omdat er bij bepaalde excursies maar beperkte plaats is, wordt men verzocht zich schriftelijk
aan te melden bij: Penningmeester TVE, Plantsoen 14, 3755 HJ Eemnes.
E-mail: administratie@tussenvechteneem.nl
• met opgave van het nummer van de excursies die de 1e en de 2e voorkeur hebben.
• Bij de excursies 3 en 4 o f men met eigen fiets o f auto, danwel met georganiseerd vervoer
o f huurfiets mee wil doen.
• met vermelding van naam, adres, postcode en plaats.
De aanmelding wordt definitief na overmaking van € 15 pp (c.q. € 17,50 pp) op gironummer
3892084 t.n.v. Penningmeester TVE, Eemnes, met vermelding Open Dag.
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'O dood, ga mij in Bussum nog voorbij'
Bespiegelingen over de identiteit van Bussum
Rudolf Geel
Wie iets wil zeggen over de identiteit van een
stad, plaats of dorp ziet zich doorgaans
meteen voor het probleem geplaatst dat het
uiterst moeilijk zo niet onmogelijk is alomvat
tende uitspraken te doen over het eigen ka
rakter ervan. Wanneer ik mij in dit artikel zal
bezighouden met de identiteit van mijn
woonplaats Bussum, verwacht de lezer waar
schijnlijk een verzameling unieke eigenschap
pen, die in combinatie een beeld moeten ople
veren van de identiteit van Bussum. Wie
tracht de vele gegevens samen te vatten die
kunnen bijdragen aan de gewenste identiteit,
mag echter niet verwachten dat deze onmid
dellijk zo'n identiteitsbepalend beeld zullen
opleveren. Misschien is dat zelfs onmogelijk.
We zullen zien.

Een sp rek e n d voorbeeld

Laat ik het bovenstaande illustreren aan een
sprekend voorbeeld en wel de vestingstad
Naarden.
We mogen hier spreken van een door de
eeuwen heen zorgvuldig geconserveerd stad
je, gelegen achter wallen waarbinnen niet of
nauwelijks hedendaagse uitbreiding mogelijk
is, tenzij je de gehele historische bebouwing
afbreekt. Deze historische samenhang, dit
bijeenhouden van wat de geschiedenis over
leefd heeft binnen de zorgvuldig geconser
veerde wallen, geeft Naarden een duidelijke
identiteit. Het feit bovendien dat het stadje
een paar duidelijke hoogte- dan wel diepte
punten heeft gekend, maakt het gemakkelijker een identiteit aan het geheel te geven. Het
meest bekende feit over Naarden, de inname
door de Spanjaarden en de gruwelijke slacht
partij in het toenmalige stadhuis, 'Het Spaan
se huis' in de Turfpoortstraat, heeft in ieder

geval mijn generatie al uitgebreid op de ba
sisschool vernomen. Dit geeft aan ieder be
zoek aan dit bijzondere gebouw een diepere
betekenis. Dat geldt ook voor de aanwezig
heid van het graf van Comenius, al is dat bij
een groter publiek minder bekend. In Naar
den-Vesting, kortom, is de geschiedenis dui
delijk aanwezig, nog altijd.
De huidige gemeente Naarden is zeker
niet alleen historie. En dat maakt het vaststel
len van een soort paraplu-identiteit meteen
een stuk moeilijker. Het kwartier met naar
schilders vernoemde straten verschilt zeer
van de vesting, en de Keverdijk lijkt in niets
op de nog vrij recent aangelegde buurt langs
de Cort van der Lindenlaan. Al die buurten
kunnen op hun beurt aanspraak maken op
een eigen identiteit, al valt die niet altijd even
gemakkelijk vast te stellen. Die verschillende
identiteiten kun je echter niet, als ingrediën
ten in een recept, in een foodprocessor stop
pen, waarna er een samenhangende substan
tie uitrolt.
Niet zonder reden heb ik de identiteit van
Naarden als voorbeeld genomen, voordat ik
mij buig over die van Bussum. Naarden heeft
een emotioneel beladen historische kern,
waaraan later, buiten de wallen, nieuwe ele
menten zijn toegevoegd. Wie op grond van
het verschil tussen Naarden-Vesting en Naarden-Aanbouw wil bepleiten dat de vesting als
enige de naam Naarden mag blijven dragen,
heeft ongetwijfeld recht van spreken, maar
zal daarvoor niet op de steun van de politiek
mogen rekenen. En wat heeft zoiets verder
voor zin? Het is mooi genoeg dat de vesting
Naarden nog altijd bestaat en dat wij er een
emotionele verbondenheid met het verleden
kunnen beleven. Met dit besef in ons achter
hoofd, reizen wij vervolgens door naar het
dorp dat in dit nummer centraal staat.
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De theesalon van Warmolts op de eerste etage (colt. Historische Kring Bussum).

Kunnen wij ook voor Bussum een zodanig
aantal hoogtepunten uit de hoge hoed schud
den dat wij mijn woonplaats het epitheton
'uniek' kunnen verlenen? Voor de hand lig
gen die hoogtepunten niet, zoals bij Naarden
of het voormalige schildersdorp Laren, met
zijn beroemde schilders als Mauve. Is er een
romantischer beeld mogelijk dan dat van
schilders die met hun gereedschap bos en hei
verkenden, die de dorpse hoogtepunten vast
legden of de karakteristieke dorpsgenoten
van wie de namen onder de ouderen nog
steeds voortleven? Tot in lengte van dagen
zal Laren het 'schildersdorp' blijven heten, al
wordt de herinnering aan schilderen nu nog
vooral in leven gehouden op de gezichten
van de winkelende dames.

Bussum vroeger en nu
Een eigen identiteit moet langzamerhand
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ontstaan. Dat kan niet anders. Eens was de
aarde woest en ledig en dat geldt ook voor
Bussum, dat voor een belangrijk deel bestond
uit zand, met enkele sloten doorsneden. In
1869 woonden er in het gehucht Bussum 1159
mensen. Dit aantal nam langzamerhand toe
nadat in 1874 de spoorlijn werd geopend. In
1879 waren er al 1825, in 1884 2665 inwoners.
In 1899 telde de bevolking 7037 personen.1 De
spoorlijn en het station gaven Bussum het
karakter van een forensengemeente, onge
twijfeld een aspect dat we in aanmerking
moeten nemen als wij een Bussumse identi
teit proberen te benoemen. Toen die spoorlijn
er eenmaal lag, waren het trouwens particu
lieren en niet het gemeentebestuur die Bus
sum begonnen op te stoten in de vaart der
volkeren. Een groepje heren richt in 1876 de
Bouwmaatschappij Nieuw-Bussum op, kocht
gronden op in het huidige Spiegel, liet er we
gen in aanleggen en verkavelde terreinen, dit
alles ten faveure van de kapitaalkrachtigen
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naar het nog veel groenere schilderskwartier
in Naarden. Ik bracht mijn middelbare
schooltijd voornamelijk door in het Spiegel,
op het Willem de Zwijgerlyceum, en huisde
als leerling van de gymnasium-afdeling tij
dens de bouw van het huidige hoofdgebouw
een jaar in de villa de Berensberg, waar ik
later tijdens mijn studie Nederlands nog eens
terugkwam bij de aldaar gevestigde uitgeve
rij Van Dishoeck. Later ging dit gebouw in
vlammen op en het gerucht ontstond dat de
brand was aangestoken, om de bouw moge
lijk te maken van het appartementencomplex
dat er nu staat.
Als ik de foto's in Bussum, Beeld van een
dorp3 bekijk, ontdek ik daar het dorp dat ik
kende, en nog steeds ken, hoewel indertijd
befaamde gelegenheden als café-restaurant
Margriet inmiddels allang vervangen zijn: op
die plaats staat aan de Brediusweg het ge
bouw van de ABN-Amro Bank. Maar zo gaat

die hier hun monumentale huizen begonnen
te bouwen. Maar dit alles is bekend.
Wie het aardige boekje als Bussum in oude
ansichten2 uit 1977 inkijkt ontdekt hier en daar
een straatje of een huis dat hem bekend voor
komt omdat het ook nu nog bestaat. Verder
zijn de lanen vooral groen en spaarzaam be
bouwd, het wegdek is grind en de totale sfeer
ademt rust en leegte. Verkeer ontbreekt bijna
geheel. Dit is een dorp in aanbouw, een idylle
in het groen, maar een eigen identiteit, die het
dorp onderscheidt van andere, is nog ver te
zoeken. Vergelijkbare ansichtkaarten uit an
dere dorpen tonen hetzelfde soort inkijkjes in
het dorpsleven.
In de twintigste eeuw groeit Bussum ver
der en ik haast mij naar een ander boekje,
waarvan de foto's het Bussum weergeven
van mijn jeugd.3 Mijn ouders vertrokken in
1953 vanuit het Amsterdamse Watergraafs
meer, dat ook al nauwelijks op een stad leek,

'

.
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Bussums meest befaamde winkel van weleer, Warmolts, op de hoek van de Nassaulaan en de Nassaustraat (coll. His
torische Kring Bussum.
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De nieuwe aanbouw van het Willem de Zwijger College (foto Eva Wijt-Schild).

dat. Het boekje liet ook een foto zien van Bussums meest befaamde winkel Warmolts, op
de hoek van de Nassaulaan en de Nassaustraat. Duizenden plaatsgenoten hebben
in het aanpalende restaurant voor het eerst
voedsel gegeten met een Frans tintje. Be
roemd waren in de mossel tijd de verschillen
de variaties waarin dit gerecht werd klaarge
maakt. Ik noemde zojuist 'forensendorp' als
eventueel bepalend deel van Bussums identi
teit. Maar in het verleden droeg ook
Warmolts sterk bij aan wat wij inwoners van
Bussum maar ook Naarden bijzonder vonden
aan het dorp. Aan dat bijzondere moet ik
natuurlijk ook Deli toevoegen, op de Vlietlaan, waar een mij bekende Amsterdammer
uit het artistieke circuit af en toe met de trein
naartoe reisde om er Indonesisch te eten. Laat
ik ook De Rosenboom niet vergeten. Later
werd dat een fondue-restaurant, waarschijn
lijk gesponsord door de gezamenlijke Bus-
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sumse stomerijen, want je stonk een uur in de
wind als je er naar buiten kwam.
In een verslag door een onderwijzer uit
1907 verhaalt deze over een schoolreisje met
Amsterdamse kinderen naar het Gooi.
's Morgens kwamen ze met de trein in
Bussum aan, wandelden naar Valkeveen en
Blaricum - dat moet een soort strafmars ge
weest zijn - en kregen aan het eind van de
dag, voordat ze naar het station teruggingen,
een glaasje ranja in De Gooische Boer.
Als ik de genoemde etablissementen nog
uitbreid met de bij iedere Bussummer beken
de ijssalon Dolomiti aan de Vlietlaan en zijn
onvergetelijke ijsman Artur, die in de pauzes
met zijn ijskar bij de school verscheen met
'uno di died, solo limone', dan bevind ik mij
opeens weer in het Bussum van mijn jeugd,
dat zijn identiteit ontleende aan deze hoogte
punten van Bussums ondernemerschap. Laat
ik trouwens de Irene Studio niet vergeten,
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waar het tv-tijdperk van start ging, en de
Bussumse Boekhandel van de heer Jensma.
Maar ze zijn verdwenen, net als de twee bios
copen Novum en Flora, en Concordia, een zaal
met enige allure, waar onze schoolfeesten
plaatsvonden en het jaarlijkse bal van de
dansschool Martin. Nog zie ik mij aanbellen
bij het grote huis van een niet minder
schroomvallig wezen dan ik zelf was. Op het
feest overhandigde ik haar een corsage. Bij
het dansen moest er een krant tussen onze
buiken kunnen, zo dik als de zaterdagse Tele
graaf en tegen dat laatste hadden wij als jon
gens alleen geen bezwaar als de oude heer
Martin ons onverhoeds beetpakte en met ons
over de dansvloer zwierde om ons de passen
voor te doen die wij maar niet konden ont
houden. Hij stonk altijd uit zijn mond naar
haring, meneer Martin; zijn medewerker en
opvolger danste gelukkig alleen met de meis
jes.
Ik ben juist iets uitgebreider ingegaan op
de voor mij in mijn jeugd bepalende elemen
ten omdat deze allemaal verdwenen zijn.
Vreemd is dit niet; steden en dorpen verande
ren voortdurend. Voor mijn eigen kinderen
werd het leven in Bussum grotendeels be
paald door het jeugdcafé De Kraan en mis
schien door McDonalds. Deze laatste noem ik
met opzet als voorbeeld van de eenvormig
heid die alom in ons land en daarbuiten als
een grote witwasser heeft gewerkt. Waar
vind je geen Blokker, Kruidvat, Albert Heijn
en ga zo maar door? Zelfs buitenlandse
firma's als Leonidas hebben op vele plaatsen
hun filialen. Deze steeds terugkomende na
men, in combinatie met het massatoerisme,
werken een volstrekte eenvormigheid in de
hand.
Uit het voorgaande zal de lezer hebben
begrepen dat Bussum in mijn jeugd onmis
kenbare persoonlijke trekken bezat, zonder
dat ik die nu meteen als 'identiteit' zou willen
samenvatten. Bij het voorgaande wil ik trou
wens niet onvermeld laten dat ik tegen mijn
achttiende dit voor een tiener volstrekt saaie
oord begon te haten. Het leven in Amsterdam
zong mij als een Sirene tegemoet. Een tiental
jaren later echter, inmiddels met vrouw en

kind, lokte het verstilde groen mij onweer
staanbaar terug.

Bussums bestuurders

Plaatsen breiden zich uit en veranderen van
uiterlijk mede door de invloed van bestuur
ders. Wat hen aangaat, stel ik voor in het cen
trum van Bussum een schandpaal op te stel
len als gedenkteken, met daarop alle namen
van de grote geesten die hun bestuurlijke en
architectonische genie in dienst van de ge
meenschap hebben gesteld. Zou er één dorp
in Nederland zijn dat op het gebied van de
ruimtelijke ordening en de daarbij behorende
architectuur slechtere bestuurders heeft ge
had? Ik kan het mij nauwelijks voorstellen.
Degenen die het mooie oude stadhuis hebben
afgebroken en het nieuwe stadhuis tot stand
hebben laten komen, zouden voor zo ver zij
nog in leven zijn alsnog op een mestkar het
dorp uit gejaagd moeten worden. In de jaren
vijftig zijn er in Het Spiegel op gezichtsbepa
lende plaatsen, zoals de Nieuwe 's-Gravelandseweg, deerniswekkende flatgebouwen
en gebouwtjes geplaatst. En wie schetst de
zeer recente verwondering van veel Spiegelbewoners bij het zien van het bijna voltooide
nieuwe deel van het Willem de Zwijgercollege? Dit is van een afzichtelijke lelijkheid, to
taal detonerend bij het beeld van Het Spiegel,
en wat erger is: deze uitbouw stelt de fraaie
Spiegelkerk in een grijzige schaduw. Ik dacht
dat ik mij zo langzamerhand nergens meer
druk over hoefde te maken, maar dit afschu
welijke ding wekt mijn agressie. Hoe zijn ze
er weer in geslaagd een zo slechte architect
op de kop te tikken en waarom is er niemand
opgestaan die heeft gezegd: 'over mijn lijk'?
Gelukkig kunnen liefhebbers van archi
tectuur in het moderne Bussum ook nog wel
eens lachen, zij het niet met echt plezier.
Neem bijvoorbeeld het retro-buurtje in aanleg
aan de Brinklaan. Bussum krijgt opeens een
historische kern, een soort kleine grachten
gordel, een verwijzing naar een verleden dat
dit voormalige boerendorp nooit heeft gehad.
Welke visie zit er achter deze bouwstijl? Wel-
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ke krankzinnigen hebben dit bedacht? Het
gaat er niet om dat dit nieuwe buurtje smake
loos wordt opgezet, maar het verwijst naar
een volstrekt verzonnen verleden, dat hier
ook nooit had kunnen bestaan.
Met dit alles is de hamvraag van dit arti
kel nog steeds niet beantwoord. Heeft Bussum tegenwoordig nu wel of niet een eigen
identiteit, dat wil zeggen een voor de gehele
gemeente geldend eigen karakter met per
soonlijke eigenschappen? In algemene zin is
dit zeker niet zo. En over het overgrote deel
van Bussum hoeven we het verder dan ook
niet te hebben. Veel in Bussum is min of meer
inwisselbaar met andere plaatsen. Neem Bussum-Zuid. In die buurt heb ik zes jaar aange
naam gewoond, maar dat staat geheel buiten
de vraag naar de identiteit van dit dorpsdeel.
Huizen met tuinen dan wel tuintjes en appar

tementen, alles volgens een keurig plan tot
stand gebracht. Inmiddels is deze buurt ook
al weer enkele decennia oud. Maar dat heeft
Bussum-Zuid er zeker niet karakteristieker
op gemaakt, het is nog steeds geen place to be
en de eenvormigheid blijft troef. Ik kan mij
niet voorstellen dat ook maar iemand met
enige trots verklaart: 'Ik woon in BussumZuid', waarna het antwoord van de ander
met een jaloerse ondertoon zou luiden: 'Nou,
jij doet ook maar'.
Hetzelfde laken een pak voor ongeveer de
overige Bussumse buurten, die ieder voor
zich voor de liefhebber wel degelijk over een
zekere charme beschikken. Is deze kwalifice
ring niet te weinig voor wat onmiskenbaar de
rijkste en fraaiste Bussumse buurt is: het Bredius-kwartier? Veel twintigste-eeuwse heren
huizen en villa's, ruime aangename tuinen en
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Het 'retrobuurtje', Landstraat (foto Eva Wijt-Scliild).
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veel groen. Beschaving, ruimte, licht. Alles
wat een mens zich maar kan wensen. Maar ...
zoals het Brediuskwartier zijn er meer woon
buurten in Nederland: Bilthoven, Wassenaar,
Bloemendaal, ik noem er slechts een paar.
Prachtig allemaal, de bewoners ervan zullen
weinig moeite hebben de aangename aspec
ten van hun buurt te benoemen. En terecht.
Ik zou er geen enkel probleem mee hebben
als ik in het Brediuskwartier moest wonen.
Maar een echte identiteit, waarmee dit kwar
tier zich een plaats zou verwerven onder de
meest aansprekende buurten in Nederland,
nou nee.
Het kan bijna niet anders of een aantal
lezers heeft zich inmiddels danig opgewon
den over de parmantigheid waarmee ik aan
gename woonoorden afdoe als weinig karak
teristiek. En zij hebben gelijk. Wie in een
Vinex-wijk woont, of in de Huizermaat, zal
misschien ook van zijn eigen woonbuurt hou
den, maar toch met enige afgunst opkijken
naar buurten of stadsdelen met een meer
geslaagde ruimtelijke ordening. Maar nog
maals: dat is hier niet van belang. Het gaat
nog altijd om de vraag: wat is identiteit? En
die vraag heb ik inmiddels impliciet al ruim
schoots beantwoord: een duidelijke eigen
identiteit betekent uniciteit, betekent de aan
wezigheid van ijkpunten waaraan je het ei
gen karakter, de persoonlijke eigenschappen
kunt afzetten. En dat laatste dan op een zoda
nig manier dat anderen zullen beamen: in
derdaad, dit is uniek.

Het Spiegel als Bussums rechtvaardiging

Het beste moet je altijd voor het laatst bewa
ren. En dat is Het Spiegel. Het Spiegel recht
vaardigt Bussums voortbestaan. Het Spiegel
is wel degelijk uniek, en het begin van die
uniciteit ligt - waarschijnlijk onbewust - bij
de heren die deze lap grond opkochten en er
al een zekere structuur in aanbrachten. Daar
na is dit Spiegel van de grond gekomen,
werd er met grond gewoekerd en zijn er die
merkwaardige laantjes en nevenlaantjes ont
staan. Kortom: na die eerste ingreep is het

hier bouwkundig gaan woekeren. Allerlei
stijlen door elkaar, duidelijk onderscheidbare
huizen die al uit de negentiende eeuw stam
men, aangenaam ogende panden uit de jaren
twintig van de vorige eeuw, en ja, daarna is
het een beetje minder geworden, tot de al
gesignaleerde bouwkundige verschrikkingen.
Gelukkig zorgde de oorspronkelijke struc
tuur van Het Spiegel ervoor dat de verwoes
tende krachten niet ongeremd hun gang kon
den gaan.
Als gevolg van de ontstaansgeschiedenis
hangt er in Het Spiegel, zelfs nog in 2008, een
sfeer die met geen andere te vergelijken valt.
Die sfeer is diep doorgedrongen in vrijwel
alle lanen van deze buurt. Dat is al heel veel,
maar er is meer, in het bijzonder voor de ro
mantische geesten die de verbondenheid met
het verleden in hun woonomgeving niet al
leen aan den lijve maar ook in de geest willen
ervaren.
Dit laatste is belangrijk. Over Het Spiegel
hangt ook nog eens wat ik niet anders kan
noemen dan 'de Geest'. Die geest is de geest
van Herman Gorter, wiens huis aan het einde
van de Nieuwe 's-Gravelandseweg in een
zichzelf respecterende gemeente allang zou
zijn ingericht als Gorter-museum. De Geest,
dat is ook Van Eeden en zijn Walden. In zijn
nog altijd bestaande werkhuisje verbindt zich
het verleden met het heden. Het geeft ons de
zekerheid dat wij ons op bijzonder gebied
bevinden.
Ja, en dan ligt het verleden ook nog eens
bij mij om de hoek. De villa Helma, aan de
Koningslaan 4. Hier woonde vanaf 1891 Jo
van Gogh-Burger, schoonzuster van Vincent
van Gogh, en weduwe van diens broer, de
kunsthandelaar Theo. Vanuit Parijs was zij
met haar zoontje en een belangrijk deel van
de verzameling schilderijen en tekeningen
van haar zwager naar Nederland terugge
keerd en begon zij op het genoemde adres
een pension. In haar dagboek laat zij weten
dat zij haar kind gezonde frisse lucht wilde
geven. Maar er was haar ook die andere taak
nagelaten 'het werk van Vincent, dat zoveel
mogelijk te laten zien en waarderen'. Haar
enig kind was de later bekende ir. V.W. van
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De villa 'IJhoek', Parklaan 39, rijksmonument (foto Betty Spanjaard, Studio Mouche©).

Gogh; hij volgde zijn moeder op als beheer
der van de kunstwerken en droeg deze in
1962 over aan de Vincent van Goghstichting.
In de korte biografie die hij over zijn moeder
schreef, vertelt Van Gogh: 'Onze huiskamer
was klein maar gezellig. Boven de schoor
steen hingen "De aardappeleters". Daarte
genover boven de grote kast "De Oogst".
Boven de deur "De Boulevard de Clichy".
Naast de schoorsteen de "Vaas met bloemen"
van Vincent (de paarse vaas). In de gang be
neden hingen Vincent's tekeningen van de
binnenplaats van het ziekenhuis van Arles en
de "Fontein te St. Rémy". Op de slaapkamer
de drie bloeiende boomgaarden, de "Bloeien
de Amandeltak", de "Piëta naar Delacroix"
en "La Veillée naar Millet'".4
Klein maar gezellig. Als ik dit lees is het
alsof ik alleen maar mijn tuin hoef uit te lo
pen om bij de weduwe aan te bellen. Maar zo
is het natuurlijk niet. Toch is dat precies wat
ik versta onder identiteit: de fantasie waarin
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heden en verleden samenvallen is alleen mo
gelijk op unieke plaatsen. Misschien zijn er
lezers die deze opvatting elitair vinden. Maar
het gaat dan wel om cultureel elitarisme, het
enig mogelijke antwoord op de versimpeling
en educatieve verloedering die in onze maat
schappij heeft toegeslagen. De voorbeelden
die ik noemde zijn misschien de meest aan
sprekende namen van kunstenaars die met
Het Spiegel te maken hadden. Maar er zijn er
veel meer. Dat is niet vreemd. De aantrek
kingskracht van Het Spiegel is nu eenmaal
van een bijzondere en nauwelijks exact te
benoemen aard.
Ik ken vele plaatsen in de wereld waar het
verleden een samenspel aangaat met de hui
dige tijd. Zulke plaatsen geven niet alleen de
werkelijkheid meer kleur, maar zij verdiepen
het leven. Zo geeft ook mijn eigen biotoop,
Het Spiegel, aan mijn leven iets extra's, en
natuurlijk ook een licht melancholiek gevoel,
omdat bijvoorbeeld de mensen die Helma nu
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bewonen het huis en de omgeving verpest
hebben door er drie lelijke garages te bou
wen. Dat men een garage bouwt, kan ik mij
trouwens ook wel weer indenken, omdat je je
moeilijk kunt gaan verschansen in een muse
um. Dit neemt niet weg dat ik jaren lang op
weg naar het station langs dit huis ben gelo
pen met het gevoel van verwachting dat mij
bijvoorbeeld ook beving in Mozarts geboorte
huis in Salzburg en bij de befaamde mozaïe
ken van Piazza Armerina op Sicilië.

'O d o o d , ga m ij in B u ssu m n o g v o o rb ij.'

Herinneringen aan het verleden wekken bij
mensen emoties op; ze geven voorbijgangers
het idee dat zij zich op een bijzondere plaats
bevinden, waar het verleden zichtbaar wordt,
daarin de troost deel uit te maken van een
keten, die naar wij verwachten ook na onze
dood doorgaat.
In mijn jeugd fietste ik met mijn klasgeno
ten geregeld naar het sportcomplex aan het
eind van de Meerweg. Deze weg, waaraan ik
al bijna dertig jaar woon, is allang een soort
racebaan. De tijd gaat onontkoombaar voort,
aan de massificatie kan ook Het Spiegel zich
niet helemaal onttrekken, maar er blijven
toch momenten waarin de stilte van weleer
zich over dit woongebied uitstrekt en even de
verbintenis met het verleden doet herleven.
Ooit dichtte Willem Brandt, indertijd hoofd
redacteur van de Bussumse Courant, die overi
gens zelf in het Brediuskwartier woonde: 'O
dood, ga mij in Bussum nog voorbij.' Het zij
gezegd, de dood heeft zich er niet aan gehou
den. Maar toch zeg ik deze woorden de dich
ter geregeld na, in het enigszins melancholie
ke vermoeden dat de sinds enkele jaren inge
zette verpatsering van het Spiegel zich zal
voortzetten. Aan de andere kant zorgt de
toevloed van kapitaal ervoor dat monumen
tale villa's behouden blijven. Maar de tijd dat
zich hier kunstenaars, leraren van scholen en

universiteit konden vestigen, is helaas allang
voorbij.
Hoewel de heren P.L. Loman, J.H. Biegel,
J. Heydanus, H.J. Middendorp en anderen,
die het bestuur vormden van de Bouwmaat
schappij Nieuw-Bussum, bij de aankoop van
de gronden in Het Spiegel ongetwijfeld niet
uit altruïstische motieven handelden en zoals
het kooplieden betaamt aan hun inspannin
gen wilden verdienen, hebben zij onbewust
een geniale daad gesteld. Door hun inspan
ning had Het Spiegel geen wallen nodig om
zich te onderscheiden. De infrastructuur, met
z'n vele bochtige lanen en kunstig op elkaar
inspelende bouwwerken, betekende een be
scherming in zichzelf tegen fantasieloze herbebouwing. Dat men er na de Tweede We
reldoorlog toch in is geslaagd een aantal
wonden aan het Spiegel toe te brengen, te
kent eens te meer het onbenul van de politici
die in Bussum zo vaak de lakens hebben uit
gedeeld.

Rudolf Geel is schrijver. Hij werkte lange tijd
aan de Universiteit van Amsterdam als docent
Taalbeheersing en Retorica. Hij was redacteur van
het algemeen-culturele tijdschrift De Gids en
voorzitter van het PEN Centrum van Nederland,
een onderdeel van de internationale schrijversvereniging de PEN.
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Het Brediuskwartier van Dirk F. Tersteeg
behouden door Beschermd Dorpsgezicht?
Jenika van der Torren
D irk Frederik Tersteeg

Een tuin- en landschapsarchitect, die zijn vak
verstaat, ontwerpt een park, maakt een beplantingsplan en wanneer dit is uitgevoerd
en goed wordt onderhouden ligt er een eeuw
later een groene oase met 100 jaar oude bo
men waar dagelijks mensen hun accu kunnen
opladen.
Zo'n tuin- en landschapsarchitect was
Dirk Frederik Tersteeg (1876-1942), die van
uit zijn woonplaats Naarden in heel Neder
land vele tuinen, parken en wijken heeft
ontworpen, waarbij hij de 'nieuwe land
schapsstijl' toepaste1. Zijn ontwerpen zijn
herkenbaar aan ruimtelijkheid, architectoni
sche elementen, zichtlijnen en geometrische
vormen die op natuurlijke wijze deel uitma
ken van zijn ontwerpen.
Na de HBS en de Tuinbouwschool Lin
naeus in Amsterdam deed Tersteeg ervaring
op bij boomkwekerijen en rozenkwekerijen in
Naarden, Trier en Orleans. Zijn hele leven
reisde hij veel en bezocht graag Italië, Frank
rijk en Duitsland, waar het bezoeken van
parken en kwekerijen werd gecombineerd
met het opdoen van nieuwe vakkennis. Ter
steeg wendde zijn visie en kennis aan in di
verse commissies, zo was hij: voorzitter van
de Naardense Schoonheidscommissie, lid
van de Huizensche en Bussumsche Schoon
heidscommissie, lid van de Centrale Schoon
heidscommissie voor het Gooi, lid van de
Commissie Gewestelijke Uitbreidingsplan
nen, bestuurslid van De Weg in het Landschap, van Heemschut en van de BNT.2

nier van werken die het karakter van het
Park, het wegenplan en de plantsoenen be
paalt en daarmee de evenwichtige sfeer van
het Brediuskwartier in Bussum vastlegt. De
door diverse architecten in de jaren twintig
en dertig ontworpen bebouwing voegt zich
zeer goed in deze sfeer. Dat is geen toeval
want Tersteeg werkte bij het ontwerpen van
tuinen en parken graag nauw samen met de
architect van de bebouwing.

:.

t

Brediuskw artier

Het is de eerder genoemde ruimtelijke ma

126

Dirk Frederik Tersteeg, maart 1898, (call. Bibliotheek
Wageningen RU).
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Hef Mouwtje bij de Zwaaikom (foto auteur).
In het geval van het Brediuskwartier zal hij
een goed beeld hebben gehad van de stijl van
de toekomstige bebouwing. Het gebruik van
gele en rode baksteen, donkergrijze of terra
dakpannen en royaal gebruik van hout bij
kozijnen en overstekken kan als zeer kenmer
kend voor de jaren 20 en 30 worden gezien.
De nabijheid van Am sterdam en de vele fo
rensen die van daaruit in het Brediuskwar
tier neerstreken zorgden, samen met de
architecten en aannemers die de wijk be
bouwden, voor een duidelijk stempel van de
Amsterdamse School in details, in metsel
werk en toepassing van glas-in-lood.
Het wegenplan van Tersteeg m aakt op
ingenieuze manier gebruik van de hoogtever
schillen in het terrein die door zandafgraving
aan het eind van de 19e eeuw zijn ontstaan.
Het geheel wekt de indruk of het zand is af
gegraven met het ontwerp van de wijk voor
ogen. Dat is niet zo. Tersteeg heeft op het
versnipperde en gehavende gebied dat door

de zandafgraving was ontstaan een ruimtelij
ke metamorfose gerealiseerd die het geheel
een natuurlijke en vanzelfsprekende uitstra
ling geeft. Door de taluds en de ontzandingsvaarten van de zandafgraving in het ontwerp
op te nemen is bovendien de historisch geo
grafische ontwikkeling van het gebied in de
nieuwe bestemming vastgelegd en daarmee
behouden.
Stempel van Tersteeg
De grote productiviteit van Tersteeg viel sa
men met een periode waarin veel steden en
dorpen in hoog tempo nieuwe wijken ont
wikkelden. In het bijzonder in het Gooi heeft
hij veel invloed gehad op de vormgeving van
de woonomgeving. De tijdloze ruimtelijke
kwaliteit van zijn ontwerpen en de adviezen
vanuit de Schoonheidscommissies w aar hij
deel van uitmaakte hebben een beeldbepa
lend stempel gedrukt op het groene karakter
van de gemeenten in het Gooi. Het Bredius-
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kwartier in Bussum is een fraai voorbeeld
van een ontwerp van Tersteeg. Het Mouwtje
is met het Bilderdijkplantsoen als een geheel
ontworpen en later zonder duidelijke oor
zaak in tweeën gedeeld en dus samen te noe
men. Het Park is de kern van het ontwerp en
zonder twijfel de kern van de wijk. De condi
tie van het Park laat op dit moment te wen
sen over; er is sprake van verwaarlozing wat
betreft de lange termijn verzorging.
Er bestaat geen historisch-geografische
beschrijving en geen inventarisatie van bo
men en struiken op basis van de ontwerpen
van Tersteeg. Voor het behoud van het Park
zijn deze vakkundig uitgevoerde onderzoeks
gegevens noodzakelijk om te komen tot een
verantwoord beheer gebaseerd op een lange
termijn visie.
Beschermd dorpsgezicht
De Gemeente Bussum heeft in 2003 het initia
tief genomen om voor een groot deel van het
Brediuskwartier en enkele delen van aan
grenzende wijken te streven naar een be
schermde status. In 2007 is dit gebied aange
wezen als beschermd dorpsgezicht. Voordat
een gebied dit predikaat verdient vindt een
onderzoek plaats bijvoorbeeld door de Rijks
dienst voor Archeologie, Cultuurlandschap
en Monumenten (vroeger: Rijksdienst voor

de Monumentenzorg). Met de onderzoeksre
sultaten is een rapport samengesteld dat
wordt aangeduid als: 'Toelichting bij het be
sluit tot aanwijzing van het beschermd
dorpsgezicht Brediuskwartier Gemeente Bus
sum (Noord-Holland) ex artikel 35 Monu
mentenwet 1988', verder te noemen 'Toelich
ting'. Hierna volgt een formele procedure
waarbij ingevolge artikel 36 van de Monu
mentenwet een bestemmingsplan moet wor
den opgesteld om de aanwijzing te effectue
ren. De Toelichting op de aanwijzing kan
daarbij voor wat het beschermingsbelang
betreft als uitgangspunt dienen. Doel van de
aanwijzing is de karakteristieke, met de histo
rische ontwikkeling samenhangende struc
tuur en ruimtelijke kwaliteit van het gebied te
onderkennen als zwaarwegend belang bij de
toekomstige ontwikkelingen binnen het ge
bied. De aanwijzing beoogt op die wijze een
basis te bieden voor een ruimtelijke ontwik
keling die inspeelt op de aanwezige kwalitei
ten, daarvan gebruik maakt en daarop voort
bouwt.3
M isleidend

De Toelichting geeft in het geval van het Bre
diuskwartier geen beeld waardoor men 'de
karakteristieke met de historische ontwikke
ling samenhangende structuur en ruimtelijke
kwaliteit van het gebied kan onderkennen'.
De beschrijving is incompleet wat betreft de
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De willekeurige tweedeling van het park is goed te zien vanaf de bakstenen brug over het water van het Mouwtje.
Links: zicht naar het zuiden, verwaarlozing en rechts: zicht naar het noorden, verzorging. (Foto's auteur.)
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essentie van 'de aanwezige kwaliteiten' en
bevat onjuiste constateringen. Hierdoor kan
de Toelichting als misleidend worden om
schreven. Enkele voorbeelden van misleiden
de elementen in de Toelichting:
• de kern van het ontwerp van de wijk, het
Park (Mouwtje en Bilderdijkplantsoen)
wordt niet genoemd en niet beschreven;
• wat betreft de begrenzing van het be
schermde gebied spreken tekst en afbeel
dingen elkaar tegen;
• de ontwerper van het Brediuskwartier
(D.F. Tersteeg) wordt als zodanig niet
genoemd;
• een kaart van het ontwerp van het Bredi
uskwartier ontbreekt bij de afbeeldingen
terwijl een, in dit verband, niet ter zake
doende Bonnekaart wel is toegevoegd;
• de rol die De Bazel speelde in de goedkeuringsfase van het ontwerp van Ter
steeg van het Brediuskwartier is wellicht
niet onderzocht waardoor tal van onjuiste
toeschrijvingen aan de Bazel worden ver
meld;
• er wordt geconstateerd dat de wijk 'uniek'
is en 'van belang' is 'in het oeuvre' van De
Bazel. Dit is een merkwaardige constate
ring voor een ontwerp dat zeker niet aan
De Bazel kan worden toegeschreven.

den in het Brediuskwartier in Bussum. Wan
neer de waarde die toegekend wordt aan de
Toelichting zo gering is dat een misleidende
voorstelling van zaken geoorloofd is en niet
gecorrigeerd hoeft te worden - met andere
woorden 'schrijf maar wat op want niemand
trekt zich er iets van aan' - bevat de Monu
mentenwet 1988 in artikel 35 een contrapro
ductief element.

O n d erzo ek 'T o elich tin g '

Los van de consequentie die een onjuiste of
misleidende omschrijving voor het behoud
van cultuurhistorisch erfgoed kan hebben,
zou de vraag op zijn plaats zijn hoe en waar
de samenstellers van de Toelichting het on
derzoek hebben verricht. Omdat een aantal
benaderingen over het ontwerp van het Bre
diuskwartier de ronde doet is het misschien
verstandig de gang van zaken, aan de hand
van materiaal uit het Stads- en Streekarchief
in Naarden, eens chronologisch langs te lo
pen. In de hoop dat dit zou kunnen leiden tot
een verantwoorde en door wetenschappelijk
onderzoek gedragen bescherming van de
cultuurhistorisch kern van het Brediuskwar
tier.

Monumentenwet 1988

Voorgeschiedenis van de Brediusweg

Natuurlijk is duidelijk dat het vast te stellen
bestemmingsplan van het Brediuskwartier bij
het beschermen van de cultuurhistorische
waarden van groter belang is dan de Toelich
ting. Deze kan bij het voorbereiden van het
bestemmingsplan als uitgangspunt dienen
voor het bepalen van het beschermingsbelang. Wanneer de Toelichting een misleiden
de en onjuiste voorstelling van zaken geeft
zou dat kunnen leiden tot vergissingen in het
bepalen van het beschermingsbelang. Dit zou
als gevolg kunnen hebben dat door toedoen
van de Toelichting cultuurhistorische waar
den verloren gaan.
De monumentenwet 1988 artikel 35 en 36
zouden op deze manier wel eens een, waar
schijnlijk onbedoeld, destructief effect kun
nen hebben op de cultuurhistorische waar

Eind 19e eeuw komt de trek van stedelingen
naar landelijke gebieden, door de aanleg van
spoorwegen, op gang. Vele exploitatie-maatschappijen kopen gebieden om hierop villa
parken te ontwikkelen. In februari 1903
wordt de N.V. Exploitatie Maatschappij Oud
Bussum opgericht en in hetzelfde jaar wordt
tuin- en landschapsarchitect Leonard Sprin
ger verzocht een ontwerp voor een villapark
te maken. Augustus 1903 overlijdt oprichter
en kapitaalverstrekker J. van Woensel Kooy.
Door geldgebrek kunnen de fraaie plannen
van Springer4 niet worden uitgevoerd. In
1904 wordt K.P.C. de Bazel gevraagd een
eenvoudiger 'noodplan' te maken. Het doel
hiervan was het projecteren van een voor de
Exploitatie Maatschappij noodzakelijke ver
binding met het station van Bussum (de late-
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1907 failliet en wordt vervolgens geliqui
deerd. Het grondbezit wordt verkocht aan
N.V. Mij 'Tres'. Via deze maatschappij komt
een deel van de grond in handen van de Ge
meente Bussum. Dit betreft het noordooste
lijk deel rond de begraafplaatsen. Een ander
deel gaat naar N.V. Bosch van Bredius. Van
al deze N.V/s is Floris Vos directeur.
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21 maart 1919
Het College van Burgemeester & Wethouders
van Bussum (verder te noemen B&W) schrijft
aan D.F. Tersteeg: 'Verzoek tot opmaken van
een plan tot exploitatie van aan de Gemeente
behoorende, tusschen den Brediusweg en
den Huizerweg gelegen terreinen in overleg
met den Gemeente-Architect.'
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Opdracht van B& W van Bussum aan D.F. Tersteeg,
21 maart 1919 (Stads- en Streekarchief te Naarden,
Archief Gemeente Bussum).

re Brediusweg) in combinatie met wegen
waarlangs men snel bouwpercelen te koop
kon aanbieden omdat de maatschappij in
financiële nood verkeerde.
Op dit plan5 staat te lezen: 'Inlichtingen
omtrent de verkoop zijn te bekomen aan het
kantoor der 'Oud Bussum' Expl. Mij en bij
den architect K. de Bazel te Bussum.' Wellicht
maakte het plan deel uit van een verkoopbrochure. Dit plan geeft het oostelijk deel van de
Brediusweg weer. De Gemeente Bussum
geeft de Brediusweg aan op het Uitbreidings
plan der Gemeente Bussum (vastgesteld door
de Raad 24 september 1913).
Ondanks de verbondenheid van de Bazel
aan de Expl. Mij Oud Bussum gaat deze in
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22 maart 1919
D.F. Tersteeg schrijft aan B&W Bussum: 'In
beleefd antwoord daarop wil ik U hiermede
berichten, dat ik de uitnodiging gaarne wil
aanvaarden.'
18 augustus 1919
B&W aan de Gemeenteraad No 164: 'Voorstel
tot voorlopige vaststelling van een plan tot
exploitatie van (...) gronden gelegen tusschen
Brediusweg en Huizerweg'. Het plan is klaar
om voorlopig te worden goedgekeurd en
gaat vergezeld van een beeldende beschrij
ving: '(...) geplande wegen deels over laag
gelegen deels over het hooge terrein (...). Op
het terrein tusschen de reeds genoemde van
de brug in den Oud-Bussumerweg af over
het lage en over het hooge geprojecteerde
wegen, is een terrein, waarop niet gebouwd
mag worden opengelaten. De verbinding tus
schen dit terrein en den op het hooge terrein
geprojecteerde weg kan verkregen worden
door het aanbrengen van twee trappen.' Dan
wordt het speelveldje aan de 's Jacoblaan
beschreven en vervolgens staat er: ’(...) In het
plan is opgenomen een wandelpad, dat ont
worpen is over het lage terrein langs de sloot,
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gelegen tusschen den Huizerweg en den Brediusweg. (...) Een tweede wandelpad is ont
worpen door het bosch ten westen van de
beide aan de Amersfoortsche straatweg gele
gen kerkhoven. Het aan den Huizerweg gele
gen weiland is in het plan als zodanig behou
den.' Dit tweede wandelpad is door latere
bebouwing bijna geheel verloren gegaan en
het weiland wordt geleidelijk steeds meer
aangetast.
Vervolgens schrijft B&W: '(...) Het plan
bestaat uit 4 teekeningen. Teekening I geeft
aan het gemeenteterrein met de omgevende
bebouwing en het ontworpen wegenplan.
Teekening II geeft aan de beplanting der plei
nen en plantsoenen. Op Teekening III is de
aard der perceelen vermeld. Teekening IV
geeft aan de bestemming der verschillende
bouwterreinen, namelijk voor villabouw,
middenstandswoningbouw en bouw der
Godelindestichting (...)'.
25 oktober 1919
K.P.C. de Bazel dient namens zijn opdracht
gever J. van Dam van Polanen een bezwaar
schrift in tegen bovengenoemd plan. Twee
nog onbebouwde percelen zouden volgens
het schrijven van De Bazel zowel op de Brediusweg als op een grindweg uitgang moeten
hebben. De percelen zijn vlak voor het faillis
sement van de Expl. Mij Oud Bussum in 1907
door de opdrachtgever gekocht. De heren
van der Mandele, Endt en Coenen bezitten
belendende percelen en sluiten zich bij het
bezwaar van De Bazel aan.

deling zijnde ontwerp waren deze plannen
noch aan mij, noch aan den Heer Tersteeg
bekend, terwijl ook bij de Gemeente nimmer
een volledig exploitatieplan van de terreinen
dier Maatschappij werd ingediend. Toen de
ze Bouwmaatschappij in 1907 liquideerde en
de Bouw Maatschappij Tres hare gronden
overnam, zijn bijna alle reeds in aanleg zijnde
wegen overgedragen aan de Gemeente. De
door adressanten bedoelde weg is evenwel
nimmer als Openbare weg aan de Gemeente
overgedragen. (...) De bewering dat deze weg
met toestemming van de Gemeente is aange
legd en voorzien van Gas- en Waterleiding is
derhalve niet juist.'
De gemeentearchitect wijst er vervolgens
op dat reeds 17 jaar lang 'geprojecteerde
woonhuizen' de indruk moeten wekken dat
bedoeld terrein een bouwterrein was. 'Ook de
bewering in het adres van Mr D.C. Endt dat
het ontwerp van den Heer de Bazel bruikbare
elementen bevat, kan thans buiten beschou
wing blijven. In zijn geheel vertoont dit plan
weinig overeenstemming met het nieuwe
ontwerp, in hoofdzaak tengevolge van het
feit, dat beide plannen onder verschillende
omstandigheden door verschillende perso
nen en op verschillende tijdstippen zijn opge
maakt'.
De bezwaarschriften worden door de heer
Hartstra weerlegd en hij draagt voorstellen
aan die de bezwaren uit de weg ruimen. Hij
stelt B&W voor het ontwerp uitbreidingsplan
aan de Raad ter vaststelling voor te leggen en
met de 'adressanten' te onderhandelen over
zijn voorstellen.

