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De Lindenhoeve, het Historisch Centrum van de Historische K rin g Laren (foto Jaap Groeneveld).

Uitgegeven door de Stichting Tussen Vecht en Eem
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Oorlog & vrede

Wim de Wagt

In 2009 wordt veel aandacht besteed aan het thema
Oorlog & vrede. Tijdens De Week van de Geschiedenis bij
voorbeeld (17-25 oktober) of bij de herdenking van het
Twaalfjarig Bestand gedurende de Tachtigjarige Oorlog
dat 400 jaar geleden inging. Ook wij van TVE willen
hier niet met stille trom aan voorbijgaan.
Een bijzondere plaats in ons historisch geheugen
wordt nog altijd ingenomen door de Tweede Wereldoor
log. In dit meinummer plaatsen wij het ontroerende
verhaal van Ruud Hehenkamp over een jong Joods
gezin dat korte tijd in Huizen woonde en daarna in het
concentratiekamp werd vermoord.
Het Twaalfjarig Bestand met zijn godsdiensttwisten
tussen Remonstranten en Contra-Remonstranten komt
aan de orde middels de gedegen bijdrage van Bas de
Ligt over drie predikanten uit Loosdrecht die betrok
ken waren bij de toenmalige beroeringen.
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Herinnering & identiteit
We openen met een artikel van dr. Wim de Wagt over
de functionalistische architect Piet Elling. Ten onrechte
bijna vergeten, juist ook in onze regio waar hij veel
gebouwd heeft, zoals fraaie villa's in Blaricum en Hil
versum en de bekende VARA-studio's aan de Heuvellaan en het Muziekpaviljoen in het Mediapark.
Over historische herinnering schrijft ook prof. dr.
Willem Frijhoff. Zijn toespraak op de Open Dag van
TVE in 2008 heeft hij omgewerkt tot een artikel voor
ons tijdschrift. Het onderwerp is Historische identiteit &
grenzen van Bussum, maar hij plaatst dit thema in een
brede beschouwing over wat identiteit van een land,
streek of plaats nu eigenlijk betekent.
Om niet te vergeten tenslotte Karei Loeff, een van
de steunpilaren van TVE, ondermeer als voorzitter van
de Historische Kring Laren, als publicist over regionaal-historische onderwerpen, als kortstondig hoofd
redacteur van dit blad en als voorzitter van TVEsymposia en -forumdiscussies. Joris Cammelbeeck
interviewt hem bij zijn afscheid als voorzitter van de
Larense Historische Kring.
HM

Illustratie voorpagina (inzet): Woonhuis gebouwd in opdracht van Willy Liebert aan de Rossinilaan door de archi
tect Piet Elling (foto Jos Fiemich).
Illustratie achterpagina (inzet): VARA-studio's, keramisch tableau door Bart van der Leek en Piet Elling, toestand
2003. Zie artikel over Piet Elling.
© TVE 2009. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag w orden verveelvoudigd, opgeslagen
in een geautom atiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij
elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de uitgever. De uitgever heeft ernaar gestreefd de rechten van de illustraties
volgens wettelijke bepalingen te regelen. Degenen die desondanks menen zekere rechten te kunnen doen
gelden, kunnen zich alsnog tot de uitgever wenden.
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De musische architectuur van
Piet Elling in ft Gooi
Wim de Wagt
Piet Elling geldt in de wereld van de architectuur als iemand 'van horen zeggen
Veel architecten en architectuurhistorici kennen zijn naam wel, maar verder dan een
vaag beeld van een respectabele moderne architect komt men gewoonlijk niet.
Voor het publiek is hij al helemaal een onbekende. Tijdgenoten als Gerrit Rietveld en
Jan Duiker doen nog wel eens een belletje rinkelen, maar de naam Elling?