8 juni 1920

De heer Hartstra, Gemeentearchitect van
Bussum pareert de 4 ingediende bezwaar
schriften. 'De bezwaarschriften zijn in hoofd
zaak gericht tegen het vervallen van een
vroeger langs de percelen van adressanten
aangelegden grindweg. Deze weg is met an
dere wegen indertijd aangelegd door Bouw
maatschappij Oud Bussum volgens plannen
van den Heer K. de Bazel.' Hier wordt het
bovengenoemde plan uit 1904 bedoeld, waar
op bouwpercelen te koop werden aangebo
den 'Bij het opmaken van het thans in behan

11 mei 1920
B&W aan de Gemeenteraad No 88: 'Voorstel
tot herziening van het uitbreidingsplan der
Gemeente’. Hierop stelt de Raad het op 25
augustus 1919 voorlopig vastgestelde plan
vast. Vervolgens wordt het door de Raad
vastgestelde plan ter goedkeuring voorge
legd aan Gedeputeerde Staten van Noord
Holland. Van de 4 bezwaarschrift-indieners
weet De Bazel er nu nog 2 te mobiliseren. De
heren van Dam en Coenen dienen dit keer bij
Gedeputeerde Staten een bezwaarschrift in.
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B&W verzoekt aan Tersteeg en Hartstra om
als gemachtigde op te treden en het plan in
de vergadering van Gedeputeerde Staten te
verdedigen.
25 januari 1921
Gedeputeerde Staten reageren op de bezwa
ren van reclamanten die betrekking hebben
op een, door de vorige eigenaar aangelegde,
grindweg waarvan de ondergrond inmiddels
door koop eigendom van de Gemeente Bussum is. Gedeputeerde Staten geven in over
weging pogingen te doen om met de voor
melde reclamanten tot een schikking te
komen.
30 mei 1922
Het Provinciaal Bestuur Noord-Holland laat
aan B&W weten niets meer te horen van re
clamant Coenen. Hij blijkt verhuisd te zijn.
'Het plan tot exploitatie van de aan de Ge
meente behoorende, tusschen den Brediusweg en den Huizerweg liggende terreinen'
wordt dus op dit moment, sinds de voorlopi
ge vaststelling door de Raad in augustus
1919, reeds 3 jaar opgehouden door de be
zwaren van de heer K. de Bazel en zijn recla
manten. Diverse architecten, aannemers en
belangstellende toekomstige bewoners doen
een beroep B&W om de procedure te bespoe
digen.
29 november 1922
B&W richt zich ten einde raad tot de
'leidsman' der reclamanten de heer de Bazel
en schrijft: ’(...) mogen wij U verzoeken bij
ons in te zenden een voorstel tot wijziging
van het gedeelte van het uitbreidingsplan,
gelegen ten oosten van de wegen op bijstaan
de teekening met rood aangegeven.' B&W
hebben kennelijk goed begrepen dat de kwes
tie voor De Bazel niet alleen gaat om de
grindweg uit de bezwaarschriften en vragen
nadrukkelijk om een voorstel waarbij het
gebied waarbinnen zijn voorstel gedaan moet
worden met rood is afgebakend.
2 december 1922
De Bazel beantwoordt het verzoek van B&W
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een voorstel te doen om uit de impasse te
komen op geraffineerde wijze. Daar waar hij
het op prijs zou kunnen stellen dat hij door
B&W in de gelegenheid wordt gesteld een
voorstel tot wijziging in te mogen dienen
spreekt De Bazel, geheel op eigen initiatief,
over een 'aan hem verstrekte opdracht'. Met
de beste wil is uit de brief van 29 november
1922 van B&W niet op te maken dat daarin
een opdracht aan hem wordt verstrekt.
De Bazel lijkt te willen verhullen dat het
hier gaat om het oplossen van een probleem
dat is veroorzaakt door een illegaal aangeleg
de grindweg die hij door middel van be
zwaarschriften in het ontwerp van het Brediuskwartier zou willen opnemen. Dat de
grindweg uiteindelijk in het ontwerp is opge
nomen heeft er toe geleid dat de Busken
Huetlaan, zoals de grindweg is genoemd, er
ontwerptechnisch gezien een beetje bij bun
gelt. Op aanmatigende wijze dringt De Bazel
zich in zijn schrijven aan B&W op om vervol
gens met een viertal schetsen uit de hoge
hoed te komen waarin hij ver buiten het,
door B&W, met rood aangegeven kader gaat.
Tenslotte doet hij, ongevraagd, nog een voor
stel '(...) van een waterverbinding tusschen de
doodlopende zanderijsloot en de vijveruitlooper van het voormalig landgoed OudBussum (...)'. Het voorstel dat hij hier deed
was in de eerste plaats in het belang van zijn
opdrachtgever N.V. Bosch van Bredius.
15 december 1922
De Bazel wordt toegelaten in de vergadering
van B&W om zijn voorstel toe te lichten. Ook
hier wijdt hij langdurig uit over plannen
waar B&W niet om gevraagd hebben. Het is
B&W erom te doen het ontwerp van Tersteeg
uit 1919 zo snel mogelijk met een wijziging
van De Bazel inzake de grindweg vast te stel
len en daarmee het gebied vrij te geven voor
bebouwing. B&W is door de uitspraak van
Gedeputeerde Staten, die een schikking voor
stelden inzake de reclamanten, afhankelijk
geworden van de medewerking van De Ba
zel. Dit beseft De Bazel goed en benut deze
kans handig door het plan voor de waterver
binding met het gebied van N.V. Bosch van
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Bredius als 'onderhandelpunt' naar voren te
schuiven.
Het verslag van de vergadering meldt
hierover het volgende: ’(••■) B&W voelen wel
voor het projecteren van een water ter verbin
ding van het bestaande water met de slooten
in het Bosch van Bredius (...)’ en vervolgens
'(...) In-dien de heer de Bazel een plan (...) met
enige spoed zoude kunnen ontwerpen, zoude
het wellicht nog behandeld kunnen worden
in de vergadering van de Schoonheidscom
missie welke 21 december a.s. wordt gehou
den. (...) Vervolgens vraagt de Burgemeester
of de heer de Bazel eenige spoed kan betrach
ten met de indiening van het uitbreidings
plan betreffende de terreinen gelegen ten
zuiden van de Huizerweg (...).' Dit betrof een
plan waar De Bazel wèl een opdracht voor
had gekregen maar waarvan de uitwerking
kennelijk op zich liet wachten. Ook hier kon
B&W de vele bouwaanvragen, net zoals in
het Brediuskwartier nog niet behandelen. De
Bazel reageert niet op het verzoek snel een
voorstel inzake de grindweg voor te berei
den.

dat Floris Vos, zijn opdrachtgever namens
N.V. Bosch van Bredius, aan de uitvoering
van de waterverbinding mee zal werken!
28 mei 1923

Jan Veth, voorzitter van de Schoonheidscom
missie, schrijft aan B&W: '(...) of het niet gewenscht is de beslissing over het al of niet
wijzigen van het uitbreidingsplan (...) spoe
dig te nemen (...)'. De fuik waar B&W in is
terecht gekomen en de tijdsdruk worden
door De Bazel benut om rustig zijn ideeën te
etaleren. De partijen zijn zo langzamerhand
moe gestreden.

wtNTWitmjM cxc>. stentiB
ACUAAL1A2500

Burg«*»«*J£r

«wxxtcTcro*. «un

rCWArtD

QEMÜENTE

30 januari 1923
De Bazel zendt B&W een uitgebreide brief
waarin hij zich ongevraagd en op een ge
kwetste wijze met detailuitwerkingen van het
ontwerp van Tersteeg bemoeid. Ook komt hij
terug op het met rood gemerkte gebied waar
binnen hem gevraagd was een voorstel te
doen: 'Van de beperking in Uw schrijven van
29 november 1922 om alleen de ten oosten
van de door U met rood gemerkte grenzen te
wijzigen, heb ik mij genoopt gezien, op een
enkel punt af te wijken (...).'
Wat noopte De Bazel om geen gehoor te
geven aan het verzoek van B&W om een
voorstel tot wijziging te schetsen en waarom
nam hij wel ruim de tijd om zich ongevraagd
met allerlei andere zaken bezig te houden? Er
volgt een curieuze alinea waarin De Bazel in
gaat op de waterverbinding met het terrein
van N.V. Bosch van Bredius en in bedekte
termen het terrein dat hiervoor nodig is en
'nog' geen eigendom van de Gemeente Bussum te koop aanbiedt. Hier voegt hij aan toe
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Deel van het plan Park Brediuskwartier, zoals vastge
steld door de gemeenteraad van Bussum op 2 7 april
1925 (Stads- en Streekarchief te Naarden, Archief Ge
meente Bussum).
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11 juli 1923

De heer Brand, voorzitter van de Commissie
Openbare Werken, schrijft aan B&W: 'Wat
betreft (...) de vraag, of het nodig is de ont
werpers van het bestaande uitbreidingsplan
(...) nog in de wijziging te kennen, mogen wij
U als onze meening mededeelen, dat de heer
Hartstra niet behoeft te worden gekend (...)'.
Hij verleende assistentie als gemeentearchitect. 'Aan den heer Tersteeg ware een exem
plaar van het gewijzigde plan te zenden, met
de mededeling, dat, indien het plan hem aan
leiding geeft tot het maken van opmerkingen,
die gaarne zouden worden vernomen (...)'.
Hier geeft men Tersteeg nog een kans zich te
verweren tegen het gesol van De Bazel met
zijn geesteskind. Tersteeg is hier, voor zover
bekend, niet op ingegaan.
28 september 1923
Afdeling grondbedrijf schrijft aan B&W: 'Met
den heer de Bazel is het wijzigingsplan, (...)
besproken; genoemde heer kon zich met den
opzet hiervan vereenigen (...)'. Vervolgens de
constatering: 'Een angstvallig vasthouden
hieraan (bedoeld wordt het verkavelingsplan
van De Bazel) lijkt mij niet gewenst'.
6 mei 1924
B&W aan de Raad: Voorstel tot herziening
van het uitbreidingsplan van het Brediuskwartier zoals vastgesteld op 15 juni 1920.
Het ontwerp van D.F. Tersteeg uit 1919 met
wijzigingen van De Bazel wordt vastgesteld
door de Gemeenteraad van Bussum.

Grote blunders

Bovenstaande chronologisch opsomming is
het resultaat van archiefonderzoek. Het resul
taat van dit onderzoek is, in dit geval, dat
duidelijk vastgesteld kan worden dat D.F.
Tersteeg de ontwerper van het Brediuskwartier is.
Ook valt vast te stellen dat K.P.C. de Ba
zel met bezwaarschriften tegen het vervallen
van een zonder vergunning aangelegde
grindweg in het ontwerp de vaststelling met
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bijna 4 jaar heeft weten te op te houden. Op
verzoek van B&W mocht De Bazel een voor
stel doen om de kwestie met de grindweg te
schikken. Hij maakte van deze situatie ge
bruik om ongevraagd met een plan te komen
om het water van het Mouwtje te verbinden
met het water van het Bosch van Bredius. Het
voorstel tot schikking in verband met de
grindweg - Busken Huëtlaan - en het plan
om een waterverbinding te maken - beide
van De Bazel - zijn in het ontwerp van Ter
steeg ingepast. De Busken Huëtlaan voegt
zich, ontwerptechnisch, niet mooi in het ont
werp. De waterverbinding is nooit gereali
seerd. Wel is een deel van het plan als dood
lopende verdiepte waterpartij gerealiseerd.
Met sarcastisch gevoel voor humor of door
een totaal gebrek aan kennis heeft de enige
creatie van De Bazel in het ontwerp van Ter
steeg de naam: Kanaal van Tersteeg gekregen.
Onderzoek is noodzakelijk om kleine
blunders als de naam Kanaal van Tersteeg en
grote blunders als de onbekendheid met de
ontwerper van een beschermd dorpsgezicht
te voorkomen. Een tuin- en landschapsarchi
tect als Tersteeg had bij het maken van een
ontwerp voor een wijk een totaal andere in
steek dan een architect als de Bazel. Dit
wordt geïllustreerd door te kijken naar het
Brediuskwartier van Tersteeg en de Godelindebuurt van De Bazel. Bij Tersteeg zijn de
vormen natuurlijk en vloeiend terwijl De
Bazel van een strakke systematische ordening
uitgaat.
Door de verschillen in visie en benadering
van deze twee uitstekende ontwerpers kan
men onmogelijk het werk van Tersteeg beoor
delen terwijl men kijkt door een De Bazelbril. Hierdoor is de 'Toelichting' die voor het
Brediuskwartier is opgesteld op basis van de
overtuiging dat de Bazel, met zijn strakke en
systematische ordening de ontwerper van
deze wijk zou zijn, grotendeels onbruikbaar
geworden. Als uitgangspunt bij de beoorde
ling van het beschermingsbelang van de cul
tuurhistorische waarden van het Bredius
kwartier zoals dat in een bestemmingsplan
vastgelegd zou moeten worden, vertoont de
'Toelichting' te veel en te grote hiaten.
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Waarom De Bazel?
Waarom heeft een aantal onderzoekers in het
verleden gedacht dat het ontwerp van het
Brediuskwartier van De Bazel zou zijn? Ten
eerste hebben zij misschien uit de brief van
De Bazel aan B&W van 2 december 1922 be
grepen dat hij een opdracht zou hebben ge
kregen? Deze brief kan alleen samen met de
brief van B&W aan De Bazel van 29 novem
ber 1922 beoordeeld w orden w aarin verzocht
w ordt om een voorstel om tot een schikking
in een, mede door De Bazel veroorzaakte,
impasse te komen. Wat betreft het Bredius
kwartier is op deze wijze uit te sluiten dat De
Bazel van B&W een opdracht zou hebben
gekregen.
Ten tweede valt op dat veel onderzoekers
niet beseffen dat met kaartmateriaal weinig
bewezen kan worden. Alleen wanneer op een
kaart aangegeven staat met welk doel deze is
gemaakt mogen aangaande dat doel uit die
kaart soms conclusies trokken. Zo is de plat
tegrond van De Bazel uit 1904 gemaakt in
opdracht van een grondbezitter en bedoeld
om percelen grond te verkopen gelegen aan
nog niet bestaande wegen. Uit een andere
bron valt op te maken dat er enkele percelen
w erden verkocht maar dat voor enkele w e
gen zeventien jaar later nog geen vergunning
was aangevraagd. Ten derde zijn er onder
zoekers die wel eens wat, zonder te controle
ren, overschrijven van andere onderzoekers.

m entenwet 1988 schiet te kort bij het aanwijzen van te beschermen cultuurhistorische
landschapsmonumenten en gebouwde mo
numenten. Of schieten mensen die deze wet
toepassen tekort?
Bovenbeschreven voorbeeld laat zien dat
het eenvoudig is om een architect van naam
te koppelen aan een wijk en zonder vorm van
degelijk onderzoek te komen tot oordelen
over de kwaliteit van een 'uniek ontwerp'.
Vervolgens w ordt hier een w aardering aan
gehecht die het beschermen van de essentiële
historische kern van de wijk in kwestie buiten
beschouwing laat.
Wanneer er rekening mee gehouden
w ordt dat niet iedere overheid: gemeente,
regio, provincie of land en niet iedere particu
lier te goeder trouw met de mogelijkheden
van de M onumentenwet omgaat, kan deze
w et tot een machtsmiddel verworden, w aar
bij het beschermen van het landschappelijk
cultuurhistorisch erfgoed een marginaal bij
verschijnsel w ordt of helemaal verdwijnt.

C onclusie

Hopelijk zal alleen het eerste van deze twee
citaten uit Projekt Nederland van Willem van
Toorn, nu en in de toekomst op het Bredius
kwartier van toepassing zijn.

Het onderzoeken en w aarderen van cultuur
historische w aarden in het landschap, inclu
sief het stadslandschap, vorm t de basis van
het beschermen en behouden van cultureel
erfgoed w at ons leven dagelijks, op directe en
indirecte manier, beïnvloedt.
Wanneer het onderzoeken en waarderen
van de ontstaansgeschiedenis van de cultuur
historische waarde niet of te weinig serieus
genomen w ordt, zal historisch erfgoed door
onjuiste interpretatie, ondeskundigheid of
onverschilligheid verloren gaan.
De toetsing zoals vastgelegd in de M onu

'Het landschap, inclusief het stadslandschap,
is een prachtige maar ook genadeloze spiegel
van de tijdgeest en van het menselijk hande
len. '
'Als er al iets weerspiegeld wordt in dat land
schap, is het de radeloze stuurloosheid, het
schokkend gebrek aan kennis en goede smaak
en de afwezigheid van verantwoordelijkheid
bij de overheid.'

Drs. A.J. Jenika van der Torren is kartograaf en
historisch geograaf. Zij werkte bij U niversiteits
bibliotheek Utrecht en KLM Aerocarto en advi
seerde NOS journaal. Werkte verder mee aan
Uitgave Stadsplattegronden Jacob van Deventer
voor Naarden en Amersfoort en schreef in 2007
het artikel 'Wie heeft het Brediuskwartier ontwor
pen?' in het Bussums Historisch Tijdschrift, jrg
23 nr 2.
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'Zwak-burgerlijk en laf-lief levend Bussum'
De Tachtigers en het Gooi
Marcus van der Heide
Alle literaire kopstukken van de Tachtigers,
Lodewijk van Deyssel, Frederik van Eeden,
Herman Gorter en Willem Kloos hebben in
het Gooi gewoond: ze vestigden zich er met
terwoon of verbleven er tijdelijk. Van Deyssel
beweerde zelfs in Hilversum geboren te zijn.
Van Eeden en Gorter verhuisden respectieve
lijk in 1886 en 1893 naar Bussum. Hier werd
Kloos tot twee keer toe voor zijn drankpro
blemen met zelfmoordpogingen ten huize
van Van Eeden behandeld, voor hij er in ok
tober 1896 een pension betrok.
Na de opening van het Oosterspoor in
juni 1874 werd het Gooi niet alleen een ge
liefd oord voor dagjesmensen, maar ook aan
trekkelijk als woonplaats voor de forens. Het
Gooi was overigens al veel eerder van belang,

vanwege het gezonde klimaat. Zon 50 jaar
voor de ontsluiting door de spoorweg werd
er het ’zomerhuis’ gehuurd, ook in Bussum.
Naast de ingezetenen waren daar de 'opgeze
tenen', die er alleen 's zomers verblijf hielden.
In 1834 schrijft burgemeester Banis in het
jaarverslag over de keerzijde hiervan: 'vele
mensen, die des zomers alhier optrekken
huren, weigeren belasting te betalen, zeggen
de niet te zullen terugkeren, en dat zoude
grote schade berokkenen'.1 Naast de huurder
was er echter ook de koper/bouwer van de zoals dat toen vaak heette - 'buitenplaats met
stal- en koetshuis'. Deze bracht wel de nodige
inkomsten voor de gemeente mee.

Lodewijk van Deyssel (1864-1952)
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Karel Joan Lodewijk Alberdingk Thijm, alias Lodewijk
van Deyssel, (1864-1952)

Een mooi voorbeeld van de laatste categorie
is professor Alberdingk Thijm (1820-1889),
voorvechter van de katholieke emancipatie.
Hij huurde in 1859 en kocht in 1S60 in Hilver
sum de villa Heuvelrust, waar zoonlief (maar
zo lief was hij trouwens niet) Lodewijk van
Deyssel tot in zijn zevende levensjaar (hij
vierde er zijn zevende verjaardag) het groot
ste deel van de zomer doorbracht. Lodewijk
vereeuwigde het buiten tot twee maal toe in
zijn geschriften. Hij liet het in de ’onzedelijke’
roman Een liefde (1887) model staan voor Ba
gatelle, het buitenhuis dat de dokter van Hil
versum voor de somma van 14000 gulden
voor Josef kocht om Mathilde 'in de fijne
hooge lucht van het Gooi gauw' te laten her
stellen: 'Hilversum lag hoog, de lucht was er
fijn. In de omtrek waren wel geschikte hui
zen, ook vilaas, te koop of te huur'.
Bij haar eerste aankomst, op de eerste
lentedag, zag Mathilde de weg en huis als
volgt: 'De weg had zich bij de molen, plotse
ling verbreed. De straatweg vloeide nu, laag,
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in het midden vooruit, zoetjes naar beneden;
aan weerszijden waren de breede hellende
voetpaden van hard donkergrijs zand (...).
Achter de boomen stonden, schraal, de ijze
ren en houten hekken van de zes, zeven bui
tens aan eiken kant, tot aan het eigenlijke
dorp'. En dan komt Bagatelle in zicht, 'dof
wit, blauwig-blank, met zijn vier spiegelende
raamdeuren, zijn acht opengestooten smalle
lange jaloezieën, van zijn schuin-opgaand
grasveld gescheiden door het kiezelsteenenpad langs den voorgevel, met zijn dicht
blauw-bruin rieten dak tot even boven de
raamdeuren neerhangend'.
Van Deyssel schrijft 35 jaar later in zijn
Gedenkschriften (1924): 'Stil was de 's-Gravelandse weg. Geen automobielen. Geen fiet
sen. Des ochtends de Amsterdamse diligence
heen en des avonds die zelfde terug, een gro
te gele kast, heroïek knusse ouderwetse
postwagen'.
Opmerkelijk is dat Van Deyssel zijn me
moires opent met: 'Ik ben geboren 22 septem
ber 1864 te Hilversum op het lieve kleine bui
ten aan den 's-Gravelandschenweg, dat nu
nog Hemelrust heet, en dat mijn vader
toebehoorde'. Pas na zijn dood in 1952 bleek
dat deze berichtgeving foutief was: Van
Deyssel was Amsterdammer van geboorte,
geboren worden in een Gooise villa sprak
kennelijk meer aan dan in een Amsterdams
grachtenpand. In de Gedenkschriften beslaan
de hoofdstukken 'Kindertijd', '1864-1870' en
'Leven te Hilversum' maar liefst 116 pagina's.
Merkwaardig genoeg handhaaft Van
Deyssel in Een liefde wat het vervoer naar
Hilversum betreft de toestand van vóór 1874.
Jozef 'reisde met de spoor naar het station
Loenen-Vreeland, waar hem dan een wagen
tje uit Hilversum kwam afhalen' en 'zoü ei
ken ochtend om half acht met de diligence,
die direct van Hilversum op Amsterdam reed
in een groote twee uur, weêr te-ruggaan'.
Maar, zo lezen we, het werk aan de nieuwe
Oosterspoor, 'die te Hilversum een hoofd
station zou hebben, vorderde goed; de rails
lagen al tot voorbij Bussum'. Het reizen viel
in die tijd niet mee 'in de stofferigheid of de
smerigheid van de spoor', met daarna 'het
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vervelende eentonige hossen, een paar uur
lang' in het karretje van stalhouder Buwalda.
Moeilijke leerling
Karel Joan Lodewijk Albertingk Tijm was een
moeilijke leerling. Hij werd van kostscholen
gestuurd, ondermeer van het beroemde
Rolduc waarover hij later de roman De Kleine
Republiek (1889) zou schrijven en waar hij de
vreemdsoortigste werktuigen bedacht om
zich zelf te weerhouden van de gevreesde
onanie. In 1879 tewerkgesteld in de boekwin
kel annex drukkerij C.L. van Langenhuysen
te Amsterdam, waarvan zijn vader directeur
was, verkoos hij het jaar er op om van de pen
te gaan leven. De auteursnaam Lodewijk van
Deyssel (ontleend aan het gehucht Deissel in
het Weserbergland, waar de oorsprong van
het geslacht Alberdingk lag) stamt van zijn
eerste publicatie, nota bene een ingezonden
stuk in de Gooi- en Eemlander van 17 septem
ber 1881. Het ging over de zogeheten
'Peinture Bogaerts’, een soort van opgeschil
derde fotografie. Negen dagen later zette hij
dit pseudoniem onder het - als debuut te
beschouwen - opstel 'De ware geschiedbeoefe
ning', een bespreking van Histoire de Menin
van Amaat Rembry-Barth, in de Dietsche Wa
rande. In de loop der jaren zou hij zich van
meer dan 20 pseudoniemen gaan bedienen!
Een redacteurschap van de Nieuwe Gids
wees hij in 1886 af. Dit vernieuwende tijd
schrift van algemene aard was opgericht als
tegenstem van De Gids, die verworden was
tot spreekbuis van rijmende, romantischburgerlijke dominees. Socialisme, dus poli
tiek (Frank van der Goes), kunsten (Willem
Witsen) en wetenschappen kwamen erin aan
de orde. Daarnaast dan de literaire vernieu
wing: kunst om de kunst, individualisme,
eenheid van vorm en inhoud en het belang
van waarneming (naturalisme) van de later
zo genoemde Beweging van '80.
Van Deyssel werd wel medewerker van
de Nieuwe Gids. Hij was naast Kloos de grote
criticus en als dandy het uiterlijke gezicht van
de Tachtigers, berucht om zijn ’scheldkritie
ken’. Tijdgenoten werden niet gespaard. Op
zeven december 1889 schreef hij aan Kloos:
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Villetta op de driesprong ]. van Lenneplaan, Dillenburglaan en Wladeck Pyrmontlaan te Baarn (coll. Historische
Kring Baerne).

'Mei (van Gorter) heb ik nu helemaal gelezen.
Wees zoo goed en laat het u volkomen onver
schillig zijn, maar mijne mening daarover is
niet veranderd, namelijk ik vind het niet
groot en ook niet emotie-vol. Wel mooi, maar
mooi gefluit of geneurie, zoo als de dichter
zelf in den aanvang zegt. De dichters Gorter
en Van Eeden kunnen mijn hart niet stelen'.
Na de dood van zijn vader verbande hij
zichzelf in 1889 (hij kon de f 750,- voor het
huis in Houffalize in de Ardennen niet meer
opbrengen) naar het goedkope Bergen op
Zoom.
Naar het Gooi
Vier jaar later, begin 1893, besloot hij te ver
huizen naar de randstad, waar het eigenlijke
literaire leven zich afspeelde. Op 14 mei 1893
schrijft Van Eeden hem: 'Ik weet hier in

't Gooi huisjes van 150 a ƒ 250,- (jaarhuur) die
wel niet groot maar toch bewoonbaar zijn. In
Blaricum (ƒ 150,-) en 's Graveland (250). Gor
ter zal hier in Bussum ook 250 verwonen. Ik
heb hier nu een ruim huis (Dennekamp), dat
ook eenigszins beantwoordt aan “dat esthe
tisch geheel dat mij gepast en uitmuntend
voorkomt". Hoewel nog op eenvoudige
schaal. Een behoorlijke mensenwoning (...)
kan niet voor minder dan 20 of 30 duizend
gulden gemaakt worden. En dit huis kost
maar 10.000'.2
Veertien juli gaat Van Eeden op Herman
Gorters viets huizen bekijken in 's-Graveland
'omdat daar de meeste kans is goedkoop een
huisje te krijgen. Ik heb een heel aardig huisje
gezien voor f 175,- Er is een klein net tuintje
aan één kant van 't huis. Er zijn geen overbu
ren. Achter is de vaart, vóór de groote straat-
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weg. Het ligt vrij dicht (Vi uur) bij Bussum
In Bussum en Hilversum zijn de prijzen
veel te hoog. Tenzij je zelf bouwt of voor je
laat bouwen, zooals Gorter en ik'.
Van Deyssel kiest uiteindelijk voor Baarn.
Begin oktober 1892 had Van Eeden hem al
gewezen op 'inwoning bij mevrouw van
Gogh, de schoonzuster van den schilder en
weduwe van den kunstverkooper. Zij houdt
pension (Villa Helma aan de Koningslaan te
Bussum) en zal geneigd zijn voor betrekkelijk
weinig (b.v. f 40,- 's maands) je vrouw en
zoon te herbergen'.3
Vóór zijn verhuizing naar Baarn trok Van
Deyssel met zijn gezin van 15 augustus tot 15
september 1893 in bij de Van Eedens, nadat
Van Eeden hem op 22 juni 1893 nog had ge
schreven: 'Bedenk goed dat je je zult moeten
behelpen en dat wij uiterst eenvoudig moeten
leven. Vertel je vrouw ook hoe wij met gasten
gewoon zijn. Elk gaat zijn eigen gang, komt
en gaat naar verkiezing en houdt zichzelf
bezig. Het kan b.v. gebeuren dat Martha (van
Vloten) of ik een of meer dagen van huis
gaan. We zullen wel nader afspreken hoe je
logeren wilt. Alle drie op een kamer of jij
apart of Jodocus ('t zoontje). Ik hoop maar
dat je genoeg te eten krijgen zult. Ikzelf eet zo
weinig'.
Herinneringen aan Frederik, Martha, de
kinderen Hans en Paul en aan Dennekamp
legde Van Deyssel vast in hoofdstuk XV van
zijn Gedenkschriften.
Baarn
September 1893 betrok Van Deyssel het klei
ne witte buitenhuis Viletta op de Eemnesserhoog te Baarn. De koperen bruiloft op 26 no
vember 1899 in hotel Groeneveld ging
gepaard met een literaire hulde: een comité
bestaande uit Van Eeden, Gorter, Verwey en
Jan Veth had gelden voor een bescheiden
lijfrente en een te bouwen huis bijeenge
bracht. Onder architectuur van De Bazel
kwam in mei 1901 De Bremstruik gereed aan
de Waldeck Pyrmontlaan 8.
De opmerkelijke dagboekbladen Uit het
leven van Frank Rozelaar (1911) zijn in Baarn
ontstaan en bevatten talrijke natuurindruk
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ken, waarin de omgeving van Baarn duidelijk
te herkennen valt. In zijn Gedenkschriften her
innert Van Deyssel zich 'de volkomen in Chi
nese stijl, en dus met de nadrukkelijke groe
ne, paarse, gele, blauwe Chinese kleurigheid,
door Moormann gebouwde villa's Peking en
Canton, die midden in het Baarnse bomen
groen door vorm en kleur veel indruk
maakten'.
In 1918 verhuisde hij naar Haarlem. Hier
kwam hij niet meer tot groot creatief werk, al
schemerde in zijn kritieken soms nog iets van
de genialiteit van vroeger door. In WO II al
vroeg hij Harry Prick als biograaf. In 1998
verscheen deel I van de biografie, die slechts
25 jaren beslaat (tot 1890). Vijf jaar later volg
de deel 2, getiteld 'Vreemdeling op aarde' (1430
pagina's).

Herman Gorter (1864-1927)

Op 15 november 1888 zond Gorter aan classicus/componist Alphons Diepenbrock het
beroemde briefkaartje met het laconieke ‘Het
ding is af: tussen de cricketwedstrijden door
en naast het werken aan zijn doctoraal en
proefschrift in de Klassieke Letteren was het
lyrisch-epische dichtwerk Mei na anderhalf
jaar af. De eerste zang verscheen in het fe
bruarinummer 1889 van de Nieuwe Gids. Op
slag was hij de gevierde Tachtiger en na zijn
'sensitieve' Verzen (1890) formuleerde Kloos
het bekende 'allerindividueelste expressie
van de allerindividueelste emotie'.
Op 11 december 1889 werd Gorter be
noemd als classicus aan het gymnasium in
Amersfoort. Hij gaf er 22 uren les aan een
school, die nog geen 70 leerlingen telde en
verdiende 2000 gulden per jaar. Voor zijn
leerlingen was hij een indrukwekkende ver
schijning met het gemillimeterde hoofdhaar,
waarmee hij 'als eens de Romeinen, de eerlij
ke schedellijn wilde laten zien'. Als pedagoog
was hij bepaald niet geslaagd, weinig geduld
en belangstelling. Hij werd gewaardeerd
omdat hij na schooltijd vaak met de leerlin
gen voetbalde (elke ochtend kon men hem
buiten Amersfoort zien joggen). In het absen-
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tieboek voor de leraren kwam hij regelmatig
voor: op 25 maart 1890 'Gorter; vergeten les
te geven'. Hij had alleen oog voor de boven
het gemiddelde uitstekende leerling, stuurde
een keer 12 jongens de les uit 'wegens het niet
kennen der les'.
Met de collega's was weinig contact, hij
noemde ze 'scharretjes', onbeduidend als hij
ze vond. Zij op hun beurt konden de ver
krampte leraar met ordeproblemen niet rij
men met de joviale, energieke sportman en
nog minder met de vermaarde dichter die
zich zo openhartig overleverde aan zijn emo
ties.4 Ook verder raakte hij in een isolement,
hij zag zijn vrienden in Amsterdam te weinig.
Daarbij: zijn huwelijk in juli 1890 met Wies
Cnoop Koopmans bracht niet het ware geluk.
De lespraktijk stond hem steeds meer tegen
en hij besloot naar het Gooi te verhuizen om
met het geven van (bij)lessen Klassieke Talen
in zijn levensonderhoud te gaan voorzien.

-

Herman Gorter, naar een foto van Witsen, omstreeks
1896.

B u ssu m

Het werd Bussum, hoewel niet de gelukkig
ste keuze getuige de brief aan Verwey van 25
februari 1893: 'Wij komen in Bussum te wo
nen. Dit is nu wel niet geheel en al het plezie
rigste, maar het heeft toch voor dat ik eens
met een verstandig mens kan spreken, er
komt daar nog al eens iemand. Dicht bij Am
sterdam. Dicht bij Hilversum, om de lessen.
Er wordt een huis voor ons neergezet. Wie
doet het? De ouwe heer van Jan Piet (Veth).
Toon der Kinderen komt in Laren te wonen,
dus nog iemand om over dingen van belang
voor mij te spreken.'
Begin mei 1893 trokken de Gorters in bij
Jan Veth: 'Ik reis nu nog heen en weer naar
Amersfoort, tot half juli (zomervacantie)'. Het
nieuwe huis, ontworpen door Berlage, Nieu
we 's-Gravelandseweg 32 (thans 66) stond
'geheel vrij, vlak aan het grote weiland waar
de brede sloot lag die hij (Gorter) jaren lang,
ook 's winters, eiken dag placht over te
zwemmen', aldus classicus Aegidius Tim
merman in zijn Tim's Herinneringen (1938).
Aan Diepenbrock schrijft Gorter: 'Het huis is
te klein, beneden een suite iets groter dan in
Amersfoort, naast de suite een kamer voor
mij met openslaande ramen. Dat is een heel
mooie grote kamer. Verder beneden een keu
ken en boven op zolder 2 heel aardige slaap
kamers, 1 voor ons en 1 logeerkamer. Zoals je
weet gaat Wies alleen maar een loopmeisje
(i.p.v. een inwonende dienstbode) houden.
Het huis ziet er heel aardig uit, meer een
mooi boerderijtje dan een villa en het heeft
een tuin van berken en sparren en een wijd
uitzicht over weilanden naar bossen ('s-Graveland). Ik voel me hier thuis, of liever ik
voel mij gelukkig en thuis in de wereld, wat
ik vooral dank aan de philosophie (Spinoza),
die ik aldoor blijf beoefenen'.
Met buurman Van Eeden was er in de
eerste jaren goed contact, ook gezellig contact
als samen Sinterklaas vieren en een volksfeest
in Naarden in september 1894 tot diep in de
nacht meemaken. Kwam Van Deyssel bij Van
Eeden, dan kwamen de Gorters ook eten, er
werd samen getennist, gecricket, gewandeld,
gefietst, gezwommen en geschaatst. Walden
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Het geheel vrijstaande huis van Gorter, 'met de tuin die op een taartpunt lijkt' (Rudolf Geel, column in de Folia Civitatis van 3 juni 1978), tussen - links - de latere Breedelaan en de Nioe 's-Gravelandseweg (coll. M .j.M . Heyne).

en de politiek (SDAP, in maart 1899 ook een
afdeling Bussum/Naarden met Gorter als
voorzitter) werd de breuk in hun vriend
schap. Stuiveling schreef hierover: 'Verwant
in hun kritiek op het kapitalisme gingen zij
bij de bestrijding daarvan uiteenlopende we
gen. In Gorters ogen was Van Eeden een
kleinburgerlijk utopist zonder begrip van de
Maatschappij, in Van Eedens ogen Gorter een
pseudowetenschappelijk dogmaticus zonder
begrip van de mens'.5
Les en liefde
Een van de particuliere leerlingen die Gorter
de Klassieke Talen bijbracht was de Hilversumse dichter/boekhandelaar Reddingius,
die in 1940 zijn herinneringen aan Gorter
over het tijdvak 1894-1897 te boek stelde. Ada
Prins, ook uit Hilversum, leidde hij op voor
het Staatsexamen. Na haar lagere schooltijd
teruggekeerd uit Curasao kon ze zo tot de
universiteit toegelaten worden. Ze wordt
Gorters nieuwe liefde. Haar intelligentie
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maakte dat het leeftijdsverschil van 15 jaar
wegviel. 'Het einde van de lessen werd het
begin van hun verhouding', om de woorden
van Stuiveling te gebruiken.
In 1911 begon Gorter ook nog een verhou
ding met Jenne Clinge Doorenbos, dochter
van de Bussumse arts (en broer van de beken
de liedjeszanger/latere Telegraafdichter Clin
ge Doorenbos). Zij wilde de klassieke dichters
leren kennen en dat onder leiding van de
grote dichter van Mei die zij zo zeer bewon
derde. Na de dood van zijn vrouw november
1916 zette Gorter deze driehoeksverhouding
voort. Financieel er niet best voorstaand (te
veel geld was opgegaan aan particuliere en
vooral politieke steun, aan het drukken van
brochures en vooral de buitenlandse reizen)
verkocht hij zijn huis in Bussum tegen beta
ling van een jaargeld zolang hij leefde aan
Jenne. Aan haar legateerde hij ook al zijn au
teursrechten.
Het sprookje van zijn dubbelleven nam
een eind bij zijn plotselinge dood op 15 sep-
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tember 1927: 'Bij de crematie op Westerveld
waar de kist, gedekt met de rode vlag, ge
volgd werd door vrienden, arbeiders, kunste
naars en politici, zagen Ada en Jenne elkaar
voor het eerst', zo eindigt Stuiveling zijn re
laas. Beide vrouwen, vrijgezellin gebleven,
hebben elkaar daarna zo veel mogelijk geme
den. Jenne woonde tot haar dood in 1973 in
Gorters huis en verzorgde in samenwerking
met Stuiveling de publicatie van de literaire
nalatenschap, Verzamelde werken (1948-1952,
8 delen). In 1964 ter gelegenheid van Gorters
honderdste verjaardag gaf ze een boekje met
persoonlijke herinneringen uit, Wisselend ge
tij Gorters studeerkamer bleef tot haar dood
intact.

pianomuziek. Op de stoelen, in enkele rijen
geplaatst, een handvol luisteraars. Achter
de tafel een man met een krachtig gezicht,
gladgeschoren, het hoofdhaar gemillimeterd:
Herman Gorter, docerend over het radencommunisme voor een kleine schare Gooise
belangstellenden. Zijn betoog is helder en
rechtlijnig, bijna martiaal. Een stijl, die men
nog kan horen in zijn thans zeldzaam gewor
den brochures, de blauwe boekjes die soms
maar enkele centen kostten. Het is de stijl van
een man die zich in dienst weet van de zuive
re idee (...). Het was de eerste keer dat ik Gor
ter zag en de enige keer'.

.b

Willem Kloos (1859-1938) 7

Politiek
De PSP afdeling Bussum gaf bij de herden
king van de vijftigste sterfdag van Gorter in
1977 de brochure Herman Gorter, een revolutio
nair socialist in politiek Bussum uit: in 1901 nam
de SDAP voor het eerst deel aan de gemeen
teraadsverkiezingen. Gorter stelde zich kan
didaat, maar werd met 232 behaalde stem
men niet gekozen (de katholiek Bensdorp
wel!).
Hij was evenals Rik en Henriëtte Roland
Holst op het congres van de SDAP van 18 en
19 april 1896 in Arnhem als lid toegetreden.
De Holsten waren na hun huwelijk januari
1896 in 's-Graveland (en sedert 1910 in Laren)
gaan wonen. Hun vriendschap werd vanwe
ge hun maatschappelijke en politieke gelijk
gezindheid een van de belangrijkste in Gor
ters leven. Met Henriëtte werd hij redacteur
van De Nieuive Tijd, waarvan hij 20 jaar de
leiding had en waarin hij zijn politieke be
schouwingen publiceerde. Dit onafhankelijke
socialistische maandblad had Frank van der
Goes (in 1894 een van de oprichters van de
SDAP) na de ineenstorting van de Nieuwe
Gids in het leven geroepen.
J.C. Brandt Corstius promoveerde in 1934
op Herman Gorter, De mens en dichter. Hij
maakte Gorter mee, in Bussum: 'Een zaaltje
boven de bioscoop van het villadorp (Novum
aan de Vlietlaan), die 's avonds zwijgende
films draait onder begeleiding van slechte

Juni 1885 was Willem Kloos aanwezig op de
bijeenkomst van letterkundigen, waar beslo
ten werd tot de oprichting van De Nieuwe
Gids. Het eerste nummer verscheen op 1 okto
ber, met daarin de eerste aflevering (van 42
p.) van De Kleine Johannes van Frederik van
Eeden. Kloos werd redactiesecretaris en ver
zorgde vanaf de tweede aflevering de literai
re kroniek. Hij werd de gevierde criticus, aan
wie Albert Verwey zijn Persephone en andere
gedichten en Van Deyssel zijn brochure Over
literatuur opdroeg.
Maar in dit jaar openbaarden zich bij hem
ook de nodige problemen, depressiviteit en
het horen van 'innerlijke stemmen' (waar
tegen een glaasje rum hielp, zo schrijft hij aan
Van Eeden). Interessant is het artikel van
H. Hartkamp, Veranderende opvattingen over
vriendschap en liefde uit 1985. Deze stelt dat de
homoseksualiteit van Kloos de oorzaak is dat
(verbroken) vriendschappen zo vaak de psy
chische problemen bij hem veroorzaakten.8
De eerste opname in Bussum (1888)
De breuk tussen Verwey en Kloos in septem
ber 1888 is daar een duidelijk voorbeeld van.
Wanneer Kloos medio september verneemt
dat Albert Verwey zich verloofd heeft met
Kitty van Vloten (Verwey werd zo de zwager
van Van Eeden), volgt op 25 september de
grote inzinking van Kloos, met zelfs een po-
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ging tot zelfmoord. Van Eeden neemt hem
27 september 1888 in huis (Beukenoord), op
zich niet zo vreemd, daar hij dit als arts/
psychiater vaker met patiënten deed.
In zijn Dagboek tekent Van Eeden op
5 oktober aan: 'Kloos heeft hier verzen ge
maakt, een heel boek verzen er plotseling
uitgeworpen in twee dagen. Het was heel
prettig voor mij, - ik was er in en 't was me
alsof ik er deel aan had. Nu is hij sinds giste
ren weer weggebleven en ik ben ongerust.
Wat een wonderbaar maaksel is Kloos. Hoe
heeft God het omhulsel ruw en slordig
afgewerkt om daar-binnen-in met al zijn
scheppingskracht een wonder te kunnen ma
ken van teder-bevend, doorzichtig-lichtend
schoon'.
Op 20 oktober vertrekt Kloos op advies

.

iy

ia
Trouwfoto van Willem Kloos en Jeanne Reyneke van
Stuwe. 4 januari 1900 (ontleend aan Jeanne KloosReyneke van Stuwe, Het menschelijke beeld van Willem
Kloos).
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van Van Eeden naar Londen. De in Bussum
door hem geschreven verzen, Het Boek van
Kind en God werden direct in oktober 1888 in
de eerste aflevering van de vierde jaargang
van de Nieuwe Gids gepubliceerd. De menin
gen over de 'verbroken relatie' in deze son
netten waren verdeeld. Het punt van discus
sie was, of het om een vrouw of toch een man
(c.q. Verwey) ging. Deze vierde jaargang zou
het hoogtepunt in de geschiedenis van de
Nieuwe Gids worden: in de derde aflevering,
in februari 1889, publiceerde Gorter de eerste
zang van Mei: 'Een nieuwe lente en een
nieuw geluid'.
Scheldsonnetten op Bussum
In 1892/93 doet zich binnen de Nieuwe Gids
redactie het nodige rumoer voor vanwege het
eigenmachtige optreden van Willem Kloos.
Zo laat hij het besluit om Gorter in de redac
tie op te nemen onuitgevoerd, waarop in
april 1893 Van Eeden en Lodewijk Tak de
redactie verlaten.
In augustus 1893, de derde aflevering van
deel 2 van de jaargang 8, begint Kloos dan
zijn beruchte scheldsonnetten. Het eerste, Ad
inimicos (tegen mijn persoonlijke vijanden)
heeft in het handschrift de opdracht 'op
Free' (= Van Eeden). Kloos nam het als nr.
LXXXIX op in zijn verzamelde Verzen, die in
1894 uitkwamen:
'Ik hield den spiegel van uw Zonden op
Vóór uw bezoedeld aanschijn, rijp van Zonde,
Ik, die de rijpt’ van uwer Zonden knop
Steeds verafschuwde en toch nooit inzien kou
de
In de volgende aflevering Jaargang 9, deel 1
van oktober 1893 barst de 'God in 't diepst
van zijn gedachten' als een baarlijke duivel
los met een eerste serie van 30 dronkemanssonnetten, waarin hij zijn 'pathologische' haat
en wrok tegen iedereen en alles moet uiten.
Van 17 oktober 1893 stamt het eerste vers
Tegen Bussum (Verzen CVIII, zonder titel):
'Zij zouden knarsetanden, als ze nog
Konden knarstanden, mensjes, die als bevers
Zitte' in hun kleine holletjes
Een week later volgde het tweede scheldson
net op Bussum (Verzen CXXI). Dit sonnet
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werd het bekendst, omdat het in talloze
bloemlezingen is opgenomen:
'Zwak-burgerlijk en laf-lief levend Bussum
Dat zijt een speel-vertrek voor slechte
kinderen,
Daarheen verwezen, wijl zij dan niet hinderen
Konden de echt-grote mensen.
Zeg eens, lust je ’em,
Dees donderende vuist? Doe maar,
of j' kust hem
Met uw schijn-heilige gezicht (...)
o, klein volkje,
Dat ras verdwijnen zal als een ijl wolkje".
In de sonnetten in het tweede deel van de
jaargang noemt Kloos zijn vermeende tegen
standers meermalen met volle naam, zoals
Aletrino, Couperus, Gorter (vele malen: 'Niets
dan een ellendig knoeier met Hollands taal',
(Verzen CIX), De Koo en Tak. Van Eeden
wordt waarschijnlijk het vaakst bedoeld: 'O,
Gij, verkrachter van vele vrouwen-zielen' (Verzen
CLXXXIV). De scheldsonnetten zijn tot drie
maal toe in de boekuitgave van de Verzen
volledig herdrukt, pas in de 4de druk, deels
gewijzigd, deels geschrapt.
Ondergang
Voor het einde van 1894 hadden zoveel abon
nees het blad opgezegd, dat de uitgever niet
langer het risico wenste te dragen. De Nieu
we Gids ging ten onder, maar ook Kloos zelf.
Februari 1895 wordt hij na een deliriumaanval opgenomen in het sanatorium van dr.
G. Jelgersma in Arnhem. Begin mei verlaat hij
dit heimelijk en vestigt zich weer in Amster
dam. Op 5 oktober doet hij een poging tot
zelfmoord en wordt eind oktober opgenomen
in het Wilhelminagasthuis, vanwaar hij op
9 november wordt overgeplaatst naar het
Geneeskundig Gesticht voor Krankzinnigen
in Utrecht. Van Eeden bezoekt hem hier her
haaldelijk en weet uiteindelijk zijn ontslag te
bewerken door hem in huis te nemen, hoe
zeer hij ook 'tegen Kloos’ komst heeft
opgezien' (2 mei 1896).
Op 8 mei 1896 trekt Kloos bij Van Eeden
in, in villa Dennekamp. In Dagboek schrijft hij
op negen mei 1896: 'Sinds gister is Kloos hier.
Ik ben er zeer bezwaard onder geweest, maar

nu gaat het weer. Hij zelf is zeer goed en ge
schikt, luistert naar alle raad, en behalve een
zwakheid van zijn geheugen is zijn geest en
zijn gedrag normaal. Maar ik was er onrustig
over en bezwaard en sliep slecht. God geve
mij sterkte'. Het 'gaat goed met Kloos'(27
mei), maar 'hij verveelt me met zijn gerijmel
en er is maar weinig moois of stichtelijks in
zijn omgang' (3 juni).
Langzamerhand verbetert Kloos’ toe
stand: 'Kloos is goed en ik wen aan hem'
(16 juli). Toch valt er ook wel eens een ver
wijt: 'Martha heeft Kloos gister scherp de
waarheid gezegd over zijn lelijke verzen
(scheldsonnetten), want hij doet soms zo irri
tant alsof hij zichzelf niets te verwijten heeft.
Toen trok hij zich dat sterk aan, een goed
teken' (13 september 1896).
Pension Parkzicht
Op 1 oktober 1896 verhuist Kloos naar het
pension van de familie Linn aan de Parklaan
(3). Van Eeden noteert op 4 oktober: 'Kloos is
bij Linn. Het gaat goed'. Af en toe was er con
tact; zo at Kloos op 25 december bij Van
Eeden en bezocht hij hem ook op oudejaars
dag. Bijna een jaar later, 16 november 1897,
lezen we echter: 'Kloos heeft weer gedron
ken'. In juli 1898 begint Kloos, 39 jaar oud,
zijn correspondentie met de 23 jarige Jeanne
Reyneke van Stuwe. Zij had hem enige ver
zen ter beoordeling gezonden, waarop Kloos
welwillend over haar bundeltje Impressies
schreef. Het raakte aan, zoals dat heet en hun
overstelpende hoeveelheid brieven werd
door hen in 1927 uitgegeven onder de titel
Liefdesbrieven. De laatste is van 7 september
1899.
Die van Kloos aan zijn 'allerliefste honnieponnie' leveren aardige Bussumse gegevens
op. Het leven bij Mevrouw Linn, 'een dikke
dame van 47 jaar' valt niet mee vanwege de
troubles van het pianospelen: 'juffr. Linn zit
de hele dag onder mij op de piano te spelen.'
Er komt weliswaar 'een verdrag', maar dit
helpt niet veel (p. 473 en 482). Bovendien is
Linn niet goedkoop, in Den Haag is bewo
ning h eel beter en minder duur dan bij de
Linn's'.
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wendig het land aan mij, en mij dat meerma
len getoond. En nu ziet hij ineens naast mij
gerezen, hij begrijpt helemaal niet vanwaar
(hij heeft, toen iemand hem vertelde dat ik
met jou geëngageerd was, nijdig uitgeroepen:
'Hoe komt Kloos aan dat meiske?') een ander
mens, waar hij helemaal niet bij kan, en waar
door mijn hele Zijn wordt verdubbeld in
kracht'.