Die onbekendheid met deze architect hoeft
allemaal zo erg nog niet te zijn, ware het niet
dat een van de gevolgen is dat nogal wat van
zijn gebouwen roemloos ten onder gaan in
het slopersgeweld. Ellings Stationspostgebouwen bijvoorbeeld, gelegen op het Oosterdokseiland bij het Centraal Station in Amster
dam. Over de bouw van dit gigantische
complex werd 8 jaar gedaan, het was in 1968
klaar, maar in zijn oorspronkelijke vorm be
staat het helaas niet meer. Tot voor kort zat
onder andere het Stedelijk Museum in de
hoogbouw. Er is een plan van de architect
Erick van Egeraat om de gevels van een nieu
we blinkende jas te voorzien, passend bij de
verbouwing van het Oosterdokseiland tot een
nieuw kantoren- en vermaakscentrum. Nu al
zijn de nieuwe openbare bibliotheek en het
conservatorium er gevestigd, pal naast El
lings schepping. Te vrezen valt dat van El
lings heldere gevels van natuursteen, beton,
staal en glas uiteindelijk niets zal overblijven.
Elling is dus een vergeten architect. Hij
komt wel voor in de handboeken en over
zichten, maar het zijn steeds weer dezelfde
huizen met steeds weer dezelfde constaterin
gen die daaraan verbonden worden. Het toe
val wil dat in 't Gooi een aantal van zijn beste
ontwerpen te vinden is. Toeval? Nee, dat was
het niet, zoals we verderop zullen zien. Ge
lukkig is een groot deel van zijn Gooise pro
jecten verschoond gebleven van afbraak.
Vooral Hilversum is rijk gezegend met 'El

lings'. Hier staan van deze architect drie zeer
kenmerkende huizen uit de periode uit 19281936. Alledrie dicht bij elkaar in een schilder
achtige villabuurt, het Nimrodpark, waar je
met gemak uren kunt rond dwalen. Stuk voor
stuk zijn deze villa's van Elling iconen van de
vernieuwende architectuur uit het interbel
lum. De huizen worden regelmatig opgeno
men in handboeken en zijn een geliefd doel
voor rondleidingen. In Blaricum bevinden
zich nog enkele woonhuisontwerpen van
Elling, zowel daterend van voor als na de
Tweede Wereldoorlog. Elders in Hilversum
tenslotte zijn bovendien enkele omroepgebouwen van Elling te vinden: de VARAstudio's aan de Heuvellaan en het Muziekpaviljoen in het Mediapark.
Elling - de functionalist?

Mede op grond van zijn Hilversumse villa's
staat Elling te boek als een 'zuivere
modernist', die de idealen van het functiona
lisme ook na de Tweede Wereldoorlog hoog
hield. De criticus Hans van Dijk bijvoorbeeld
schreef in de inleiding van de veelgelezen
Gids voor de moderne architectuur in Nederland

(eerste druk 1987) dat Elling tot de oudere
generatie functionalistische architecten be
hoort die in de jaren vijftig en zestig 'de zui
verheid van het Nieuwe Bouwen (wisten) te
bewaren.' Andere architecten van die bloed-
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stroom waren bijvoorbeeld Mart Stam,
Alexander Bodon en Gerrit Rietveld en Ben
Merkelbach, Ellings latere compagnon.
Het functionalisme is de richting in de
architectuur die de functie bij het ontwerpen
centraal stelde. Functionalisten aanbaden het
gebruik van moderne bouwmaterialen, tech
nieken en constructies, evenals een weten
schappelijke planning en een bijbehorende
zakelijke vormentaal van de architectuur. Dit
alles had tot doel de architectuur en de ste
denbouw te laten voldoen aan de noden van
de snel veranderende 20 eeuw, waarin de
verbetering van de volkshuisvesting een cen
traal thema was. Het functionalisme was een
internationaal wijd vertakte stroming, die
verschillende benamingen kende. In Duits
land werd het functionalisme veelal 'Neue
Sachlichkeit' of 'Neues Bauen' genoemd, in
de Verenigde Staten 'International Style'. In
Nederland heette deze richting vooral het
'Nieuwe Bouwen'.

Nu is al langer bekend dat er in die tijd eigen
lijk helemaal geen overeenstemming bestond
over het functionalisme. Mocht een gebouw
nu wel of niet symmetrisch zijn? Waren
schuine kappen wel of niet toegestaan? Hoe
zat het eigenlijk met baksteen en beton?
Functionalisten uit verschillende landen en
van onderscheiden bloedgroepen konden op
deze 'gewetensvragen' zowel voor het één als
het ander kiezen.
Ook in Ellings architectuur zit een merk
waardige gelaagdheid, die niet te verklaren is
uit functionele eisen en praktische factoren
alleen. In zijn gebouwen werpt hij namelijk
zowel een blik in de toekomst, als in het ver
leden. Wanneer je een huis van hem ziet uit
de jaren dertig van de 20 eeuw, zie je ook de
woningbouw uit onze tijd. Maar sommige
van zijn woningontwerpen gaf hij juist een
meer behoudend aanzien. In sommige van
zijn utilitaire projecten, zoals zijn waterleidinggebouwen, heb je het idee dat je in een