£if£

m i
________________________________
Frederik van Eeden getekend door ]an Veth.

De grootste ergernis is de post: 'De Bussumse
post is een vreselijk ongeregeld ding; ze doen
daar alles maar, zoals ‘t in hun kraam te pas
komt'. Hij 'staat bekend als een beetje non
chalant' want (4e brief die dag aan Jeanne!) 'is
soms verschrikkelijk slordig. Jouw brief b.v.
die afgestempeld was 6-7 's morgens, ontving
ik pas 's avonds om acht uur.
Wanneer Jeanne naar Bussum kwam,
logeerde ze onder andere in het 'gezellige
pension dichtbij het station', Villa Helma, van
Jo van Gogh-Bonger, de weduwe van Theo
van Gogh. Ze verbleef er een keer 14 dagen,
kosten 2 gulden per dag.9 Het stel ging ook
op bezoek bij Van Eeden: Kloos verzoekt
Jeanne 'door beleefde vormelijkheid hem een
beetje op afstand te houden. Want hij behoort
helemaal niet tot mijn goede vrienden: hij
heeft inwendig het land aan mij' . Op 8 juni
schrijft hij: 'Ik hoorde van iemand, dat jij op
Van Eeden geen prettige indruk moet hebben
gemaakt. Dit komt alleen, doordat hij niet
intuitief uit je wijs kan worden, en hij voelt,
dat je hem te sterk bent (...). Van E. heeft in
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Afscheid van Bussum
Op 6 september 1899, we zitten dan op p. 696
van de Liefdesbrieven, zegt Kloos per 1 oktober
zijn kamer in Bussum op: 'Mevrouw Park
zicht nam het bericht van mijn vertrek zeer
natuurlijk op, en zei dat ze het wel had
verwacht'. Zijn Bussumse tijd zit er op, reeds
op 23 juni had hij aan Jeanne geschreven:
'Bussum is mij volstrekt niet bovenst-best
sympathiek. De enige positief-aangename
herinnering, die ik er achterlaat, is dat ik er
jou heb kunnen vragen, en er dus de eerste
grondsteen heb kunnen leggen van mijn
levensgeluk' (p. 273).
Begin januari 1900 trouwden zij en vestig
den zich in Den Haag aan de Regentesselaan
176, waar ze tot hun dood woonden.
Voortaan stond Kloos onder haar curatele, zij
was het, om Boutens te citeren, die 'Kloos
behalve van de alcohol ook van de poëzie
afgeholpen heeft'.
Reyneke van Stuwe publiceerde in 1947
Het menschelijke Beeld van Willem Kloos. Hierin
'verbloemt en verloochent ze alles wat zijn
glorie zou kunnen aantasten'.10 Niets over
drank en scheldsonnetten dus. Ze overleed in
1951 en heeft De Geschiedenis van de Nieuwe
Gids van G.H. 's-Gravesande (1955) niet meer
meegemaakt. De rol van Kloos als leider van
de Beweging van Tachtig was definitief ont
mythologiseerd.

Frederik van Eeden (1860-1932)

Frederik van Eeden vestigde zich na zijn hu
welijk met Martha van Vloten in april 1886
als arts en forens op villa Beukenoord aan het
begin van de Nieuwe 's-Gravelandseweg te

TVE 26e jrg. 2008

Bussum. Hij bleef namelijk in Amsterdam
werkzaam w aar hij met dr. Renterghem een
kliniek voor hypnotische therapie opende.
Hij had toen al naam gemaakt met De kleine
Johannes, waarvan de eerste aflevering op
1 oktober 1885 verschenen was in de Nieuwe
Gids, aan de wieg waarvan hij mede zomer
1885 gestaan had.
In februari 1889 werd hij weer eens ver
liefd: (de platonische) liefde voor Betsv van
Hoogstraten, meer dan 10 jaar ouder, moeder
van 4 kinderen, gaat zijn leven beheersen.
Zijn dagboeken staan er bol van. Zij is ook
zijn inspirerende Muze (Ellen, lied van de
smart 1891, Lioba 1897 en grote stukken uit
Van de koele meren des doods 1900).
Huize Beukenoord beviel op de d uur niet,
Dagboek 18 m aart 1892: 'N u al lijd ik onder de
slordigheid en viesheid van mijn kleine,
slechtgebouwde huis, met kinderen en dieren
(de kat Malmijntje en de hond Humpty). Ik

kan er niet tegen'. Hij geeft Berlage opdracht
even verderop aan de 's-Gravelandseweg een
nieuw huis te bouwen, villa Dennekamp,
kosten f 10.000,- gefinancierd door zijn moe
der.
Dat Van Eeden in die tijd niet lekker in
zijn vel zat - na zijn huwelijk was hij jaren bij
tijden depressief - blijkt ook in de gepubli
ceerde Brieven v a n /aa n Betsy (1907), bijvoor
beeld 19 mei 1892: 'En ik, die meer deug voor
een leven op de hei en in de bossen, een
zwervend leven, een herdersleven, een leven
in zon en wind. Ik wou dat de kliniek op de
fles ging, dan kwam er misschien w at anders
(...). Ik voel leeg als een omgekeerde bloem
pot', en bij het weer aan het werk gaan na de
vakantie schrijft hij haar op 1 september 1892:
'Iets nieuws is, de angst en het verzet dat ik
mij weer zal schikken - ik meen het verschil
tussen mijn vrije leven, en dit sombere, groe
zelige slavenleven'. In zijn Dagboek tekent hij

W ÊËH ÊÊÊÊÈÈËÊKËÊÊ

Villa Dennekamp aan de Kom van Biegel, met De Kleine Johannes. Het beeld gemaakt door Margot Hudig, werd op
17 juni 1950 onthuld. Het werd verschillende keren vernield en staat nu gerestaureerd in de ontmoetingsruimte van
het gemeentehuis van Bussum. Op de sokkel het slot van 'De Kleine Johannes': 'Waar de mensheid is en haar wee
dom, daar is mijn weg'.
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die dag aan: 'Afkeer van het bestaan. Gevoel
of een grote verandering moet komen'. Hij
besloot om zomer 1893 met het werk in Am
sterdam te stoppen.
Dennekamp
Op 1 mei 1893 zit Van Eeden in zijn nieuwe
huis en schrijft de volgende dag aan Van
Deyssel: 'Amice, ik ben nu pas zoowat uit de
verhuisdrukte. Het was een vervelende boel.
Maar nu zijn we dan ook nagenoeg op orde,
in een groter en mooier huis. Ik heb nu een
heerlijke werkkamer. Ik ben ongelukkig hele
maal uit mijn werk geraakt door de verwar
ring, ik kon 14 dagen lang niets doen, alles
was zoek of ingepakt.' Een paar maanden
later begint Van Eeden er zich thuis te voelen,
blijkens Dagboek van 2 juli 1893: 'Diepenbrock
logeert bij Gorter en dronk hier koffie op
't grasveld na 't eten. Herman (Gorter) was
stil. 's Avonds bij hem op de bank. Het diner
was heerlijk. Nu wordt mijn huis mij lief. Ook
het rijden door de Galgesteeg, met de mugjes
op den weg, tusschen de elzen. Schik in
Priem (het huisaapje)'.
Het huis gold als voorbeeld van het nieu
we bouwen waarvan Berlage exponent was.
Van Deyssel bewonderde de kleuren en de
poëzie van het huis, alsmede de bewoners.
Hij logeerde er immers van 15 augustus tot
15 september 1893 en keek er met genoegen
op terug in zijn Gedenkschriften.
Walden 11
Met de Nieuwe Gids ging het in de loop van
1893 mis. In augustus begon Kloos zijn be
ruchte scheldsonnetten tegen iedereen en
Bussum in het bijzonder te publiceren waar
mee hij de neergang van de NG inluidde,
maar ook zijn eigen ondergang tegemoet
gingMaar ook met Van Eeden zelf ging het
helemaal niet zo goed: 'De grote zwarigheid
is het geldverdienen. Er is geen wijze van
geldverdienen die ik waardig en goed vind.
Noch van boeken, noch van zieken. En dat ik
zoveel nodig heb is verschrikkelijk. Dat, mijn
huis en gezin, bindt me tot kwaad als
slaaf' (Dagboek 22 november 1895). Op
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20 augustus 1896 schrijft hij: 'Vruchteloos
overwoog ik hoe ik mijn leven zou kunnen
veranderen. Dit alles is te weelderig naar
mijn zin'. Het wekt dan ook geen al te grote
verbazing dat de leefgemeenschap van de
landbouwkolonie Walden (1898-1907) in zicht
komt. Als 'geneesheer van de zieke maat
schappij' (Fontijn) heeft hij nieuwe idealen,
terug naar de natuur. Aan Betsy schrijft hij
14 januari 1898: 'Alle leven van kapitaal is im
moreel, alle baantjes, alle geldverdienen is
immoreel. Zodra de hut gebouwd is, ga ik
een stuk grond bewerken. Ik denk dat het
mogelijk is er in 1899 zoveel hout en aardap
pelen van te krijgen als we nodig hebben'. De
Blaricummer Jaap Harten vatte in 1967 de
kolonie Walden als volgt samen in een ge
dicht:
'De kolonisten, wonend in verspreide huisjes,
bezaten een elektrische bakkerij,
een groentekwekerij, muizen, katten
en een hooggestemde conversatie.
Heel Bussum vond het gek. Men keek
nieuwsgierig naar de dichter en zijn boekenkar: een rijdende uitleenbibliotheek.
Men kocht 'socialistischegroente' (...)
Waar de kolonisten eens Tolstoj
lazen, ligt nu een voetbalveld.
De golfkartonfabriek Van Meurs staat
op de grond van Van Eeden 's
negenjarig Utopia'.
Walden trok in het begin vooral ook de dag
jesmensen die er een glimp van de ’holbe
woners' in hun hutten wilden op vangen. De
jonge Nescio (1882-1961) wilde zelfs toetre
den als kolonist, maar 'toen we op een Zon
dag er heen waren gelopen, vier uur gaans,
toen liep daar een heer, in een boerenkiel,
met dure gele schoenen, kolombijntjes (soort
gebakjes) te eten uit een papieren zak, bloots
hoofds, in innige aanraking met de natuur,
zoals dat toen genoemd werd, en zijn baard
vol kruimels. Toen dorsten we niet verder en
liepen weer naar Amsterdam terug' (De Ti
taantjes, 1915).
Op 5 augustus 1898 treffen we Van Eeden
voor het eerst aan in de veilige geborgenheid
van zijn hut op Walden: 'Goed weer. Nog
niet warm. Ik word gestadig beter. Het beant-
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F R . T A X F E D E X '; H o c i k m i j n b o o m p je o o k b e s p r o e i,
b e t w il m a a r n i e t g r o e ie n .

Spotprent van Albert Hahn in het Zondagsblad van 30
december 1906. Uit: Nop 'Maas, Een duivelsvent, alle
[57] Van Eeden caricaturen verzameld en toegelicht.
Mededelingen X X X V van het Frederik van EedenGenootschap, zomer 1991.

woordt hier aan mijn bedoelingen. Ik leef hier
rustig en eenvoudig en voel mij dagelijks
gezonder en vrediger. Geen slechtheid meer
in me. Afstand van al die kleine prikkels.
Alleen goede lektuur. Geregeld werk. Ik
schrijf nu aan mijn roman v(an de) Koele Me
ren des dood', maar op 10 augustus 1898
komt hij al zich zelf tegen: 'Maar het is toch
alles moeielijk. Zoveel uitwendige en inwen
dige vijanden. En de ergste vijand, de enige
waar ik wat om geef en waarvan ik 't ver
diend heb en die ik niet ontvluchten kan:
F.v.E(eden)'. Een duidelijk voorbeeld van
Tweespalt, titel die Fontijn deel 1 van de Van
Eeden-biografie (1990) meegaf.
Geen succes
De kolonie werd geen succes. Kritiek en
klachten van bewoners bleven niet uit.
In 1901 schreef Bertha Huber, die 3 jaar op
Walden vertoefde, dat er 'dezelfde wantoe

standen' als in de gewone maatschappij
bestonden. In juni 1903 verscheen er in het
sociaal-democratisch Dagblad Het Volk een
ingezonden stuk over 'het schoonste museum
van sociale deugden' en het 'Doorgangshuis'
dat er niet om loog: 'Walden is geen kolonie,
daar geheel Walden is privaat eigendom. Van
Eeden is in zijn kleine kringetje absoluut des
poot. De financiële toestand is ellendig. Van
Eeden stond toendertijd geheel buiten de
productie. Het hele optreden van v. Eeden
tegenover de buitenwereld is één stuk schijn.
Hij werkt niet op Walden, gaat paardrijden,
reisjes maken in Duitsland, terwijl de kolonis
ten in het zweet huns aanschijns staan te
ploeteren, hij is despotiek in de ergste mate,
gaat elke handeling na van iedere kolonist,
het op tijd naar bed gaan, het aanvragen van
kranten enz.'.
Walden eindigde uiteindelijk in een fail
lissement, waarmee Van Eeden een groot
deel van zijn familiekapitaal verloor. Positief
voor hem was, dat hij er zijn tweede vrouw
Truida Everts aan overhield. Op 9 maart 1901
noteert hij in zijn Dagboek: 'Hier begint een
nieuwe periode in mijn leven', maar zijn
nieuwe liefde bracht op Walden wel de nodi
ge 'gisting' (15 maart) voort. Vertrek van ko
lonisten was het gevolg. Maar de verhouding
is definitief: 'Ik ben een natuurlijker mens
geworden en een oprechter mens. Ik vind dit
mooi en lief en goed, dit huwelijk met Truida.
God help me, ik kan niet anders' (22 maart
1901). Hiermee zet hij Martha van Vloten aan
de kant, zij zette in 1907 de echtscheidings
procedure in gang.
Het Album Amicorum dat Van Eeden op
zijn zeventigste verjaardag in 1930 aangebo
den kreeg bevat vele reminiscenties aan en
belangrijke gegevens over Walden. Als voor
beeld de bijdrage van Alida Zevenboom:
'Herinnert u zich nog dien morgen in Bussum toen u, met de groentekar van Walden in
het Spiegel voor de villa Semper Vista stond
en het dienstmeisje naar u toe kwam en tegen
u zei: "Freerik, mevrouw vond je peentjes
lang niet vers en je sla kon wel wat meer krop
hebben en je biet was bitter". Dat dienstmeis
je was ik en toen ik het gezegd had, had ik er
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spijt van, want u keek me zo treurig aan en
schudde uw hoofd en zei tegen me: "Ja, Aal
tje, de natuur kun je niet dwingen". Het
schijnt dat u toch steeds getracht heeft de
natuur, vooral die der mensen, tot het goede
te dwingen en dat maakt dat ergens diep in
ons hart altijd een warm plekje voor u is ge
weest. Maar dat uw Waldense peultjes, zelfs
met een forse kluit boter, niet gaar waren te
krijgen, dat zal ik nooit vergeven, Freerik"'
Veelzijdigheid
Tijdens Van Eedens leven was om zijn per
soon al een mythe gebouwd, 'de mythe van
een gek, de mythe ook van een genie, van een
oplichter, een heilige, een satan en Christus in
een persoon' (Fontijn). Zo werd de biografie
van dr. G. Kalff Jr., Frederik van Eeden, psycho
logie van den Tachtiger (1927) in plaats van een
'apologie' een 'requisitoir'. Van Eeden tekent
in zijn laatste Dagboek dan ook aan: 'een echt
demonisch boek, valsch en gemeen'.
Om zijn veelzijdigheid is Van Eeden de
Tachtiger die bij uitstek het bestuderen waard
blijft. Hij is immers prozaïst, dichter, toneel
schrijver, criticus, psychologisch denker, spi
ritist, arts, sociaal-ethisch essayist en bovenal
de Walden-idealist, om enkele kwalificaties te
noemen. Hij schreef het eerste bewonderende
artikel over Van Gogh toen deze nog vol
strekt miskend was en wilde een bond van
elite vormen om de Westerse beschaving te
redden. Hij wordt in elk geval nog gelezen, ik
doel dan vooral op Van de koele meren des
doods, in 1982 verfilmd.
Als dichter is Gorter echter het interes
santst, ook beter dan Kloos en Verwey. Be
doeld is dan niet de socialistische poëzie. Met
hem laat men de 'nieuwe' dichtkunst van de
twintigste eeuw beginnen. Van hem afkom
stig is waarschijnlijk ook de term de Beweging
van '80. In een essay Kritiek op de litteraire bewe
ging van 1880 in Holland (1897, 1908 2e druk)
distantieerde hij zich van de individualisti
sche kunstopvatting van de 'Tachtigers':
kunst kan alleen verklaard worden uit maat
schappelijke verhoudingen. Om die onmaat
schappelijkheid kon de kunst der Tachtigers
niet levensvatbaar zijn.
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Marcus van der Heide is classicus van beroep.
Zijn 'historische' belangstelling betreft met name
de letterkunde en de muziek van het Gooi. Zo
schreef hij Bussum door schrijversogen (1984) en
voor TVE een aantal artikelen over Gooise compo
nisten. In 2002 kreeg hij de 'Kleine Johannes'
uitgereikt, het erkentelijkheidssymbool van de
gemeente Bussum voor maatschappelijke verdien
ste. Als Gooibergpers geeft hij ook boeken uit,
zoals Schilderachtig Gooiland van J.H. Biegel
en Dagboek 1917-1920 van A.F. Pieck.

Noten
A.N.J. Fabius, Geschiedenis van een honderdjarige,
zijnde de opkomst van het dorp Bussum, 1917, p.
37.
2 De briefwisseling tussen Frederik van Eeden en
Lodewijk van Dei/ssel, bezorgd door Van Tricht
en Prick, 1964,1981 2Cherz. druk.
3 Marcus van der Heide, 'Van Gogh en Bussum',
in: Contactblad Historische Kring Bussum, 7
(1991) nr. 2. Uitgebreidere versie in TVE 9
(1991) nr. 4.
4 Herman de Liagre Böhl, Met al mijn bloed heb ik
voor U geleefd, Herman Gorter 1864-1927,1996.
5 G. Stuiveling, 'Kroniek van een hartstochtelijk
leven', in: Acht over Gorter, Amsterdam 1978.
6 De thans 100-jarige Mathilde Stuiveling open
baarde in: De Parelduiker 8 (2003) dat bij de
presentatie van het boekje de beide vrouwen
aan elkaar werden voorgesteld door Stuiveling,
maar elkaar geen hand wilden geven. Tevens
bericht zij dat Gorter tezelfdertijd nog twee
relaties had!
7 Het hoofdstuk Kloos is de ingekorte versie van
mijn artikel 'Kloos en Bussum', in: Bussums
Historisch Tijdschrift, 22 (2006), nr. 2.
8 Het artikel van Hafkamp verscheen in: Peter
J.A. Winkels e.a., Ten tijde van de Tachtigers, Den
Haag 1985.
9 Marcus van der Heide, ‘Van Gogh en Bussum'
10 Wim Zaal wijdde in Nooit van gehoord!, twaalf
stiefkinderen van de Nederlandse beschaving, Am
sterdam 1974, 2Cdruk, een hoofdstuk aan Jean
ne.
11 Marcus van der Heide, 'Terug naar Walden,
1898-1907' in het themanummer Bussum, TVE
16 (1998) nr. 3.
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Romantische reformers in een
Bussumse villawijk
Hans Roelofsen

De villawijk Het Spiegel, die ontstond na de
aanleg van de Oosterspoorlijn in 1874, maak
te deel uit van een romantisch concept. Nadat
in de grote steden cholera-epidemieën waren
uitgebroken, waarvan de smerige lucht en
vervuiling van de industrie als oorzaak wer
den gezien, verliet wie het zich kon permitte
ren het Sodom en Gomorra van de stad en
ging wonen in de natuur. Ruim honderd jaar
later was de villawijk aangetast en stond de
gemeente toe dat villa's werden gesloopt om
plaats te maken voor flatgebouwen. Niet al
leen in Het Spiegel, maar meer nog aan de
kant van de spoorlijn verdwenen karakteris
tieke gebouwen uit de 19e en vroeg 20' eeuw.
Bussum verstedelijkte, het Julianaplein deed
aan Lelystad en Almere denken, het oude
stadhuis werd gesloopt en op de open plek
kwam een vestiging van Scapino, tot tenslotte
een adviesbureau in 1986 aanbeval te redden
wat er nog te redden viel.
Inmiddels was de vereniging Vrienden van
Het Spiegel opgericht met als doel het geweld
van al te ondernemende projectontwikkelaars
af te stoppen. Soms brandden om onopgehel
derde redenen villa's af; de zakelijke belan
gen en de esthetische opvattingen stonden
haaks op elkaar. In 1985 lag een plan gereed
om de villa met koetshuis aan de Nieuwe
's-Gravelandseweg 21 met de grond gelijk te
maken. Het belendende pand was in 1984
door onduidelijke oorzaak afgebrand. Toen
de toenmalige eigenaresse van de Tindalvilla
in 1984 overleed, werd het verleidelijk om 'de
rode haan' zijn werk nogmaals te laten doen.
Bij de gemeente lag in 1985 een sloopplan
gereed: een gebouw met dertig appartemen
ten zou haalbaar zijn en bij een prijs van vier
ton per appartement zou het project twaalf
miljoen opbrengen.

In april 1986 onderzocht ik de mogelijkheid
om kamermuziekconcerten in de suite van
een grote villa te organiseren en in dezelfde
sfeer als in de tijd van de grote componisten
de kamermuziek in haar meest verfijnde kant
te laten horen. Het was mijn droom om zo'n
situatie te herscheppen, ik toerde door het
Gooi op zoek naar zo'n plek en werd op slag
verliefd op het huis dat nu bekend staat als
de Tindalvilla en inmiddels 22 jaar later kan
ik zeggen dat mijn droom ook werkelijkheid
is geworden. Het geeft een rijk gevoel om
met de vele liefhebbers van kamermuziek die
er in het Gooi wonen iedere maand een bij
zondere ervaring te kunnen delen. Er is zo
veel moois te ontdekken, en wat is er fijner
dan te ervaren dat er zoveel mensen in je
omgeving wonen die de ontdekkingsreis
door de kamermuziek met je willen meema
ken en steeds wanneer de financiën te kort
schieten je willen helpen om de eindjes aan
elkaar te knopen. Er werden niet alleen ka
mermuziekconcerten in de Tindalvilla gege
ven, de serie begon met een daverende start
toen we met een zonovergoten uitvoering
van Mozart's Zauberflöte in de tuin achter de
villa wel 500 bezoekers trokken. In Bussum
leek alles te kunnen!

'R okoko' als d em o cratiserin g sb ew eg in g

Voordat ik die gebeurtenissen uitgebreider
de revue laat passeren ga ik even met u terug
in de tijd en probeer de vraag te beantwoor
den of er een samenhang is tussen het landschap, de gebouwen en de literatuur en mu
ziek die daar ontstonden.
Uit de biografieën van componisten, teke
ningen en schilderijen uit de romantiek valt
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De Tindalvilla anno 1901.
op te maken hoe de opdrachtgevers leefden
en in welke huizen de kamermuziek voor het
eerst heeft geklonken. De eerste opdrachtge
vers van professionele componisten waren de
kerk en de adel, de meeste componisten
schreven voor beide. Aanvankelijk was de
kerk de grootste opdrachtgever en het kerk
gebouw het grootste podium. In de tijd van
de Verlichting begon de verspreiding van
kennis via de encyclopedie van Diderot en
werden veel methodes geschreven om de
instrumentale techniek en voordrachtskunst
aan liefhebbers uit te leggen.
W.H. Thijsse publiceerde in 1985 het boek
Rokoko democratie in wording, waarin hij de
periode van de eerste decennia van de 18e
eeuw tussen Barok en Klassiek omschrijft als
een reactie op het absolutisme van kerk en
staat, die in alle geledingen van de maat
schappij terug te vinden was. In de kunst, de
religie en het gelijkheidsbegrip van de Ver
lichting was de hartenkreet 'retournons a la
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nature' alom te horen. De natuur moet in
ruimere zin gezien worden omdat aan het
natuurrecht werd gerefereerd om daarop het
gelijksheidpostulaat te funderen. De slagzin
werd aan Jean Jacques Rousseau (1712-1778)
toegeschreven maar is nergens in zijn boeken
te vinden. Wel vinden we de verheerlijkingen
van de wilde, van nature goede mens, die
niet door de beschaving verpest is. In Émile
ou de l' education (1762) maakte hij duidelijk
dat de 'natuurmens' niet terugkeert en dat de
mens een cultuurwezen is. De cultuur is bij
Rousseau op te vatten als een bewerking, een
verbetering, of zelfs een vervolmaking van de
natuur. Het is goed om te bedenken dat de
bijbelse mythe van de Hof van Eden niet over
de woeste natuur gaat maar over een afge
schermde tuin in de wildernis. De mens was
daar van arbeid vrijgesteld, tot het moment
dat hij aan God gelijk wilde worden door van
de vruchten van de Boom der Kennis te eten.
Al in de 17e eeuw waren er buitenhuizen
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en hofsteden langs de Amstel en de Vecht
waar de rijke kooplieden het steedse leven
konden ontvluchten. In de 18° eeuw ging het
'terug naar de natuur' gepaard met een de
mocratisering van kennis en ambachtelijke en
kunstzinnige vaardigheden, in de romantiek
zou de passie zegevieren over de kennis. Het
in 1761 geschreven Julie ou la Nouvelle Heloïse
wordt wel beschouwd als het begin van de
franse romantiek zoals Goethe's eerste roman
Das Leiden des jungen Werthers (1774) de Duit
se romantiek met Sturm und Drang zou inlui
den.
Henry Thoreau (1817-1862) publiceerde in
1854 Walden or, Life in the Woods, waarin hij
vertelt over de 26 maanden die hij doorbracht
aan het Waldenmeer nabij het historische, in
1635 gestichte, plaatsje Concord 30 km ten
westen van Boston. Walden bestaat uit me
moires en informatie over de natuur rond het
meer dat door een gletsjerkom werd ge
vormd in de laatste ijstijd. 'Misschien bestond
het Waldenmeer al op die lenteochtend toen Adam
en Eva werden verdreven uit de H of van Eden, en
was er zelfs toen al sprake van een mild regenbui
tje met mist en zuidenwind en een meer vol eenden en ganzen die niet hadden gehoord van de
Zondenval en genoeg hadden aan zulke nog helde
re meren... Het is een juweeltje van het zuiverste
water dat Concord in haar diadeem draagt.'

(Vertaling uit het Engels door de redactie.)
Thoreau, schrijver van o.a. Paradise to be
regained (1843) was een milieuactivist avant la
lettre. Zijn essay Civil Disobedience (1849) zou
de inspiratiebron worden voor Tolstoi, Ghandi, Martin Luther King. Frederik van Eeden,
(1860-1932) die in 1898 in Bussum zijn kolo
nie Walden stichtte was een navolger van
Thoreau wiens gelijknamige boek hij in 1894
in het Nederlands uitgaf, met een door hem
geschreven voorwoord. Van Eeden schreef in
een brief aan Betsy van Hoogstraten 19 mei
1892: 'En ik, die meer deug voor een leven op de
hei en in de bossen, een zwervend leven, een her
dersleven, een leven in zon en wind. Ik wou dat de
kliniek op de fles ging, dan kwam er misschien wat
anders'. In zijn dagboek, 22 november 1895:
'De grote zwarigheid is het geld verdienen. Er is
geen wijze van geld verdienen die ik waardig en

goed vind. Noch van boeken, noch van zieken. En
dat ik zoveel nodig heb is verschrikkelijk. Op 20
augustus 1896 schrijft hij: 'Vruchteloos over
woog ik hoe ik mijn leven zou kunnen veranderen.
Aan Betsy 14 januari 1898: ‘Alle leven van kapi
taal is immoreel, alle baantjes, alle geldverdienen
is immoreel. Zodra de hut gebouwd is, ga ik een
stuk grond bewerken. Op 5 augustus 1898 in
zijn hut op Walden: 'Goed weer. Nog niet
warm. Ik word gestadig beter. Het beantwoordt
hier aan mijn bedoelingen. Ik leef hier rustig en
eenvoudig en voel mij dagelijks gezonder en vredi
ger. Geen slechtheid meer in me. Afstand van al
die kleine prikkels. Alleen goede lektuur. Geregeld
werk. Ik schrijf nu aan mijn roman van de Koele
Meren des doods’.

Deze citaten komen uit de Van Eedenbiografie van Jan Fontijn. In het themanum
mer Terug naar Walden, 1898-1907 in TVE
1998-3 bracht de classicus Marcus van der
Heide duidelijk in beeld welke idealen 'De
Tachtigers' Van Eeden, Gorter en van Deijsel
voor ogen stonden en hoe weinig daar in de
praktijk van terecht kwam. (Zie ook een arti
kel van dezelfde auteur in dit thema num
mer. Red.) In datzelfde jaar las ik de biografie
van Jan Fontijn, toen ik op zoek was naar
aanknopingspunten voor een muzikaal Walden-programma. 1900 was het jaar van de
voltooiing van De Koele Meren des Doods en de
bouw van de Tindalvilla, maar in het leven
van Van Eeden speelde de muziek geen grote
rol, behalve via zijn buitenechtelijke relatie
met de zangeres Truida Everts (1874-1952) en
via de pianist-componist Louis Coenen (18561905) leraar aan het Amsterdams Conservato
rium, die in Walden herstel zocht. Anton van
der Horst (1899-1965) organist, musicoloog,
docent aan het Amsterdams Conservatorium
en dirigent van het Bachkoor en Orkest zou
met zuivere Bachvertolkingen in Naarden en
kamermuziekconcerten in Concordia voor
een cultureel hoogtepunt in het Interbellum
zorgen.

Bloei v an de k am erm u ziek

De relatie tussen natuur, architectuur, poëzie
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en muziek zou in de Tindalvilla vanaf 1986
tot de grootste bloei komen. Inmiddels von
den in 21 seizoenen ongeveer 200 kamermu
ziekconcerten en openluchtconcerten en zelfs
operavoorstellingen als Mozart's Zauberflöte
plaats.
In 1986 werd de Tindalvilla voor de sloop
behoed met een vermetel plan, waardoor de
villa de woon- en werkplaats werd voor vier
professionele musici en een ideaal kamermuziekpodium. In hun aanloop naar nationale
bekendheid kwamen jonge Nederlandse,
maar ook buitenlandse musici van naam, om
dezelfde intieme sfeer te beleven als in de tijd
van de romantiek, toen de jonge Beethoven,
Schubert en Mendelssohn optraden voor de
lokale adel, de hogere burgerij, de dichters en
de filosofen. De lijst is lang, maar hier zijn
enkele die grote bekendheid verwierven: de
violisten Isabelle van Keulen, Janine Jansen,
Liza Ferschtman en Augustin Hadelich; de

pianisten Ronald Brautigam, Rian de Waal,
Martijn van den Hoek, Yingdi Sun, Victor
Pisarenko en Nino Gvetadze; de zangeressen
Reina Boelens, Marina Shaguch, Christianne
Stotijn en Andre Morsch. De hoboïsten Bart
Schneemann, Pauline Oostenrijk en Alexei
Ogrintchouk. De fluitisten Abbie de Quant,
Marieke Schneemann en bansurispeler Henry
Tournier. De cellisten Dimitri Ferschtmann,
Colin Carr, Pieter Wispelwey en Quirine
Viersen. De klarinettisten Harmen de Boer en
Celeste Zewald. Pianotrio's: Osiris, Escher en
Storioni; strijkkwartetten: Prazak-Parkanyi,
Skampa, Vilnius en Matangi en oude muziekcoryfeeën als Emma Kirkby en Anthony
Rooley, Ton Koopman en Jordi Savall, Moni
ca Huggett en Leo van Doeselaar en klavierduizendpoot Vaughan Schlepp.
Zoals de Rococo een democratiseringsbe
weging was die zich verzette tegen de macht
van kerk en staat, zo was er vanaf eind jaren
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Zomerconcert in 1990 (foto auteur).

154

TVE 26e jrg. 2008

& V ‘ ;'

W /n\ <
L
*

. '■'Mte
^

.*

mg

R w
Broedplaats voor nieuwe muziek (foto auteur).

zestig van de 20' eeuw een verzet tegen de
macht van de grote instituties. Op 22 april
1970 vond in Krasnapolsky in Amsterdam
een discussie plaats tussen de actiegroep 'De
Notenkrakers' waaronder de componisten
Reinbert de Leeuw en Peter Schat en de oudemuziekspecialist Frans Brüggen en leden van
het Concertgebouworkest. Volgens 'De
Notenkrakers' waren de traditionele orkesten
niet langer de schatbewaarders van de ware
kunst, hun interpretaties werden in twijfel
getrokken. Ze vonden ook dat een deel van
het budget van de orkesten moest w orden
besteed aan nieuwe ensembles en oudemuziekspecialisten. Laatstgenoemden gin
gen, zoals eerder in de romantiek was
gebeurd, terug door oude handschriften te
bestuderen en gebruik te maken van authen
tieke instrumenten. Muziek moest weer klin
ken zoals zij in de tijd van Bach, H aydn en
Mozart had geklonken. Verborgen schatten

werden gezocht waarbij de tijdsgrens werd
teruggeschoven van de Barok naar de Renais
sance.
Ook de middeleeuwse Ars Nova en Ars
Antiqua kwamen aan bod waarbij kunstw er
ken steeds meer in hun historische context
werden geplaatst wat de verspreiding van
kennis en de kunstbeleving ten goede kwam.
De toegenomen waardering voor historische
kerkmuziek en orgels laat zien dat de religi
euze kunstwerken w erden opgenomen in een
humanistische kunstbeleving.
In 1983 vestigde Ton Koopman (1944),
klavecinist/organist, oprichter van The Am
sterdam Baroque Orchestra & Choire zich in
Bussum en vond daar de plek waar hij in alle
rust op het orgel van de Spiegelkerk kon stu
deren en talloze projecten kon voorbereiden.
Zo registreerde hij met zijn koor en orkest alle
202 cantates van Bach in een tienjarig project
op 60 CD's. In 2003 werd hij tot Ridder in de
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orde van de Gouden Leeuw en in 2006 volg
de zijn benoeming tot buitengewoon hoogle
raar in Leiden. Zijn internationale faam blijkt
o.a. in vele gastdirecties voor oude muziek bij
reguliere orkesten en zijn benoeming als diri
gent voor de oude muziek bij het beroemde
orkest van Cleveland (VS).
Broedplaats van nieuwe Muziek

Was de aankoop van de Tindalvilla en de
realisering van dit ideale kamermuziekpodium een initiatief van de eerste winnaar van
de Nederlandse Muziekprijs (1981), de villa
werd ook de broedplaats waar nieuwe mu
ziek ontstond. Klaas de Vries (1944), tot 2000
de bewoner van het appartement op de eerste
verdieping, geniet landelijke bekendheid als
componist. Nadat hij in 1974 afstudeerde met
de prijs voor compositie was hij in de volgen
de jaren zeventig programmeur van de
STAMP-concerten in Rotterdam, waar hij
sinds 1979 als docent analyse, instrumentatie
en compositie aan het conservatorium de
belangrijkste grondlegger van de Rotterdam
se School werd.
Met zijn collega Peter-Jan Wagemans
richtte hij in de jaren '80 de stichting Unans
wered Question op die uitvoeringen van
nieuw werk realiseerde in de compositieafdeling van de conservatoria van Rotterdam,
Den Haag, Amsterdam en Utrecht. In de Tin
dalvilla waren hij en zijn partner Gerrie de
Vries ook te horen.
Zijn werk werd onder meer uitgevoerd
door het Rotterdams Philharmonisch Orkest,
het Residentie Orkest, Holland Symfonia (Sub
node per umbras werd door de voorganger
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van dit orkest in 1992 voor het eerst uitge
voerd), het Schönberg Ensemble (Eclips) en
het Nederlands Saxofoonkwartet (Twee Ko
ralen). Bewegingen, geschreven voor het ASKO Ensemble, wordt door verschillende or
kesten en ensembles nog regelmatig in bin
nen- en buitenland gespeeld. Tijdens het Hol
land Festival 1996 ging in het Amsterdamse
theater Carré zijn ’scenisch oratorium' A king
riding' in première dat eveneens in de opera
van Brussel werd uitgevoerd. In 2000 compo
neerde De Vries de Antagonistische ode, een
opdracht van het Nationaal Jeugd Orkest
voor de concertserie Symphonic Variations of
Europe. Hij kreeg in 1984 voor zijn composi
tie Discantus en in 1998 voor A king riding en
Interludium voor strijkorkest de MatthijsVermeulenprijs. In de Vara Matinees op de
zaterdag in het Concertgebouw werden zijn
werken regelmatig uitgevoerd.
In het natuurlandschap van bossen, heide,
stuifzandheuvels, meertjes en zwerfkeien van
de eindmorenen van de laatste ijstijd van
10.000 jaar geleden, vonden de Amerikaanse
filosofen en schrijvers Ralph Emerson en
Henry Thoreau de inspiratie voor hun ro
mantische 'reform'. In een soortgelijk kind
schap in Bussum realiseerden Frederik van
Eeden, de musicus Ton Koopman, de ver
nieuwende componist Klaas de Vries en on
dergetekende hun dromen.

Hans Roelofsen is programmeur van de kamermuziekserie in de Tindalvilla, conservatoriumdocent, kamermusicus, pionier en onderzoeker van
bouw en speeltechniek van de bas en violone. Hij
breidde het repertoire voor zijn instrument met
een honderdtal stukken uit.
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Theater- en congrescentrum Spant!
al jarenlang een zorgenkindje

Ruud Gortzak

Er zijn in Bussum mensen die bij het horen
van de naam Spant! - in de volksmond
't Spant - spontaan beginnen over de legen
darische Willem Ruisshows. Of ze halen herin
neringen op aan de Vuist van Duys en dat
aardige televisieprogramma Stuif es in. Een
enkeling herinnert zich een voorstelling van
een stuk van Vondel waar niet meer dan vijf
tig toeschouwers naar kwamen kijken. 'Maar
dit is wel de crème de la crème van de
toneelliefhebbers', zei een aanwezige op die
wonderbaarlijke avond. Ook lopen er mensen
rond die direct zichtbaar van kleur verschie
ten als ze de naam van het theater- en con
grescentrum horen noemen. Ze halen diep
adem en beginnen zonder aarzelen met het
opsommen van talrijke onaangename gebeur
tenissen die allemaal met dit gebouw ver
band houden.
Een architect, herinneren ze zich, werd de
laan uitgestuurd. Een burgemeester moest
erkennen dat er in de plaatselijke politieke
arena behoorlijk gesteggeld is over het ge
bouw. Verschillende wethouders zouden
hoofdpijn en grijze haren hebben gekregen
van alle problemen. Gemeenteraadsleden
voelden zich regelmatig voor voldongen fei
ten gesteld.
In het stads- en streekarchief te Naarden
komen vergeelde knipsels voor de dag. Het
aantal artikelen in plaatselijke- en landelijke
kranten over politiek gehakketak is nauwe
lijks te tellen. Er hebben zich, schreef een
links raadslid in een PSP-dossier, gedurende
de afgelopen jaren tal van gebeurtenissen
afgespeeld, waardoor aan 't Spant minstens
een luchtje zit.
Het mag duidelijk zijn, de geschiedenis
van 't Spant is er een van mooie herinnerin
gen en van voortdurende conflicten. Die con

flicten duren onverminderd voort. Onlangs
werd bekend gemaakt dat de zaalbezetting in
stijgende lijn is maar de financiële situatie
nog verre van rooskleurig. Een accountant
schreef: 'het is dat de gemeente borg staat
voor de rente- en aflossingsverplichtingen
want anders zou de continuïteit van de on
derneming ernstig in gevaar kunnen komen.'
Bewoners van Bussum zullen er rekening
mee moeten houden dat de gemeentelijke
subsidie van 750.000 euro per jaar voorlopig
niet kan worden verlaagd.

G een p rach tig verhaal

Dit wordt geen verhaal over prachtige voor
stellingen, hilarische avonden, vrolijke kindermiddagen of bewogen partijdagen. Het
gaat vooral over de jarenlange financiële te
korten en betwistbare beslissingen. En het
begon allemaal nog zo buitengewoon mooi
en idealistisch, maar tegelijk ook heel typisch
jaren zestig. Bussum, dat theater Concordia
zag veranderen in een televisiestudio, moest
en zou een nieuw theater hebben. Niet zo
maar een gebouw. Nee, theater 't Spant zou
het domein worden van de Bussumse burger,
zijn eigendom waar hij zijn artistieke aspira
ties op het gebied van toneel, dans en muziek
actief en passief kan uitleven. Het gebouw
moest, volgens menigeen, binnen de kortste
keren kunnen worden gezien als een kostelijk
bezit om trots op te zijn. En ja, het moest ook
mogelijk worden het commercieel te exploite
ren.
Dat liep tot veler ongenoegen allemaal
anders. Het kostelijke bezit werd te snel een
molensteen om de nek van de gemeente. De
wortels van dit kwaad vinden we, zoals ge-
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't Spant van 1969 (coll. Martin Heyne).

zegd, in de jaren zestig van de vorige eeuw.
Toen adviseerde de Culturele Raad van Bussum het college van B&W een semi-cultureel
centrum in de gemeente te bouwen. Vastge
steld werd dat theater Concordia sinds 1963
nog uitsluitend als televisiestudio werd ge
bruikt. Gevolg hiervan was dat er 'een situa
tie was ontstaan waardoor onder meer voor
het plaatselijke verenigingsleven de ruimte
wegviel voor activiteiten op het terrein van
de amateuristische kunstbeoefening en overi
ge bijeenkomsten op sociaal cultureel terrein.
Tevens was er 'een abrupt einde gekomen
aan de mogelijkheid van voorstellingen van
professionele gezelschappen in Bussum.' De
gedachten van de Culturele Raad gingen uit
naar de stichting van een tijdelijk gebouw in
de omgeving van Sportpark-Zuid en De Kuil.
Na een paar jaar zou op die plek een perma
nent gebouw dienen te komen.
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C u ltu reel peil

Hoe belangrijk was zo'n gebouw? Volgens de
toenmalige wethouder mr. J. Boor was het
bouwen ervan niet speciaal noodzakelijk. In
de Bussumsche Courant zei hij dat 'het culture
le peil van de bevolking niet gebonden is aan
de aan- of afwezigheid van zalen en dat ook
door het wegvallen van Concordia de geeste
lijke stemming van onze bevolking geen ge
weld is aangedaan.' Maar deze opmerking
was tegen het zere been van het PvdAraadslid L. Kuiling. Hij wist te melden dat de
wethouder 'blijkbaar een analyse van de te
ruggang van bezoek aan toneel en concert
hier ter plaatse over het hoofd had gezien.'
In de goed socialistische traditie om gelij
ke ontplooiingskansen voor iedereen te wen
sen, merkte Kuiling op dat er bij de wethou
der kennelijk geen verontrusting bestaat over
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kansen die verspeeld kunnen worden. 'Geen
verontrusting over de toekomst die steeds
hogere eisen zal stellen als het gaat om vor
men ter stimulering van het geestelijk wel
zijn, om boven het utilitaire eten, drinken,
werken en slapen uit te komen. Alsof cultuur
en kunst een aparte sector in onze samenle
ving zouden zijn, een soort luxe en geen as
pect van het mensenleven. Waar vind ik',
vroeg hij zich af, 'de indruk dat ergens het
gereedschap wordt gesmeed, dat men zich
ergens schrap zet om er te komen?'
Dat schrapzetten gebeurde echter toch. In
overleg met de firma Jarino BV uit Roden
werd door het gemeentebestuur 'een plan
opgesteld, goedgekeurd en in uitvoering ge
nomen met als uitgangspunt een eenvoudige
accommodatie met vermijding van elke luxe
en alleen het hoogstnodige er in opgenomen.'
Op 10 januari 1969 werd het gebouw aan de
A. Kuyperlaan geopend. Burgemeester en
wethouders maakten zich wel direct zorgen

over de jaarlijks terugkerende exploitatiete
korten maar toonden zich ook buitengewoon
tevreden. In een schrijven aan de gemeente
raad konden ze in 1977 vaststellen dat het
theater in de loop der jaren goed gefunctio
neerd had. Maar er waren tekorten. De be
drijfsresultaten konden dan ook alleen beter
worden als er, vond het college, zou worden
uitgebreid.

V erbo uw in gsp lann en

En dus werden er plannen ontwikkeld om
't Spant te gaan verbouwen. De kosten van
die verbouwing werden op tien miljoen gul
den geraamd. Links en rechts werden advie
zen over de voorgestelde veranderingen
gevraagd. De Stichting Culturele Raad NoordHolland toonde zich in een schrijven van
6 december 1977 nogal sceptisch. De Stichting
meende dat het plan de indruk wekte vooral
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Toneelvoorstelling in het oude Spant, 1980 (colt. Historische Kring Bussum).
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Ontwerp van Spant! uit 1980 van architect Westerwed (coll. Historische Kring Bussum).

op de financieel-technische aspecten van het
theater te zijn gebaseerd en dat er geen po
ging was ondernomen theater, als uiting van
een levende cultuur, te integreren in het
maatschappelijk leven.
Ook de Stichting Culturele Gemeenschap
Bussum was niet onverdeeld enthousiast. In
een brief van 7 april 1978 schreef de stichting
het te betreuren dat de beslissing om een
nieuw theatergebouw neer te zetten 'niet
gebaseerd is op een samenhangende beleids
visie ten aanzien van organisaties en accom
modaties op cultureel terrein, maar is ingege
ven door de slechte bouwkundige staat van
het huidige gebouw en de in het rapport ge
schetste ongunstige financiële vooruitzichten
bij ongewijzigd beleid.'
Burgemeester en wethouders van Bussum
waren niet onder de indruk. Zij meenden zich
wel degelijk te hebben beziggehouden met de
vraag 'hoe de verbouwingsplannen zich ver
houden tot de bestaande en in de toekomst te
realiseren voorzieningen op sociaal-cultureel
terrein in de gemeente.' In een schrijven aan
de gemeenteraad van 2 juni 1978 stelde het
college: 'Met name hebben wij ons afge
vraagd of het vernieuwde theater afbreuk
zou kunnen doen aan de mogelijkheden tot
het creëren van sociaal-culturele voorzienin
gen in het centrum van de gemeente' en
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meende dat 'het gerenoveerde theater
geen accommodaties zal bevatten welke de
behoefte aan de in het centrum geachte voor
zieningen aantasten.' De gereserveerde op
merkingen van de Culturele Raad van
Noord-Holland werden 'minder opportuun'
geacht.
De PSP/PPR - twee in Bussum samen
werkende linkse partijen die later samen met
de CPN Groen Links zouden vormen - liet al
snel van zich horen en was niet mals met
kritiek. De gemeenteraadsfractie vreesde dat
't Spant een soort mini Carré zou worden,
waarin 'met name de elite van Bussum zich
kon vergapen aan opera, ballet en moeilijke
toneelstukken.' In hun visie moest het Spant
er in de eerste plaats zijn 'voor lering en ver
maak door en voor de gehele bevolking en
met name voor die Bussummers voor het
huidige theater een te hoge drempel heeft.'
Alle bezwaren hadden weinig effect. De ge
meenteraad werd voorgesteld 10,4 miljoen
gulden uit te trekken voor de verbouwing en
vergroting van het theater en de raad ging in
juni 1978 met 16 tegen 3 stemmen akkoord
met dit plan.
WIR premie
Een paar maanden later hoorde de gemeente
raad dat er sprake was van sloop en nieuw-
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bouw. Volgens wethouder Reeskamp leverde
nieuwbouw een besparing op van minstens
500.000 gulden en kon mogelijkerwijs een
WIR-premie van ongeveer twee miljoen gul
den worden binnengehaald. Er waren dan
echter nog wel enkele andere stappen te zet
ten voor het zover kon komen. Zo zou onder
andere de beheersvorm van 't Spant moeten
veranderen van een stichting in een BV. Fis
caal gezien werd deze wijziging aantrekkelijk
genoemd. De fiscus zou de stichting gedeelte
lijk kunnen aanmerken als een belastingplich
tig lichaam, vanwege de winstgevende horeca-activiteiten. Dit zou neerkomen op een
jaarlijks bedrag van 70.000 gulden waarvan
betaling door de BV-structuur voorkomen zal
worden. Om aanspraak op WIR-gelden te
kunnen maken moest een onderneming ook
vennootbelastingplichtig zijn.
Voor kamerlid Van der Spek (PSP) waren
de berichten over de plannen van de gemeen
te aanleiding om vragen aan de ministers van
Economische en Binnenlandse Zaken te stel
len. Leden van de Provinciale Staten van
Noord-Holland toonden zich eveneens onge
rust. Leden van PvdA, VVD en PSP vroegen
zich bezorgd af of de verbouwing dan wel
nieuwbouw van 't Spant eigenlijk wel extra
arbeidsplaatsen zou opleveren. Zij vreesden
dat er geen enkele extra arbeidsplaats zou
bijkomen en vonden een beroep op de WIR
daarom ook al niet in overeenstemming met
de doelstellingen van de Wet lnvesterings Re
kening. De statenleden stelden dat 'indien
Bussum de beheersvorm van 't Spant zou
veranderen in een BV om aanspraak te kun
nen maken op WIR-gelden er sprake is van
onjuist gebruik van de WIR en dat een vol
strekt onnodig hoog beroep zal worden ge
daan op gemeenschapsgelden.'
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
noemde de omstreden WIR-operatie van de
gemeente Bussum 'niet in strijd met de letter
maar wel met de geest van de Wet op de Investeringsrekening.'
Gemeenteraad
Bussumse gemeenteraadsleden lieten in eer
ste instantie uiteenlopende reacties horen.

Binnen het CDA werd nog hard op de kwes
tie gestudeerd maar fractieleider H.Velu
achtte de plannen wel aanvaardbaar. 'De
rijksoverheid beslist of Bussum er voor in
aanmerking komt. Zo ja, dan is dat heerlijk
meegenomen.' VVD-fractievoorzitter G. Jan
sen vertelde dat bepalend voor de houding
van zijn partij 'in eerste instantie zal zijn dat
er geen verandering in het beleid van 't Spant
komt.' D66 raadslid J. Berkhout veroordeelde
het streven van de gemeente. 'Er wordt ge
graaid uit een pot die hiervoor niet bestemd
is.' Burgemeester en wethouders gingen niet
temin op de ingeslagen weg verder en stel
den op 8 februari 1979 de gemeenteraad on
der meer voor het huidige theater te slopen;
de uiteindelijke kosten van het nieuw te bou
wen Spant, inclusief bijkomende voorzienin
gen en advieskosten, op ten hoogste
11.609.000 gulden te bepalen en in te stem
men met de oprichting van B.V. 't Spant door
de stichting 't Spant. De meerderheid van de
gemeenteraad bestaande uit de voltallige
fractie van de VVD en zes leden van het CDA
ging na enig tegensputteren uiteindelijk ak
koord. De minderheid, twee CDA-ers, PvdA,
D66 en PSP was tegen. En de WIR-premie?
Die is, herinneren oud-gemeenteraadsleden
zich, volledig tot uitkering gekomen. Het
Spant kreeg een BV-constructie naast de
stichting, waarbij de BV het theater exploi
teerde en de gemeente via de stichting het
verlies aanzuiverde.
Bouwkosten
Dat het nu verder van een leien dakje zou
gaan bleek al snel een illusie te zijn. Er kwa
men tal van tegenslagen. Architect H. Westerweel, die bij het maken van zijn tekeningen
een groot aantal zaken over het hoofd had
gezien, werd de laan uitgestuurd en diende
een schadeclaim in. Strubbelingen tussen
aannemer Voormolen en Spant-directeur
Voorman leidden ertoe dat het project werd
overgenomen door Bekker en Stroband. Al
vrij snel moest er voor het nieuw te bouwen
Spant, dat een toneeltoren, een zaalbalkon en
extra vergaderzalen zou krijgen, dertien mil
joen zevenhonderd vijftig duizend gulden
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worden gereserveerd. De kostenstijging van
de nieuwbouw vrat, schreef De Gooi- en Eemlander op 4 oktober 1979, alle extra's op.
In een ander artikel stond dat deze kos
tenstijging zich in 1981 zou wreken. 'De
ruimte die er dat jaar zou zijn voor nieuw
beleid, zal geheel nodig zijn om het exploita
tietekorten van het theater te dekken.' Maar
dit was voor de meeste raadsleden geen be
zwaar. Een grote meerderheid schaarde zich
na urenlange discussies achter de verhoging
van het budget voor de bouw van het door
architect Becker ontworpen theater. CDAfractievoorzitter Velu stelde vast dat Bussum
voor 14 miljoen een juweel van een theater
zou krijgen en in de plaatselijke pers werd
geschreven dat het nieuwe theater 't Spant
niet alleen van belang is voor heel GooiNoord, maar eigenlijk voor het hele land,
omdat de plannen mede in samenwerking
met de NOS zijn ontwikkeld, die immers

f*

veelvuldig gebruik van 't Spant heeft ge
maakt waardoor Bussum nationale en inter
nationale bekendheid heeft gekregen.'
Opening
De opening op zaterdag 20 september 1980
werd verricht door minister-president Van
Agt. De PvdA stelde aan het college van
B&W de vraag of de minister van CRM, Til
Gardeniers geen gebruikelijker keus was ge
weest en de PSP richtte zich rechtstreeks tot
de minister-president met het verzoek niet te
komen. In een brief schreven de twee raadsle
den: 'wegblijven is het beste wat u kunt doen.
Daarmee wordt een zeer groot deel van de
Bussumse bevolking veel ergernis bespaard.'
Met dat grote deel viel het die zaterdag ogen
schijnlijk nogal tegen. Ongeveer tweehon
derd betogers demonstreerden buiten het
gebouw 'dat maar door veertig procent van
de Bussumers wel eens wordt bezocht.' In het
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De sobere toespraak van burgemeester Aantjes op zaterdag 20 september 1980 (coll. Historische Kring Bussum).
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gebouw hield burgemeester Aantjes een wat
hij zelf noemde 'sobere toespraak' en rekende
theaterdirecteur Voorman af met het door
Elsevier geschetste beeld dat het hier een
theater betrof dat niemand wilde.
Het weekblad had geschreven: 'Wat is het
landelijk belang van dit nieuwe theater?
Geen. De 35.000 Bussumers zaten er niet op te
wachten en voor het Gooi als geheel gaat het
ook om een overbodigheid. Alleen de NOS is
onverdeeld blij met het nieuwe artistieke
onderkomen.' Voorman meende dat 't Spant
juist in een uitstekende behoefte voorziet.'
Van Agt verrichtte daarna de opening door
op een knop te drukken die een decor in be
weging bracht. Eind goed, al goed, zou men
kunnen denken. De ene na de andere televi
sieshow kwam daarna immers uit het theater,
de bekende theatergezelschappen traden er
op, er werden balletvoorstellingen, congres
sen en partijdagen in het gebouw georgani
seerd en de plaatselijke verenigingen konden
er ook regelmatig terecht. Maar de exploita
tiekosten bleven jaarlijks stijgen en de tekor
ten namen toe. Daar was voor de directie en
de Raad van Commissarissen uiteindelijk
maar een oplossing voor te vinden: verbou
wen. Alleen met een groot aantal extra com
merciële activiteiten zou het jaarlijks exploita
tietekort verkleind kunnen worden.

U itbreiding

Organisatiebureau Kleynveld Bosboom Hegener kreeg opdracht een onderzoek uit te
voeren naar de haalbaarheid van alle plan
nen. De eindconclusies waren gunstig. En
dus werd vervolgens aan het college van bur
gemeester en wethouders van Bussum ge
vraagd in te stemmen met een verdere uit
werking van de ideeën en de voorbereiding
van voorstellen die tenslotte zouden moeten
leiden tot een uitbreiding van 't Spant. Zon
der slag of stoot ging dit allemaal niet en
vaak leek het erop dat voor een eventuele
verbouwing van het gebouw in de gemeente
raad absoluut geen meerderheid te vinden
zou zijn. Er klonken uit de monden van be

narde gemeenteraadsleden geluiden als: 'we
moeten alles maar laten zoals het is' of: 'we
moeten proberen het theater af te stoten' en
door diverse partijen werd aangedrongen op
'sluiten en slopen'.
Ondanks jaarlijks gemopper in de ge
meenteraad en daarbuiten - toneelverenigin
gen die op hun achterste benen stonden toen
een plan uitlekte dat ze nog wel voor een lage
prijs de kleine zaal mochten huren maar voor
de grote theaterzaal de volle mep (de com
merciële prijs) moesten betalen - bleek de
raad, die zich tegen dit plannetje keerde, tel
kens weer akkoord te gaan met uitbreidingen
van het theater. In 1996 was de PvdA de eni
ge fractie die aangaf geen uitbreiding te wil
len. Een investering van 2,5 miljoen gulden
vonden de socialistische raadsleden te veel.
Maar er werd na vier jaar voorbereidingen
verbouwd. 'En hoe', herinnerde burgemees
ter W. Holthuizen zich in een door hem ge
schreven boekje.
Hij stelde: 'Om goed te kunnen overleven
was upgrading van de accommodatie nood
zakelijk. Er is in de plaatselijke politieke are
na behoorlijk gesteggeld over de vraag of die
verbouwing wel zo nodig moest. We kwa
men tot een vergelijk. De gemeenteraad ging
akkoord. Met dit nieuwe theater en congres
centrum wordt prima ingespeeld op de be
hoefte aan accommodatie. Niet alleen plaatse
lijk en regionaal, maar ook landelijk. Dat
biedt de juiste mogelijkheden voor een winst
gevende toekomst.' De burgemeester die met
realiteitszin het verleden had bekeken bleek
al snel een veel te optimistische kijk op de
toekomst te hebben gehad.
Tekorten
Krantenknipsels van de laatste tien jaar geven
een onveranderd beeld van slechte resultaten
van 't Spant. Tussen berichten als: Het theater
raakt steeds dieper in de rode cijfers en De reke
ning van 't Spant blijft hoog of Spant! vele mil
joenen in het rood springt een kop als Spant ziet
weer winst aan de horizon wel bijzonder in het
oog. Nadat op 1 oktober 2005 Mies Bouwman
een alweer gerenoveerd Spant geopend had,
schreef op 19 december 2005 De Gooi- en Eem-
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lander dat een zonniger toekomst blijkt uit een
notitie van de gemeente Bussum. Wie het
artikel verder leest ontdekt dat de kop boven
het artikel wel erg suggestief is. Er blijkt uit
het stuk dat de financiële situatie nog verre
van rooskleurig is en dat een accountant de
financiële positie van het theater nog uiterst
zwak noemt. De gemeente verwacht, schrijft
de krant, dat na 2009 eindelijk iets kan wor
den gedaan aan het negatieve vermogen van
de BV Spant!.
Het blijft niettemin rommelen. De schul
denlast blijft onverminderd groeien. Bedroeg
die halverwege 2004 nog 2,1 miljoen euro, per
1 juni 2006 is de schuld opgelopen tot 3,1
miljoen euro. Daarnaast staat Spant! 1,8 mil
joen euro in het rood bij Bussum, het maxi
male dat 't Spant bij de gemeente kan opne
men. De tekorten van Spant! zijn dusdanig
dat er bij Bussum gerede twijfel bestaat over
het voorbestaan van Spant!. Het theatersei
zoen 2005/2006 werd afgesloten met een te
kort van 329.000 euro. Dat is inclusief de
1,1 miljoen euro subsidie die de gemeente
Bussum dat jaar verstrekte. Diepe rimpels
verschenen in de hoofden van de Bussumse
rekenkamercommissie. Leden van deze com
missie vragen onderzoeksbureau BMC te
onderzoeken hoe de gemeente meer grip op
de subsidiegelden kan krijgen. Misschien,
adviseerde BMC in juni 2007 voorzichtig,
moet het theater worden afgestoten aan een
marktpartij en moet de gemeente alle financi
ële banden verbreken.

Bussumse culturele verenigingen hadden
problemen met de directie over hun pro
grammering en trokken bij de gemeente
aan de bel. Zij mokken omdat zij geen voor
keursrecht krijgen op de professionele podi
umkunsten en pas een datum voor hun
voorstellingen kunnen kiezen als de theater
programmering rond is. Verder hebben zij
ernstige bezwaren tegen plannen van de di
rectie de huur van de zaal in een paar jaar op
te trekken van 800 euro naar 2000 euro.
Maar goed, laten we eindigen met een
optimistisch bericht. Op 15 februari van dit
jaar werd bekendgemaakt dat na een paar
zeer moeilijke jaren de toekomst van het
theater- en congrescentrum er weer wat roos
kleuriger uitziet. Veel reden tot vreugde is er
echter ook dan nog niet. Bussum kan de ge
meentelijke subsidie van 750.000 euro per jaar
de komende jaren zeker niet verlagen. Sterker
nog, als de economie verder onder druk komt
te staan zal dat absoluut nadelige gevolgen
hebben voor de resultaten van het theater. Zo
blijft de geschiedenis van het theater- en con
grescentrum Spant! het verhaal van een zor
genkindje.

Toekomst
Het is al met al geen vrolijk verhaal. Het
wordt ook eentonig. Spant!, zo lijkt het, mod
dert onverminderd voort. Zo gingen plannen
van het theater om het regionaal centrum
voor professioneel jeugdtheater te worden,
onder druk van de gemeente, niet door. De

Documentatie in het Stads- en streekarchief te
Naarden.
Het archief van De Gooi- en Eemlander.
Het archief van De Volkskrant.
Het Spant-dossier van de PSP.
W. Holthuizen, Burgemeester in het laatste
kwart van de twintigste eeuw.
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Ruud Gortzak is oud-journalist van De Volks
krant en oud-redacteur van Tussen Vecht en
Eem.
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Lieu de Memoire

Herinnering aan de Studio Irene
Jaap Groeneveld
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Een van de v ij f zu ile n van E m p ty Eyes (foto Eva W ijtSchild).

De rotonde bij de De Clinge, in de kruising
van de Landstraat, Huizerweg, Kerkstraat en
Nieuwstraat, bleek een geschikte plek om een
herinnering aan Studio Irene te plaatsen. Het
kunstwerk Empty Eyes van beeldend kunste
naar Jan Samson werd op 16 april 2003 ont
huld. Het bevat vijf zuilen van blauw granito
en gepolijst roestvrij staal. Op elke zuil staat
een oog dat 's avonds mysterieus blauw licht
uitstraalt.
Als babyboomer, soms kijkend naar de
teevee bij buren of familie, wist je niet beter

dan dat de radio-uitzending uit Hilversum
kwam en televisieprogramma's in Bussum
werden gemaakt. Studio Irene werd wel eens
genoemd. Later waren er - wij woonden el
ders in het land - soms discussies, want er
waren ineens mensen die beweerden dat de
studio's tussen Bussum en Hilversum lagen,
langs de spoorlijn. Niet onwaar trouwens. We
weten inmiddels wel hoe het zit. Bussum
heeft de slag verloren van Hilversum en het
Mediapark is nadrukkelijk aanwezig binnen
de gemeentegrenzen van Hilversum.
Veel bedrijvigheid werd, zeker in de jaren
van de wederopbouw, met improvisatie op
gezet. Met een zekere vertedering en nostal
gische emoties kunnen we daar nu op terug
kijken. De eerste teevee-studio voor publieke
uitzendingen, Studio Irene in Bussum is zo'n
fenomeen.
Omdat er in Hilversum geen ruimte was,
zijn technici van Philips, die het opzetten van
de publieke televisie begeleidden, in de om
geving op zoek gegaan naar een geschikte
ruimte. De aandacht werd gevestigd op een
leegstaand kerkje in Bussum. Het was niet
ideaal, maar er waren zo gauw geen alterna
tieven. De toren bleek geschikt om er de
straalzender - voor de verbinding naar de
zender - aan op te hangen. In 1951 werd het
pand eigendom van Philips en het gebouw
werd aangepast aan de eisen van de nieuwe
bestemming. Het was in eerste aanleg ook
een laboratorium voor de verdere uitwerking
van het nieuwe medium, waarmee al voor de
oorlog in Eindhoven op beperkte schaal was
geëxperimenteerd.
Philips' Telecommunicatie Industrie,
voorheen NSF, te Hilversum was betrokken
bij de realisatie van zenders en studioinrichting, zoals camera's. Een oud-collega en
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constructeur, Frits Waarlé, had dierbare her
inneringen aan het ontwerpen van die eerste
camera's voor Studio Irene. Op 2 oktober 1951
was de eerste uitzending. Van een studiomedewerker van het eerste uur, 'toneelmeester'
Henk Kool, heb ik wel eens verhalen gehoord
over het geschuif met de rekwisieten in de
beperkte ruimte. Het was een primitieve stu
dio, maar het al improviserend aan de slag
gaan met iets nieuws in een kleine groep is
voor velen het mooiste wat er is. Als organi
saties groter worden, wordt het allemaal an
ders. Het Bussums Historisch Tijdschrift (mei
2007) van de Historische Kring Bussum be
schrijft de begintijd uitvoerig.

Bussummers zullen andere herinneringen
hebben aan Studio Irene, zoals een kijkje om
de hoek van de deur, als die toevallig eens
open stond, of deelname aan de activiteiten
op een of andere wijze. Er waren later nog en
kele studio's in Bussum, zoals Concordia en
het Vitus-gebouw, maar Studio Irene is een
begrip gebleven. In 1983 nam de NOS af
scheid van Studio Irene. Niet verwonderlijk
dat er een roep was om het gebouw te bewa
ren als aandenken aan pioniertijd van de tele
visie in Nederland. Het heeft niet zo mogen
zijn. Door gebrek aan een goede bestemming
en als sta-in-de-weg voor het verkeer heeft
Studio Irene in 1992 het veld moeten ruimen.

Istudio

fe il
Studio Irene omstreeks 1960 (coll. Historische Kring Bussum).
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Bussum als militaire plaats
Jaap van Welsen

De historie van Bussum heeft ook een militai
re component. Nu in 2005 een einde is geko
men aan de militaire aanwezigheid in onze
gemeente, past het daaraan aandacht te
schenken.
Met opzet hebben wij niet gekozen voor
de titel 'Bussum als garnizoensplaats'. Bus
sum heeft slechts betrekkelijk kort, van 1939
tot 2005, in formele zin een garnizoen ge
kend: een in vredestijd gevestigde legerafde
ling. Buiten deze periode is er ook sprake
geweest van militaire aanwezigheid. In de
voorbije eeuwen hebben de bewoners van het
grondgebied van het huidige Bussum her
haaldelijk voor kortere of langere duur met
inkwartieringen te maken gehad. Een be
schrijving van de garnizoensperiode zou
daarom een onvolledig beeld geven van de
militaire aanwezigheid in dit dorp. Ander
zijds beperken wij de beschrijving van de
militaire aanwezigheid in Bussum tot de peri
ode, waarin het een zelfstandige gemeente is.
Gegevens over daarvóór in Bussum geleger
de militairen zijn in het algemeen weinig
gespecificeerd, zowel wat de aard en bena
ming der eenheden als de aantallen en legeringplaatsen betreft. Daarom beginnen wij
onze beschrijving met het beleg van Naarden
in 1813b
Zoals bekend, was ons land tussen 1795
en 1810 een vazalstaat - eerst als Bataafse
Republiek en vervolgens vanaf 1806 als Ko
ninkrijk Holland met een broer van de Franse
keizer Napoleon op de troon - en daarna tot
1813 een deel van het Eerste Franse Keizer
rijk. In oktober 1813 werd Napoleon bij Leip
zig beslissend verslagen. Onder druk van de
geallieerde mogendheden, Engeland, Oosten
rijk, Pruisen, Rusland trok hij terug naar
Frankrijk. In dit kader gingen de Fransen ook
over tot ontruiming van ons land. Zij lieten in
een aantal vestingen - waaronder Naarden -

een bezetting achter. Die zouden als steun
punten moeten dienen ter ondersteuning van
een eventuele Franse poging tot herovering.
In het ontstane gezagsvacuüm werd in Am
sterdam voorzien door de vorming van een
voorlopig stadsbestuur. Dit vroeg generaal
C.R.T. Krayenhoff de zorg op zich te nemen
voor de in- en externe veiligheid. Vervolgens
werd hij benoemd tot gouverneur van de stad
en omliggende vestingen.
Krayenhoff beschikte nauwelijks over de
middelen die nodig waren voor de uitvoering
van zijn opdracht. Hem stond slechts de Nati
onale Garde ter beschikking, een uit ingezete
nen gevormd corps voor handhaving van de
openbare orde. Deze was evenwel niet opge
leid en uitgerust voor die nieuwe taak. Daar
om beijverde Krayenhoff zich, de inmiddels
in het noorden en oosten van ons land door
gedrongen Russische troepen, naar Amster
dam te laten oprukken. Hij zond zijn zwager
Van der Plaat, die generaal-majoor in dienst
van de Tsaar was geweest, naar de bevelheb
ber van het Russische legercorps generaal
Benkendorff met het verzoek om hulp. Deze
stuurde 3000 infanteristen per schip vanuit
Harderwijk, terwijl een regiment Kozakken
over land via Amersfoort, Hilversum en
Weesp naar de hoofdstad marcheerde. Deta
chementen van deze troepen schoten de laats
te dagen van november de bevolking van
Bussum te hulp, dat door de Fransen geplun
derd was en betrokken hier hun kwartier.

D e b lo k k a d e van N aard en

Tegelijkertijd begon Krayenhoff vrijwilligers
te werven. De toeloop was groot maar uitrus
ting en bewapening ontbraken nagenoeg.
Bovendien was het merendeel ongeoefend.
Desondanks besloot Krayenhoff Naarden af
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te sluiten. Hij zond zijn adjudant kolonel
J. van den Bosch met twee compagnieën Nati
onale Garde en een detachement Kozakken
op verkenning naar Diemerbrug. Zo was
Amsterdam voorlopig gevrijwaard voor uit
vallen van het Franse garnizoen van Naar
den. Krayenhoff wilde opzettelijk de Russen
verder niet bij deze operatie betrekken, want
het moest duidelijk een Nederlandse aangele
genheid blijven. De Russen waren daardoor
overbodig geworden. Daarom overreedde hij
Benkendorff, op te rukken naar het eveneens
nog door de Fransen bezette Breda. Het Rus
sische corps marcheerde op 3 december 1813
zuidwaarts, na achterlating van een escorte
voor Krayenhoff ter sterkte van één officier
en 24 kozakken.
Vervolgens vormde Krayenhoff een observatiekorps. Dit telde begin 1814 enkele
bataljons infanterie, vrijwillige scherpschut
ters, een eskadron dragonders2 en artillerie te
voet met enige stukken veldgeschut. Verder
kon worden beschikt over de in december
1813 opgerichte Landstorm. Deze bestond uit
ingezetenen van de dorpen en buurtschappen
in het Gooi, die verplicht werden bewakingsen hulpdiensten te verrichten. Toch was deze
troepenmacht niet voldoende voor een wer
kelijk beleg van Naarden.3 Zij was slechts
toereikend voor de bewaking van het voor
terrein en het afweren van uitvallen. Daarom
wordt in de literatuur de insluiting van Naar
den in 1813 blokkade (of in het Frans
'bloccus') genoemd. Pas nadat Van den Bosch
versterking had ontvangen van de Amster
damse schutterij en twintig stukken geschut,
kon actiever worden opgetreden. In januari
1814 telde zijn korps ongeveer 1500 man, die
tegenaanvallen uitvoerden naar de lunetten
aan de Karnemelksloot. De troepen op de
rechtervleugel, die zich uitstrekte van de kust
van de Zuiderzee bewesten Huizen tot de
oostelijke lunet aan de Karnemelksloot, had
den hun hoofdkwartier op 'Schapenberg' (Schaap en Burg) in 's-Graveland, waar
zich ook het hoofdkwartier van Van den
Bosch bevond. Deze troepen waren voor een
belangrijk deel in Bussum ingekwartierd.
In maart was de belegeringsmacht aange
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groeid tot 4300 man en versterkt met zwaar
belegeringsgeschut. In diezelfde maand nog
vestigde Krayenhoff zijn hoofdkwartier in
Weesp om zelf de belegering te leiden. Begin
april werd de vesting enige malen langdurig
gebombardeerd door het zware geschut dat
in Bussum in stelling was gebracht, maar de
Fransen gaven geen krimp. Kort hierna wer
den echter onderhandelingen gestart. Deze
resulteerden in de Franse capitulatie op
7 mei. De dorpen rond Naarden, dus ook
Bussum, werden daarop door de troepen
verlaten.

De mobilisatie 1870

Het duurde meer dan 55 jaar tot er weer mili
tairen op Bussums grondgebied werden gele
gerd. Tussen 1868 en 1870 werden op 2,5 km
afstand ten zuiden van de vesting Naarden
drie verdedigingswerken aangelegd. Zij
moesten een vijand beletten Naarden zo dicht
te naderen dat deze met zijn veldgeschut de
vesting onder vuur zou kunnen nemen. Het
zwaardere positiegeschut van Naarden droeg
daartegenover veel verder en kon dus de
aanvaller bestoken. De stelling kreeg de naam
het 'Offensief voor Naarden' 4. Het hoofd
werk bestond uit een poterne5 geflankeerd
door twee bomvrije gebouwen. Hierin bevon
den zich legeringsruimten voor een officier
en voor minderen, een ziekenverblijf, een
keuken en een kruitmagazijn. Het kreeg later
de naam 'Werk 4'. Het ligt achter het Spant!
en wordt momenteel gerestaureerd. Ter
weerszijde waren twee vleugelwerkjes opge
worpen met een aarden omwalling die thans
geheel zijn verdwenen.
'Werk 4’ was in mei 1870 opgeleverd. In
juli brak een oorlog uit tussen Duitsland en
Frankrijk. Ter bescherming van onze neutrali
teit mobiliseerde ons land zijn strijdkrachten
en bracht het de verdedigingswerken in staat
van paraatheid. 'Werk 4’ kreeg een bezetting
vanuit Naarden van één officier en 83 onder
officieren en manschappen van het Depot6
van het 7e Regiment Infanterie, alsmede van
25 onderofficieren en manschappen van een
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halve compagnie genie. Deze militairen
moesten het glacis7 van het hoofdwerk afma
ken. Waarschijnlijk besteedden zij hun dagen
aan graafwerkzaamheden. Zij waren onder
gebracht in de poterne en de andere bomvrije
ruimten. Als gevolg van slechte hygiënische
omstandigheden was er een groot ziektever
zuim. Ook was er in 'Werk 4', zoals overigens
in vele andere forten, gebrek aan drinkwater.
Daarom is later bij het fort een waterput ge
slagen. De mobilisatie duurde tot september.
De soldaten werden gedemobiliseerd en het
fort werd toevertrouwd aan een fortwachter.

De fortmanoeuvres in 1885

Om de forten van de Nieuwe Hollandse Wa
terlinie, de hoofdverdedigingslinie van ons
land, te testen, werden jaarlijks op bescheiden
schaal oefeningen gehouden. Deze bestonden
uit het in staat van verdediging brengen van

gedeelten van één of twee fortengroepen en
het verdedigen van de forten tegen stormaan
vallen. In 1881 en 1882 waren ook de Bussumse forten van het Offensief voor Naarden
hierbij betrokken. De oefeningen duurden
meestal één of twee weken. De troepen wer
den ondergebracht in de forten zelf, in bivak
of tentenkampen en als het niet anders kon,
ingekwartierd in grotere gebouwen of in na
bij gelegen boerderijen en woningen.
Anders werd het in 1885. In dat jaar was,
uniek in vredestijd, een commandant van de
Nieuwe Hollandse Waterlinie benoemd. Een
van zijn opdrachten was het houden van oe
feningen door bezettings- en bewakingstroepen. Het stellinggedeelte bij Bussum was
wegens zijn terreingesteldheid bijzonder ge
schikt voor oefeningen die verder gingen dan
het bezetten en ter verdediging inrichten van
een fort. Er werd een manoeuvreterrein uit
gezet dat in het noordoosten begrensd was
door de straatweg van Naarden naar Laren
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Het 8e Depotbataljon neemt op 18 oktober 1939 zijn intrek in de Kolonel Palmkazerne.
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en in het westen door de Karnemelksloot en
aansluitend de Hilversumse Meent ten wes
ten van de Koedijk.
Voor deze oefening in de vestingoorlogvoering kreeg de liniecommandant de
beschikking over 6 bataljons infanterie,
7 compagnieën vestingartillerie, 3 batterijen
veldartillerie, 2 compagnieën genietroepen en
ondersteunende troepen als detachementen
cavalerie, ordonnansen, marechaussee, hospi
taalsoldaten en transport, ter sterkte van on
geveer 5000 man. Om de voor de bevolking
bezwarende inkwartiering zoveel mogelijk te
beperken, werden de troepen te voet gele
gerd in tenten of dagelijks per trein naar en
van Hilversum aan- en afgevoerd. Voor de
troepen te paard - in dit geval de veldartille
rie - was inkwartiering onvermijdelijk omdat
anders gebruik zou moeten worden gemaakt
van (dure) verplaatsbare noodstallen. Eén
batterij veldartillerie van de verdedigers
werd ingekwartierd in Bussum, de twee bat
terijen van de aanvallende partij werden in
gekwartierd in Eemnes, Huizen, 's-Graveland
en Hilversum.
De verdedigende infanterie verbleef in het
Kamp bij Laren (nu de Legerplaats Crailo), in
de vesting Naarden en in een tentenkamp
achter 'Werk 4'. De infanterie van de aanval
lers werd elke dag per trein aangevoerd
(aankomsttijd 8 uur) vanuit Utrecht, en ging
's-middags om 3 uur weer terug. Gedurende
de nacht bleven van beide partijen bij toer
beurt troepen aanwezig als voorposten.
Op 10 augustus ging een detachement
genie over tot de voorbereiding van de in
richting van legeringruimten en het in staat
van verdediging brengen van de werken. Op
24 augustus begonnen de manoeuvres en
arriveerden de eerste troepen. Zij duurden,
onderbroken op de zondagen en 31 augustus
(de verjaardag van kroonprinses Wilhelmina)
tot 9 september. Voor het eerst werd op rui
me schaal gebruik gemaakt van telefoons
voor de communicatie tussen de verschillen
de commandoposten en voorstellingen en
van een elektrisch 'verlichtingstoestel' voor
de verlichting van het gevechtsterrein. Dit
was 'geleend' van het Fort de Ruyter bij Vlis-
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singen. Het werd in een wagen op de wal van
'Werk 4’ opgesteld. Omdat het een experi
ment betrof, werd niet op de dekking van het
apparaat tegen vijandelijk vuur gelet. Aan
een verplaatsing van de zware wagen kon
niet worden gedacht, aldus een manoeuvreverslag.
De laatste dagen van oefening was het bar
slecht weer: veel regen en hevig onweer. De
troepen raakten doorweekt en het was bijna
onmogelijk in de duisternis het juiste tracé
van de aan te leggen loopgraven te vinden.
Op de laatste manoeuvredag defileerden de
troepen 's middags voor de liniecomman
dant, waarna zij naar hun garnizoenen terug
keerden. Bussum was opnieuw 'militaire
plaats' af.

De mobilisatie 1914-1918

In augustus 1914 brak de Eerste Wereldoor
log uit en Nederland mobiliseerde ook nu
weer. In de eerste dagen werden stellingen en
linies in staat van verdediging gebracht, dus
ook de vesting Naarden en haar buitenwer
ken. Hun militaire functie was echter een
andere dan in 1870. Toen waren zij bestemd
voor artilleriesteunpunt. Sindsdien waren
ingrijpende militair-technische ontwikkelin
gen opgetreden, waardoor het Offensief voor
Naarden niet langer voldeed. Het geschut
werd van de forten en vestingwerken naar
het tussenterrein verplaatst. Er was behoefte
aan een infanteriestelling op een grotere af
stand rond Naarden. De werken van het
'Offensief werden in die infanteriestelling
opgenomen. 'Werk 4' zou bijvoorbeeld een
infanteriebezetting van een halve sectie (25
man) krijgen. Waarschijnlijk is dit in augus
tus 1914 ook daadwerkelijk gebeurd.
Er waren echter plannen om op 1 kilome
ter afstand van de voorpostenlinie een nieu
we voorstelling aan te leggen, bestaande uit
zeven door loopgraven verbonden infanterieschansen. Zij begon even ten oosten van de
Eukenberg aan de kust van de Zuiderzee (bij
het huidige NTKC-kampeerterrein) en liep
via de Sijsjesberg, Tafelbergheide en het
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£en legeringsgebouw van de Kolonel Palmkazerne na het geallieerde bombardement van 25 november 1944 (coll.
Historische Kring Bussum).

Kamp bij Laren naar een punt, ongeveer
1 kilometer ten zuiden van het Spant. Achter
deze linie zouden vijf geschutsopstellingen
komen.
In de mobilisatie werd een begin gemaakt
met het graven van de stelling, maar dit ging
te traag. Daarom is in maart 1915 de l e com
pagnie veldpioniers naar Bussum overge
plaatst en aan het werk gezet. Het personeel
van deze compagnie was, verspreid over
geheel Bussum, ingekwartierd 'met voeding'.8
Om tot een gelijkmatige belasting van de
ingezetenen te komen, werd elke zes weken
van kwartier veranderd, tenzij de kwartierge
ver schriftelijk verklaarde geen bezwaar te
gen verlenging te hebben. De compagnie
bleef in Bussum tot augustus 1917.
Voordat zij aan de stelling ging werken,
nam de compagnie deel aan de manoeuvres

van de 1° divisie, die van 9 tot en met 19
maart 1915 in het Gooi waren gehouden. De
oefening werd geleid door de divisiecommandant, die zijn intrek nam in hotel Zand
bergen (nu Jan Tabak) en zijn commandopost
in het gemeentehuis van Bussum vestigde. In
en om Bussum lag het 4e Regiment Infanterie.
De staf betrok 'Werk 4', de staf van het Ie ba
taljon lag in 'Werk 3' en de rest van het batal
jon in de Koningin Wilhelminaschool, de
R.K.scholen en bij particulieren. Het Ille ba
taljon betrok de Koning Willem Ill-school, de
Prins Hendrikschool, de Prinses Juliana be
waarschool, het gebouw St.Vitus en was voor
het overige ook bij particulieren ingekwar
tierd. Ook werd er cavalerie in Bussum gele
gerd. In totaal ging het om ongeveer 3350
man, van wie 1800 man in de hiervoor ge
noemde scholen was ondergebracht. 1550
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Man moesten dus bij burgers worden ingekwartierd.
Na beëindiging van de manoeuvres ble
ven nog troepen achter om, met de veldpioniers, aan de voorstelling verder te werken.
In de zomer van 1916 werd een bataljon van
het 4e Regiment Infanterie naar Bussum over
geplaatst om de stelling zo nodig te bezetten.
Deze eenheid werd niet in Bussum zelf gele
gerd, maar in het Kamp bij Laren en in de
loodsen van de Nederlandse Spoorwegen op
het rangeerterrein Crailo. Na de demobilisa
tie in november 1918 verdwenen alle militai
ren uit Bussum.
De mobilisatie 1939-1940

Na de Eerste Wereldoorlog werd in een peri
ode van 'nooit meer oorlog' drastisch bezui
nigd op de defensie. Dit veranderde nadat in
1933 Hitler in Duitsland aan de macht was
gekomen. De internationale spanningen na
men toe. Voor de Nederlandse regering was
dit aanleiding voor het nemen van maatrege
len ter versterking van onze defensie. Een
van die maatregelen was, in maart 1938, de
verlenging van de duur van 'de eerste oefe
ning' voor de infanterie van 5Vi maand tot 11
maanden. De dienstplichtigen die toen zou
den afzwaaien, moesten nadienen. Dit bete
kende een verdubbeling van de legersterkte.
De infanterieregimenten, die uit de staf en
twee schoolcompagnieën (waarin de rekruten
werden opgeleid) bestonden, kregen weer de
bataljonsstructuur. De schoolcompagnieën
vormden het eerste bataljon en de rekruten
die hun opleiding achter de rug hadden, wer
den het tweede bataljon. De kazernes konden
dit niet opvangen. Daarom werden in ijltem
po zestien nieuwe kazernes gebouwd, die
naar hun ontwerper, de kapitein der genie
A.G.M. Boost, 'Boostkazernes' werden ge
noemd. De meeste van deze kazernes waren
voor een bataljon bestemd. Zij bestonden uit
een hoofdgebouw en drie legeringsgebouwen
voor de drie compagnieën van het bataljon.
Enkele waren voor een regiment bestemd.
Deze hadden daarom zes legeringsgebou
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wen. Tot dit laatste type behoorde de in Bus
sum aan de Amersfoortsestraatweg en gren
zend aan het terrein van het Kamp van Laren
te bouwen kazerne. Hierin zou het 16e Regi
ment Infanterie uit de Hendrikkazerne in
Amersfoort worden gelegerd. Vooruitlopend
op de voltooiing van de kazerne betrok het
IL bataljon op 28 maart 1938 de 'Hofstede
Oud- Bussum' in de gemeente Huizen.
Het 16e Regiment Infanterie zou de nieu
we kazerne nooit betrekken. Voordat deze
gereed kwam, brak op 1 september 1939 de
Tweede Wereldoorlog uit en mobiliseerde
Nederland. Het regiment - dat door de in
stroom van het gemobiliseerde reservepersoneel drie bataljons sterk was geworden - ging
in stelling in het middenvak van de Grebbelinie, ten zuiden van Amersfoort. Het IIe ba
taljon werd uit het regimentsverband losge
maakt en als 16e Grensbataljon naar de
omgeving van Ruurlo in de Achterhoek ver
plaatst.
Zoals gebruikelijk, kregen de nieuwe ka
zernes een naam. Voor die in Bussum werd
de naam 'Kolonel Palmkazerne' gekozen. Zijn
naamgever was de kolonel der mariniers
Francois Palm, die in september 1673 een
grote rol had gespeeld bij de herovering van
de vesting Naarden op de Franse koning Lodewijk XIV. Pikant is, dat de kazerne vaak,
ook in officiële stukken en tot lang na de oor
log, 'Van der Palmkazerne' werd genoemd
omdat gedacht werd dat zij genoemd was
naar de luitenant-generaal P.J.H. van der
Palm. Deze was van 1925 tot 1929 chef van de
Generale Staf geweest. Er heeft zelfs een bord
met die naam het wachtgebouw gesierd. Dit
is in 1980 - blijkbaar uit beduchtheid voor de
befaamde opmerkzaamheid van Hare Majes
teit - verwijderd toen Koningin Beatrix de
kazerne zou bezoeken.
In het najaar van 1939 werd de kazerne
opgeleverd. Zij werd toegewezen aan het
8C Depotbataljon Infanterie dat provisorisch
in scholen in Enkhuizen en Medemblik was
ondergebracht. Deze opleidingseenheid be
trok de kazerne op 18 oktober 1939. Daarme
de kreeg Bussum zijn garnizoen.
Een week later kwam een nieuwe lichting
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rekruten bij het bataljon onder de wapenen.
Na voltooiing van hun opleiding werden zij
eind maart 1940 ingelijfd bij het 8e Regiment
Infanterie. Dat lag in stelling in het zuidelijk
deel van de Grebbelinie bij Rhenen. Het kreeg
in mei 1940 de hoofdaanval van de Duitsers
te verduren en leed zware verliezen.

De oorlog 1940-1945

Begin april kwam de volgende lichting in de
kazerne onder de wapenen. De rekruten wa
ren krap zes weken in dienst, toen de Duitse
weermacht op 10 mei 1940 ons land binnen
viel. Ondanks hun geringe geoefendheid
werden zij belast met bewakingstaken in Hil

versum (vliegveld), Huizen (radiozender) en
de Zaanstreek. Nadat het Nederlandse leger
op 14 mei gecapituleerd had, keerde het ba
taljon op 23 mei terug in de Palmkazerne. Op
28 mei werden de soldaten gedemobiliseerd
en keerden zij terug naar hun haardsteden.
De kazerne werd vervolgens betrokken
door de 52e Afdeling van de Opbouwdienst.
Deze dienst was op 15 juli 1940 officieel inge
steld maar functioneerde al eerder. In deze
als tijdelijk bedoelde dienst werden gedemo
biliseerde en beroepsmilitairen opgevangen,
die in de burgermaatschappij geen betrek
king of bedrijf hadden. Zij zouden worden
ingeschakeld bij de wederopbouw.
De 52e Afdeling bestond uit voormalig
marinepersoneel. Het verblijf van de Op-
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Regiment Intendance ontvangt uit handen van Koningin Beatrix het vaandel.
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bouwdienst was van korte duur. In de loop
van de zomer werd de Afdeling naar elders
overgeplaatst en vlak daarna deden Duitse
troepen hun intrede.
Welke troepen gedurende de bezettings
tijd en wanneer in de kazerne verbleven, valt
moeilijk vast te stellen. Uiteraard was de be
zetter in die periode zelf hierover niet mede
deelzaam. En later was dit evenmin na te
gaan omdat de hierop betrekking hebbende
bescheiden meestal vernietigd zijn. Toch kon
de legering van sommige eenheden gerecon
strueerd worden. De eerste Duitse bewoners
behoorden tot het leger. Daarna kwam er
luchtdoelartillerie, die tot het luchtwapen
behoorde.
In mei 1942 verhuisde de Wehrmachtsbefehlshaber in den Niederlanden General der
Flieger F. Christiansen - de hoogste Duitse
militaire autoriteit in ons land - met zijn staf
van Den Haag naar Hilversum. In zijn kiel
zog nam hij een eenheid verbindingstroepen
mee naar de Palmkazerne. Het is niet bekend
hoe lang die verbindingstroepen in de kazer
ne bleven. In de eerste helft van 1944 waren
zij in elk geval opgevolgd door het Ie bataljon
van het Ausbildungs- und Ersatzregiment
'Hermann Göring' het depot van de gelijkna
mige pantserdivisie.9 Deze divisie was een uit
vrijwilligers bestaande elite-eenheid. Zij be
hoorde formeel tot het luchtwapen, maar had
de structuur van een legereenheid en is ook
als zodanig ingezet. De kazerne raakte op 25
november 1944 door een geallieerd bombar
dement zwaar beschadigd. De Duitsers ont
ruimden de kazerne en betrokken de Gooise
HBS aan de Vondellaan in Bussum. Voor
zover bekend is de kazerne daarna niet meer
door de bezetter gebruikt.

De naoorlogse periode

Na de bevrijding is de kazerne bij inspectie
als 'geheel vernield' aangetroffen. Slechts één
legeringsgebouw was minder zwaar bescha
digd, zij het dat ook daar geen ruit heel was.
Er was echter dringend behoefte aan legeringsruimte voor personeel van de buitenbe
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waking van Kamp Crailo, waar politieke
delinquenten (NSB-ers en andere collabora
teurs) geïnterneerd waren. Het gebouw werd
daarom toch in gebruik genomen. De ramen
werden provisorisch met triplex gedicht tot
dat er in 1946 een partij glas beschikbaar
kwam.
De l e compagnie Gezagstroepen Gewest
Het Gooi betrok het gebouw. Zij nam de
bewaking van Crailo op zich. Het was een
territoriale vrijwilligersformatie, voorname
lijk gerekruteerd uit de Binnenlandse Strijd
krachten. In het voorjaar van 1947 waren de
gedetineerden van Kamp Crailo naar elders
overgebracht. De compagnie Gezagstroepen
ontruimde toen de kazerne. Zij werd afgelost
door cursisten van de Centrale Opleiding
Administratief Kader (COAK), die omge
schoold werden tot sergeant-majoor admini
strateur. Inmiddels werd doorgegaan met het
herstel van de overige gebouwen, doch dit
vorderde wegens het gebrek aan materiaal
slechts traag.

1948-1952: De Luchtstrijdkrachten

Na het vertrek van de opleidingscompagnie
van de COAK in 1948 namen de Luchtstrijd
krachten de kazerne in bezit. Het Regiment later Commando genaamd - Luchtvaarttroepen10 nam er zijn intrek. In deze eenheid van
de Luchtstrijdkrachten (legerluchtmacht)
kregen dienstplichtigen hun algemene mili
taire vorming. De luchtvaartroepen zijn 1951
naar Nijmegen vertrokken. In diezelfde peri
ode, namelijk tussen 1949 en 1951, lagen in
een van de gebouwen ook rekruten die in
Hilversum voor de opleiding tot straaljager
piloot werden geselecteerd.
Intussen was het herstel van de andere
gebouwen zodanig gevorderd, dat de staf
van het Commando Luchtverdediging op
1 juni 1950 uit Scheveningen naar gebouw 1
van de Palmkazerne kon verhuizen. Dit com
mando was verantwoordelijk voor de verde
diging van het grondgebied van ons land
tegen luchtaanvallen. Het bleef in Bussum tot
februari 1952.
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De Marechausseekazerne Hooftlaan 24 te Bussum.

De Landmacht teruggekeerd
Nog voor het vertrek van de luchtstrijdkrach
ten kwam in april 1951 de l e InfanterieKaderschool naar Bussum. Deze verzorgde
de opleiding tot dienstplichtig sergeant van
de infanterie voor de ondersteuningswapens
(zware mitrailleurs, mortieren en pantserafweergeschut). Een jaar later werd de oplei
ding in deze vorm opgeheven. Hierna deed
de luchtdoelartillerie, die rond 1952 sterk
werd uitgebreid, haar intrede. Niet minder
dan zeven verschillende regimenten of afde
lingen verbleven achtereenvolgens tussen
februari 1952 en december 1959 in de Palmkazerne.
Op 14 november 1957 werd de kazerne
door een ram p getroffen. Een Amerikaanse
Super Sabre F-10 straaljager van de Vliegbasis
Soesterberg stortte kort na het m iddaguur
neer op één der kazernegebouwen. Dit werd

grotendeels vernield, evenals een deel van
een belendend gebouw. Er vielen 4 doden te
betreuren en 16 gewonden, van wie 2 ernstig.
De piloot wist zich met een schietstoel te red
den
Aan het eind van de jaren vijftig werd de
luchtverdediging grotendeels overgenomen
door de luchtafweerraketten van de Konink
lijke Luchtmacht. De luchtdoelartillerie w erd
daarom ingekrompen. Ook de toen in Bus
sum gelegerde 117e Afdeling Zware Lucht
doelartillerie w erd in december 1959 opgehe
ven.
Hierna nam de Intendance bezit van de
kazerne. Het Depot Intendance11 kwam van
Kamp Zeeburg in Amsterdam naar de Palmkazerne. In verband hiermede w erden ver
schillende aanpassingen, moderniseringen en
uitbreidingen van de kazerne uitgevoerd,
zoals een manschappeneetzaal, een onderoffi
ciersmess en een sporthal.
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naast trad het in tijd van oorlog of mobilisatie
op als legerpolitie. Het korps ressorteert on
der twee departementen. Tot 1940 was de
minister van Defensie (of Oorlog) verant
woordelijk voor de toestand van het wapen
(organisatie, materieel en administratie) en
die van Justitie voor de dienstuitoefening.
Kenmerkend voor de marechaussee was,
dat het in kleine brigades georganiseerde
personeel (ook de gehuwden) gelegerd was
in kazernes, het bereden was (dat wil zeggen:
zijn dienst te paard deed) en altijd met twee
man patrouilleerde. De verplichting om in
kazernes te wonen is in 1987 formeel verval
len, nadat al eerder, om praktische reden, de
hand werd gelicht met dit voorschrift. Het
bereden karakter heeft na 1942 - toen de
Duitsers de paarden van de marechaussee
hadden gevorderd - plaats gemaakt voor
motorisering.
Een van de taken van de Koninklijke ma
rechaussee was het verlenen van bijstand aan
de politie. In september 1918 vond de rege
ring het wenselijk, dat om veiligheidsredenen
marechaussee bij en om Amsterdam zou wor
den gelegerd. Eén van die brigades zou in
Bussum gevestigd worden. In afwachting van
de beschikbaarheid van een kazerne, werd op
4 november 1919 een detachement in het
Kamp van Laren ondergebracht. Op 16 au
gustus 1921 werd het als bereden Brigade
Bussum 'uitgezet', zoals dat in het jargon
heet. De brigade - 6 hoofden sterk - betrok in
1922 de voor haar gebouwde kazerne in de
Hooftlaan 24 in Bussum, met twee dienstwo
ningen (voor gehuwden). De meeste tijd
De M arechausseebrigade Bussum
hoefde de brigade geen bijstand te verlenen
Wij zouden ernstig tekortschieten indien we in Amsterdam. Daarom was zij belast met
in de beschrijving van de militaire aanwezig normale politiedienst in het Gooi, voor zover
heid in Bussum een bijzonder wapen niet hierin niet door gemeentepolitie of veldwach
zouden vermelden dat bijna zeventig jaar in ters was voorzien. Het Gooi leende zich in die
Bussum gelegerd is geweest: de Brigade Bus tijd landschappelijk en qua infrastructuur
uitstekend voor surveillance te paard.
sum van de Koninklijke Marechaussee.
De brigade was op 10 mei 1940 nog intact.
De Koninklijke Marechaussee is een op
militaire leest geschoeid politiekorps, naar Op 5 juni 1940 werd de marechaussee, ont
het voorbeeld van de Franse gendarmerie.12 daan van haar predikaat Koninklijk, in haar
Tot de Tweede Wereldoorlog had het voorna geheel opgenomen in de door de bezetter
melijk een politietaak op het platteland, in het gecreëerde civiele staatspolitie. Zij vormde
bijzonder in de zuidelijke provincies. Daar daarin, samen met de rijksveldwacht, de

In oktober 1965 maakte als gevolg van een
reorganisatie de basisopleiding van het Depot
plaats voor de Intendanceschool, bestaande
uit de School Reserve Officieren Intendance,
de Kaderschool (voor de opleiding tot dienst
plichtig sergeant intendance) en de opleidin
gen en aanvullende opleidingen voor be
roepsofficieren en -onderofficieren van dit
dienstvak. Na een nieuwe reorganisatie kreeg
deze eenheid op 1 augustus 1973 een andere
structuur en de naam Opleidingscentrum
Intendance. De val van de Berlijnse muur in
1989 en de daarop volgende internationale
ontspanning hadden ook invloed op de orga
nisatie van de Nederlandse strijdkrachten. De
legersterkte werd drastisch verminderd, de
dienstplicht opgeschort en de dienstplichti
gen werden door vrijwillig dienende beroeps
militairen vervangen. De Intendance werd in
1996 met de Aan- en Afvoertroepen, de
dienstvakken Technische Dienst, Geneeskun
dige Dienst en Militaire Administratie samen
gevoegd tot een nieuw dienstvak Logistiek.
Het Opleidingscentrum Intendance ging
op in een eveneens nieuw Opleidingscentrum
Logistiek. Het Regiment Intendancetroepen
werd in 2000 met het Regiment Aan- en Af
voertroepen gecombineerd in het Regiment
Bevoorradings- en Transporttroepen. Als
voorlopige afronding werd het Opleidings
centrum Logistiek in 2006 verplaatst naar de
Dumoulinkazerne in Soesterberg. Bussum
had niet langer een garnizoen.
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'marechaussee/gendarmerie'. De brigades
werden opgeheven. De kazerne en dienstwo
ningen in Bussum bleven wel in gebruik bij
het nieuwe korps.
Na de Tweede Wereldoorlog werd de
Koninklijke Marechaussee in augustus 1945
heropgericht. Haar taak was een andere dan
voor de oorlog. Zij werd primair politie van
de krijgsmacht, met daarnaast enkele nauw
keurig gedefinieerde algemene politiektaken.
De zorg voor de veiligheid van de leden van
het Koninklijk Huis, de beveiliging van de
ambtswoning van de minister-president, de
grensbewaking, politietaken op Schiphol en
andere vliegvelden, de beveiliging en bewa
king van de Nederlandse Bank en het verle
nen van bijstand aan de civiele politie beho
ren thans naast zijn militaire taak tot die van
het wapen.
In september 1946 is de Brigade Bussum -

8 man groot - opnieuw uitgezet. Zij betrok
weer de kazerne aan de Hooftlaan die overi
gens toen nog voor een deel bij de rijkspolitie
in gebruik was. Haar bewakingsgebied strek
te zich in 1959 uit over de gemeenten Ankeveen, Blaricum, Bussum, 's-Graveland, Hil
versum, Huizen, Kortenhoef, Laren, Naarden
en Nederhorst den Berg. Later is Almere hier
aan toegevoegd. In dit gebied was een groot
aantal militaire objecten gelegen, van kazer
nes tot mobilisatiecomplexen en een centraal
kledingmagazijn. Er waren, ongerekend de
reservisten van het Korps Mobiele Colonnes
in Kamp Crailo, 31.000 militairen gelegerd.
De brigade telde toen 12 man.
De marechaussee verleende in de jaren
zeventig van de vorige eeuw herhaaldelijk
assistentie aan de gemeentepolitie van Bus
sum. Incidenteel bijvoorbeeld bij een grote
brand aan de Parallelweg. En meer structu-
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De Brigade Bussum omstreeks 1935.
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reel in verband met ongeregeldheden in de
weekeinden in en om de Vlietlaan. Het in de
jaren tachtig succesvol verlopen horecabeleid
van de gemeente Bussum was voor een be
langrijk deel te danken aan de steun van de
marechaussee. Die samenwerking werd be
kroond door een convenant betreffende we
derzijdse samenwerking en hulpverlening in
het algemeen en ook en vooral betreffende de
preventieve en repressieve politietaken in de
horecaconcentraties. Dit werd op 21 februari
1991 tussen de gemeentepolitie van Bussum
en de brigade gesloten. De brigade Bussum
was de eerste in het land, waar zo'n samen
werking op die wijze formeel gelegaliseerd
werd.
De kazerne bleef het onderkomen van de
brigade. Wel zijn verschillende veranderin
gen en verbouwingen aangebracht. Wegens
een ingrijpende renovatie moest de brigade in
1986 voor een aantal maanden uitwijken naar
gebouw 22 van de Kolonel Palmkazerne.
In 1981 werd een der dienstwoningen
(Hooftlaan 26) op grond van het oordeel van
een militaire arts, tijdelijk aan het woningbe
stand onttrokken omdat de stank- en geluids
overlast, van het aangrenzende slachthuis,
haar voor bewoning ongeschikt maakte. De
woning is daarna als bureauruimte bij de
kazerne gevoegd.
De inkrimping van de krijgsmacht en het
afstoten van militaire objecten leidden in 1991
tot de overplaatsing van de brigade naar Hil
versum. Op 4 juli werd de brigade Bussum
opgeheven en op 1 augustus werd de kazerne
overgedragen aan de gemeente Bussum. De
kazerne heeft sinds 1996 een kraakwacht ge
had. Een van de dienstwoningen bleef nog tot
1992 in gebruik. In november 2004 is de ka
zerne gesloopt.
Zoals wij hiervoor hebben gezien, zouden
veertien jaar later de laatste militairen Bus
sum verlaten. Bussum was weer eens
'militaire plaats' af. Voor hoelang?
Met dank aan de heren H. Basten (Marechausseemuseum), Chr. Leenders (Histori
sche Kring Bussum) en C.N.J. Neisingh (oudbevelhebber der Koninklijke Marechaussee).
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H.J. (Jaap) van W elsen bekleedde functies in het
bedrijfsleven en was tot voor kort secretaris van de
Historische Kring Bussum. Publiceert over krijgshistorie.
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Noten
1

2

3

4

Hoewel Bussum vanaf 1817 een zelfstandige
gemeente is, heeft het daarvoor tijdens het
beleg van Naarden (1813-1814), zij het tijdelijk,
ook een eigen gemeentebestuur gekend.
Licht gewapende cavalerie, die zich te paard
verplaatste en voor het gevecht afsteeg om dit
te voet te voeren.
Bij een beleg wordt een vesting niet alleen inge
sloten, maar omringd door geschutsopstellingen, schansen en loopgraven. Deze moeten de
belegeraar de mogelijkheid bieden de vesting
gedekt te naderen en vervolgens aan te vallen
en binnen te dringen.
De functie van deze stelling was, troepen die
op de Nieuwe Hollandse Waterlinie terug gin

gen, op te vangen en vervolgens een uitgangs
basis te zijn voor een tegenoffensief tegen de
opdringende vijand.
5 Bomvrije onderaardse gang naar de frontzijde
van het werk.
6 Een depot van een militaire eenheid is een
onderdeel waar de opleiding van rekruten
plaatsvindt en dat die eenheid met personeel
aanvult.
7 Flauw aflopend talud buiten de gracht van een
vestingwerk, dat vanaf de vestingwal met vuur
kan worden bestreken.
8 Dit wil zeggen, dat de ingekwartierden bij de
kwartiergever tegen een vergoeding (van 80
cent per dag!) in de kost waren.
9 Hermann Göring was de opperbevelhebber
van de Duitse luchtmacht en gedoodverfd
opvolger van Hitler.
10 De luchtvaarttroepen waren de infanterie van
de Luchtmacht, belast met de grondverdediging van vliegvelden e.d.
11 Intendance is het dienstvak, belast met de be
voorrading met levensmiddelen, kleding, uit
rusting, brandstof en munitie.
12 Tot 1791 heette de Franse gendarmerie
'maréchaussee'. Dit woord was de combinatie
'maréchaux des chaussées'. Dit was een bere
den korps belast met de zorg voor de veilig
heid van de wegen. De 'maréchal' (afgeleid van
mare = merrie = paard en scale = bediende)
was oorspronkelijk paardenknecht, later stal
meester.
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Bussum bevrijd
Flitsen van de dolle, dw aze zomer van 1945 1
Paul Schneiders

De eerste maanden na de Bevrijding in 1945
worden wel de dolle, dwaze zomer genoemd.
En niet ten onrechte. Het waren maanden van
heel sterk opspelende menselijke gevoelens,
een emotionele periode, als het ware een
soort hartstochtelijke eruptie na vijf jaar on
derdrukking en bezetting. Het was een afre
kening met de oorlogsellende, de hongerwin
ter, het persoonsbewijs, Arbeitseinsatz, illegaal
bomenkappen, NSB'ers en moffen, stiekem
naar de verboden Radio Oranje luisteren,
'eigen teelt' of 'bukshag' (uit opgeraapte peu
ken een nieuw gedraaide sigaret) moeten
roken. De tulpenbol kon van het menu wor
den afgevoerd, de gaarkeuken ging haar ein
de tegemoet.
Onstuimig werd de aftocht van de Duit
sers gevierd. In de eerste dagen na de vijfde
mei moesten de 'moffenmeiden' het ontgel
den, ze werden dikwijls in het openbaar kaal
geschoren. Ook in Bussum, op de Dr. De Visserlaan, hoewel de politie daaraan snel een
einde maakte. 'Ik heb dit doen ophouden
daar dit meer lijkt op een volksgericht. Scha
ren onder mijn berusting.' aldus de notitie
van een politieman, vastgelegd in het dagbe
richt 's avonds 7 mei om 21.00 uur.
Ondervoed maar uitgelaten
Foto's van kort na de Bevrijdingsdag laten
ons vrolijke mensen zien, armoedig gekleed,
zichtbaar ondervoed vaak, maar uitgelaten.
En uitgelaten waren ze zeker, de miljoenen
vaderlanders, maar niet allemaal. Honderd
duizenden waren helemaal niet vrolijk zoals
de weer uit de onderduik opgedoken joden
die vrijwel zonder uitzondering na het bange
wachten de dood van hun ouders, kinderen,
familieleden, vrienden en kennissen moesten
vernemen. Ook de weinige joden die uit de
kampen terugkeerden waren vrijwel zonder
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uitzondering getraumatiseerd en zwegen
over wat hen werkelijk bezig hield. Ontred
dering ook bij Nederlanders die familie of
vrienden in Nederlandsch-Indië hadden en
vaak pas maanden na de capitulatie van Ja
pan (15 augustus 1945) een teken van leven of
dood uit de in chaos en ontbinding verkeren
de kolonie kregen.
In een razendsnel tempo en vaak onzorg
vuldig en onterecht, werden NSB'ers en an
dere 'landverraders' opgepakt. Ruim 100.000
van hen verdwenen in geïmproviseerde ge
vangenissen en kampen waar zij niet zelden
door bewakers getreiterd en/of mishandeld
werden. De zuivering was ook een emotio
neel gebeuren waarbij vooral die van de poli
tie een heel gevoelige materie was die tot veel
ergernis en discussie aanleiding gaf. En dan
waren er nog de economische ontreddering,
de zwarte handel, de distributie van vrijwel
alles in het geruïneerde land, de grote wo
ningnood vanwege de talrijke verwoeste hui
zen, de onduidelijke gezagsverhoudingen
tussen aan de ene kant de burgemeester,
soms terug uit de onderduik, en aan de ande
re kant het Militair Gezag, de Binnenlandse
Strijdkrachten en de Canadezen. Ja, de Cana
dese bevrijders, die zich ook als vrijers ont
popten en tot grote woede en jaloezie van de
Hollandse jongens een enorm succes bij de
meisjes hadden, ook wel door hun chocola,
nylons en sigaretten.
Het wordt tijd om na dit algemene beeld
in te zoomen op Bussum. Hoe verging het 't
villadorp in deze maanden?

B ussum s b ro n n en m a teria al

Allereerst de bekentenis dat het volgende
geen vrucht is van een uitputtende studie.
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Het is bijvoorbeeld niet mede gebaseerd op
vraaggesprekken (waarvan je overigens kan
afvragen in hoeverre die nog erg betrouw
baar zijn) en evenmin op zogeheten egodocu
menten zoals brieven, dagboeken, herinnerin
gen. Die zijn er jammer genoeg niet. Terwijl
er op het Nederlands Instituut voor Oorlogs
documentatie een tiental dagboeken van Bussummers uit de oorlogstijd wordt bewaard, is
er geen enkel na-oorlogs dagboek. Daags na
de Bevrijding hielden de dagboekschrijvers
op aantekeningen te maken, vanuit de begrij
pelijke, maar betreurenswaardige idee dat er
toen niets meer te vermelden viel. Heel spij
tigWat mijn bronnen betreft: erg bruikbaar
zijn de krantjes uit deze maanden, vaak niet
veel groter dan folioformaat en slechts een
paar bladzijden tellend. De Bussumsche Cou
rant kreeg direct na de Bevrijding een ver

schijningsverbod (op hoogst aanvechtbare
gronden) en als lokaal nieuwsorgaan werd
hier in Bussum vooral het uit de illegaliteit
voortgekomen Gooische Klanken gelezen,
daarnaast ook wel het Algemeen Handelsblad.
Ik heb uiteraard van beide dankbaar gebruik
gemaakt.
Politie-dagrapporten
Een zeer belangrijke bron waren voor mij de
dagrapporten van de politie die ondanks hun
bondigheid toch een indringend beeld geven
van de soms bizarre toestanden in het Bus
sum van zomer 1945. Om twee voorbeelden
te noemen: in de maanden mei-oktober 1945
meldt zich ongeveer twintig keer een uit de
kampen of uit de onderduik teruggekeerde
jood bij de politie. Waarom wendden deze
twintig joodse slachtoffers zich tot de politie?
Om goederen terug te krijgen die zij of in een

rim
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M et de intocht van de bevrijders worden de bakens verzet. De wegwijzer naar de 'Ortskommandantur' wordt vervan
gen door die met 'N.T.F. Local Headquarter' voor het militair gezag.
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NSB'ers verhuizen in een heuse verhuiswagen.

enkel geval hun omgekomen verwanten of
vrienden vóór hun wegvoering aan Bussumse vrienden, kennissen, buren in bewaring
gegeven hadden. In goed vertrouwen dat als
de gruwelijke vervolgingstijd achter de rug
zou zijn, zij de goederen weer terug zouden
krijgen. En die goederen, zoals bestek, tafella
kens, kleden, sieraden, kregen die twintig
niet terug, kennelijk (een reden wordt helaas
niet in het dagrapport vermeld) met het argu
ment van deze 'bewariërs' dat zij zelf de goe
deren kwijt geraakt waren of ze zelfs hele
maal niet in bewaring hadden gekregen. Uit
de summiere politierapportage wordt niet
duidelijk wat met de klacht van deze joden
gebeurd is: waarschijnlijk door de politie
voor kennisgeving aangenomen want bewij
zen konden de klagers niets. Het was hun
woord tegen dat van de ander, als de politie
tenminste de moeite genomen heeft ter plek
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ke op onderzoek uit te gaan. In één geval
geeft iemand die goederen in bewaring ge
kregen heeft toe dat hij die spullen verkocht
heeft - ook al niet zo fijngevoelig - en geeft
hij het joodse slachtoffer een bedrag van 200
gulden als vergoeding.
Als in Bussum twintig joden zich bij de
politie vervoegd hebben, moeten er hier nog
veel meer slachtoffers geweest zijn, joden die
hun in bewaring gegeven bezittingen niet
opeisten: omdat zij vermoord waren of het
nutteloze van een klacht inzagen, misschien
ook aan zichzelf gingen twijfelen, bijvoor
beeld als zij namens een omgekomen familie
lid bezittingen terugvroegen. En misschien
waren er sommigen zelfs bang zich de woede
van de 'bewariërs' op de hals te halen; boven
dien was met het einde van de Bezetting het
antisemitisme in Nederland niet verdwenen.
Als er alleen al in Bussum twintig keer ge-
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klaagd werd, op welke schaal moet dit ver
schijnsel zich dan wel niet in heel Nederland
hebben voorgedaan?
Op zondag 12 augustus 1945 komen enke
le verontwaardigde Bussummers het politie
bureau binnen met de klacht dat er een stuk
of tien jonge vrouwen met hoofddoekjes kaalgeknipte moffenmeiden dus - zich op de
hei misdragen. Ze draaien daar Duitse gram
mofoonplaten met schlagers op koffergrammofoons, dansen erbij en vermaken zich
kennelijk uitstekend. Als passanten hun on
genoegen laten merken, worden zij door de
vrouwen uitgescholden. De politie - één
agent - er direct op af, per eigen fiets die ook
als dienstrijwiel fungeert, want een auto heeft
de Bussumse politie dan nog niet en de zware
Harley Davidson wordt ook pas een paar
weken later uit een legerdump opgekocht. De
agent sommeert de vrouwen weg te gaan van
de hei, neemt de Duitse grammofoonplaten
in beslag en vernietigt die, waaronder het
Luftwaffe-lied Bomben auf Engeland. Hij levert
de twee koffergrammofoons af bij de plaatse
lijke Commissie Rechtsherstel. Die was begin
juni 1945 geïnstalleerd en kreeg de uiterst
gecompliceerde taak om de oorlogsschade in
kaart te brengen en schadevergoedingen vast
te stellen.

17 scholen, de Palmkazerne, hotel De Rozen
boom, het clubhuis van de padvinders op de
Gooiberg alsmede twee houten bruggen in
het Bilderdijkplantsoen. Van de gemeentelij
ke scholen was de ULO er het slechtst aan toe
want daar hadden Duitse soldaten op 18 sep
tember 1944 handgranaten in de lokalen ge
gooid.
Met schade aan opstallen viel het hier dus
mee en zoals Gooische Klanken van 19 mei
1945 schreef: 'Niet het militaire geweld, maar
de hakbijl richtte in 't Gooi de grootste ver
woestingen aan.' Het dorp bood met die kale
lanen en met zijn verwilderde tuinen, gaten
in stoepen en wegdek, uitgewoonde villa's
waar hout uit gesloopt was en verveloze
woningen een trieste aanblik. Ongezond
ogende mensen in afgedragen kleding en op
gammele fietsen met dikwijls massieve rubber-banden en in een enkel geval zelfs houten
banden, completeerden het armoedige straat
beeld. Bussum was niet langer het rijke,
chique dorp. Bovendien zuchtten de gemeentefinanciën onder een loodzware last. In sep
tember 1944 was Bussum officieel ingedeeld
in de categorie Noodlijdende Gemeenten met

CANADEZEN

Geen zichtbare oorlogsschade
Zichtbare schade als gevolg van oorlogshan
delingen vertoonde Bussum nauwelijks; het
had nooit in de gevechtslinie gelegen en van
bombardementen was het - afgezien van
bommen op Jan Tabak (30 maart 1945) en de
Palmkazerne (25 november 1944) en een en
kele verdwaalde bom elders - gespaard ge
bleven. Op 11 mei, dus nog geen week na de
Bevrijding, kwam uit het Haarlemse provin
ciehuis het verzoek de oorlogsschade te mel
den. De directeur van Gemeentewerken Bus
sum was er snel klaar mee: vier woningen in
Bussum waren geheel vernield of onherstel
baar beschadigd (niet door oorlogshandelin
gen, maar door inundatie en schootsveldopruiming), 48 woningen onbruikbaar doch
herstelbaar (om dezelfde reden) en wat de
gebouwen betreft waren (zwaar) beschadigd:
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een torenhoge schuldenlast. Het tekort op de
begroting voor 1945 beliep ongeveer
ƒ 898.000 en voor 1946 circa ƒ 467.000 terwijl
in 1940 de begroting nog sluitend was ge
weest.
Uitstekende stemming
De mensen waren arm, in het leeggeplunder
de land hadden veel mensen niet meer dan
één paar schoenen en in arme buurten liep
wel de helft van de kinderen op blote voeten.
Bussum zal ook wel dat beeld vertoond heb
ben, in ieder geval was ook hier een schrij
nend tekort aan kleding, getuige het feit dat
veel kledingdiefstallen ('van de waslijn
gehaald') bij de politie werden aangemeld.
Oud-wethouder mr. dr. L.J.J. Caron, door

HOI: BESTEEDT M IJ N K IN D

ZIJN VRIJE TIJD?

I5~jeugd.jpg]
Voor ouders was de vraag: Hoe krijg ik mijn kind(eren)
weer in de stokken ?
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de Binnenlandse Strijdkrachten als zodanig
benoemd, trad vanaf maandag 7 mei klokke
negen uur 's ochtends als burgemeester op.
Slechts voor een maand, toen kwam oudburgemeester Meine Fernhout weer terug.
Het is onduidelijk waarom deze niet gewoon
in mei 1945 weer aantrad, hijzelf verklaarde
dit uit boosaardige machinaties. Waarvan ik
jammer genoeg de achtergronden niet heb
kunnen achterhalen.
Samen met de Binnenlandse Strijdkrach
ten, in Bussum onder bevel van de plaatselij
ke commandant, de reserve kapitein der in
fanterie C. Verhaar, en in overleg met de Ca
nadese legerautoriteiten, town-major Wills en
commanderend officier kolonel George Hut
chinson - Hutch' - nam Caron het bestuur op
zich. NSB-burgemeester Gerrit Nieuwenhuys
verdween achter de tralies, wat in werkelijk
heid wel een klaslokaal van de Brandsmaschool geweest zal zijn waar de circa 300 ge
arresteerde Bussumse NSB'ers voorlopig
werden opgesloten. Nieuwenhuys zou door
een tribunaal veroordeeld worden tot zeven
jaar gevangenisstraf, maar werd al eerder vrij
gelaten, wellicht mede als gevolg van een
gratieverzoek dat door zijn vrouw werd inge
diend. Zij was er mee in Bussum langs de
deuren gegaan en tientallen Bussummers,
ook uit kringen van het verzet, onderteken
den het. Kennelijk dus niet zo'n grote schurk,
deze foute burgervader.
In zijn verslag van 16 mei aan de Com
missaris van de Koningin in Noord-Holland
noemt Caron de stemming onder de Bussum
se bevolking 'uitstekend ondanks de slechte
voedselpositie, voorraden zijn niet aanwezig'.
Circa 300 mensen, zo gaat zijn rapportage
verder, lijden hier aan ondervoeding (honger
oedeem) en er is bovendien een groot tekort
aan ontsmettingsmiddelen en geneesmidde
len tegen schurft en luizen. 'Aan stofkammen
vooral is grote behoefte'. Daarmee doelde
Caron op de ijzeren, scherpe kammen,
'luizenkammen' waarmee luizen uit het haar
gekamd konden worden. Ook verzocht Ca
ron dringend om aanvoer van steenkool zo
dat de gemeentelijke gasfabriek weer aan de
slag kon.
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Bevrijdingsoptocht te Bussum

Alles bij elkaar was het ontwapenen van de
Duitsers, de arrestatie van 'moffenmeiden' en
NSB'ers,
zwarthandelaren
en
andere
'onvaderlandslievende individuen' en de
vestiging van het Nederlands-geallieerde
gezag goed verlopen. 'Bij den overgang van
bezet naar vrij gebied heeft zich geen enkel
incident voorgedaan' rapporteerde Caron.
Veel herstelwerk, zo ging hij verder, is in
onze gemeente niet te verrichten, het gaat
vooral om het opruimen van prikkeldraad
versperringen, Spaanse ruiters en 'asper
ges' (ijzeren staken, schuin in de grond ge
plaatst tegen tanks). Bij de Jacob Obrechtlaan
moest een mijnenveld geruimd worden.
Herstel van het economisch leven
Weer aan het werk kunnen gaan en het vrij
wel tot stilstand gekomen economische leven

weer op gang brengen waren uiteraard een
eerste zorg. Voor het forensendorp Bussum
met dagelijks een 2000-tal forensen voor Am
sterdam, betekende dat herstel van de verbin
ding met de hoofdstad. Al direct in mei
kwam er een noodverbinding via een dage
lijkse busdienst waarmee een geselecteerd
groepje van 100 Bussummers, van speciale
kaarten voorzien, vervoerd werd. Heel wat
mensen gingen dagelijks met de fiets heen en
weer, zoals ze ook al in het najaar van 1944 na
de spoorwegstaking hadden gedaan. De eer
ste treinen, aanvankelijk één per dag, liepen
vanaf juli 1945 en bestonden vooral uit goe
derenwagons. Een maand eerder, in juni, had
Bensdorp met paard en wagen al de eerste
cacaobonen binnen gekregen.
Het algemeen reisverbod werd op 3 au
gustus 1945 opgeheven, men had geen permit
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meer nodig. Op diezelfde derde augustus
werd de Brandsmaschool weer school, de
politieke gevangenen, daar in mei onderge
bracht, werden naar elders vervoerd. Per
1 juli 1945 hadden de Binnenlandse Strijd
krachten hun gezag overgedragen, een paar
maanden later vertrokken de Canadese be
vrijders en zo kwam langzamerhand het
'normale' leven weer op gang. De dolle, dwa
ze zomer was voorbij.

N oot

1

Dit artikel is een verkorte bewerking van het
eerste hoofdstuk uit het derde deel over de
geschiedenis van Bussum van de hand van de
auteur. Dit derde deel Buitengewoon Bussum;
welvaart en vernieuwing 1945-2008 zal evenals
de twee vorige delen verschijnen bij Boekhan
del Los in Bussum. Verschijningsdatum: okto
ber 2008.

Dr. Paul Schneiders studeerde geschiedenis aan
de Universiteit van Amsterdam en werkte als
docent aan het Goois Lyceum en aan de Frederik
Muller Akademie. Publiceerde diverse boeken op
bibliotheekhistorisch terrein en twee delen Ge
schiedenis van Bussum.
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Bussum en de Reformatie 1570-1796
Martin Heyne

In het kader van het grote onderzoeksproject
van TVE naar het verloop van de reformatie
in het gebied 'tussen Vecht en Eem’, is ook
voor Bussum nagegaan of en hoe deze van
invloed is geweest op de gang van zaken in
het dorp. Onder de Gooise dorpen nam Bus
sum in die tijd een uitzonderlijke positie in.
Het vormde geen zelfstandige parochie, maar
was zowel op kerkelijk als bestuurlijk vlak
van Naarden afhankelijk. Met name die be
stuurlijke afhankelijkheid zou wel eens een
doorslaggevende factor kunnen zijn, waarom
de kleine nederzetting niet het voorbeeld van
de, in die tijd veel grotere, stad zou volgen.

De situatie vóór 1578

In de jaren rond 1500 had de bevolking van
Hoog-Bussum geleidelijk aan het oude dorp
verlaten, om zich in het gunstiger gelegen
Laag-Bussum te vestigen. Hoewel beide
plaatsen op dezelfde afstand tot de stad la
gen, kwam Bussum door deze verplaatsing
van Huizer grondgebied op dat van Naarden
te liggen. De stad Naarden ging daardoor het
gezag over het kleine dorpje uitoefenen.
Bussum telde aan het einde van de
15e eeuw 22 haardsteden, terwijl er voor de
stad 500 worden vermeld. De kleine dorpsge
meenschap, die vrijwel uitsluitend uit boeren
bestond, zal het aanvankelijk heel vanzelf
sprekend hebben gevonden om voor allerlei
inkopen en diensten naar de stad te gaan.
Toen de bevolking wat toenam, ging men dit
echter als hinderlijk ervaren; temeer daar het
stadsbestuur in verordeningen ging vastleggen en als recht claimen dat het aan Bussummers verboden was om enige nering of
ambacht uit te oefenen. Als gevolg hiervan

werden de Bussummers in de positie van
derderangs burgers gedrongen en gingen zij
zich als verweer hechter aaneen sluiten.
De dagelijkse gang van zaken in het dorp
lieten de hoge heren in Naarden liever over
aan de plaatselijke buurmeesters. Deze dien
den jaarlijks rekening en verantwoording af
te leggen op het stadhuis, waar ook beslist
werd wie er verkozen werd uit een voor
dracht van twee kandidaten. Zo hield de stad
voldoende greep op de gang van zaken in het
dorp.
In Bussum stond sinds 1520 een kleine
kapel (26 x 18 Rijnlandse voet, d.w.z. ca. 8 x
5,5 m), gewijd aan St. Vitus (afb. 1) die echter
niet voor de normale eredienst werd ge
bruikt. Bussum hoorde onder de parochie
Naarden en daar ging men dan ook ter kerke.
Op verzoek van de Brusselse regering
werd in 1569 in het land een kerkvisitatie
gehouden, ook in het Gooi. Doel van dit on
derzoek was om een beeld te krijgen van de
zuiverheid in de leer en de handhaving van
de kerkelijke voorschriften. De inquisiteurs
stelden vast, dat in Naarden de pastoor 'vrij is
van ketterse invloeden, maar een concubine
en kinderen heeft'.

De reformatie in Naarden

De beeldenstorm in 1566 ging aan Naarden
en de Gooise dorpen voorbij. Landelijk ge
zien speelde die zich hoofdzakelijk af in de
grotere steden.
In de zomer van 1572 drongen geuzen
bendes door tot in het Gooi. Een van de lei
ders van zo'n bende was ene Lambert Janszoon Wiltvangh, die uit Bussum afkomstig
was. Hij moet een tamelijk onfris type ge-
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4/b. 2: De St. Vitus-kapel van voren gezien 1828, aan de rand van de dorpskern op een laag heuveltje (coll. Histori
sche Kring Bussum).

weest zijn, te oordelen naar zijn bijnaam
'hopman Luis'. Over zijn godsdienstige op
vattingen weten we niets, maar hij stond ken
nelijk kritisch tegenover de bestaande kerke
lijke verhoudingen en praktijken.
Met de hulp van opstandgezinde burgers,
die een poortje open lieten, kwamen de geu
zen in de stad en maakten van de gelegen
heid gebruik om in de Grote Kerk aan het
roven en vernielen te slaan. Het regeringsge
zinde stadsbestuur werd vervangen door
bestuurders die de opstand waren toegedaan.
Toen na korte tijd de Spanjaarden voor de
poorten stonden en de stad opeisten, werd
dit geweigerd. Het gevolg is bekend. Van de
Spaanse overmacht, die onder Don Frederik
voor de muren verscheen, ging zoveel drei
ging uit dat men ze maar binnen liet, met de
verwoesting van de stad en het uitmoorden
van de bewoners als gevolg (afb. 2).
Nog was er van een reformatie van de
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Naardense kerk geen sprake. Pas toen in 1578
na Utrecht ook Amsterdam de kant van de
opstand koos, durfde Naarden die stap te
zetten. De uitoefening van de katholieke
godsdienst werd verboden en alle kerkelijke
bezittingen moesten worden overgedragen
aan de nieuwe, gereformeerde, overheid.
Hieronder viel ook het kapelletje in Bussum.
De inwoners van het dorp waren en ble
ven echter katholiek, hoewel Naarden anders
eiste. Bij gebrek aan hervormden om de kapel
te gaan gebruiken bleef het gebouw daardoor
in katholieke handen. In een aantal dorpen in
de omgeving, zoals Laren, Blaricum en Ankeveen, was een zelfde beeld te zien: een bevol
king die op de oude voet doorging.
Waarom bleef Bussum katholiek?

Van de Bussummer katholieken werd ook na
1578 net als in de tijd daarvoor verwacht dat
zij in Naarden ter kerke zouden gaan en daar
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de gereformeerde diensten zouden bijwonen.
Maar kennelijk waren er geen Bussummers
die bewust voor de Reformatie kozen. Ik zie
hiervoor twee belangrijke factoren:
• de sociale cohesie in de kleine dorpsge
meenschap versterkte de religieuze eens
gezindheid;
• de katholieke zielzorg bleef intact. Hoe
wel de parochiepriesters verdreven wa
ren, werden de dorpen regelmatig door
rondtrekkende geestelijken bezocht. De
dorpelingen bleven daardoor in contact
met de moederkerk.

Daarnaast kan voor Bussum ook een grote rol
gespeeld hebben, dat door de achterstelling
tegenover de Naardense ingezetenen en de
beperkingen die hun werden opgelegd, de
mensen er geen behoefte toe voelden om het
voorbeeld van Naarden te volgen. Daar
kwam nog bij, dat de ontmantelde stad hen
geen bescherming kon bieden als Spaanse
legerbendes plunderend door de streek trok
ken. Dan hoopten zij (ten onrechte) om niet
voor een 'ketters nest' te worden aangezien.
Zo brak er na de dood van Requesens in 1576
muiterij uit onder het Spaanse veldleger, dat

Sou? Philippe fccond,gouvcrnant ie DurH’Alyf.
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A/b. 3; De St. Vitus-kapel zoals Abram de Haen deze zag in 1734, vanaf de hoek Kerkstraat - Nieuwstraat (coll. H is
torische Kring Bussum).

geen hoop meer had op betaling van de sol
dij. Koning Philips II was al vele maanden
achter en had in 1575 een staatsbankroet afgekondigd. Een berucht voorbeeld van een
plundertocht is die van april 1585. Vanuit
Zutphen vielen 2000 man voetvolk en zes
vendels ruiters onder aanvoering van Jan
Baptista de Tassis het Gooi binnen en hielden
daar op een verschrikkelijke manier huis.

K ath oliek e zielzo rg tu ssen 1578 en 1652

Bij de overdracht van de kerkelijke bezittin
gen en goederen in 1579 kregen de klooster
lingen van Oud-Naarden vergunning om tot
hun dood in het Gooi te blijven wonen. Eni
gen van hen verzorgden gedurende ongeveer
twintig jaar de zielzorg, niet alleen in Naarden, maar ook in de omringende dorpen.
Hun arbeid werd later overgenomen door de
pastoor van Ankeveen, Lambrecht Stapperts.
Deze was daar in 1590 benoemd en kon de
parochiekerk die nog in katholieke handen
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was gebleven gaan gebruiken. Van hem is
bekend dat hij ook in Bussum werkzaam ge
weest is, waarschijnlijk tot 1602. In dat jaar
nam de Utrechtse priester Adrianus van Oor
schot zijn werk over. Vanuit Utrecht bezocht
hij regelmatig gedurende circa achttien jaren
een aantal Gooise dorpen, waaronder Bus
sum. Vier jaar voor hij op tachtig jarige leef
tijd op 11 oktober 1622 overleed had Barthold
Ingels zijn taak overgenomen.
De Bussumse katholieken zullen tussen
1581 en 1656 hun kerkelijke bijeenkomsten
niet in de St. Vituskapel gehouden hebben.
Die was te klein en te voor de hand liggend,
voor het geval de overheid op jacht ging naar
'paepse stoutigheden'. Waarschijnlijk kwam
men telkens in een andere boerderij bijeen.
Barthold Ingels was afkomstig uit Am
sterdam. Hij had naast zijn priesteropleiding
ook nog rechten gestudeerd. Voor zijn werk
in het Gooi was zijn thuisbasis de Ingle Burgh
in Ankeveen, aan het Hollandse End 47. De
aanzienlijke familie Ingels stond op goede
voet met de baljuw van Gooiland P.C. Hooft.

TV E 26e jrg. 2006

Deze was daarom niet ongenegen een oogje
dicht te knijpen wat betreft het pastorale
werk van Barthold. Slechts uit 1653, zes jaar
na het overlijden van Hooft, is een melding
bekend, dat de schouten van Muiden en
Weesp - Lucas van Apensteyn en Dirk van
Eyck - godsdienstoefeningen in Hilversum
en Bussum verstoord hebben na klachten bij
de Classis van Amsterdam.
In de periode dat Barthold Ingels in het
Gooi werkzaam was, vestigde de jezuïet
Godfried Franken zich in 1641 te Naarden.
Hoewel dit een uitbreiding van de zielzorg
betekende, was zijn komst zeer tegen de zin
van Ingels. Hier lag de naijver aan ten grond
slag die toen heerste tussen seculiere en regu
liere geestelijken. De wereldheren verweten
de ordegeestelijken dat zij zich uitsluitend
vestigden in de grotere steden waar de beter
gesitueerde gelovigen te vinden waren en het
arme platteland aan hen overlieten. Zij res
sorteerden niet onder een bisschop of vicaris,
maar werden door hun orde gezonden.
De moeilijkheden losten zich pas op toen

Ingels in november 1652 tot pastoor van het
Maagdenhuis in Amsterdam werd aange
steld en niet lang daarna, op 2 december
1653, overleed.

Wat rustiger tijden tussen 1653 en 1703

In Naarden dat, zoals we al gemeld hebben,
een jezuïetenstatie was geworden, fungeerde
inmiddels pater Gualterus van Alckemade
als pastoor. Vanwege zijn adellijke afkomst
vond hij bescherming binnen het stadsbe
stuur. Dit ging zelfs zover dat hij in 1656 van
het stadsbestuur officieel toestemming kreeg
om eens in de twee weken in Bussum te pre
ken. Na de zeventig jaar van rondtrekkende
priesters had Bussum op die manier een ei
gen zielzorger.
De eerste gereformeerde van wie in Bus
sum sprake is, was Willem Isacken Spilt, die
in 1669 schoolmeester wordt, met als neven
functie koster. Aangezien de dorpsschool
meester vanuit Naarden werd aangesteld,
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diende hij vooraf de Dordtse Leerregels te
ondertekenen. Uit zijn baan als koster vloeide
voort dat hij de klok van de kapel moest lui
den bij begrafenissen en bij brand. Zijn kosterschap ontleende men aan de overeenkomst
van 1656, waarin werd bepaald dat in de ka
pel de ene week door de pastoor van Naar
den mocht worden gepreekt, terwijl deze de
andere week voor een gereformeerde dienst
beschikbaar zou moeten zijn.
Of dit in de praktijk ook zo gelopen is, is
niet bekend, maar lijkt niet zo waarschijnlijk.

St. Vituskapel

f.A

A» y

De kapel was immers te klein voor het aantal
katholieken, terwijl er nauwelijks gerefor
meerden in Bussum waren. Dat er een aantal
jaren gereformeerde kerkdiensten gehouden
zijn is overigens wel zeker. In het archief van
Naarden bevinden zich enige afrekeningen
aan de schoolmeester voor het zingen en
voorlezen in 'de kapel tot Lage Bussem'. De
stads- en dorpsbeschrijver L. Van Ollefen
bericht in 1795: 'De Gereformeerden welken
te Bussum woonachtig zijn, en niet meer dan
vijf gezinnen uitmaaken, (voor nog geen vijf
tig jaaren geleden waren er maar twee of
drie), moeten te Naarden of elders ter kerke
gaan. Er is op het dorp slechts één kind van
Gereformeerde ouderen, en dit neemt met de
Roomsche kinderen, zonder eenige stoorenis,
het dorpsschool waar'.
Vanaf het einde van de zeventiende eeuw
was het volgens het Liber Memorialis van de
St. Vitusparochie niet meer nodig om voort
durend op andere plaatsen bijeen te komen.
Aan de St. Vitusstraat werd achter het woon
gedeelte van een boerderij een kerkruimte
ingericht. Van Ollefen noemt het 'een Kerk,
die mede wel klein, maar echter zeer net
is' (afb. 4). In de volksmond noemde men het
de Schuurkerk. Behalve via de St. Vitusstraat
was het kerkgedeelte ook bereikbaar over het
Kerkpad, een voetpad, dat vanaf de Brink
laan over de erven van een paar boerderijen
er rechtstreeks heenliep (afb. 5).

S ch eu rin g tu ssen k a th o lie k e n en
o u d -k ath o liek e n

Schuurkerk

Afb. 5: Het kerkpad over de erven van verschillende
boerderijen lopend tussen de Brinklaan en de St. Vitusstraat, zoals was aangegeven op de kadastrale kaart van
1832. X geeft de kerk aan (perceel 268) en de pastorie
(269) met bijgebouw en tuin (267 en 269a).
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In de loop van de 17e eeuw had zich in de
Zuidelijke Nederlanden en Frankrijk een
strenge stroming binnen de katholieke kerk
ontwikkeld die in botsing kwam met het pau
selijke gezag en door de orthodoxe katholie
ken werd aangeduid als 'Jansenisme', ver
noemd naar bisschop Cornelius Jansenius
(1585-1638) van leper. Doordat Jansenius vele
jaren gedoceerd had aan het seminarie in
Leuven, waren zijn denkbeelden wijd ver
spreid geraakt. Het Jansenisme vond vooral
ingang bij een deel van de in Leuven opgelei-
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de geestelijkheid en de hogere kringen. Ter
wijl die leer in Frankrijk en de Zuidelijke Ne
derlanden door de regering met kracht werd
onderdrukt, werd ze in de Noordelijke Ne
derlanden door het calvinistisch bestuur de
vrije hand gelaten. Alleen door de jezuïeten
werd de leer in Nederland in woord en ge
schrift fel bestreden. Uiteindelijk leidden de
tegenstellingen begin 18e eeuw tot de breuk
van de Oud-bisschoppelijke Clerezie (de
Oud-katholieken) met de Roomse kerk.
In het Gooi kreeg het 'Jansenisme' met
name vaste voet in Hilversum, door de aan
stelling van pastoors vanaf 1678 die deze
strenge leer verkondigden, tot ongenoegen
van de meeste gelovigen en het kerkbestuur.
Beroep bij de Pauselijke Internuntius in Brus
sel om een pausgezinde pastoor te benoemen
die zuiver in de leer was liep op niets uit,
omdat ook Hugo van Heusden, de co-adjutor
van de Apostolisch Vicaris Johan van Neercassel, die zijn opleiding in Leuven had
genoten en tot de aanhangers van de 'jan
senistische' richting behoorde, dit verzoek
tegenhield.
De Jansenistisch gezinde leiding van de
Nederlandse katholieke kerk wist begin
18e eeuw bij de Staten van Holland gedaan te
krijgen dat de jezuïeten, haar felste tegenstan
ders, uit Holland werden verbannen. Onder
de verbannen jezuïeten was ook Franciscus
van Oem. Deze was in het najaar van 1704
pastoor in Naarden en Bussum geworden. Al
na één jaar werd hem gelast om binnen veer
tien dagen de provincie te verlaten. Hetzelfde
lot trof zijn opvolger Adrianus Houtman, die
in 1707 kwam en reeds na negen maanden
werd verbannen.
De Hilversumse katholieken, die trouw
bleven aan de Paus, besloten in 1703 om
voorlopig in een aantal naburige plaatsen ter
kerke te gaan. 's Zondags verlieten zij Hilver
sum, om in Bussum, Baarn, Eemnes en Ankeveen de kerk te bezoeken. Het jaar daarop

gingen er ook naar Laren. Het aantal Hilver
summers dat de Schuurkerk in Bussum be
zocht moet geschat worden op ongeveer 150,
wat op het aantal kerkgangers uit Bussum
bijna een verdubbeling betekende. Zij namen
actief deel aan het kerkelijk leven, wat kan
worden afgeleid uit het meezingen in het
kerkkoor. In maart 1784 kregen de Hilver
sumse Rooms-Katholieken weer de beschik
king over een eigen Noodkerk aan de Groest
bij de St. Annastraat en hoefden zij niet meer
de lange kerkgang naar omliggende dorpen
te maken.
Elf jaar later, op 15 augustus 1796, werd
Bussum een zelfstandige parochie. De pas
toor van Naarden, Joannes Nijhoff, werd de
eerste eigen pastoor van het dorp, waarop
godsdiensttwisten van verschillende aard
geen vat hadden gekregen.

Martin Heyne volgde een HTS-opleiding en was
medewerker van het Instituut Grafische Techniek
TNO in Amsterdam. Hij was in de jaren 19761982 secretaris van TVE en publiceerde veel arti
kelen over de geschiedenis van Bussum, zowel in
TVE als in het blad van de Historische Kring
Bussum.
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Het trappenhuis
Verkenning van het rijke roomse leven in Bussum tussen 1920-1970

Ruud Hehenkamp

De trap in de oude r.k. meisjesschool aan de
Mariastraat heeft twee opgangen. Elke op
gang is maar van één kant te bereiken. De ene
is voor de armenschool, de andere voor die
van de betere stand. Ze liggen tegenover el
kaar aan weerszijden van een vierkante vide.
Roodbruine granieten treden lopen, flauw
verlicht door glas-in-lood ruiten, omhoog
langs de bakstenen muur. Na twee kwartsla
gen klimmen beide trappen over elkaar heen.
Achter dikke ronde leuningen valt de vide
open. Het halfhoge hek van spijlen met he
breeuwse kopjes ziet er onder de gemetselde
bogen licht en veilig uit. Daardoorheen kun je
de andere kinderen in tegenovergestelde
richting ook omhoog zien lopen. Treden tel
len, spijlen voelen, roepen! Na nog eens twee
kwartslagen sta je op de volgende verdie
ping, bij je eigen gang met leslokalen. De
meisjes van de Henricus behoren tot de ar
men, de A-school dus, de klompenschool. De
schoenenschool is voor de B-meisjes van de
burgerstand, de 'meergegoeden' van de Ma
ria, van wie de trap ook nog een verdieping
hoger eindigt. Het Escher-achtige trappen
huis staat als een zuil in het gebouw, van
buitenaf lijkt het een donjon.
Naar de standen gevoegd

Die schooltrap staat voor rooms-katholiek
Bussum in het Nederland van begin twintig
ste eeuw. 'Bussum, een villadorp met een
groepje rijke lieden, maar met veel mensen
met "modaal" en een meerderheid die elke
cent moest omkeren alvorens die uit te
geven', schrijft Paul Schneiders. Het onder
wijs door de zusters van Onze Lieve Vrouw
van Amersfoort had zich naar de standen
gevoegd. Aan de overkant van de Brinklaan
deden de broeders van de Onbevlekte Ont
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vangenis van Maria uit Maastricht op de jon
gensscholen hetzelfde, in de Willibrordus(A) en de Vitusschool (B). Alleen hadden zij
in hun gebouw pal naast de Vituskerk ge
woon twee aparte ingangen en niet zo'n doel
treffende trap.
De zusters waren in 1878 op verzoek van
de aartsbisschop van Utrecht uit Weesp ver
huisd naar Bussum om bij hun klooster
'Mariënburg' een pensionaat voor jonge
'jufvrouwen' te stichten. In 1904 lieten ze
door architect G.J. Vos uit Bussum de meis
jesschool bouwen voor gewoon lager onder
wijs (glo), aansluitend voor uitgebreid lager
onderwijs (ulo). Hetzelfde deden, nu op ver
zoek van de pastoor, in 1908 de broeders van
Maastricht. Beide congregaties bedienden
later ook de andere parochies. Elke parochie
moest zijn eigen scholen hebben voor lager,
bijzonder onderwijs. Na de oorlog zouden de
religieuzen als eersten meewerken aan de
opheffing van de standsverschillen op school.
Eind jaren vijftig droegen ze hun activiteiten
reeds over aan leken die het aparte onderwijs
voor jongens en meisjes afschaften, de Jozef
school in 1961 voorop. In de tussentijd heb
ben de religieuzen decennia lang aan duizen
den Bussumse kinderen goed onderwijs
gegeven, ook in de 'bewaar-, naai- en breischolen'. Hun prestaties staan opgesomd in
de jaarverslagen van de gemeente.

Om gaan met de groei

Sinds 1796 was er een zelfstandige katholieke
parochie in Bussum, gehuisvest in een simpe
le boerderijkerk. Ze omvatte zowel de meer
gegoeden, die sinds de opening van de
spoorlijn in 1874 in hoog tempo in het Spiegel
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kwamen wonen, alsook de arbeiders en mid
denstanders in en rond het oude centrum. De
nieuwe welgestelde inwoners hadden perso
neel nodig, winkels, ambachtslieden en scho
len. De Bussumse bevolking groeide zodoen
de snel. Woningbouw volgde. Eerst in het
Spiegel en daar vlakbij in het Prins Hendrikkwartier. In de jaren 1910 ontwikkelden wo
ningbouwverenigingen wijken voor de lagere
inkomens: de Algemene Arbeiders Bouwvereni
ging een wijk rond de Adelheid straat, de
Christelijke bouwvereniging in het Eendrachtspark en de Rooms-Katholieke bouwvereniging in
het St.-Josephspark bij de Laarderweg. In de
jaren twintig en dertig kwam de tuindorpaanleg in het Vondel- en Brediuskwartier. Na
deze oostelijke uitbreidingen volgden in zui
delijke richting de wijken op 'de Engh': vóór
de Tweede Wereldoorlog rond de Kamerlingh Onnesweg, daarna de woningwetwo
ningen op de Westereng en tenslotte de wat
duurdere woningen op de Oostereng.
Meer parochies en meer kerken
De r.k. parochie moest volgen. De kerk aan
de Brink werd in 1884 vervangen door de
monumentale neogotische Cuyperskerk,
waaraan twaalf jaar later de enorme onCuyperiaanse toren, stijl Eemnes, werd toege
voegd. Begin twintigste eeuw bleek ook deze
kerk te krap en begonnen de pastoors van de

Vitus vooruit te denken over de groei, meer
parochies en meer kerken. Zo werden in 1920
en 1932 twee nieuwe parochies opgericht en
na de oorlog nog een in 1953. Het betrof
achtereenvolgende afsplitsingen van de oerparochie van Sint Vitus. Deze werd na elke
afsplitsing niet kleiner, maar telkens weer
groter als gevolg van de doorgaande groei
van het aantal parochianen.
Tabel 1 laat met gegevens van volkstellin
gen zien, hoe sterk de Bussumse bevolking
van pakweg 1870 tot 1970 toenam. De top
van meer dan 42.000 inwoners werd bereikt
in 1967; daarna trad een sterke daling in, tot
de stabiele 32.000 van nu. Het procentuele
aandeel rooms-katholieken in Bussum werd
in de eerste vijftig jaar van die periode gehal
veerd ten gevolge van de niet-katholieke im
port, maar groeide in absolute zin gestaag
mee en bleef daarna procentueel gedurende
eveneens vijftig jaar constant.
Uit de cijfers kun je afleiden dat ongeveer
3300 katholieken per parochie voor de ziel
zorg een redelijk aantal was. Voor een pas
toor en twee a drie kapelaans was dat te
doen. Werd het méér, dan dreigde 'de be
hoorlijke verzorging van de godsdienstige
belangen der geloovigen' (aldus Vituspastoor
Beumer in 1932) in gevaar te komen. De pas
toors telden hun schapen via geregeld huis
bezoek en hielden de doopsels, vormsels,

BUSSUM
V o lk stellin g

B evolking

A a n t a l R .K .

1869

1158

998

1879

1825

1237

P aro ch iek erk en

P e r c e n t a g e

P ercen tag e

(a rch itecten )

R.K .

r.k. r a a d s z e t e l s

8 6 ,2
1 8 8 4 V ituskerk

6 7 ,8

(P .J. C u y p e r s)
1920

18892

6809

1 9 2 0 K o ep elkerk

3 5 ,6

2 9 , 4 (in 1 9 2 3 )

3 5 ,0

2 8 , 5 (in 1 9 3 1 )

3 4 ,5

3 4 , 8 (in 1 9 4 8 )

(J. C u y p e r s e n
P. C u y p e r s jr)
1930

25005

8922

1 9 3 2 H artk erk
(H. v a n E i j d e n )

1947

33432

11535

19 5 3 Jozefkerk
(H. v a n P u t t e n )

1960

39710

14301

3 6 ,0

2 9 , 6 (in 1 9 6 2 )

1971

41060

14115

3 4 ,4

26

(in 1 9 7 0 )

Tabel 1.
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die fase gaat dit artikel. Tot 1970, want dan
wordt alles echt anders. Dan moeten de paro
chies wel gaan samenwerken wegens pries
tertekort en sterk dalend kerkbezoek. Dan is
het uit met de autonomie van een parochie.
Behalve voor de Jozef. Maar dat is een ander
verhaal.

N iet aan de Huizerweg!

De trappen van de meisjesschool.

communies, huwelijken en overledenen bij.
Voor de Pius-Almanak, het fameuze adres
en jaarboek van de Nederlandse kerkprovin
cie, moesten ze elk jaar het aantal katholieken
opgeven, verdeeld in 'communicanten',
(boven 7 jaar) en 'non-communicanten'
(jonger dan 7 jaar). De Almanakken tussen
1920 en 1970 laten zien dat de pastoors van
Bussum vaak jarenlang dezelfde cijfers opga
ven. Op enige afstand lopen hun cijfers in de
pas met die van de volkstellingen, maar ze
zijn in feite onnauwkeurig. Daarom in de
tabel gegevens van volkstellingen en, ter
overdenking, van gemeenteraadsverkiezin
gen.
Kortom, in het begin van de twintigste
eeuw moest er in Bussum minstens één nieu
we parochie bij komen. Dan treedt, na vijftig
jaar opbouw sinds het herstel van de kerkelij
ke hiërarchie in 1853, een nieuwe fase in in
het 'rijke roomse leven' van Bussum. Over
196

Voor het kerkbestuur van de Vitus rezen
twee vragen: waar zou de nieuwe kerk wor
den gebouwd en hoe zouden de grenzen tus
sen de oude en de nieuwe parochie lopen. De
antwoorden bepaalden de sociale samenstel
ling van de parochie en zo haar financiële
draagkracht. Elke parochie moest haar eigen
lasten kunnen dragen.
In februari 1919 werd door de aartsbis
schop van Utrecht, mgr. H. van de Wetering,
een bouwpastoor benoemd. Priester G.J. van
Schaik uit Arnhem maakte adembenemend
snel zijn strategische keuze. 'Ik wil aan den
Huizerweg niet zitten!', luidde zijn credo. Hij
doelde hiermee op een al eerder door Kerk
en Armbestuur, met goedkeuring van de
aartsbisschop aangekocht terrein tussen de
Badhuislaan en de Korte Singel. Volgens het
bestuur was dat dé aangewezen plek voor
een nieuwe kerk. Geen foute keuze. Het ter
rein lag aan de rand van het eerste, in 1887
van Hilversum verkregen stuk grond, vlakbij
de arbeiderswoningen in de buurt van de
Landstraat en de Nieuwstraat. En niet ver
daar vandaan was het tuindorp in Vondel- en
Brediuskwartier volop in ontwikkeling. Dat
daar veel gebouwd zou worden voor
'meergegoeden', wist iedereen.
Er volgde een stevige discussie over de
'grensregeling'. Het bestuur lijkt een noordzuidgrens voor te staan, die nog net door het
Spiegel om het oude centrum heen via de
Laarderweg naar het zuiden loopt, zodat de
nieuwe parochiekerk aan de Badhuislaan
'midden tusschen het volk' komt te staan. Zo
zou het aantal parochianen per parochie
evenwichtig worden en beide parochies 'even
kapitaalkrachtig'. Maar Van Schaik wilde een
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kerk dichterbij het Spiegel en een grens die
ongeveer oost-west liep, parallel aan de Huizerweg, met als effect dat een paar minderdraagkrachtige wijken buiten zijn parochie
zouden vallen. Het verschil betrof 'ongeveer
2000 menschen, veelal arbeiders, die op de
oude parochie "meer" zouden blijven en deze
menschen' - vindt het bestuur - 'zouden
door eene kerk, niet in hun nabijheid ge
bouwd, weinig worden gebaat.' Geen van
beide partijen lijkt twee parochies te willen
'waarvan de een in hoofdzaak uit arbeiders,
de andere in hoofdzaak uit burgers bestaat'
want dat 'levert een al te schrille tegenstelling
op (hetgeen in Bussum nogal gevoeld
wordt).'
Verontwaardiging

Tot zijn verontwaardiging moest de aartsbis

schop een commissie de zaak laten beslech
ten. Ze bestond uit de oud-deken van
Naarden en twee oud-kapelaans van de Vitusparochie. Geen enkele leek. Hun voorstel
trekt de grens tussen beide parochies vanaf
het begin van de Meerweg, dan in het dorp
om het oude centrum en de Vituskerk heen
via de Huizerweg tot de Amersfoortsestraatweg. Een klein stukje Naarden wordt bijna
terloops aan de nieuwe parochie toegevoegd,
tot 'nederige' woede van de Naardense pas
toor 'om deze groote oppervlakkigheid'. Zo,
met een derde deel van het Spiegel en het
voorziene Brediuskwartier, wordt voor de
nieuwe parochie financiële draagkracht mo
gelijk. De meest geschikte plek voor de nieu
we kerk is aan de Brinklaan-Brediusweg, bij
het Spiegel dus. De commissie redeneert, dat
de 'meergegoeden' anders toch naar de Vi-
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Interieur van de 25-jarige St. Vituskerk in 1904 (colt. Historische Kring Bussum).
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de woningwet-woningen in de Westereng.
De Jozef werd aldus een parochie van vooral
lagere inkomensgroepen, een no-nonsense
'arbeidersparochie', zoals oud-pastoor Lejeune met overtuiging zegt. Nu, anno 2008, is de
Jozefparochie nog steeds zelfstandig, in de
lijn van de oude sociale verschillen. Trots is
ze erop vrij van schulden te zijn dankzij de
opbrengsten van vele zelf op touw gezette
acties. De andere drie parochies werken sinds
1970 samen. De H. Hartkerk werd gesloopt in
1991, de Vituskerk verkocht in 1999. Met de
opbrengsten hiervan kon de Maria-parochie
schuldenvrij, zonder 'gouden dak', doorgaan.

Indeling van de r.k. parochies te Bussum (auteur).

Het gouden dak

tuskerk blijven gaan. Overigens wordt in het
advies al rekening gehouden met een derde
parochie, waarvan 'de kerk dient te verrijzen
tussen Voormeulenweg en Achtermeulenweg
in de nabijheid der terreinen door de ge
meente Bussum te exploiteren'.
Pastoor Van Schaik zette druk. Met tegen
zin hakte Van de Wetering de knoop door.
Eén dag voordat de beslissing in de Vituskerk moest worden voorgelezen, Hemel
vaartsdag 22 mei 1919, kwam het 'bevel'. En
het voorstel van de commissie geschiedde.
Vitus behield tweederde van het Spiegel en
bijna 4700 parochianen, ook de meeste
'arbeiders'. De nieuwe parochie begon met
slechts 2100, vooral 'meergegoede' zielen.
Een derde parochie kon dus niet lang op
zich laten wachten. De Vitus bleef met zoveel
parochianen te groot, al deden de kapelaans
nog zo hun best. In 1932 zou dus de derde
parochiekerk van het Allerheiligst Hart van
Jezus verrijzen aan de Kamerlingh Onnesweg, niet ver van de door de commissie
voorziene plek, en deze parochie zou vele
verschillende soorten nieuwbouw en inko
mensgroepen omvatten. En tenslotte werd in
1953 de St.-Josephparochie van Bussums
moederkerk afgesplitst; zij besloeg de buur
ten van de R.K. Bouwvereniging St. Joseph en

De parochiekerk van Onze Lieve Vrouwe van
Altijd Durende Bijstand kwam binnen twee
en een half jaar tot stand, op het erf van de
heer Kaarsgaren aan de Brinklaan dat in juni
1919 was aangekocht. De kosten rezen de pan
uit, ondanks flinke collecteopbrengsten, par
ticuliere giften van welgestelden en een sub
stantiële, door de aartsbisschop bedongen,
eenmalige donatie van de moederkerk plus
nog jaarlijks een portie. Ook bij de oprichting
van haar beide andere dochterkerken, de
H. Hart en de Jozef, verschafte de Vitus later
telkens een flinke financiële 'uitzet'. Maar
hoeveel geld ook bijeengebracht werd, de
Koepelkerk bleef een 'gouden dak' houden,
zoals men in Bussum zei. Gelet op de aard
van het conflict met het Vitus-kerkbestuur
verbaast het niet dat Van Schaik een heel
ander type kerkgebouw wenste. Toch blijft
het ontwerp van Jozef Cuypers en diens zoon
Pierre jr verrassen: geen herhaling van de
neogotiek van vader Cuypers in de Vitus,
maar in contrast daarmee, de in Nederland
zeldzame Byzantijnse centraalbouw. De ar
chitecten stelden in een toelichting: 'opstij
gend moeten de vormen (van vierkant tot
cirkel, RH) zich verlichten, groeien en zwe
vend boven ons hoofd zich vereenigen, als
beeld van het uitspansel dat wij met hemel
aanduiden.' De Gooi- en Eemlander schreef op
de dag na de ingebruikname: 'Roomsch Bus-
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sum mag terecht trotsch zijn op het imposan
te kerkgebouw'. En dat waren de parochia
nen.
Uit ergernis over de gang van zaken komt
mgr. Van de Wetering pas in 1924, wanneer
de financiële situatie duidelijk is, de Koepel
kerk consacreren. Namens hem mag deken
Pieck van Naarden op 19 december 1921 het
gebouw in gebruik nemen. Na de installatie
van pastoor Van Schaik verwoordde Pieck
op die grijze decembermorgen kernachtig de
missie van de r.k. kerk van die tijd. Hij be
dankte eerst de pastoor voor zijn zorgen en
de parochianen voor hun offervaardigheid en
vervolgt dan: 'De stoffelijke tempel is er thans.
Aan de pastoor nu de taak om, door de medewer
king der geloovigen, in hunnen harten den twee
den tempel, een geestelijken tempel op te richten
en te onderhouden, opdat eens allen, herder en
geloovigen, mogen wonen in dien derde tempel,
den hemel hierboven.'

Zo is dat. De kerk is een 'tempel'. En voor de
hemel is het allemaal gedaan. Roomse vierin
gen, op hoogtijdagen, waren prachtige ritue
len: veel priesters, kleurrijke gewaden en
meerstemmig gezang. Bijvoorbeeld aan het
eind van het jaarlijkse veertigurengebed.
Wolken wierook onttrokken tijdens het Lof
bij het zingen van het Tantum Ergo bijna het
verre Allerheiligste en het hoge dak van de
kerk aan je ogen. De hemel zelf vouwde zich
als het ware over de koepel en goudglansde
er doorheen. Daar deden katholieken het
voor. Allemaal, alle standen, arm en rijk,
mannen en vrouwen links en rechts, werden
door hetzelfde dak overhuifd. Toen de bis
schoppen van Nederland in 1948 in de cate
chismus op lieten nemen dat de mens op
aarde was om 'hier en in het hiernamaals'
gelukkig te worden, in plaats van 'in den
hemel te komen' (anno 1917), ontketenden zij
in de katholieke ziel een revolutie. Bewust?
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De Koepelkerk of Onze Lieve Vrouwe van A ltijd Durende Bijstand (colt. Historische Kring Bussum).
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Het interieur van de Koepelkerk (coll. Historische Kring
Bussum).

Heeft God de standen gewild?

Rijk was het religieuze, vooral rituele, leven
in de kerk, volgens het eigen ritme van het
kerkelijk jaar. Maar als gevolg van de kerken
bouw droegen de Bussumse katholieken een
enorme schuldenlast. Financieel was het
roomse leven allerminst rijk. Natuurlijk stond
het bisdom garant maar de parochianen zelf
moesten bijdragen aan de aflossingen, tot
welke stand en inkomensgroep ze ook be
hoorden. De bankenpacht, met als gevolg
armenbanken achterin de kerk, was daartoe
bijvoorbeeld een middel. En ook de tarieven
voor wel vijf begrafenis- en huwelijksklassen.
Voor tariefswijzigingen moest de pastoor,
met het oog op de betaalbaarheid van de
kerk, via de deken goedkeuring vragen aan
de bisschop. In zo'n aanvraag van 6 februari
1936 door de pastoor van de Koepelkerk staat
- gelukkig - te lezen, dat bij elke 'uitvaart
steeds gezongen wordt, desnoods gratis' en
dat 'bruid en bruidegom, als ze ter communie
gaan, ontbijt gratis' krijgen. In de periode
tussen 1920 en 1945 overheerste het standsdenken. Na de oorlog werd de bankenpacht
vervangen door het eerlijker plaatsengeld.
Maar nog in de jaren vijftig verzuchtten ka
tholieken dat in de katechismus één vraag
vergeten was, namelijk 'Heeft God de stan
den gewild?', met als - moedeloos - ant
woord: 'Ja, God heeft de standen gewild'.
Binnen het uitbundige netwerk van aller
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lei culturele, maatschappelijke en politieke
organisaties en instellingen werd iedereen,
van welke stand of inkomensgroep dan ook,
gekend en hoorde iedereen erbij. Over dit
netwerk van de r.k. 'zuil' lijkt alles geschre
ven. Het werd overal ontwikkeld, in elke stad
en elk dorp. Wat de verzuiling betreft is er in
Bussum geen nieuws. In bisdommen leerde
men van elkaar, vooral door het regelmatig
circuleren van kapelaans. Na de oorlog wor
den de netwerkactiviteiten geleidelijk aan
gepresenteerd in parochiegidsen en niet meer
alleen in de Pius-Almanak voor de geestelij
ken.
De r.k. zuil sloot zich af van andere zui
len; de oorlog doorbrak dat, even. In 1936
waarschuwde de r.k. kerk van Bussum klip
en klaar tegen de NSB, die in Vondelkwartier
en het Spiegel aanhang had, maar niet onder
de arbeiders. Katholieken en niet-katholieken
werkten samen in het verzet. De Koepelkerk
van (nog steeds!) pastoor Van Schaik was een
bergplaats voor voedsel en wapens, onder
duikers konden zich verstoppen in de toren
van de Vitus en eten in de Mariaschool, jood
se kinderen zaten in de klerenkasten van
Mariënburg, dat tijdelijk zelfs hoofdkwartier
van de bezetter was. Nog geen straat is naar
een Bussumse katholieke verzetsfiguur ver
noemd, meldt M. Heyne. Op een gedenkbord
in de Koepelkerk staan de namen van de r.k.
oorlogsslachtoffers geschreven.
De parochiegids van 1955

In juni 1955 verschijnt de Katholieke Gids Bus
sum - Naarden, als verbetering van die van
drie jaar terug. Dat moest ook wel, want de
Jozefparochie was er in 1953 bijgekomen.
Voor de prijs van 25 cent geeft de gids een
beeld van wat in 50 jaar is opgebouwd. Ze
telt 98 bladzijden en 142 middenstandsadvertenties, waaronder drie bladvullertjes 'Koopt
bij de adverteerders in deze Gids'. Er blijken 24
kerkelijke organen te zijn, 16 godsdienstige
verenigingen, 1 r.k. spaarbank, 1 ziekenhuis
(Majella), 1 leeszaal, 1 verenigingsgebouw,
6 kapellen annex kloosters, 54 sociale vereni-
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gingen en vakorganisaties met hun vaandels,
7 charitatieve verenigingen, 5 katholieke
sportclubs, de al eerder vermelde scholen én
het nog dat jaar -in het Spiegel- op te richten
Sint-Vituscollege voor 'gemengd' (!) Voortge
zet Onderwijs onder leiding van paters
Kruisheren maar bestuurd door leken, 12
jeugdverenigingen, 1 katholieke partij (de
KVP), 6 persagentschappen, 3 boekhandels
en 4 opgaves van r.k. huis- en tandartsen,
apotheek en verloskundige.
De gids is - en dit is nieuw - voorzien van
vele bladzijden goede raad. Over gezond
heidszorg, nuchter zijn voor H. Communie,
plichten als parochiaan, verloven en trouwen,
woonzede en woonstijl, beelden in onze wo
ning, verhuizing, vasten- en onthoudingsvoorschriften, in blijde verwachting, als het

kindje er is, hoogtijdagen in het gezin, ziekte
en overlijden, jeugdbeweging, stands- en
vakorganisaties, katholiek onderwijs, katho
lieke pers, sport, ontspanning en amusement,
katholieke feestdagen, het goede boek, fees
ten in het gezin en het gebed. Tegenover de
teksten over de gezondheidszorg staan ad
vertenties over het Wit-Gele Kruis, bij verlo
ven en trouwen melden zich bloemenwinkels
en taxicentrales, een advertentie voor een
viswinkel is afgedrukt naast de tekst over
vasten. Aan alles is gedacht. Behalve - op
merkelijk, zo vlak na het beruchte bisschop
pelijke Mandement van 1954 - aan goede raad
inzake het verderfelijke luisteren naar de
VARA-radio. Bij de organisaties en adverten
ties staan adressen en namen uit alle buurten
van Bussum. Heel herkenbaar dus voor ie-
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In 1953 vond de plechtige overbrenging plaats van de relieken van Sint Vitus.
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dereen. Want de gids, hoewel geordend naar
parochie, is wat betreft het netwerk volstrekt
interparochieel.
Het valt op dat de pastoor van de Vituskerk verreweg aan kop gaat als voorzitter of
geestelijk adviseur van verenigingen en be
sturen. Hij wordt maar liefst 17 keer ge
noemd, terwijl de pastoors van de Koepel
kerk en het H. Hart ieder slechts zeven
leidende functies bekleden en nieuwkomer
Jozef slechts vier keer. De moederkerk van
Bussum beheerst dus ook nog in 1955 het
veld. De acht kapelaans van Bussum, volgens
pastoor Beumer in 1932 'jagers van de Heer
die voor geen pater (sic!) onderdoen' nemen
nog eens 27 organisaties voor hun rekening,
ieder een andere. Zo werd het netwerk bij
eengehouden, 'onder' de pastoor, als voorzit
ter van het kerkbestuur en als bisschoppelijk
gedelegeerde van het armbestuur. Pastoors
waren niet alleen zielenherders. Het waren
ook bestuurders van middelgrote onderne
mingen. Kerkrechtelijk had elke pastoor ge
delegeerde bevoegdheden en was hij zijn
eigen baas, zij het binnen de strenge hiërar
chische structuur van een bisdom. De pastoor
van Bussum was 'de gehoorzame zoon' van
'Zijne Doorluchtige Hoogwaardigheid', de
aartsbisschop van Utrecht, na 1956 de bisschop van Haarlem. Elke brief werd zo aan
geheven en besloten. Van besturen op af
stand werd nog niet vernomen, zoals overi
gens nergens in de maatschappij van toen; de
bisschop moest in elke aangelegenheid van
enig belang worden gekend.
In november 1956 vraagt 'uw gehoorzame
zoon', de pastoor van de Koepelkerk, aan
bisschop Huijbers van Haarlem toestemming
om het gemengd koor van Katholiek Bussum
tijdens de tweede plechtig gezongen ochtend
mis op eerste kerstdag mee te laten zingen
met het parochiële mannenkoor, ter verster
king. De bisschop geeft in het getypte ant
woord geen verlof, zelfs al is het maar voor
één keer, want binnen korte tijd staan in vele
kerken gemengde koren te zingen wat - zo
schrijft Huybers er met de hand bij - toch niet
de bedoeling is. Wilde de pastoor zijn nieuwe
bisschop even uitproberen?
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Sint Vitus
Voor op de parochiegids van 1955 prijkt een
borstbeeld van de heilige Vitus, martelaar uit
Sicilië in de 4e eeuw. Een Vitusprocessie a la
de Sint-Jansprocessie in Laren heeft Bussum
niet. Ook nooit gehad. Kapelaan Hammerschlag van de Sint-Vitusparochie, een Duitse
karmeliet, heeft het wel even geprobeerd. Op
11 juni 1953 droeg hij samen met zijn medekapelaan Veeger de pas verworven relieken
van de heilige Vitus in een zilveren buste uit
de pastorie aan de Brinklaan over straat naar
de Vituskerk. Op zichzelf telt de afstand via
het kerkplein slechts een paar stappen. Voor
de gelegenheid maken ze een korte omweg
over de Brink en lopen voor het gordijntje
van de lunchroom langs. Een vrouw kijkt
verbaasd om naar het middeleeuwse tafereel.
Beide geestelijken stappen temidden van de
mensen ernstig voort, gekleed in prachtige
kanten alben met versierde tunieken erover
heen. Die hadden vast de rode basiskleur der
martelaren. Ook de sjerpen van de tientallen
van top tot teen in het wit geklede jongetjes geen meisjes bij Vitus! - zullen rood geweest
zijn net zoals de linten die hen aan weerszij
den verbinden met de feestelijk versierde
draagbaar. De botpartikels van Sint Vitus zijn
gevat achter glas in de sokkel van het par
mantige borstbeeld, vervaardigd naar een
voorbeeld in de abdij van MönchenGladbach, waar de relieken vandaan komen.
Een non van Mariënburg begeleidt de kinde
ren. De jonkertjes lopen in een rij en kijken
alle kanten op. Achter de zuster houdt een
jongetje de fotograaf in de gaten. Even ver
derop in de stoet lopen twee volwassen aco
lieten met toortsen en daar weer achter loopt
pastoor H. van den Bergh, die -volgens de
Bussumsche Courant van 13 juni 1953 - alles
had onderzocht en goedgekeurd. Op de stoep
heeft iemand een paraplu opgestoken. Zou
het even geregend hebben?
Tot nieuw leven voor de verering van
Vitus, zoals de kapelaan graag wou, is het
niet gekomen, laat staan tot een rijke roomse
traditie zoals in Laren. Het was een weloverdachte poging tot een echte translatio, een
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overbrenging van relieken, uitgerekend drie
volle dagen voor het feest van Sint Vitus op
15 juni, een week voor de jaarlijkse Sint-Jansfestiviteiten en toevallig of niet, 14 dagen
voor de consecratie van de Jozefkerk. Maar
Vitus heeft in het Gooi te weinig heidense
wortels. Die heb je nodig voor rooms succes.
Het borstbeeld staat nu sinds 1996 in de grote
Sint-Vituskerk van Hilversum, want die van
Bussum is, met behoud van silhouet, omgeto
verd in vele woningen. Daar hielp geen lieve
Vitus aan.

ren roepen. Er zat leven in de zuil. En dat
ging een andere weg.

Drs. Ruud Hehenkamp studeerde theologie in
Rome en Amsterdam en was rector van het SintVituscollege te Bussum. Momenteel werkt hij
ondermeer mee aan het TVE Onderzoeksproject
Katholiek en protestant tussen Vecht & Eem ca.
1550-1750.

Bronnen en literatuur
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Bronnen

In de jaren vijftig sijpelen in het Liber Memorialis de eerste berichten door over priesterte
kort. Juist toen begonnen de geestelijken de
liturgie te vernieuwen, wat naast applaus ook
veel gekanker oogstte. Bij Paul Brand te Bus
sum verscheen de Nieuwe Katechismus. De
turbulenties van de jaren zestig maakten een
einde aan geloof in hiërarchie en de paus zelf
gaf de genadeklap met de encycliek Humanae
Vitae. 'Vos posteri iudicate', schrijft Th. Klaassen, de laatste Vituspastoor, in 1968, één jaar
voor zijn vertrek. 'Jullie die na ons komen,
oordelen jullie maar'. De mensen stemden
met hun voeten en begonnen de kerk te mij
den. Het standen-trappenhuis van de oude
Mariaschool bleef behouden, verscholen in
een jongeren-appartementencomplex. Als je
goed luistert, hoor je nog duizenden klompen
en schoenen over de treden rennen en kinde

Bisschoppelijk archief in het Noord-Hollands archief
te Haarlem.
Pius Almanakken van het bisdom Haarlem.
Kranten- en gemeentearchieven in Stads- en Stree
karchief te Naarden.
Het (2e) Liber Memorialis van de Vituskerk en het
parochiearchief van de Koepelkerk
De Volkstellingen van 1795 tot 1971 (internet).
Documentatie Historische Kring Bussum.
Archief zusters O.L.V. van Amersfoort.
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Wat ging vooraf aan de Protestantse
gemeente te Bussum?
Klaas O osterom

Op 1 maart 2008 is de Protestantse Gemeente
te Bussum tot stand gekomen. Dit is een goe
de aanleiding om aandacht te schenken aan
de ontwikkelingen die hiertoe hebben geleid.
Ontwikkelingen die gemarkeerd worden
door afscheidingen en emoties. Maar de ker
ken zijn desondanks ook veel mensen tot
steun en troost geweest.
Wat zegt 'protestants', 'hervormd'
en 'gereformeerd'?
In 2004 fuseerden landelijk de Hervormde,
Gereformeerde en Evangelisch Lutherse Ker
ken tot de Protestantse Kerk in Nederland
(PKN). Deze fusie vond - zoals hiervoor is
gememoreerd - navolging in Bussum. Dit
betekent echter niet dat de aanduidingen
'hervormd' en 'gereformeerd' niet langer
gebruikt zullen worden. In Bussum zal dit
zeker nog wel, zij het in mindere mate, het
geval zijn. Daarom volgt hierna - overigens
zonder volledigheid te pretenderen - een
aantal voorbeelden van het gebruik van die
termen, zowel in het heden als in het verle
den.
De term 'protestants' wordt vanouds ge
bruikt voor alle kerkelijke richtingen1 die in
een langdurige proces aanvankelijk 'protes
teerden tegen de leer en praktijken van de
Rooms-katholieke Kerk'. Vooral bij Luther
ging het er oorspronkelijk om, de kerk van
binnenuit te 'hervormen' of te 'reformeren'
zonder uit te treden. Maar uiteindelijk werd
een eigen weg ingeslagen met een eigen ker
kelijke organisatie.
Na de afzwering in 1580 van Philips II als
katholiek landsheer werd tevens de kerk in
Nederland hervormd. Dat betekende onder
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meer het verval van de kerkelijke eigendom
men aan de gewestelijke besturen. Door de
invloed van de calvinisten in deze besturen
werd de kerk 'hervormd' naar de calvinisti
sche leer.
Deze 'heersende' volkskerk van na de
Reformatie in de Nederlanden werd tot de
Franse tijd (1795-1813) 'De Gereformeerde
Kerk' genoemd. Het was de enige officieel
toegestane kerk. Haar voormannen streefden
ernaar andere protestantse richtingen te ver
bieden. Die andere richtingen, zoals doopsge
zinden en remonstranten, werden evenals de
rooms-katholieken, in die tijd in het gunstig
ste geval met onopvallende schuilkerken ge
duld. De staatskerk onder koning Willem I
(1814-1840) heette 'Nederlands Hervormde
Kerk'. Taalkundig hebben de woorden
'hervormd' en 'gereformeerd' dezelfde bete
kenis.
Kerkscheuringen en splitsingen deden in
de negentiende eeuw kerken ontstaan die wat
leer betreft teruggrepen op die van de synode
van Dordrecht (1618-1619). Uit deze periode
kennen we de Christelijk Gereformeerde Ker
ken en de Gereformeerde Kerken. Hervormd
en gereformeerd tooiden zich in die periode
ook nog met het voorvoegsel 'Nederduits'.
In de twintigste eeuw ontstond binnen de
Hervormde Kerk een beweging die de
'Gereformeerde Bond in de Hervormde Kerk'
wordt genoemd. Haar aanhangers voelden en
voelen zich verbonden met het belijden van
de kerk van vóór de Franse tijd. Een afge
scheiden, zeer orthodoxe groep noemt zich
Gereformeerde Gemeenten. Oud-Gereformeerd noemen zich groepen en personen met
een nog zwaarder zondebesef, die doorgaans
afzijdig van de wereld leven.
In de jaren veertig van de vorige eeuw
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ontstond na een conflict in de Gereformeerde
Kerken de 'Gereformeerde Kerken Vrijge
maakt'. Door een andere splitsing in deze
kerken in de jaren zeventig ontstonden de
'Nederlands Gereformeerde Kerken'.
Er zijn voorts hervormde kerken die in
2004 niet met de PKN meegingen. Deze staan
nu bekend als gemeenten van de 'Hersteld
Hervormde Kerk'. En tenslotte zijn er ge
meenten die wel deel uitmaken van de PKN
maar niet fuseren met de plaatselijke her
vormde, gereformeerde en/of lutherse
gemeente, meestal omdat de cultuur- en
godsdienstige verschillen te groot zijn. Deze
blijven Hervormde Gemeente te, Gerefor
meerde Kerk van of Evangelisch Lutherse
Gemeente [plaatsnaam] heten.
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De negentiende eeuw

In 1817 werd het dorp Bussum een zelfstandi
ge gemeente. Het had toen 400 inwoners en
was overwegend rooms-katholiek. In 1827
gaf Koning Willem I evenwel opdracht in
Bussum een hervormde gemeente te stichten,
zij het in samenwerking met de kerkelijke
gemeente in Laren en Blaricum. Voor de
nieuwe gemeente bouwde men tegen de ka
pel, die vroeger voor katholieke diensten was
gebruikt, een klein kerkje met een torentje.
Dit torentje is in 1852 alweer gesloopt omdat
het bouwvallig was. De kerk stond op de
hoek van de Kapelstraat en de Kerkstraat.
Het duurde tot 1878 voor de hervormde ge
meente Bussum zelfstandig werd, naast die
van Laren-Blaricum. Een jaar later kreeg her
vormd Bussum zijn eerste eigen predikant.
In 1882 kon het kapelletje achter de kerk
gekocht worden. Het werd gesloopt en de
kerk kon daardoor worden uitgebreid. In die
tijd groeide Bussum sterk waardoor de ver
grote kerk snel te klein werd. Ook de aan
bouw van twee dwarsbeuken in 1888 bleek
vervolgens onvoldoende om de zich voort
zettende toename van het aantal hervormde
Bussummers op te vangen.
In dezelfde periode dienden de eerste
splitsingen zich aan. Een aantal vrijzinnigen

L

De eerste hervormde kerk in Bussum, vóór 1900, de
latere Studio Irene, tegenover Kerkstraat 32 (coll. M use
um Hilversum).

scheidde zich af en richtte samen met ande
ren een afdeling van de Nederlandse Protes
tantenbond op. Een andere afsplitsing vond
haar oorsprong in de Doleantie2 van 1886.
Aanhangers van deze stroming, geïnspireerd
door dr. Abraham Kuyper, riepen in een brief
de kerkenraad op zich los te maken van de
door hen gehate, van staatswege opgelegde
kerkreglementen. Toen zij hierover geen be
rouw wilden tonen, werden zij uit de kerk
gezet. Landelijk speelde ook de leervrijheid3,
waartegen zij bezwaar hadden, een rol. Het
ontstaan van de Gereformeerde Kerk van
Bussum was het gevolg. Er waren echter ook
anderen die de leervrijheid verfoeiden, doch
die de kerk van binnenuit wilden vernieu
wen. Deze bleven. Zij vormden in latere jaren
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De eerste Gereformeerde kerk in Bussum, Iepenlaan 6, met een portaal van latere datum (foto N.C. Oosterom).
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de kern van de confessionele en gereformeerde-bonds stroming in de Nederlands Her
vormde kerk. In Bussum werd dit de pastoraatgemeente Sion.
Mede door het snel toenemende inwoner
tal groeide ook de Gereformeerde Kerk sterk.
Oorspronkelijk bestond zij in 1886 uit tien
gezinnen. Zij kwamen aanvankelijk samen in
een boerderij, later in een woonhuis. Door
haar macht wist de Hervormde Kerk de bur
gemeester te bewegen, deze huisdiensten te
verhinderen. Na ministerieel ingrijpen wer
den de gereformeerden echter met rust gela
ten.
In 1901 werd in de Iepenlaan hun kerk
gebouwd. Deze bood plaats aan 160 mensen,
maar was ook spoedig te klein. Het gebouw
staat er nog steeds, maar is al lang niet meer
als kerk in gebruik.

D e eerste h elft van de tw in tig ste eeuw

Hoe ging het verder? De hervormden groei
den tot 2500 leden in 1904. Het kerkje in de
Kapelstraat werd te klein. Daarom betrokken
zij in 1914 een nieuwe kerk aan het begin van
de Huizerweg. Na het einde van de Eerste
Wereldoorlog kreeg deze de naam Vredekerk. Inmiddels is het gebouw niet meer in
gebruik als kerk, maar verbouwd tot apparte
mentencomplex.
Het oude kerkje kreeg een nieuwe be
stemming, achtereenvolgens onder meer als
Protestants Militair Tehuis tijdens de mobili
satie 1914-1918, als textielhandel met de naam
Irene, als veilinglokaal, metaalhandel en ten
slotte als de eerste tv-studio. Omstreeks 1995
is het afgebroken.
De groei van de hervormde gemeente
zette zich onverminderd voort. Dit bracht een
andere ontwikkeling met zich. Vooral in de
wijk Het Spieghel kwamen veel hervormden
wonen die de behoudende richting van de
Bussumse hervormde gemeente niet waar
deerden. Zij vroegen om diensten en voor
gangers van de zogeheten 'ethische richting'4.
De kerkenraad stond dit niet toe, hoewel de
zittende predikant er de meeste problemen

mee had. Daarop gingen de voorstanders van
de ethische richting, daartoe in staat door
hun financiële en organisatorische mogelijk
heden en hun kennis, er toe over zelf bijeen
komsten te beleggen. Vervolgens lieten zij in
1924/1925 door de architect Theo Rueter een
kerk in de stijl van de Amsterdamse School
ontwerpen en bouwen, de huidige Spieghelkerk.
In het Spieghel woonde ook een vermo
gende evangeliste, mejuffrouw Van Woensel
Kooy. Zij begon in 1915 met kinderevangelisatie en liet daarvoor in haar tuin aan de
Meentweg een jeugdkapel bouwen. Deze
kapel is nu een woning. De verhouding met
de hervormde gemeente bleef lange tijd
slecht. Pas na de Tweede Wereldoorlog werd
de Spieghelkerk een gewone hervormde
wijkgemeente.
De ontwikkeling van de gereformeerde
kerk in de eerste helft van de vorige eeuw
toont parallellen met die van de hervormde
gemeente. Ook hier nam het aantal kerkleden
gestaag toe. Doordat het kerkje aan de Iepen
laan te klein werd, ging men in allerlei andere
gebouwen bijeenkomen. In 1926 kwam hier
aan een eind doordat de Wilhelminakerk als
dé gereformeerde kerk van Bussum in ge
bruik genomen kon worden. Zij was een ge
bouw volgens een destijds modern ontwerp
van de architect Tjeerd Kuipers. Deze heeft
tientallen, voornamelijk gereformeerde ker
ken gebouwd. Hij paste de ideeën van Abra
ham Kuyper toe, namelijk dat een kerkge
bouw een vergaderplaats behoort te zijn waar
de gelovigen elkaar en de voorganger moeten
kunnen zien.
Een parallel met de hervormden was dat
er ook afscheidingen optraden. In 1926 ont
stonden na een landelijk leer- en machtsconflict de 'Gereformeerde kerken in hersteld
verband'. De Bussumse fuseerde na de Twee
de Wereldoorlog met de Hervormde Kerk.
Tot 1977 kerkten zij in de Nieuwe Englaan.
De leden vormden de kern van Eltheto, een
stroming die meer elan en liturgie wil.
Een ander, ernstig theologisch conflict dat
in de oorlogsjaren in de Gereformeerde Kerk
aan de dag trad, leidde tot kerken die zich
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Gereformeerd bleven noemen, met de toevoe
ging 'onderhoudende art. 31 KO', later gewij
zigd in 'vrijgemaakt'. Dit conflict ging aan
Bussum echter goeddeels voorbij.
De periode 1950 - heden
In 1951 kreeg de Hervormde Kerk een nieu
we kerkorde. Zij werd hierdoor een 'echte'
kerk, niet langer gedomineerd door regle
menten van de staat. Men spreekt wel van
een tijd met een nieuw elan.
Hervormden en gereformeerden die van
af 1970 in de Hilverumse Meent kwamen
wonen, werden kerklid in Bussum. De gere
formeerde kerk belegde in die wijk, tot 1999,
maandelijks diensten. Een groep Meentbewoners houdt daar echter tot op heden nog
apostolaire diensten.
Hervormden en gereformeerden herken
den elkaar sinds de jaren zestig van de vorige
eeuw steeds meer als broeders en zusters in
Christus. In 1995 ging daarom, na een zorg
vuldige voorbereiding, de federatie 'Samenop-weg gemeente Bussum' van start. Na de
landelijke fusie tot Protestantse Kerk in Ne
derland (PKN) in 2004 is in Bussum meteen
begonnen om een plaatselijke fusie voor te
bereiden. De Evangelisch-Lutherse streekgemeente (ook lid van de PKN) deed nog niet
mee. Het resultaat is de protestantse gemeen
te te Bussum die op 1 maart van dit jaar tot
stand kwam. Zij telt drie geografische wijkgemeenten: Oost, West en Centrum, alsmede de
hervormde pastoraatsgemeente Sion als wijkgemeente 'van bijzondere aard' (verbonden
met het gereformeerd belijden). Er kwam één
kerkelijk bureau. Het aantal leden bedraagt
ongeveer 3000, vrijwel alle woonachtig in
Bussum en de Hilversumse Meent en een
klein aantal in Naarden.
In diezelfde periode daalde in Bussum het
aantal kerkleden en kerkgangers, overigens
overeenkomstig de landelijke trend. Daarom
werd het aantal kerken, waarvan er twee in
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de jaren vijftig waren gebouwd5, verminderd.
De drie overgebleven kerkgebouwen werden
bouwkundig aangepast. Zo werd achter de
Spieghelkerk een zalencomplex bijgebouwd.
Dit kerkgebouw, een rijksmonument, wordt
nu door twee wijkgemeenten intensief ge
bruikt. De zaal van de voor het centrum
beeldbepalende Wilhelminakerk werd zo
veranderd dat ze voor uiteenlopende bijeen
komsten gebruikt kan worden. In de Verlosserskerk is het kerkelijk bureau onderge
bracht.
Tot zover de schets van de wordingsge
schiedenis van de Protestantse gemeente te
Bussum. Moge de vorming van deze nieuwe
gemeente een stimulans zijn voor een nieuw
elan.
N.C. (Klaas) Oosterom (1939) is fusiecoördinator van de fusie tot Protestantse Gemeente in
Bussum.
Literatuur
E. Mathies, Kerkenpad door Bussum, een foren
sendorp onderweg. 2002.
E. van de Poll, Spieghel in beeld. 1990.

Noten
1

2

3
4

5

Zoals in Zwitserland Zwingli en Calvijn, in
Duitsland Luther en in Nederland Menno Simonsz.
Doleren: Latijn voor 'klagen’. Men klaagde
erover dat hun het recht ontzegd werd op ker
kelijke goederen.
Het afwijken van de belijdenis van de kerk.
Een stroming die een praktisch christendom
voorstaat, het niet dogmatisch bezig zijn met
wat wel en niet in de Bijbel staat, maar als le
vende gemeente werkzaam zijn in de wereld.
De gereformeerde Zuiderkerk (aan de Dr.
Abraham Kuyperlaan) in 1966 en de hervorm
de Verlosserskerk (bij de rotonde Ceintuurbaan/H.A. Lorentzweg) in 1957.
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Waar zijn de Bussumse boeren gebleven?
Nel Krijnen-van Cog

Boeren zijn er niet meer in Bussum. Meer dan
dertig jaar geleden stopten de laatste boeren
met hun bedrijf, waardoor de geur van hooi
en mest uit het dorp voorgoed verdween.
Wel zijn er nog genoeg overblijfselen uit het
agrarische verleden van Bussum over om ons
een beeld te vormen van het historische be
lang van de landbouw voor haar inwoners.
Zo staan in de dorpskom nog enkele oude
boerderijen. Ze zijn te vinden in het centrum,
maar ook in het stukje Spiegel dat vroeger de

Achterbuurt werd genoemd. Het zijn mis
schien niet van die boerderijen als in Laren en
Blaricum, maar toch. Rond de boerderijen lag
het erf met moestuin en een stuk bouwland.
Rond het dorp lag een complex van akkers op
de engen omgeven door houtwallen, meestal
met eikenhakhout beplant. Het buitengebied
bestond uit weiland (meent) en hei.
Naast een aantal boerderijen herinneren
ook enkele straatnamen en grote delen van
het stratenpatroon aan de agrarische oor-
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Op het erf van de boerderij Melkweg 4, Bertha Galis en Hein Krijnen, ter gelegenheid van een feestelijke optocht (coll.
auteur).
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Circa 1920 voor de dorsmachine, van rechts naar links: Tijmen Krijnen, Gerrit Fokker, Klaas Koelink(?) (coll. auteur).

sprong van het dorp. Ondanks stadse allures
zeggen we nog steeds wanneer we naar het
centrum gaan: 'we gaan naar het dorp'.
Over enkele ontwikkelingen van de lange
agrarische geschiedenis van Bussum gaat
volgend stuk.

V erschillende soorten boeren

In de 15e eeuw ontstond Bussum, ook wel
Laag-Bussum, op de huidige plaats. Daarvóór
lag het zwaartepunt van het dorp oostwaarts
op hogere grond in de buurt van landgoed
Oud-Bussem. Over de situatie van de toen
malige bewoners is weinig bekend. Wel moet
het merendeel hebben bestaan uit kleine boe
ren, die bijna allemaal erfgooiers waren. Op
de erfgooierslijst van 1708 waren dat er 40.
Op de verpondinglijst van 1733 tellen we bij
Laag-Bussum 45 huizen en/of boerderijen,
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waaronder een huis van de armmeesters van
Bussum, een schoolhuis en een kapel. Verder
kunnen we uit deze lijst opmaken dat vijfen
twintig personen eigenaar waren van een
eigen huis. Vier personen hadden twee hui
zen. Drie waren er met drie huizen en één
persoon was zelfs eigenaar van vier huizen.
Bussum had dus ook rijke boeren.
Maar wat is nu een rijke boer? Op de erf
gooierslijst van 1708 stond Hendrik Geun. Hij
moet omstreeks 1646 geboren zijn en trouwde
in 1675 met Lambertje Geun. Na het overlij
den van Hendrik in 1719 en Lambertje in
1721 werden op 10 juli 1722 al de bezittingen
post voor post omschreven en op waarde
geschat. Het was een lange lijst. Zo was hij
voor de helft eigenaar van een huis in de stad
Naarden. Dan waren er vier huizen met erf
en tuin en een akker bouwland in LaagBussum, drie in het dorp en een in de achter
buurt. Bij het woord achterbuurt moet men
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niet denken aan een arme buurt, maar aan
een klein buurtje dat buiten het dorp lag. Ook
was hij eigenaar van veel grond, zowel
bouwland als weiland.
Hier een kleine greep uit de lijst. Er was
bouwland aan de Krabbesteeg, de Wittebergsteeg (=Boslaan), de Achtersteeg. In het Mouwetje, op Achtermeulen maar ook op Voormeulen, aan de Huizerweg en aan de nieuwe
Laarderweg, allemaal namen die ons zeer
bekend in de oren klinken. Uit het huwelijk
werden zes kinderen geboren, van wie er vier
trouwden. Zoon Jan met Hendrikje Gerrits,
dochter Luijtie met Jan Aartzen Ruijsendaal,
Gerritje met Hendrik Jacobse Boelhouwer en
Aaltie met Marten Gijsbertse van den Berg.
Zij hadden bij hun huwelijk een bruidschat
meegekregen. Voordat men de erfenis ging
verdelen werd voor de twee ongehuwde zo
nen Theunis Hendriks Geun en Geu Hen
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driks Geun het voorhuwelijkse goed uit de
boedel gehaald. Het bestond zowel uit lande
rijen als uit contant geld, dat was voor ieder
tweeduizend gulden. Nadat alle rekeningen
waren betaald bleef er nog ƒ 25.052,50 - 10
stuivers en 2 penningen over en werd het in
zes porties verdeeld, leder kreeg zijn deel met
een waarde van ƒ4175 -8 stuivers en 2% pen
ningen. Dit was voor die tijd een heel bedrag.
Maar wat had nu de kleine boer als Jan
Brant aan bezittingen? Nadat zijn vrouw Winanda Elberts in 1727 overleden was, maakte
Jan zelf een inventaris op en beschreef al zijn
bezittingen. Hij had drie stukjes land. Vier
stukken land huurde hij, hierop verbouwde
hij boekweit. Hij had maar één paard, een
bles. Ook beschreef Jan zijn inboedel en zo
krijgen we een rondgang door zijn boerderij.
Deze bestond uit een achterhuis waarin on
der andere een wanmolen en twee wagens
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Fragment van de kaart van P.A. Ketelaar uit 1769, noorden onder (kopie coil. Historische Kring Bussum).
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Akte na het overlijden van Hendrik en Lambertje Geun
met de bedragen uit het Notarieel Archief Naarden
(Stads- en Streekarchief te Naarden, Inv. 3742, fiche
376, akte 657).

joor, Raven, Kaarsgaren, maar ook uit andere
streken.
Hendrik van Wiegen kwam circa 1757
vanuit Dreumel (Gelderland) naar Bussum,
hij was kleermaker. Jan van Elten kwam uit
Elten (Duitsland) en woonde in 1746 al in
Bussum. Als achternaam gebruikte hij ook
Huijink, hij was landbouwer met een eigen
huis. Maar zijn bouwland huurde hij. Hierop
verbouwde hij rogge, boekweit en haver.
Barend Harmens, ook uit Elten, kwam hier
circa 1757 en ging van Elten als achternaam
gebruiken. Bart van Wengen, uit Lüdinghausen (Duitsland), woonde in 1772 al hier. Hen
drik Grooting kwam uit Zutloo (bij Bathmen,
Overijssel) en trouwde in 1766 met Magteld
Snel uit Overmeer. Dirk Paauw kwam met
vrouw en twee kinderen in 1798 uit
Schalkwijk en kocht hier een boerderij vlak
bij de Brink nu St. Vitusstraat. Zo ook Jan
Ernst, deze kwam als bakkersknecht uit Polen
hier naartoe, trouwde in 1819 met Gijsje Smit
uit Laren en werd al gauw landbouwer. Ook
zijn zoon Hendrik en kleinzoon Izaak Ernst
werden boer, Izaak had zijn boerderij aan de
Cereslaan.
V eel boerderijen door brand verw oest

stonden. Verder een kelderkamer, het voor
huis met bedstee. In het zijkamertje stond een
spinnewiel. Zijn huis dat ten westen van de
Kapel stond, verkocht hij binnen twee weken
na het overlijden van zijn vrouw aan Marten
Groen voor 150 gulden. Hendrik Rietbergen
kocht van hem een stuk bouwland van
2% schepel voor 160 gulden. Zijn boekweit op
het veld verkocht hij aan zijn knecht Jan
Wouters.
N ieu w e inw oners

Door migratie veranderde de samenstelling
van de agrarische bevolking in Bussum
voortdurend. Nieuwe bewoners kwamen niet
alleen uit Laren of Blaricum en omgeving,
met bekende namen als Verver, Krijnen, Ma
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in 1808 telde Bussum 52 woonhuizen, waar
van het merendeel boerderijen. In een lijst
van 1811 van manspersonen die sinds 8 jaar
in Bussum waren komen wonen, bleken 10
van de 16 mannen boerenknecht. Bij de boer
was namelijk toen veel werk te vinden. Dat
de economie en de bevolking van Bussum
zich vanaf het begin van de negentiende
eeuw ontwikkelden, blijkt wel uit de telling
van het aantal huizen. In 1831 stonden in het
dorp 31 boerderijen, 36 woonhuizen, 4 blekerijen, 2 fabrieken en 1 bakkerij. Het was het
begin van de transformatie van Bussum als
boerendorp naar een forensenplaats. In die
transformatiefase kwamen er in de dorpskom
veel woonhuizen en winkels bij, terwijl boer
derijen verdwenen.
Een van de minder voor de hand liggende
redenen voor de vermindering van het aantal
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boerderijen was brand van de met riet gedek
te boerderijen. Deels werden die boerderijen
herbouwd. Het gemeentebestuur besloot in
1820 dan ook een plaatselijke verordening in
te stellen op het schoonhouden van schoor
stenen, om zo brand te voorkomen. Dit bleek
toch geen doeltreffende maatregel. In 1825
ging er een waarschuwing uit dat niemand
meer, op straffe van een boete van 3 gulden,
hete of koude as mocht deponeren in stallen,
groepen, mestvaalt of vuilnisbelt, maar daar
voor een gat in de grond moest graven.
Zoals net gezegd, verdwenen veel oude
boerderijen in de loop van tijd uit het dorp
door brand. In 1874 ging de boerderij van
Dirk Krijnen in vlammen op. Die van R. van
Eijden in 1877 en van Tijmen Dekker in 1878.
In het Spiegel, waar nu de Spiegelstraat is,
brandde in 1892 de boerderij van M. van den
Berg geheel uit, vermoedelijk door een
schoorsteenbrand. De brand sloeg over op de
naast gelegen boerderij van de weduwe Post,
die ook in vlammen opging. In 1896 brandde
de circa 200 jaar oude boerderij van de wedu
we Krijnen af. Deze boerderij stond waar nu
de Krijnenweg is en de villa Willemina. In
1872 kocht Egbertus Dorresteijn op Gooiberg
een stuk bouwland, genaamd Besjeskamp,
gelegen ten zuiden aan de heide, of voormali
ge 's-Gravenlandscheweg. Hij liet er een
boerderij bouwen en bleef er tot zijn dood in
1881 wonen. De straat waaraan het toen lag
noemde men de Oud 's-Gravelandscheweg.
Zijn schoonzoon Jacobus de Beer, kocht in
1882 de boerderij. In 1892 moest hij hem weer
verkopen. Ook deze boerderij brandde in
1907 af.
Naast brand konden ook andere gevaren
het boerenbestaan bedreigen. Als onderne
mers namen boeren vaak grote risico's, want
ze waren afhankelijk van het weer, klimaat en
de gezondheid van de dieren. Ziekte onder
het vee was dan ook funest, want vee was het
bedrijfskapitaal voor de boer. In 1830, bij
voorbeeld, heerste ziekte onder het Bussumse
vee. De gemeente moest van de Provinciale
Commissie van de Landbouw te Amsterdam
opgaven doen van gestorven vee. Er waren in
Bussum 37 runderen, 5 paarden, 171 schapen

gestorven. Verder waren er nog 21 runderen,
2 paarden en 4 schapen ziek. Een flinke te
genvaller voor de lokale boeren.

O verg eb lev en b o erd e rijen in B ussum

Bussum heeft nog wel enkele boerderijen
staan, maar al jaren niet meer in bedrijf. Ze
hebben nu alle een woonfunctie. De mooie
boerderij op Plaggenweg 5, de Spiegelhoeve,
heeft de heer Nap in zeer verwaarloosde staat
in 1982 van de gemeente gekocht, afgebroken
en opnieuw met zoveel mogelijk oud materi
aal herbouwd. De boerderij de Witte Hoeve
aan de Herenstraat 42 is in 1872-1873 ge
bouwd en als zodanig gebruikt tot er in 1915
een brandstoffenhandel in werd gevestigd.
Aan de Melkweg, tussen de Herenstraat en
Beerensteinerlaan, staan drie boerderijen. De
Maria Hoeve, hoek Herenstraat/Melkweg, is
door Lambert Krijnen in 1896 gebouwd ter
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Handtekeningen onder dezelfde akte van Tennis Hen
drickson, Marten Gijsbertsz, Jan Hendricks, HIB
(Hendrik Jacobse Boelhouwer) GH (Geit Hendrixe), Jan
Arentsen.
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Boerderij Melkweg 1 (coll. auteur).

vervanging van de door brand verwoeste
ouderlijke boerderij aan de Krijnenweg. Het
was de laatste boerderij waar de koeien in
1973 nog op stal bij het huis stonden. Het
voorhuis is nog steeds van Tijmen Krijnen.
Daar tegenover staat de boerderij Melkweg 4,
door Jacobus Krijnen 'de opa van Tijmen' in
1895 gebouwd, nu verdeeld in appartemen
ten. De boerderij op de hoek Beerensteinerlaan stamt uit 1896 door Jan Koelink
gebouwd, nu verdeeld in drie woningen.
Meentweg 34 is als boerderij in 1913 ge
bouwd nadat de oude met riet gedekte boer
derij, waarschijnlijk door een schoorsteen
brand, in vlammen is opgegaan. Bij de Brink
staat de voor 1900 gebouwde en voor die tijd
moderne boerderij aan de St. Vitusstraat 3.
Daarvoor heeft er de oude boerderij van Fok
ker gestaan Vanaf 1963 staan er geen koeien
meer op stal maar vrachtwagens. De familie
boert niet meer, maar is zich gaan toeleggen
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op het afgraven van grond en het transporte
ren ervan.
Dan is er nog de in 1882 gebouwde boer
derij aan de Mariastraat van de familie De
Graaf. Toon de Graaf die het bedrijf van zijn
vader had overgenomen was een vooruitstre
vende boer. Op zijn grond aan de Naarderweg, ook wel Betonweg genoemd, liet hij als
een van de eerste een loopstal bouwen. Hier
liepen de koeien los op roosters. Herkenbaar
als boerderij is Driestweg 14, door Hermanus
Majoor in 1890 gebouwd. In 1922 werd daar
een kolenhandel begonnen. Toen de tijden
slechter werden, begon Majoor een stalhou
derij. Driestweg 13 en Havenstraat 55 zijn
eens boerderijen geweest, maar als zodanig
niet meer herkenbaar.
Dan staat aan de Oud Bussummerweg 31,
Oud Swaenenburg, door Hendrik Kuijer in
1896 gebouwd als boerderij. In 1922 zag de
toenmalige eigenaar Hendrik Calis een deel
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van zijn boerderij, inmiddels Zuivelhoeve ge
heten, in rook opgaan. Het woonhuis had al
vlam gevat maar kon gered worden. De te
genwoordige eigenaar kwam bij een interne
verbouwing nog door brand aangetast balken
tegen. Botweg 14 is circa 1896 gebouwd, toendertijd dicht bij de grens met Hilversum.

Boerenzonen vertrekken

Na de verkoop van de meenten en de liquida
tie van de erfgooiersorganisatie in de jaren
zeventig van de twintigste eeuw was er in et
Gooi niet meer voldoende ruimte voor een
boerenzoon om een eigen boerderij te begin
nen of voort te zetten. Jan Krijnen vertrok met
vrouw en kinderen en zijn vee naar Borger in
Drente. Later emigreerde hij naar Canada. Hij
is daar nog steeds boer evenals zijn zonen.
Hein Krijnen begon een boerderij in Muiden,
die overgenomen is door zijn zoon. Tijmen
Krijnen bleef op de familieboerderij op de
hoek van de Melkweg wonen. Zijn vee had

hij op de meent. Toen zijn zoon, ook een Tij
men, boer wilde worden ging deze met de
koeien van zijn vader in 1988 naar Enumatil
(gemeente Leek, Groningen) waar een boer
derij was gekocht. De oude Tijmen Krijnen
heeft geen koeien meer, maar fokt paarden in
's-Graveland en in Groningen. Dirk de Graaf
die het boerenbedrijf aan de Naarderweg van
zijn vader Toon de Graaf had overgenomen,
is door Bureau Beheer Landbouwgronden
uitgekocht, vertrok naar Texel waar hij weer
een boerderij heeft. Zo ziet men maar dat het
boerenbloed zich niet verloochent. Agrariërs
pakken gewoon ergens anders de draad weer
op en boeren verder.

Gooische Melk

Op 11 februari 1905 stond er een artikel in het
blad De Keukengids. Dit was naar aanleiding
van een schrijven in een farmaceutisch week
blad door de heer C.J. Koning, apotheker en
scheikundige uit Bussum over Gooische
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Boerderij Melkweg 1 (coll. auteur).
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melk. De oude generatie zal vroeger wel van
het advies gehoord hebben 'kook de melk' als
er weer typhus-gevallen waren geconstateerd.
Koning beschrijft zijn bezoek aan 'enkele
Gooische stallen' als volgt: 'Ik heb stallen
bezocht, die zo vuil waren, dat een beschrij
ving niet kan weergeven wat daar te zien
was. In een stal bijv. stonden 24 koeien naast
elkaar, ze konden haar koppen niet naar bo
ven bewegen, daar ze dan in aanraking kwa
men met de vuile, natte balken. Den ganschen langen winter door staan deze dieren
in volkomen duister. Slechts één sombere
lichtbundel verlicht, bij het opengaan van een
versleten deur, het voor hen opgestapelde
hooi.' Hij geeft verder aan hoe het voor een
vreemde een hele toer was om op veilige wij
ze tussen de koppen van de dieren en het
stalschot te passeren. De verlichting van zo'n
stal werd verkregen door een aantal kleine, in
de vuile met mest bespatte muur gemaakte
openingen, die als raampjes dienst moeten
doen. 'Deze vensters bestaan uit één glas, dat
zoo goed als lichtdicht geworden is door het
vuil, door de spinnenwebben en wat er meer
op zit vastgeplakt. Zoodoende komt haast
heel geen licht den stal binnen, terwijl daar
enboven alleen die koeien te onderscheiden
zijn, die in de nabijheid van een dergelijk
raampje staan'.
Onmiddellijk achter de koeien zag Ko
ning een ondiepe goot, de groep, waarin de
fecaliën geworpen werden. Vervolgens be
schrijft hij hoe hij zich met moeite, om lucht
proeven te doen, een weg kon banen over de
planken, die gedeeltelijk over de lengte van
de groep gelegd waren en hier en daar slechts
op zwakke paaltjes steunden. De ligging van
de koeien bestond uit zand, mest en ander
vuil. 'Hoewel ik op de vuilheid bedacht was
en ik mijn jas had uitgetrokken, heb ik deze
stal verlaten met een walging, die mij verder
de gehelen dag bijbleef. Het werd mij in dien
stal duidelijk, waarom de melkers de vuilste
kleren aantrekken als zij de koeien gaan mel
ken.'
Thuisgekomen moest Koning zich van
andere kleren voorzien. Hij vond het
'onbegrijpelijk' dat zulke toestanden konden
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bestaan en betreurde het, dat er van over
heidswege geen toezicht op de hygiëne in de
stallen bestond. Hij besluit zijn relaas aldus:
'Thans nu ik deze dingen aanschouwd heb,
hecht ik niet meer aan de zindelijkheid der
melkvrouw, die op straat in mooi geschuurde
emmers de melk rondvent. Evenmin hecht ik
nog aan de mooie melkwinkels waar de wan
den door reine tegels het heldere licht terug
kaatsen.'
Het bezoek van de heer Koning aan stal
len in het Gooi moet dus een verbijsterende
indruk op hem hebben achter gelaten, maar ja
een stal is dan ook heel wat anders dan een
apotheek.
Tot slot
Bussum heeft zijn boeren verloren. Maar,
zoals hiervoor al blijkt, is de geschiedenis van
het Bussumse boerenleven interessant, veel
zijdig en vol met mooie anekdotes. De agrari
sche geschiedenis van Bussum leeft voort,
niet alleen in de geschiedenis van objecten,
zoals boerderijen, maar ook en vooral in de
verhalen over gewone mensen en het leven
van alledag!
Nel B.W. Krijnen-van Gog (1944) is ruim twin

tig jaar actief in hij de Historische Kring Bussum.

Bronnen
Stads-en streekarchief Naarden
Notarieel archief Naarden Inv 3742 akte 657,
fiche 375.
Oud Rechtelijk Archief Naarden Inv. 3004
fiche 324.
l e Notulenboek gemeenteraad van Bussum.
Gooi- & Eemlander.
Bussumse Courant.
Contactblad Historische Kring Bussum, jaargang
20, 2 augustus 2003.
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Bussum op de kaart voor 1800
Oude wegen in Bussum en naaste omgeving
Jaap Croeneveld

Bussum is vanouds een heidedorp, net als
Laren, Blaricum en Hilversum. Wegen en
paden op de woeste zandgronden werden
niet zoals tegenwoordig gepland en aange
legd, maar gebaand door regelmatig gebruik.
Daar waar boerderijen gebouwd werden met
erven eromheen en velden op de eng, kwa
men de gegroeide patronen vast te liggen.
Nieuwe paden en (karren)sporen op de
heide werden naar behoefte gevormd. Glo
baal werden deze als rechte lijn gebaand, de
kortste verbinding tussen twee punten. Loka
le omstandigheden, zoals hoogten, drassige
plekken of rul zand, veroorzaakten afwijkin
gen op de rechte lijn. Voor nieuwe routes was
het soms gemakkelijker een bestaand pad te
gebruiken dat globaal in dezelfde richting
liep om dan vanaf een geschikt punt af te
buigen.
Met nieuwe technologische mogelijkhe
den, zoals die van kapitaalintensieve straaten spoorwegen, zijn nieuwe patronen van
verbindingen over de oude heen gelegd.
Vaak werd daarbij gebruik gemaakt van een
eeuwenoude weg, soms in rechtgetrokken
parcours, waarna parallelle zandwegen in
onbruik raakten. De Gooise heidevelden wor
den niettemin nog steeds gekenmerkt door
een patroon van vele eeuwenoude paden en
karrensporen onder de moderne infrastruc
tuur van de 19e en 20e eeuw. In de oude be
bouwde kommen leven oude wegen voort in
een straat of laan, omdat de eerste kleine uit
breidingen langs bestaande paden en wegen
werden gebouwd, waarmee dat patroon ook
werd bevroren. Bij de planmatige uitbreidin
gen van de 20 eeuw zijn geheel nieuwe sta
tenpatronen ontworpen, waarbij in het gun
stigste geval een enkele oude weg nog werd
opgenomen in het plan.

De onderzoeksvraag in deze bijdrage is: wel
ke wegen in de gemeente Bussum werden op
de kaarten voor en rond 1800 aangegeven en
zijn deze wegen nog terug te vinden in het
huidige straten- en wegenpatroon?

Kaarten

Rond de Franse tijd is men in Nederland be
gonnen om het land eenduidig en accuraat te
beschrijven. Omstreeks 1820 is Nederland
kadastraal in kaart gebracht en omstreeks
1840 werden gedetailleerde topografische
kaarten gepubliceerd.
Voor die tijd bestonden er wel kaarten,
maar die zijn afhankelijk van het doel meer of
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Afb. 1: Het dorp Bussum omstreeks 1810 volgens
C. Krayenhoff (Stads- en Streekarchief, Naarden).
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A/&. 2: 'Kaart wm de Gemeente Bussum gelegen in de Provincie Noordholland volgens de perceelsgewijze plans van
het kadaster, opgemaakt in den ]are 1824 (...)' (Noord-Hollands Archief, Haarlem, bewerking TVE).
Geschreven wegaanduidingen zijn overgenomen, andere zijn toegevoegd. De cijfers in het dorpscentrum staan voor de
volgende straten: 1 Nassaulaan, 2 Veldweg, 3 Spiegelstraat, 4 Haven, 5 Kapelstraat, 6 Kerkstraat, 7 Sint Vitusstraat,
8 Prinsenstraat, 9 Schoolstraat, + Vitus-kapel.

minder nauwkeurig of incompleet. Zo zijn de
geniekaarten van P.A. Ketelaer uit 1769 en
1779 van hoge kwaliteit en te beschouwen als
voorlopers van de eerste topografische kaar
ten van generaal Cornells Krayenhoff uit 1809
waarop de bebouwing nog nauwkeuriger
staat weergegeven. De oudste kaart van de
omgeving is de zogenaamde Ronde Kaart van
het Gooi uit circa 1525.
In het onderzoek is gebruik gemaakt van
vijf kaarten uit de 16e eeuw. Van na 1600 zijn
er meer kaarten bekeken, waarvan enkele
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worden afgebeeld. Aan de hand van de ka
dastrale kaart van Bussum uit 1824 (afb. 2) zal
het wegenpatroon worden verkend om dan
de oudste kaarten nog eens te bekijken en te
duiden wat betreft Bussum en omgeving.

B ussum v erp laatst

De vorming van het oude wegenpatroon van
het huidige Bussum - en in feite de hele
buurtschap - heeft alles te maken met de ge-
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schiedenis van de vestingstad Naarden. Na
de verwoesting van het oostelijker gelegen
Oud Naarden hebben de Naarders op initia
tief van graaf Willem V van Holland na 1350
een nieuwe stad gevestigd op de beter te ver
dedigen en strategisch gelegen huidige
plaats. De Oude Crailose Weg, in Bussum be
kend als Huizer Botweg, is vanouds de weg
naar Oud-Naarden geweest. Op de plek van
het huidige landgoed Oud-Bussem een paar
kilometer van Oud-Naarden, lag aan deze
weg het oude dorp Bussen, later meestal
Hoog-Bussum genoemd.
Belangrijke redenen voor de verplaatsing
van Bussum waren de bereikbaarheid van
de meent en de verdediging. Na 1409 kon
Bussum niet meer rekenen op bescherming
vanuit Naarden, omdat Huizen met het toen
malige Bussum en de Bussummer Eng als
zelfstandige parochie en jurisdictie werd af
gescheiden van Naarden. Huizen lag verder
weg en had genoeg aan zichzelf. Afgezien
van enkele boeren die al waren verhuisd naar
de omgeving van de kruising van de Meentweg en de latere Brinklaan, Laag-Bussum, moet
de overval van de Stichtenaren op Naarden
in 1581 de doorslag hebben gegeven. En pas
sant werd ook Hoog-Bussum in de as gelegd
door de horde van 600 man die Naarden zou
plunderen. Door te verhuizen naar LaagBussum kwam men weer in de jurisdictie van
Naarden en kon men een beroep doen op de
stad voor bescherming. Het nieuwe Bussum
met naar schatting circa 10 boerderijen moet
voor 1500 zijn ontstaan omdat er dan sprake
is van Hoog-Bussum (ook wel eens GrootBussum genoemd) dat in 1475 22 haarsteden
telde. Van Hoog-Bussum wordt na 1520 niets
meer vernomen. De Laag-Bussummers ble
ven gebruikers van de Bussummer Eng in
Huizen. Door grondruil tussen Hilversum en
Huizen kwam de Bussummer Eng in 1829 bij
Hilversum, om in 1902 uiteindelijk bij Bus
sum te komen, in ruil voor een stuk heide.
Het nieuwe Bussum was slechts een
buurtschap met sinds omstreeks 1520 de Vitus-kapel op de plaats van de latere Irenekerk. Met uitzondering van een korte periode
tijdens de Bataafse Republiek zou Bussum tot

1817 bij Naarden horen, met inmiddels circa
30 boerderijen. Onderlinge verbindingen zijn
met name door de verplaatsing van Naarden,
maar ook door die van Bussum, verlegd.
Door de afwezigheid van kaarten is over de
periode voor 1500 weinig te vertellen op het
vlak van wegen, maar de geschiedenis van
Hoog- en Laag-Bussum kan nog wat zicht
bieden op de kaartloze periode. Voor meer
details over de geschiedenis van Bussum
wordt verwezen naar publicaties van Martin
Heyne.

H et w eg en p atro o n

In het wegennet op de kadastrale overzichts
kaart uit 1824 (afb. 2), nog tot de aanleg van
de (Ooster)spoorweg (1870) praktisch onge
wijzigd, is een aantal karakteristieke patro-
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Afb. 3 : Fragment van 'De nieuwe kaart van Gooilandt'
door H. Post, ca. 1730, voor 1740, uitgegeven door R. en
/. Ottens.
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Afb. 4: Het Nicolaas Beetspaadje, een resterend stukje van één van de oudste wegen van Bussum', iets om zuinig op te
zijn (coll. Historische Kring Bussum).

nen te zien. Dit zijn de wegen op de Bussummer Eng, de wegen van en naar Naarden, die
als een waaier in Bussum samenkomen. Ver
der de uitwaaierende paden en wegen in Het
Spiegel, de overige de periferie van de ge
meente kruisende wegen op de heide en tot
slot de wegen in het oude dorpshart. De laatsten worden gaandeweg behandeld als on
derdeel van de huidige radialen.
Wegen op de Bussummer Eng
Hoog-Bussum heeft al omstreeks 1500 met de
Bussummer Eng, begrensd door de Enger
Weg, zijn uiteindelijke vorm gekregen. Om op
de eng te komen of in andere dorpen is een
zandwegenpatroon uitgewaaierd rond de
kern van Hoog-Bussum. Deze wegen, met
inbegrip van die ten noorden van de eng, die
op de kadastrale overzichtskaart van kaart
van Bussum uit 1824 als radialen van HoogBussum herkend kunnen worden, zijn van
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boven naar beneden: de voorloper van de
Brediusweg, Oude Bussummerweg, Huizeriveg,
de Voormeulenweg, de Achtermeulenweg, de
Huizerbotweg. Daarnaast zijn er dwarsverbin
dingen en cirkelvormige wegen. Deze zijn
vermoedelijk deels oudere begrenzingen ge
weest van de eng, die in de loop van de eeu
wen ontstonden vanuit de kern HoogBussum. Op de kaart van 1824 zijn dat, van
binnen (Hoog-Bussum) naar buiten: Amersfoortse Straatweg, Bussummer Pad, het Koopwegje, de Doodweg / Weg langs 't Hoogt, Enger Weg.
Deze wegen of gedeelten ervan zijn dus de
oudste wegen van Bussum, die dateren van
ver voor 1500. Een bijzonder geval is eigenlijk
het Laarderpaadje, waarover later meer.
De voorloper van de Brediusweg is in 1740
(afb. 3) nog te herkennen als een (veld)weg
tussen de Brinklaan en de latere Amersfoortsestraatweg. Latere ontgrondingen hebben de
verbinding verbroken. Op de kadastrale kaart
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uit 1824 loopt er vanuit het dorp een schuine
verbinding vanaf de Oude Bussummer Weg
naar de Brediusweg. Hij is op de topografische
kaart van 1848 nog als paadje te herkennen,
maar verdwijnt dan. Hij bestaat eigenlijk uit
twee delen: het westelijke deel was een stukje
van de Turfweg (waarover later meer) en het
oostelijke deel was een stukje van wat in 1824
Weg op Naarden wordt genoemd.
De Oud Bussummeriveg, die op de topogra
fische kaart van 1843 Hoog Bussumerweg
wordt genoemd, is de historische verbinding
tussen Hoog-Bussum en de meent. In de he
dendaagse bebouwing is een stuk daarvan als
zodanig benoemd. Het verv olg heeft onge
veer gelopen langs de Burgemeester Vosmaerlaan, die uitkomt op het Nicolaas Beetspaadje,
dat nog een restant is van deze op die plaats
holle weg. Dit is nog een van de weinige
stukjes Bussumse wegen in een oude staat, zij

het dat het bos er aardig is opgeschoten, ter
wijl het paadje zelf nu ten prooi dreigt te val
len aan nieuw te bouwen huizen. Aan de
overzijde van rijksweg Al gaat het verder in
Hinloopenlaan en het eerste deel van de Oud
Blaricummerweg, die recht op het landgoed
Oud Bussem toeloopt, dat een schakel was in
de verbinding tussen Blaricum en Naarden.
De Huizerweg (1843) of Weg van Bussum op
Huizen (1824) spreekt voor zich, maar hij
komt op de kaart van 1740 niet voor. Deze
kaart is echter niet overal even betrouwbaar.
Zo wordt de Bussummer Eng als een w^aaier
rond het nieuwe Bussum getekend, en dat is
incorrect. Misschien was toen de Oud Bussummerweg de gangbare route. Als we de
Huizerweg doorgetrokken denken, komen
we uit op de Oud Bussummeriveg van de ge
meente Huizen.
Op de oudste kaarten was de Voormeulen-
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Afb. 5: Een prachtige foto die laat zien hoe een eeuwenoude weg verdwijnt onder nieuwe bebouwing. Linksboven nog
de bocht van de Doodweg, waarnaast de Laarderweg zich al kaarsrecht langs de bebouwing uitstrekt om de Doodweg
te kruisen, die op zich al geblokkeerd is door een huizenblok. Linksonder de nog steeds aanwezige Doodweg op de
Bussummer Hei, rechtsonder de Weg langs 't Hoogt (foto KLM Aerocarto, 1949)"
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Afb. 6 Topografische kaart van 1848.

weg in 1824 een tamelijk rechte veldweg pa
rallel aan de Huizerweg, die liep van de Weg
van Naarden op Amersfoort naar de Doodweg.
Het westelijke deel werd later Koopweg ge
noemd na de aansluiting omstreeks 1916 van
de Singel op de Voormeulenweg. De Achtermeulen liep kronkelend parallel aan de Voormeu
lenweg. Hij is niet meer te herkennen door de
aanleg van het plan rond de H. Kamerlingh
Onnesweg, waarlangs hij ongeveer liep om
aan te sluiten op het westelijke deel van de
Oud Bussummerweg te Huizen. De Voor- en
Achtermeulenweg ontleenden hun naam aan
de veldnamen Voormelden en Achtermeulen
(zie bijdrage van Nel Krijnen-van Gog elders
in dit nummer). Het ene veld lag voor de
molen, het andere erachter. Hoewel er geen
molen op kaarten is aangetroffen zal hier
ergens een molen hebben gestaan in de tijd
van Hoog-Bussum. De namen zijn blijven
hangen door mondelinge overlevering uit
een kaartloze tijd. Vermoedelijk hebben de
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Bussummers de molen meegenomen - naar
de Molenbergen bij de Franse Kamp? - bij de
verhuizing van Hoog- naar Laag-Bussum.
De Huizerbotweg (1824) vormde een ver
binding tussen 's-Graveland en Huizen en
dankte zijn naam aan de Huizer visverkopers
die hun waar sleten in 's-Graveland voor de
welvoorziene dissen van de buitenplaatsen.
In feite is deze weg onderdeel van de Oude
Crailose Weg, die de oude verbinding tussen
(de omgeving van) Hilversum en OudNaarden vormde via Hoog-Bussum. Zo werd
een eeuwenoud pad opnieuw gebruikt als
schakel in een andere verbinding. Het ooste
lijke deel van de Ceintuurbaan, ter hoogte van
de Lijsterlaan, komt overeen met een stukje
van deze Huizerbotweg.
Oude engbegrenzingen
De oostgrens van Bussum wordt sinds 1902
bepaald door de Amersfoortsestraatweg, die op
gemeentegrond van Huizen ligt, met uitzon
dering van de Bussumse parallelweg. Op
grond van de bocht ter hoogte van de Voor
meulenweg en de Achtermeulenweg is te veron
derstellen dat dit een oude begrenzing is ge
weest van de eng, die later een doorgang
vormde tussen het Laarder Hoogt en Naar
den. Ter hoogte van de Huizerweg, waar de
eng een noordelijke begrenzing had, liep de
Turfweg (genoemd in 1902) recht toe op de
Turfpoort te Naarden. Hoewel het noordelij
ke deel van de weg al in 1811 was verdwe
nen, is aan de kavelgrenzen nog te zien dat
hij uitkomt op het westelijke deel van de
voorloper van de Brediusweg. Het zuidelijke
deel komt overeen met de loop van de Burge
meester 's Jacobslaan. Denkbaar is dat het hier
gaat om een stuk van een weg die op de kaart
uit 1525 is te zien als zijweg van een verbin
ding tussen Ankeveen en Huizen. De zijweg
gaat op die kaart naar De Vuursche, over de
Laarder Eng, ongeveer langs het tracé van de
huidige rijksweg Al. Uit de omgeving van De
Vuursche kwam hoogwaardige turf, wat mo
gelijk ook de verklaring is voor de naam van
de weg en de Turfpoort te Naarden. De Turf
poort was de belangrijkste poort naar het
zuiden.
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Vermoedelijk was er ook al een onbeduiden van de Meerweg. Het zou dus ook ouder
de zandweg op de plek van de Amersfoort- kunnen zijn dan het huidige Bussum, zelfs
sestraatweg vanaf de oude zuidoostelijke ouder dan de Bussummer Eng ter plaatse.
poort te Naarden, vóór het sluiten van TurfDe Doodweg binnen de gemeente Bussum
poort omstreeks 1680. Daarna werd deze was de voorloper van de huidige sinds om
zandweg de hoofdweg naar Amersfoort, streeks 1950 rechtgetrokken Laarderweg. Het
maar hij boog af als de nu nog bestaande Ou gedeelte tot aan en samen met de zijweg Weg
de Postweg over het Sint Janskerkhof. In 1817 is langs 't Hoogt was vermoedelijk de begren
de weg verhard tot straatweg, waarbij de zing van de eng, gezien de verspringende
route door de dorpscentra Laren en Eemnes verkaveling aan weerszijden van de Weg
werd verkozen. Daarmee verdween voor langs 't Hoogt. Na het ontstaan van Nieuwlange tijd het gebruik om doorgaande routes Bussum heeft een gedeelte een nieuwe func
buiten de dorpen om te leggen. De Oude Post tie gekregen als Doodweg naar het Sintweg bleef in Bussum als zandweg bestaan Janskerkhof. De weg kruiste de uiteindelijke
totdat de zuidoostelijke punt van de Ooster- rand van de eng en de gemeentegrens op een
eng werd bebouwd, waar de Leeuweriklaan en plek waar een nieuwe uitwaaiering van pa
de Anne Franklaan ongeveer het oude par den over de heide begint (bij ANWB padde
cours volgen. Dit stukje weg vormde een stoelen 20106 en 22579). Daar waren vroeger
zuidrand van de eng, waarna aan de andere ook schaapskooien. De Doodweg over de hei
kant later grotere velden zijn ontgonnen.
de is gericht op het Sint-Janskerkhof, waar
Het Kooppadt (1769) of het Koopwegje (1824, katholieken uit de omgeving hun doden be
nu Sint janslaan) zal vanouds ook een begren groeven. Er zijn suggesties dat de rechte
zing van de eng zijn geweest, want de verka doodwegen zeer oud zijn, misschien wel pre
veling aan weerszijden is anders georiën historisch. Maar dat is zeer twijfelachtig. Het
teerd. Hij vormde de verbinding tussen de is waarschijnlijk een mythe uit de negentienVoormeulenweg en de Achtermeulenweg en liep de-eeuwse romantische geschiedsbeleving. In
toen niet door naar de Huizerweg.
het geval van Bussum begint de rechte lijn
Op kaarten uit 1848 en 1902 staat een pas bij de rand van de eng. Dat houdt in dat
voetpad aangegeven in het verlengde van het dit laatste tracé over de heide is ontstaan na
Laarderpaadje (1824), aansluitend op de Heren het ontstaan van Laag-Bussum rond 1500,
straat, dat ook Laarderpaadje werd genoemd.
terwijl de eng al veel eerder bestond. Ten
Op de kadastrale verzamelkaart 'Hilversum tijde van de reformatie, waarbij de BussumSectie B' van de eng blijkt dat dit een voetpad mers voornamelijk katholiek bleven, ont
is, schuin door de velden, vermoedelijk als stond er (opnieuw) behoefte om op het Sinterfdienstbaarheid. Het paadje is praktisch Janskerkhof te begraven.
geheel verdwenen onder de bebouwing van
De Weg langs 't Hoogt, nog te herkennen
het centrum en de verschillende wijken op de tegenover het einde van de Soerstraat, voegt
eng. Op de rand van de eng rest nog een zich naar het oosten in de voortzetting van
doorsteek tussen de bosjes halverwege Elisa het Laarderpaadje (1824) en komt dan uit op
beth Gaarde. Dit paadje is interessant. Het was het knooppunt op het Laarder Hoogt (nu bij
gebruikelijk dat bij ontginningen bestaande viaducten Al). Maar met 't Hoogt is een hoog
verbindingen in tact moesten worden gehou te bedoeld bij de rand van de Bussummer
den. Voetpaden moesten daarbij gerespec Eng, niet het Laarder Hoogt.
teerd worden als erfdienstbaarheid, ook al
De Enger Weg (1843) is een randweg langs
hadden boeren er ongetwijfeld een hekel aan. het westelijke deel van De Bussummer Eng,
Het is zeer wel denkbaar dat dit paadje ouder die over de verschillende kavels liep, vermoe
is dan de eng en dat het een verbinding delijk als onderlinge erfdienstbaarheid van de
vormde naar de eendenkooi aan het Naarder- boeren of 'noodweg' voor toegang tot de bui
meer, want het ligt ongeveer in het verlengde tenste velden.
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Waaier van wegen
Met de verplaatsing van Naarden verlegde
zich de bundel toegangswegen naar de stad.
Zo er al een mogelijkheid was om over de
eng door te steken, dan was de breedte van
de zandpaden tussen de velden beperkt. Als
we het hele Gooi bekijken dan blijkt dat er
diverse hoofdverbindingen waren die buiten
om de engen en de dorpen heen gingen. Men
viel elkaar zo niet lastig, of meed misschien
wel elkaar zo veel mogelijk om niet lastig
gevallen te worden. Vanuit deze veronder
stelling is het verklaarbaar dat de weg naar
de zuidwestelijke poort van Naarden, die
Turfpoort zou gaan heten, de belangrijkste
werd; hij leidde om de Bussummer Eng heen.
Er was wel een poort aan het zuideinde van
de Markstraat, maar vandaar zou de hoofd
weg dóór de eng of met een omweg erom-
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Afb. 7; Fragment 'Naerden tusschen de Zuiderzee en het
Bussumer Meer en omgeving omstreeks den jare 1550',
gemaakt door ]. van Deventer (Noord-Hollands Archief,
Haarlem).
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heen leiden. Het patroon van wegen naar het
nieuwe Naarden is gegroeid sinds 1351. Op
zeker moment in de 15e eeuw hebben de eer
ste boeren van Bussum zich nabij de kruising
van de Meentweg en de Brinklaan gevestigd.
Er ontstond een aantal brinken op de rand
van het dorp. Volgens Martin Heyne waren
er zeker vier, waarvan de grootste ongeveer
op de kruising van de Herenstraat en Brink
laan lag. Een brink wordt gekenmerkt door
het samenkomen van minstens vijf wegen op
een open plek aan de rand van een dorp.
De oudste kaart die enige gedetailleerde
informatie geeft over Naarden, zij het sum
mier, is het kaartje van J. van Deventer, dat in
1550 in opdracht van de landsheer Filips II is
gemaakt (afb. 7). Bussum is erop te zien met
nog net zichtbaar de Vitus-kapel als vast ori
ëntatiepunt tot in onze tijd. Hij staat bij de
onderste T-kruising aan de oostkant van een
groepje boerderijen. Vanuit Naarden loopt
een bundel van drie bijna parallelle wegen, of
beter sporen, door de buurtschap. Deze we
gen kunnen van oost naar west uitgelegd
worden als de tegenwoordige Landstraat,
Kapelstraat en Brinklaan, die doorgetrokken
samenkomen op een punt bij de huidige krui
sing met de Brediusweg of nog iets ten noor
den daarvan. Samen gingen ze recht naar de
Turfpoort, langs wat nu de Lambertus Hortensiuslaan (Naarden) is. De Bussumse Vaart is pas
na 1700 gegraven en het valt op dat de haven
later is aangelegd in de oude sporenbundel,
een gebied dat vanouds open is gebleven als
openbare verkeersruimte, of eveneens als een
soort brink. De Brinklaan ten noorden van het
dorp werd in 1740 overigens Kerkweg ge
noemd.
Bundel vanuit de Brinklaan
Tussen de velden van de Bussummer Eng en
die van Het Spiegel is op de kadastrale kaart
(afb. 2) een wig te zien waarin de hier behan
delde bundel van zandwegen uitwaaiert van
uit de Brinklaan. Dit was tevens een ideale
plek om later de spoorweg door aan te leg
gen. Met de klok mee gaat het om de volgen
de wegen.
De Weg naar het hoarder Kerkhof (1824)
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loopt ongeveer op de plaats van de huidige
Zanderijweg. Het merkwaardige is dat hij bij
het Voetpad van 's-Graveland op Huizen stopt
en overgaat in het verlengde van de Lage
Naarderstraat (Hilversum). Op een recente
kaart van Het Gooi, bijvoorbeeld een Falkplan-kaart, is een voortzetting te herkennen
in een pad dat de Ankeveense doodweg over
de Aardjesberg kruist. Op die manier was er
ook een verbinding met het kerkhof te Laren.
Dat het laatste deel na het voetpad niet is
aangegeven in 1824 duidt erop dat die ver
binding blijkbaar ondergeschikt was. Niet
alle paden zullen op de kadastrale overzichts
kaart zijn aangegeven.
De Weg van Bussum naar Hilversum (1824)
liep ongeveer waar nu de spoorlijn is, welis
waar kruisend onder een zeer kleine hoek. De
huidige Hilversumse wegen Naarderweg en
Lage Naarderweg lopen niet over hetzelfde
tracé, maar zijn wel de vervangende verbin
ding na de aanleg van de spoorlijn en de af
gravingen ernaast rond 1870.
De reeds rechte Nieuwe Bussummer Weg
(1843) is de huidige Bussummer Grindweg, die
in 1864 is verhard met grind door jonkheer
Six, eigenaar van een buitenplaats te 's-Gra
veland en grootgrondbezitter in de omge
ving. Het was oorspronkelijk de oude zand
weg die ten westen van Hilversum rond de
eng liep en de Heerweg van Utrecht op Naarden
was. Hij liep verder over de hei langs Het
Tweede Blok bij Loosdrecht, om uit te komen
op de Tol Acker Steeg te Maartensdijk, het
verlengde van de hedendaagse Utrechtseweg
te Hilversum.
De Weg door 't Kamp (1843) vormde een
verbinding tussen Bussum en het ’knoop
punt' waar de 's-Gravelandseweg (Hilversum)
overgaat in de Leeuwenlaan (s-Graveland).
Het pad is niet recht. Achter de buitenplaats
Boekesteijn maakt het resterende pad een knik
in zuidelijke richting. Het Bussumse gedeelte
en het stuk door de Franse Kamp zouden
rechtdoor getrokken uitkomen bij Conferen
tieoord Land en Bosch aan de Leeuwenlaan.
Dat is ongeveer op de plaats van de oude
achtergrens van de oorspronkelijke verkave
ling van 's-Graveland, die nog is terug te vin

den in de achtergrens van Bantam. De uitbrei
dingen van de kavels richting Hilversum,
Trompenveld en Naarderveld (1843) maakten
een verdraaide oriëntatie nodig. Ergo, het
eerste deel van de weg bij Bussum dateert
van de oudste verkaveling van 's-Graveland
sinds omstreeks 1640, het gedeelte verderop
is van latere datum.
De Weg naar Bussum (1824), nu Ericaweg,
is georiënteerd op de achter-uitgang van Boe
kesteijn, maar doorgetrokken ook op de brug
tussen 's-Graveland en Kortenhoef (Leeuwenlaan-Kerklaan). Het is daarom niet uit te ma
ken of dit oude heidepad dateert van voor de
aanleg van 's-Graveland. Van de Ericaweg
moet volgens de kaart uit 1740 een aftakking
hebben gelopen rond de Molenaars Bergen
richting Het Luije Gat. Later is die verbinding
verdwenen.
Oude wegen in Het Spiegel
Ook nu weer met de klok mee, volgen de
rond 1800 bestaande wegen en paden in Het
Spiegel. Dat gebied kenmerkte zich door een
mengsel van heidevelden met vliegdennen en
ontgonnen velden als een onvoltooide eng.
Op oude foto's, bijvoorbeeld de omgeving
van het huis van de schrijver Gorter (elders in
dit blad), is daarvan nog een indruk te krij
gen. Ook hier is een radiaal ontginningspatroon te herkennen, waarvan de buitenste
begrenzing bestaat uit de hedendaagse Breede
Laan, Groothertoginnelaan, Zwarte weg en Comeniuslaan. Een binnenste cirkel werd ge
vormd door de huidige Parklaan.
De in eikaars verlengde liggende Nieuwstraat, Prinsenstraat, Gooïbergstraat en Plaggen
weg vormen vanouds een verbinding tussen
de oostkant van het dorp (Huizerweg) en een
recht pad in het verlengde van de Beerensteinerlaan in zuidzuidwestelijke richting. Het
laatste stuk, dat op de kaarten uit 1740 en
1843 nog is te herkennen, is verdwenen met
de afgraving bij Cruysbergen. Hij kwam onge
veer uit op een punt waar de Melkweg
(Hilversum) de Franse Kampweg kruist. Zo
kon men via Het Luije Gat naar de noordkant
van 's-Graveland. De Beerensteinerlaan is een
oud pad dat aftakte van de huidige Spiegel-
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straat en tussen de velden liep, maar geen
duidelijke doorgaande verbinding vormde.
De Veldweg (zuidelijke tak), Herenstraat
(westelijke helft) en Gooilandweg met het ver
dwenen vervolg vormde de blijkbaar gangba
re verbinding met 's-Graveland via Het Luije
Gat, want hij heette op de kaart van 1843 Weg
van 's Graveland op Bussum. Ook deze weg is
ter plaatse van Cruysbergen aan de Amster
damse zandhonger ten prooi gevallen. Daar
voor in de plaats is de Nieuwe ‘s-Gravelandseweg om de afgraving heen aangelegd.
Halverwege de Meentweg was een knoop
punt waar een aantal landwegen bij elkaar
kwam. Als radialen komen hier samen een
verdwenen parallelweg van de Meentweg, de
huidige Koedijklaan en de Boslaan, als tangent
het noordelijke deel van de Parklaan. Het wes
telijke deel van de Meentweg is een onderdeel
van de reeds eerder besproken verbinding
tussen Hoog-Bussum en de meent, die liep
via de Oud Bussummerweg en de Veerstraat.

De haven verbrak later de verbinding, zodat
de route van de oostkant van Bussum naar de
meent is verlegd naar de reeds bestaande
zandpaden die nu Kerkstraat, Herenstraat
(oost) en Meentweg (oost) heten.
De straat die nu Haven heet, de Nassaulaan
en de Meerweg vormden de verbinding met
het Naardermeer. De Fortlaan en de Gudelalaan bestonden ook reeds (ongeveer) in de
vorm van een veldweg. Enkele onbenoemde
veldwegen in de omgeving van het station
hebben het veld moeten ruimen bij de aanleg
van de spoorweg. Die aanleg leverde geen
grote problemen op. Hij zou tussen de reeds
bestaande Achterbuurt (1824, kruising
Herenstraat-Meentweg), met slechts een paar
woningen of boerderijen, en de dorpskern
doorgaan. Alsof de Achterbuurt reeds lang
voorvoelde dat het achter het station kwam te
liggen...!
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Afb. 9: Fragment van de Ronde Kaart van Gooiland,
kopie uit 1866 uit Hortensius over de opkomst en onder
gang van Naarden
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De oudste kaarten uit de 161' eeuw geven een
beperkt aantal wegen aan, die dan ook als de
belangrijkste wegen moeten worden be
schouwd, maar natuurlijk niet de aanwezig
heid van andere wegen uitsluiten.
Met inbegrip van de kaart van Sinck uit
1619, in verband met de Gooise grenskwestie,
vertonen ze iets opmerkelijks. Die van 1525,
1539 en 1619 geven een miniatuurvogelvlucht- of silhouetafbeelding van het
betreffende dorp of stadje, die naastenbij juist
zal zijn. Beeldsnijder (1575) en Hornhovius
(1599) geven slechts de kerken, kapellen en
belangrijke huizen weer. Hoewel voorzichtig
heid is geboden, mag men veronderstellen
dat de gebouwen betrekkelijk juist zijn ge
plaatst ten opzichte van de weg. Hetzelfde
geldt voor bochten in een weg. Een ander
opmerkelijk punt is dat de kaart van 1525
soms wegen laat verdwijnen achter de heu
vels.
1525

De kaart van 1525 geeft een wat vreemd pa
troon van wegen. Zo lijken de verbindingen
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met Naarden en Hilversum te ontbreken. De
kapel staat hier aan de oostzijde van de weg
naar Loosdrecht, die aanvankelijk is gericht
op Hilversum. Op de kaart is vaag aan een
stompje weg te zien dat de weg naar het cen
trum van Hilversum verdwijnt achter een
heuvel. Op geruime afstand ten noorden van
de kapel loopt een west-oostverbinding van
Ankeveen naar Huizen tussen de beide Larens door naar De Vuursche, vermoedelijk de
Turfiueg.
De weg naar Loosdrecht gaat ten westen
langs de molen van Hilversum. Het zal ver
moedelijk gaan om de Brinklaan en de Weg
van Bussum naar Hilversum (1824), waarbij
deze in Hilversum aftakt langs de Witte Krui
slaan, de Hoge Naarderweg, Boomberglaan en
Oude Loosdrechtseweg om in Loosdrecht uit te
komen op het Sint Annapad.
1539
De tamelijk schematische kaart uit 1539 met
betrekking tot de grenskwestie bij De Vuur
sche (afb. 10) geeft bij Bussum alleen een
hoofdweg tussen Naarden en Hilversum. De
kapel staat aan de westkant van de weg. Het
zal dus gaan om het parcours langs de Landstraat. Naar het zuiden is de weg aanvanke
lijk gericht op Larenkerck (= Sint Janskerkhof),
maar buigt af naar het westen om in Hilver
sum uit te komen. Het gaat hier naar alle
waarschijnlijkheid om de Doodweg die nog op
de kaarten van Walraven (1724), Post (1740)
en de topografische kaart van 1848 is te zien.
Op deze kaart komt echter niet meer het ver
volg naar Hilversum voor. Bij Post, maar ook
op hedendaagse kaarten is echter een weg of
pad te zien over de Bussummer Heide, onge
veer langs het fietspad vanaf ANWB padde
stoel 22579, globaal gericht op het noordeinde
van de Buisweg te Hilversum, heel schuin
over de spoorlijn uitkomend op de Lage Naarderstraat, en recht op de Groest aan.
1550
Op de kaart van J. van Deventer uit 1550 (afb.
7) is Bussum te zien als onaanzienlijk buurtschapje in een sporenbundel vanaf de Turfpoort te Naarden naar het zuiden. Bij het
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Afb. 10: Fragment van de kopie uit 1917 van de kaart
'De Limieten van Gooiland en het Sticht' door Cornel is
Domiss en/of Evert van Schaick, 1539 (Het Utrechts
Archief).

vermoedelijke logement voor de Turfpoort
takt een kennelijk belangrijke weg af naar het
westen, maar deze buigt al gauw af naar het
zuiden. Het eerste stuk zal over een dijkje zijn
gegaan dat in 1740 bekend stond als Kolfbaan
(niet de huidige weg met die naam), waarvan
het verloop steeds op kaarten is terug te vin
den. Tegenwoordig is dit de Koningin Wilhelminaweg te Naarden. Deze weg en het ver
volg, mogelijk (ongeveer) de Koedijk, was een
verbinding met Utrecht, buiten Bussum en
Hilversum om, langs de achterkant van de
latere 's-Gravelandse buitenplaatsen.
1575
De kaart van Joost Jansz Beeldsnijder uit 1575
(afb. 11) is de eerste die met enige nauwkeu-
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righeid een grote samenhang weergeeft. De
vorige waren beperkt voor hun specifieke
doeleinde. Hier komen meer wegen naar vo
ren, waarvan een aantal duidelijk herkenbaar
is. Verder komen we een verbinding tegen
naar de Landscheiding, van waaruit 's-Graveland is aangelegd naar het oosten toe. Iets
naar het oosten begint een weg die is te dui
den als een gedeelte van de weg naar Utrecht
om Bussum en Hilversum heen.
Ten noorden van Bussum loopt de verbin
ding tussen Naarden en Blaricum, misschien
de Oud Blaricummerweg. Ten zuiden van Bus
sum loopt een weg van het dorp Laren naar
een punt dat overeenkomt met de knik in de
Loodijk, waar de Karnemelksloot uitkomt.
Omdat er een verdraaiing naar het noorden
in zit is deze weg met enige fantasie te dui
den als ongeveer overeenkomend met de

voorloper van de huidige Franse Kampweg.
Het laatste eind zal dan net als de Melkweg
over de meent hebben gelopen.
1599

Volgens Donkersloot-de Vrij is de kaart van
C.A. Hornhovius uit 1599 gebaseerd op oude
re verloren gegane kaarten (afb. 12). Hij geeft
iets meer details aan met betrekking tot het
Gooi dan een anonieme kaart uit circa 1580.
Het is zeer plausibel te veronderstellen
dat de weg van Naarden naar Hilversum op
beide kaarten de Doodweg door Bussum is,
met vervolg over de Lage Naarderstraat (Hil
versum). Dan past het patroon van de weg
uit Oud-Naarden wonderwel op dat van rou
te Huizerbotweg = Oude Crailoseweg, om dan
via de rand van de eng, de Doodweg, Heren
straat, Gooilandweg en langs de verdwenen
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Afb. 11: Fragment van 'Kaart van de provincie
[Utrecht] en een groot Gedeelte van Zuid-Holland' door
1599: C.A. Hornhovius, 1599 (Het Utrechts Archief).
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Afb. 12: Fragment van 'Land-Caerte ende water-Caerte
van Hoort Hollandt ende West-vriesland met d'aenliggende Landen', door [oost Jansz. Beeldsnyder in 1575,
tweede uitgave, Amsterdam 1608 (ontleend aan M.
Donkersloot-de Vrij, 'De Vechtstreek').
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oude weg naar 's-Graveland uit te komen in
Ankeveen.
Bij Hornhovius komt de weg uit Huizen
uit op de weg tussen Naarden en Laeren
(huidige dorp Laren), pakweg via de latere
straatweg. De aantakking is juist op een punt
waar het verlengde van de Franse Kampweg
uitkomt op het Laarder Hoogt. De aangeduide
weg zal de Lage Laarderiveg te Huizen en de
zandweg Lage Naarderweg op de grens van
Blaricum en Laren zijn.
1619
In verband met de Gooise grenskwesties
werd door landmeter Lucas Jansz Sinck in
1619 in opdracht van de Staten van Holland
een kaart gemaakt waarop vooral de grenzen
van het Gooi en de Vecht zeer nauwkeurig
staan afgebeeld (afb. 13). De dorpen in het
Gooi en ook de belangrijkste wegen zijn erop
aangegeven waarvan een aantal reeds behan
delde wegen zijn te herkennen. Bussum staat
erop met twee noord-zuidverbindingen. De
rechte is ongetwijfeld de Brinklaan, de gebo
gen de Landstraat en de Prinsenstraat.
Nieuw is dat hier een weg aftakt die tus
sen het Sint Janskerkhof en Hilversum door
loopt. Deze komt uit bij Kivietsdal tussen Hil
versum en Baarn en hij staat op latere kaarten
bekend als De Heer Wech (1630). Deze liep
over de Aardjesberg en hij zal parallel aan en
tussen de huidige gemeentegrens van Laren
en Hilversum en de Banscheiding hebben ge
lopen. Ten noorden van de Aardjesberg is het
parcours nog steeds te herkennen als een
regelmatig belopen breed pad dat uitkomt op
de Laarderiveg. De aantakking bij Sinck aan de
kruising Brinklaan en Prinsenstraat is hier nog
niet geheel verklaard. Wie echter de kaart
van 1824 bekijkt, ziet dat een deel van de
Doodweg recht op dit punt toeloopt. Mogelijk
is er ooit een verbinding geweest. Het is ook
mogelijk dat de zuidelijker weg langs de rand
van de eng (1824: Weg naar het Laarderkerkhof)
is bedoeld. Deze Heerweg is in onbruik ge
raakt en grotendeels vervallen nadat de Turfpoort omstreeks 1680 is gesloten en afgebro
ken. Hij komt op verschillende kaarten uit de
17e eeuw voor.

Afb. 13: Fragment van de kaart van Lucas Jansz Sinck
uit 1619, noorden onder (colt. Nationaal Archief, V T H
25 S2).

1 7 0 9 - 1724

In verband met de Erfgooierskwestie maakte
Justus van Broeckhuysen in 1709 in opdracht
van de Staten van Holland de gedetailleerde
Caarte van Copland. Deze kaart is later met
aanpassingen overgenomen voor de beken
dere kaart van Maurits van Walraven uit
1724, waarvan door H. Post een gravure is
gemaakt in omstreeks 1730 a 1740 (afb. 3) die
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in een grote oplage werd verspreid. In alle
gevallen is het wegenpatroon praktisch het
zelfde. De schaal klopt niet altijd, maar wat
erop staat is er geweest volgens Martin Heyne. De oriëntatie van de verkaveling van de
eng rond het nieuwe Bussum klopt evenwel
niet met de kadastrale kaarten, evenals een
aantal ontbrekende wegen op de Bussummer
Eng.

T o t b e s lu it

Het slagveld overziend kan geconcludeerd
worden dat op het grondgebied van gemeen
te Bussum van nog maar enkele straten
of wegen de loop dateert uit de tijd van
Hoog-Bussum, van voor de verplaatsing van
Naarden rond 1350. Het gaat om de Oud Bussummerweg - Meentweg, Huizerweg, de Voormeulenweg, een deel van de Amersfoortsestraatweg en het oude Koopwegje als een deel van de
Sint Janslaan. Van andere wegen en paden
heeft de na-oorlogse planmatige bebouwing
op de Bussumer Eng praktisch niets overge
laten. Daaronder was een oud voetpad dat
mogelijk nog dateerde van voor de aanleg
van de eng en dat vermoedelijk een verbin
ding vormde tussen Laren en de omgeving
van het Naardermeer. Daarom verdient het
aanbeveling het Nicolaas Beetspaadje als on
derdeel van de oude weg tussen de meent en
Hoog-Bussum met voorzichtigheid te behan
delen.
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De dorpskern en verscheidene wegen in Het
Spiegel zijn er beter afgekomen, evenals het
laatste stukje heide bij de Franse Kamp. De
meeste paden en wegen van het nieuwe Bus
sum van na 1500 zijn opgenomen in het he
dendaagse stratenplan, maar de sfeer van 200
jaar geleden zal men er natuurlijk niet meer
aantreffen.
Jaap Groeneveld is bestuurslid en redactielid
van Tussen Vecht en Eem. Daarnaast coördineert
hij de Werkgroep Oude Wegen tussen Vecht en
Eem, waarbinnen hijzelf tevens onderzoek verricht
en publiceert.
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Boekbesprekingen
Bussums eigen Toonkunstkoor
125 jaar
Over de identiteit van een plaats kun je eeu
wig blijven twisten. Moet een dorp of stad
iets als een eigen 'ziel' hebben of is de identi
teit eigenlijk een samenstel van velerlei iden
titeiten? In dit nummer van TVE over de his
torische identiteit van Bussum is Rudolf Geel
nogal critisch over zijn woonplaats; er is veel
waar hij op af kan geven. Eén aspect van Bus
sum is in elk geval heel positief. Met het
Toonkunstkoor heeft Bussum een culturele
instelling van formaat en dat al 125 jaar.
Marcus van der Heide, die op zijn beurt

Toonkunstkoor
B ussum 125 jaar
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ook weer heel veel bijdraagt aan het Bussums
culturele leven en daarvoor als beloning on
dermeer De Kleine Johannes kreeg uitgereikt,
schreef bij gelegenheid van het vijfentwintig
ste lustrum een boekje waarin hij de geschie
denis van Toonkunstkoor Bussum in grote
trekken beschrijft. Eigenlijk is het een soort
kroniekje geworden. Het verhaal wordt opge
hangen aan de elf dirigenten die het koor
sinds de oprichting in 1883 hebben geleid en
is gelardeerd met affiches van optredens,
krantenverslagen en kaderstukjes.
Toonkunstkoor is niet zomaar een naam.
Het geeft aan, dat het betreffende koor deel
uitmaakt van de landelijke Maatschappij tot
Bevordering der Toonkunst, die in 1829 werd
opgericht door A.C.G. Vermeulen en die tot
doel had 'de Toonkunst in de Nederlanden door
alle mogelijke middelen te bevorderen. Bijzonder
zal zij trachten de zucht voor de Toonkunst onder
de natie meer en meer op te wekken en goede musijkale kennis te verbreiden'.
Marcus van der Heide plaatst de oprich
ting in de ontwikkeling die Bussum sinds de
opening van de Oosterspoorweg in 1874
doormaakte. Het landelijke dorpje begon te
groeien en was in 1886 met 2932 inwoners al
groter dan de stad Naarden. Belangrijk voor
het culturele klimaat was de bouw van hotel
Nieuw Bussum in 1874, dat in 1876 ondermeer
werd uitgebreid met een concertzaal. In 1880
werd het gemengd koor Caecilia opgericht,
dat in 1883 toetrad tot de Maatschappij tot
Bevordering van de Toonkunst.
De eerste jaren werkte het koor nauw
samen met het Hilversumse Toonkunstkoor;
pas in 1887 heeft Bussum zijn eerste eigen
'Groote Uitvoering'. In 1892 treden beide
Toonkunstkoren weer gezamenlijk op tijdens
de grote Comeniusherdenking in Naarden
met de Comeniuscantate van C. Andriessen.
Bijzonder zuur voor het Bussumse koor was
de oprichting in 1921 van de Bachvereniging
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door de toenmalige in Naarden geboren en
getogen dirigent Johan Schoonderbeek, die al
sinds 1902 Bach op het programma had en
Toonkunst Bussum ontredderd achter liet.
Veel leden gingen met Schoonderbeek mee
naar de Bachvereniging, terwijl de financiële
toestand 'dramatisch' was. Maar Toonkunstkoor Bussum komt de crisis te boven, mede
dank zij het jeugdig elan van de nieuwe diri
gent Ernst W. Mulder (1921-1945).
Een bijzonder moment in de geschiedenis
van het Bussums koor, dat door Marcus van
de Heide wordt gememoreerd, is de bouw in
1954 van de eigen Toonkunstzaal als aanbouw
van de Muziekschool aan de 's-Gravelandse
weg (opgeheven in 1996). De zaal werd een
'unicum' genoemd in de geschiedenis van de
Maatschappij omdat nergens anders een af
deling zonder overheidssteun de bouw van
een eigen repetitieruimte had gerealiseerd.
In het vervolg van het boekje geeft Van
der Heide ook overzichten van de uitgevoer
de werken. Een indrukwekkende reeks van
belangrijke componisten als Hayden, Beetho
ven, Benjamin Britten, Charpentier, Schubert,
Vivaldi. Op het jubileumconcert in mei ston
den op het programma het Orgelconcert F-gr.
Van G.F. Handel, Cantate nr. 150 van J.S. Bach
en van F. Poulenc Orgelconcert en Gloria. Na
het lezen van het boekje dacht ik als inwoner
van Naarden: 'toch maar eens vaker naar
Toonkunstkoor Bussum gaan luisteren'.
Henk Michielse
Marcus van der Heide, Toonkunstkoor Bussum 125
jaar, Bussum 2008. Uitgave van Gooibergpers, 60
pagina's, € 10,-.

Buitengewoon Bussum 1914-1945
Inmiddels al weer bijna twee jaar geleden
verscheen deel II van de geschiedenis van
Bussum van de hand van Paul Schneiders,
onder de titel Buitengewoon Bussum 1914-1945;
een Villadorp in benarde Tijden. De bespreking
van dit boek in Tussen Vecht en Eem heeft ei
genlijk te lang op zich laten wachten, maar de
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een villadorp in benarde tijden
Paul Schneiders

De Griep is nog niet weg!!!
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uitgave van het themanummer, geheel ge
wijd aan de identiteit & geschiedenis van
Bussum, biedt alsnog een welkome gelegen
heid.
Het eerste deel over de periode 1306-1914
verscheen in 2005, eveneens onder de titel
Buitengewoon Bussum, met als ondertitel Van
Boerengehucht tot Villadorp. Dit deel werd in
TVE besproken in het decembernummer van
2005. Het derde deel in deze serie, dat de
geschiedenis van Bussum vanaf 1945 zal be
handelen, verschijnt ik oktober.
In een zestal hoofdstukken schotelt Paul
Schneiders in dit nieuwe deel ons de geschie
denis van Bussum voor. Hij dient het gerecht
smakelijk op; hij schuwt het anekdotische
niet. De periode 1914-1945 is die van de Eer
ste tot en met de Tweede Wereldoorlog.
Aan het begin van de 20e eeuw leefde er
een sterk vooruitgangsgeloof. Het vertrou-
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wen in wetenschappelijke ontwikkeling was
bijna onbegrensd. Allerwegen zag men de
toekomst zonnig in. Maar toen kwam de Gro
te Oorlog van 1914-1918, die een streep door
al dat positivisme haalde. Dan de crisis van
de jaren dertig en tenslotte de Tweede We
reldoorlog.
Paul Schneiders doet zijn uiterste best om
te laten zien dat de gebeurtenissen in de we
reld en in Europa hun weerslag vonden in
het verloop van de geschiedenis van Bussum.
En daarin is hij zeker geslaagd!
Juist deze aanpak verheft locale en regio
nale geschiedbeoefening boven het niveau
van een aantal losse 'weetjes' die al spoedig
weer verdampen. Het is als met een schilderij
van Rembrandt: tegen de vaak donkere ach
tergrond komen de figuren in een bepaalde
schikking echt tot leven.
Gedurende de Eerste Wereldoorlog gaan
zaken als distributie en schaarste aan allerlei
levensmiddelen Bussum niet voorbij. De pla
nologische uitbreiding van Bussum in de
periode 1920-1930 wordt uitvoerig belicht,
evenals de gevolgen van de economische
crisis in de jaren dertig.
Veel is er te vertellen over de opkomst
van de NSB. Anton Mussert, de leider van
die partij had als waterstaatkundig ingenieur
in de jaren twintig nog plannen ontwikkeld
voor verbetering van de scheepvaartmogelijkheden in Het Gooi en in Bussum. Ook de
Tweede Wereldoorlog liet in Bussum ui
teraard haar sporen na.
Actueel in de hedendaagse geschiedenis
van onze regio zijn de plannen voor een ge
meentelijke herindeling. Paul Schneiders gaat
uitvoerig in op de ideeën over samenvoeging
van Naarden en Bussum in 1917, precies hon
derd jaar nadat Bussum als zelfstandige ge
meente, los van Naarden, verder was gegaan.
Opvallend is hoe zeer de illustraties de
geschreven tekst ondersteunen en aanvullen.
Geschiedenis is niet alleen vertellen, maar
ook aanschouwelijk maken, laten zien. In
hoeverre dat laatste kans van slagen heeft,
heeft alles te maken met het beschikbare illu
stratiemateriaal en met een weloverwogen
keuze daaruit. Zo meldt ons een van de illu

straties met betrekking tot de Spaansche
Griep in 1918: 'De Griep is een windvlaag des
doods'. Mutatis mutandis is het boek van
Schneiders een windvlaag van het verleden,
die ons raakt en aan het denken zet.
Een klein minpuntje wil ik in deze recen
sie niet onvermeld laten. Het is jammer dat in
de inhoudsopgave wél wordt verwezen naar
de paginanummers aan het begin van ieder
hoofdstuk, maar dat de lezer een dergelijke
verwijzing naar de bladzijnummers van de
paragrafen in elk hoofdstuk moet ontberen.
Dat maakt het zoeken in het boek soms lastig.
Desondanks een schitterend boek dat
iedere inwoner en geïnteresseerde in de ge
schiedenis van Bussum zeker niet ongelezen
mag laten.
Anne Medema
Paul Schneiders, Buitengewoon Bussum, '1914-1945;
een Villadorp in benarde Tijden, 118 pag., geïll., Bus
sum 2006, Boekhandel Los BV, ISBN 90-805323-3-9.
Prijs € 19,90.

Het Baarnse Bos
Een vorstelijk wandelpark
Op 30 november 2007 werd in de Koningslaan tegenover Paleis Soestdijk, op het kruis
punt met de zichtas door de Grote Kom in
het Baarnse Bos, het fraaie boek Het Baarnse
Bos - Een vorstelijk wandelpark gepresenteerd.
Het boek is een uitgave van de provincie
Utrecht op basis van het in mei 2007 gepre
senteerde Herstelplan Baarnse Bos te Baarn. Het
vormt een onderdeel van het Cultuurprogram
ma 2004-2008 van die provincie waarin be
leidsmatig meer aandacht wordt geschonken
aan monumentale gebiedsprojecten. Terecht
valt het rijksmonument het Baarnse Bos daar
onder. Vanaf 1758 tot 1981 was het onderdeel
van de Nassause en de Koninklijke Domei
nen te Baarn. Daarna is het overgedragen aan
Staatsbosbeheer.
Het bos heeft veel van een park, waarom
het eerder een park mag worden genoemd.
De geschiedenis gaat terug tot 1640, toen de
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Amsterdamse koopman Jan Bicker een hof
stede aan de Eult kocht en deze als buiten
plaats ging gebruiken, nog bescheiden van
afmetingen. Vanaf 1730 gaat echter de schat
rijke Willem Gideon Deutz, kleinzoon van
Bicker, de omgeving op grote schaal cultive
ren door verwerving van gronden en de aan
leg van een lanenstelsel dat de westzijde van
Baarn en zijn huidige structuur grotendeels
bepaalde.
Met zijn overlijden en een financieel deba
cle wordt de buitenplaats De Eult in 1758
openbaar geveild en 'de overburen', prinses
Anna van Hanover, moeder van de latere
stadhouder Willem V, koopt het hele land
goed. Het wordt toegevoegd aan het Nassause Domein Soestdijk. Er worden enkele ver
anderingen doorgevoerd, zoals het aanleggen
van de Schriklaan en de laan die nu de Am
sterdamse Straatweg is, ongeveer in het ver
lengde van de bestaande weg die al sinds de
14e eeuw over de Soestdijk liep, voorlangs het
jachtslot met dezelfde naam.
Het boek valt op door een logische
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opbouw van de hoofdstukken: 'Bos vol ver
rassingen', waarin het bos en zijn omgeving
worden verkend, 'Van buitenplaats tot wan
delpark', waarin de geschiedenis vanaf de
oude hofstede uit 1350 tot het park van heden
uitvoerig uit de doeken wordt gedaan,
'Bosgeschiedenis' dat de houtproductie in
samenhang met de buitenplaats aanroert,
'Waarde, betekenis en toekomst', dat een sa
menvatting is van de waardevolle elementen,
sterkte /zwakte-analyse, kansen en bedreigin
gen en afsluit met 'Visie een doelstelling'. Tot
slot komt het hoofdstuk 'Herstel van het vor
stelijk wandelpark', waarin voorstellen wor
den gedaan en beargumenteerd voor herstel
van de door de auteurs belangrijk geachte
elementen van het park.
Bij de presentatie werd door enkele spre
kers terecht opgemerkt dat restauratie zeer
wenselijk is, maar dat het niet mag blijven bij
restauratie alleen. Restauratie zou zinloos zijn
als er niet ook tegelijk commitment is om het
park daarna te onderhouden. Gerestaureerde
elementen moeten tegelijk ook betaalbaar te
onderhouden zijn. Maar dit terzijde.
Uitglijder
Het fraaie boek is zeer gestructureerd opge
zet en toegankelijk geschreven. Er is gedegen
onderzoek gedaan in archieven, in het bijzon
der in het Koninklijk Huisarchief, waar sub
stantiële informatie over de geschiedenis van
het park bewaard is gebleven. De bekende,
zeer nauwkeurige en gedetailleerde kaart van
J. Perk uit 1756-1758 van het landgoed De
Eult speelt in het boek een centrale rol. Uit
vergrote details worden weergegeven met
foto's uit het verleden en het heden om het
verhaal te verklaren of te onderhouwen.
Jammer is alleen de uitglijder over de
lanen van Willem Gideon Deutz, die regel
recht is gebaseerd op een misverstand in het
boek van Thera Coppens, Baarnse Lusthoven
en hun bewoners. Ik ben zelf bezig met onder
zoek naar oude wegen in Baarn en kennis
nemend van het lopende onderzoek in ver
band met het Baarnse Bos en heb met voor
rang de lanen van De Eult onderzocht. Het
manuscript voor een artikel waarin ik drie
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misverstanden over deze lanen aan de orde
stel, heb ik tijdig ter beschikking gesteld aan
de redactie van het boek1.
Volgens Coppens zouden de lanen alle
van aanvang af openbaar toegankelijk zijn
geweest. Dit misverstand is gebaseerd op
verkeerde interpretatie van de zinsnede in
een resolutie van het dorpsbestuur van Baarn
(p. 43): 'En mits oock al dat gemelten Heer Deutz
sig verbind om alle de wegen, geene uijtgesondert
die besijden, dwars, en schuijns langs en door all
de te beplanten alleen lopen, altijt vrij, open, en
onbelemmert te laten voor rijtuijgen, menschen,
en beesten; Sonder eenige alteratie of veranderinge
buijtendien
De essentie is dat kruisende
wegen, paden en driften niet belemmerd mo
gen worden, ondanks de nieuwe lanen van
Deutz. Coppens heeft blijkbaar de lanen zelf
daar ook in begrepen. De auteurs verbazen
zich expliciet met de tekst (p. 47): 'opmerke
lijk is dat in de (Toren)laan enkel een voetpad
werd aangelegd en dat het "doorgaande ver
keer" over een weg naast de laan moest wor
den geleid'. Deutz moest de weg aanleggen
nadat hij de weg van Baarn naar Soest bleek
te hebben afgesneden. De auteurs hebben ook
zelf de hekken in de Santvoorder Allee kun
nen zien, die zo mooi staan afgebeeld links
bovenin de uitvergroting op p. 152. Daarmee
is andermaal aangetoond dat de lanen hele
maal niet openbaar waren, maar voor het
plezier van Deutz, zijn familie en gasten. Ver
moedelijk zijn de huidige Generaal van
Heutzlaan en de Hilversumseweg wel open

bare wegen geweest die door Deutz zijn ver
fraaid en die hij volgens de resolutie daarom
open moest houden. Hoe het ook zij, het is
een gemiste kans geweest om de uitglijder in
dit boek recht te zetten.
Niettegenstaande deze kritiek op een
klein historisch detail doet het niets af aan de
essentie van het boek, dat vooral beoogt het
herstel en het behoud van het vorstelijke
wandelpark Het Baarnse Bos. Met het boek
komt de verborgen schoonheid van het park
naar voren. Het herstel verdient alle aandacht
en steun, aangemoedigd door zich te verdie
pen in de geschiedenis van dit park via dit
schone boek.
Jaap Groeneveld
Eric Blok, Caroline Brouwer, Klaas Bomert, Roland
Blijdenstein (red., prov. Utrecht), Het Baarnse Bos,
Een vorstelijk wandelpark, Stokerkade cultuurhistori
sche uitgeverij, Amsterdam 2007, 176 pagina's,
20 x 26,5 cm (bxh), kleurendruk, ISBN 978-9079156-02-3, prijs 17,50.

Noot

1

Manuscript, januari 2007, integraal gepubli
ceerd in twee delen: Jaap Groeneveld, 'Lanen
en wegen op en rond de buitenplaats De Eult Drie misverstanden nader belicht', in Baerne,
kwartaalblad van de Historische Kring Baerne,
31 (2007), nr. 2 en 3.
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Archiefnieuws

Waar gehakt wordt vallen spaanders!
Zelfs in Bussum.....
Anne Medema

Een kelder gevuld met de papieren neerslag
van een eeuw gemeentelijk bestuur in Bussum, hier en daar bedolven onder een dikke
laag stof .... Dat was in 2002 de aanblik die
zich aan mij voordeed, nadat een collega van
de gemeente Bussum de stalen toegangsdeur
met knarsende scharnieren tot de archief
ruimte had geopend. Er was slechts sprake
van een zeer grove ordening, waarin uitslui
tend een kenner enigermate de weg kon vin
den.
Zeer veel was bewaard! De girostrookjes
en andere bijlagen bij de gemeenterekening
puilden uit de stellingen. Een normaal mens
zou de moed in de schoenen zakken, maar
deze situatie wekte wel de nieuwsgierigheid
van de archivaris. Trekt u hieruit vooral niet
de conclusie dat een archivaris niet een nor
maal mens zou zijn .... Duidelijk was dat hier
een gigantische bewerkingsslag nodig was
om deze archieven in een goede en georden
de staat te brengen, zodat ze konden worden
overgebracht naar het Stads- en Streekarchief
in Naarden, dat ook fungeert als Gemeentear
chief voor Bussum. Althans dit leerde een
globale inventarisatie van het aanwezige ma
teriaal.
Bij die inventarisatie kwamen ook de ar
chieven van woningbouwverenigingen,
sportclubs, de muziekschool en Noodzieken
huis De Rozenboom boven tafel en het ar
chief van Henri David van Leeuwen en Rita
van Son, een joodse familie die emigreerde
naar Palestina.... Hier moest voor het overige
gehakt worden en niet zo'n beetje ook!
Meters aan stukken die voor vernietiging
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Burgemeester Schoenmaker (links) draagt formeel het
archief 1919-ca. 1985 over aan de archivaris van het
Stads- en Streekarchief te Naarden, A nne Medema (foto
Bob Awick).
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in aanmerking kwamen moesten geselecteerd
en datgene wat voor blijvende bewaring in
aanmerking kwam moest toegankelijk ge
maakt worden. Hiermee was een aanzienlijk
financieel bedrag gemoeid. Gelukkig werd
dit bedrag door de Raad van de gemeente
Bussum beschikbaar gesteld. Een archiefbewerkingsbureau voerde de werkzaamheden
uit, met als resultaat een archiefinventaris als
toegang voor bestuurders, ambtenaren en
publiek.
Op 23 mei 2008 kon burgemeester

Schoenmaker de archieven van de gemeente
Bussum over de periode 1919-ca. 1985 sym
bolisch aan de stads- en streekarchivaris
overhandigen. Van die 700 meter waren nog
geen 150 overgebleven! De spaanders zijn
inmiddels opgeruimd .... En de archieven
zijn toegankelijk voor het publiek.
Al veel langer berusten de archieven van de
gemeente Bussum over 1817-1919 bij het
Stads- en Streekarchief aan de Cattenhagestraat 8 te Naarden-Vesting.

Archiefdiensten Tussen Vecht en Eem
Streekarchief Gooi en Vechtstreek (SAGV)
Archiefdienst voor Blaricum, Hilversum,
Laren en Wijdemeren
Bezoekadres: Melkpad 26 (gebouw Publiekszaken), Hilversum
Openingstijden: ma-do 8.30-16.30 uur,
vrijdags gesloten
Postbus 9900,1201 GM Hilversum
Tel. 035-629 2646, fax 035-629 2505
E-mail: streekarchief@hilversum
Internet: www.hilversum.nl/streekardchief
N.B.:
Het Streekarchief is in afwachting van
nieuwbouw gevestigd op een tijdelijke loca
tie waar slechts een deel van de archieven is
ondergebracht. Andere delen berusten bij
het Noord-Hollands Archief of zijn tijdelijk
gesloten. Meer informatie telefonisch of op
de internetsite.
Stads- en Streekarchief te Naarden
(SANMB)
Archiefdienst voor Bussum, Huizen, Naar
den en Muiden
Bezoekadres: Cattenhagestraat 8, Naarden
Openingstijden ma-vr 13.30-16.30 uur,

dinsdagochtend op afspraak
Postbus 5000,1410 AA Naarden
Tel. 035-695 78 11, fax 035-694 4449
E-mail: stadsarchief@naarden.nl
Internet: www.naarden.nl link: stads- en
streekarchief
Gemeentearchief Weesp (GAW)
Bezoekadres: Stadskantoor, Nieuwstraat
70a, Weesp
Openingstijden: ma, di, do 9.00-12.00 uur
Postbus 5099,1380 GB Weesp
Tel. 0294-491 226 of 491 391, fax. 0294-414
251
E-mail: info@weesp.nl.
Archief Eemland
Archiefdienst voor Amersfoort, Baarn, Eemnes, Leusden, Renswoude en Woudenberg
Bezoekadres: Stadhuisplein 7, Amersfoort.
Openingstijden: ma-vr 9.00-17.00 uur,
do ook 18.00-20.00 uur, za 9.00-12.00 uur
Postbus 4000, 3800 EA Amersfoort
Tel. 033-469 5017, fax 033-469 5451
E-mail: archiefeemland@amersfoort.nl
Internet: www.archiefeemland.nl
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Actviteitenagenda uitgelicht

De boer op, Erfgooiers, hoeders van het landschap
Museum Hilversum (20 september 2008 t/m 1 februari 2009)
Veel bekende Nederlandse kunstenaars maakten de Erf
gooiers en de schoonheid van het Gooise landschap tot
hun onderwerp. De rijke verzameling die te zien is in
Museum Hilversum is bijeen gebracht uit vooraanstaande
musea en particulier bezit.
De tentoonstelling vertelt het verhaal van de Gooise
boeren die Erfgooiers werden en licht de tradities die
hiermee verbonden zijn toe. Deze geschiedenis wordt in
beeld gebracht door middel van historische kaarten, docu
menten en foto's.

aanleiding aandacht te besteden aan de erfgooier en zijn
verdwenen boerenbestaan en -landschap.
Het verleden

Hoe verging het de Gooise boer? Tegen de achtergrond
van de geschiedenis van de Nederlandse landbouw wordt
vastgesteld hoe groot of klein de rol van de Gooise boer
daarin is geweest. Wat verbouwde hij? Ging het om een
gemengd boerenbedrijf?
Het heden

Betekenis van de boer

Het Nederlandse boerenbedrijf kreeg na de Tweede We
reldoorlog minder aanzien. Daarvoor was de boer één van
de pijlers van de Nederlandse samenleving, die voorzag in
een adequate voedselvoorziening. Daarna werd hij echter
ook vertegenwoordiger van een steeds minder populaire
bedrijfstak door onder meer bio-industrie en mestover
schot. Ook moest landbouwgrond afgestaan worden voor
de aanleg van spoorlijnen, wegen, natuurgebieden en
woningbouw. Wat nogal eens vergeten werd is dat die
boer van groot belang is. Niet alleen vanwege zijn produc
ten, maar ook als beheerder van het landschap.
Dat is ook in het Gooi het geval geweest. Eeuwenlang
werd het beeld bepaald door een groep verenigde boeren,
Erfgooiers; boeren die in een lange traditie stonden en
onderling afspraken maakten over het gebruik, beheer en
behoud van gemeenschappelijk gelegen gronden.

Wat is de stand van zaken in de Gooise landbouw? Zijn er
nog functionerende boerenbedrijven in het Gooi? Is er
sprake van een opleving van het boerenbedrijf? Tegen de
achtergrond van de Nederlandse landbouw wordt geke
ken hoe het er in het Gooi voor staat. Zijn er bijvoorbeeld
overblijfselen aan te wijzen? Boerendorpen als Laren en
Blaricum zijn getransformeerd tot villadorpen, Huizen
functioneert als groeikern en Hilversum als forensenstad.
De toekomst

Hoe zal het de overgebleven Gooise boer vergaan? Wat is
er voor nodig om zijn koe en zijn landbouwgrond te koes
teren? In dit onderdeel wordt ook aandacht geschonken
aan de natuurbeschermende organisaties zoals Het Goois
Natuurreservaat, de Vereniging Natuurmonumenten en
de Vereniging Vrienden van het Gooi.
De tentoonstelling

Het Gooise landschap

De Erfgooiers hadden eeuwenlang gebruiksrechten op
hun gronden, waardoor het Gooise landschap grotendeels
intact is gebleven. Deze nu zeer gewaardeerde Gooise
natuur is dus voor een groot deel de nalatenschap van de
erfgooiers. En hoewel de erfgooiers zich inmiddels in de
marge bevinden van de landbouw, vullen de kranten zich
nu met de oproep om eerherstel van de Nederlandse
landbouw. De huidige actualiteit van grondhonger en
dreigende voedseltekorten, is voor Museum Hilversum

Schilderkunst

Met namen aan het begin van de vorige eeuw trokken veel
kunstenaars naar het Gooi om het gevarieerde Gooise
landschap en de boerenbevolking vast te leggen.
Onder hen waren Co Breman, Johan Briedé, Leo
Gestel, Anton Mauve en Ferdinand Hart Nibbrig. Zij
trokken de natuur in en schilderde en-plein-air, in de open
lucht, op een directe manier in een 'naar de natuur realis
me'. Zij schilderden vooral in de traditie van de Haagse
School (impressionisme). Sommigen werkten ook in ande
re stijlen zoals het pointillisme en expressionisme.
Cartografie

Verschillende kaarten van Gooiland zijn te zien o.a. waar
precies wordt aangegeven waar de gemene gronden van
de Erfgooiers lagen met een lijst waarop de Erfgooiers met
naam en toenaam zijn vermeld (1708).
Lezingen

De curator van de tentoonstelling Anton Kos zal drie keer
een lezing ter toelichting op de tentoonstelling verzorgen.
Margriet van Seumeren geeft twee lezingen over de kunst
historische aspecten van deze periode.

j____
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Website van het museum: www.museumhilversum.nl

TV E 26e jrg. 2008

Activiteitenagenda Actueel
Historisch Café Naarden
Maandag 15 September: Wiard Krook, Naardense textielmerken v.a. de 14>’ eeuw & andere vondsten in Amsterdam. Plaats:
Comeniusmuseum, Kloosterstraat 33, 20.00 uur
Maandag 17 November: Anton Kos, De geschiedenis van de
erfgooiers. Plaats:Stadhuis Naarden, 20.00 uur.
Maandag 19 januari: Piet Leupen, Gerrit Alewijsz.- de grafe
lijke ambtenaar achter Naarden als vestingstad. Plaats: Vestingmuseum, Westwalstraat 6, 20.00 uur.
Livius in 't Gooi Cursus over de stad Rome door jona
Lendering. Plaats: Bibliotheek Naarden Bussum, Wilhelminaplantsoen 18 in Bussum. Wanneer: Woensdagen 17 sep
tember t/m 8 oktober. Tijd: 19.30 - 22.00 uur. Prijs: € 90.
Aan de orde komen: Romulus en Remus, Augustus, Pe
trus, Gregorius VII, Innocentius III, Julius II, Michelangelo,
Garibaldi en Mussolini. Daarnaast hoe de antieke stad
invloed uitoefende in latere tijdperken: op de pausen van
de Middeleeuwen, op de kunstenaars van de Renaissance
en op de toeristen van de Nieuwe Tijd. De cursus bestaat
uit 4 bijeenkomsten. Meer informatie via website:
www.livius.org/onderwijs.
Inschrijving: Via telefoonnummer: 035 6945381 (Anita
Bronner) of via e-mail: bronner@wanadoo.nl
Toonkunstkoor Bussum
Zaterdag 20 september: Muzikale Soiree. Wilhelminakerk
Bussum, 19.30 uur. Entree vrij.
Zaterdag 29 november: Concert voor koor en orkest. Wilhel
minakerk Bussum, 20.15 uur.
Hollanddag 2008. De bijeenkomst voor historische vereni
gingen in Noord- en Zuid-Holland niet op 18 oktober maar
op 8 november, in de Hooglandse kerk te Leiden.
Nederlands centrum voor Volkscultuur heeft in het jaar
van tradities een nieuw kwartaaltijdschrift Traditie uitge
bracht met alledaagse dingen, tradities en rituelen. Voor
meer informatie zie www.volkscultuur.nl.
Hilversumse Historisch Kring 'Albertus Perk'. Op de
ledenavond van dinsdag 23 september in het gebouw 'De
Akker', Melkpad 14c, naast de Oud Katholieke kerk, om
20.00 uur, is de lezing Van Zuiderzee tot Bijvanck. Tussen de
gemeentes Blaricum en Huizen ligt nu al meer dan 30 jaar
de wijk de Bijvanck. Dit gebied heette vroeger 'Oostermeent' en liep regelmatig bij noord-wester storm onder
water vanuit de toenmalige Zuiderzee. Het was een van de
gebieden die in eigendom waren van Stad en Lande van
Gooiland. Naast de Oostermeent waren er de Naardermeent en de Hilversume Meent. Frans Ruijter, van de
Historische Kring Blaricum, zal deze lezing verzorgen. Hij
gaat meer dan 1000 jaar terug in de tijd om een goede
indruk te geven van het ontstaan van dit gebied en vertelt
over de vroegere gebruikers, de ontbinding van Stad en
Lande in 1968 en de eerste bewoners in 1975. Kortom, een
bijzonder interessante lezing met veel beeldmateriaal en

geschikt voor iedereen die meer wil weten over het Gooi
van vroeger en nu.
Museum Maarssen, Diependaalsedijk 19B (Park Goudestein), Maarssen, tel.: 0346-554440, museummaarssen@hetnet.nl. Geopend op wo, za en zo van 13.00 tot
16.00 uur. Expositie Buitenplaatsen aan de Vecht over de
periode van de zeventiende en achttiende eeuw, toen er
wel meer dan honderd buitens langs de Vecht waren, is
gevestigd in het voormalige Silversteyn dat in 1744 werd
verbouwd tot koetshuis van Goudestein. Het is gelegen in
het mooie park van Goudestein, aan de romantische rivier
de Vecht.
Singer Laren, Museum, de Drift 1, Laren.
Geopend: di t/m zondag 11.00-17.00 uur. e-mail: museum@singerlaren.nl, tel. 035 - 539 39 39.
Singer Solo: Aat Veldhoen, grafiek t/m 12 oktober 2008.
American Impressionist - William H. Singer Jr 1868-1943 van
6 september t/m 7 december.
De Amerikaan William Singer is vooral bekend als kunst
verzamelaar en grondlegger van Singer Laren samen met
zijn vrouw Anna Spencer Brugh. Singer Laren onderzoekt
voor het eerst zijn omvangrijke oeuvre dat grotendeels tot
het Amerikaans Impressionisme gerekend moet worden.
Voor de tentoonstelling is een selectie gemaakt uit de 250
werken van William Singer in Singer Laren, aangevuld
met buitenlandse bruiklenen uit Noorwegen en tot nu toe
gesloten Amerikaanse privé-collecties. Belangrijk voor het
onderzoek was het onlangs ontdekte 'scrapbook' van
Anna, waaruit veel duidelijk wordt over Williams aller
vroegste werk.
Sypesteyn, Kasteel-Museum,
Nieuw Loosdrechtsedijk 150, Loosdrecht. tel. 035-5823208.
www.sypesteyn.n 1. info@sypesteyn.n 1.
Geopend: van 1 mei t/m 30 september van di t/m zo van
12 tot 17 uur, in oktober alleen za en zo. De rondleidingen
zijn steeds om 12.30,13.30,14.30 en 15.30 uur. Tentoonstelling t/m 26 oktober 2008: Zie ze vliegen! Vogeldecoraties op
een servies van Loosdrechts porselein, een groot deel van het
120-delig, achttiende-eeuws met de hand beschilderd
'vogelservies'. De tentoonstelling Vogels kijken maakt deel
uit van een presentatie in het kader van 125 jaar Vereni
ging Rembrandt. Het vogelservies werd in 1975 aange
kocht met steun van deze vereniging.
KIJK OOK OP
www.tussenvechteneem.nl, in het menu onder 'Links', voor
websites van diverse organisaties met hun gegevens en aankon
digingen.
De bij TVE aangesloten organisaties worden uitgenodigd hun
activiteiten in de periode van januari tot en met maart 2009 aan
te melden voor opname in deze rubriek voor 1 november 2008.
S.v.p. toezenden aan redactiesecretariaat, redactiesecretariaat@tussenvechteneem.nl.
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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. JJ. 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-Gravel<i nd, 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. H.J. van Welsen (gastredacteur) - Historische Kring Bussum
dhr. J.J.L. Cammelbeeck - Juliana van Stolbergstraat 32 - 1412 BH Naarden - 035-683 9318
dhr. A. Medema - Gele Plomp 54, 3824 WK Amersfoort - 035-695 7815 (kantoor)
mw. S.C.L. Verster - Hollandstraat 19 - 3634 AS Loenersloot - 0294-291 743
drs. M.L.T. Witte - Zeemanstraat 3C, 6706 KA Wageningen - 0317-752 239
Redactieadres
Opmaak
Druk
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Hamerstraat 77,1402 PS Bussum - 035-691 8978
e-mail: redactiesecretaris@tussenvechteneneem.nl
Hans van Gelder en Joop Smids, Eemnes
Graficiënt Printmedia, Laren (NH)
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