Woonhuis Doyer, Joelaan, Hilversum, 1929. Het huis heeft een voor die tijd vernieuwende, geheel betonnen construc
tie.
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Woonhuis Polak, Hartog Hendriklaan, Hilversum, 1928-1929. Dit was het eerste huis dat Piet Elling in Hilversum
ontwierp.

kathedraal loopt. En die ervaringen zijn niet
het gevolg van toevallige omstandigheden of
subjectieve associaties bij de kijker, hoewel
die altijd een rol kunnen spelen. Wanneer
Elling bijvoorbeeld symmetrie als uitvloeisel
van functionele factoren gebruikte, accentu
eerde hij dit juist. Symmetrie geldt bij uitstek
als een traditioneel hulpmiddel voor architec
ten.
Elling bewaarde het verleden, dat wil
zeggen de geschiedenis van de bouwkunst, in
zijn ontwerpen. Hij streefde vooruit, was
bevangen door de aantrekkingskracht van de
nieuwe tijd. Tegelijk was hij dol op oude ste
den zoals Nijmegen, de boerderijen in 't Gooi
- die hij graag vastlegde in tekeningen - en
Romaanse kerkjes in Zuid-Frankrijk, waar hij
vaak op vakantie naar toe reisde.

Schilderkunst

Ellings gehechtheid aan de geschiedenis als
functionalistische architect is één ding. Een

ander intrigerend thema in zijn werk is zijn
wens om de band tussen de architectuur en
schilderkunst in stand te houden, of weer in
ere te herstellen. Wat trouwens op zich zelf
ook een traditioneel thema is. Hij was een
ambachtsman, opgeleid als timmerman en
meubelmaker - overigens net als Rietveld.
Zijn ouders waren kleermakers. Op de zolder
van hun huis aan de Mariaplaats in de
Utrechtse binnenstad bestierden vader en
moeder Elling een naaiatelier.
Voordat hij voor de architectuur koos,
heeft Piet Elling jaren lang geschilderd, gete
kend en gebeeldhouwd. Hij verkeerde in het
Utrechtse kunstenaarsmilieu, volgde daar
cursussen bij kunstenaars, en liet zich gretig
inspireren door de nieuwste stromingen en
opvattingen, vooral het symbolisme, kubisme
en constructivisme. Hij was bijzonder onder
de indruk van De Stijl-beweging van Theo
van Doesburg en kwam regelmatig over de
vloer bij Rietveld, wiens atelier veel bezocht
werd door artistieke nieuwlichters. Elling
was nota bene een van de eersten die Riet-
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Woonhuis Liebert, Rossinilaan, Hilversum, 1935-1936.
Voor het eerst schakelde Elling bij een project zijn
vriend Bart van der Leek in voor het maken van een
kleurenplan voor zowel het exterieur als interieur.

velds meubelen kocht, toen nog voor een
appel en een ei. Rietvelds beroemde buffet en
een paar van diens lattenstoelen, hebben ja
renlang in Ellings huiskamer gestaan.
Toen hij eenmaal als architect werkte
deed hij veel moeite om de primaire vormen
taal van zijn ontwerpen te vervolmaken met
de primaire kleuren rood, geel en blauw, in
de geest van De Stijl. Gelukkig dat hij een
heel goede vriend had van wie hij wat dat
betreft veel kon leren: de kunstenaar Bart van
der Leek, die verschillende keren kleurenplannen op papier zette voor gebouwen of
interieurs van Elling.
Met zijn vriendschap en samenwerking
met de grootmeester in de schone kunsten
Van der Leek zijn we aanbeland in 't Gooi.
Elling kwam in 1923 in deze streek wonen
met zijn eerste vrouw en hun dochtertje Ilonka. Het gezin woonde afwisselend in Laren
en Blaricum, in de voorhuizen van boerderij
en die door de arme boeren werden verhuurd
aan forensen, vakantiegangers of kunste
naars. Waaróm ze hierheen trokken is niet
bekend. Elling wilde kunstenaar of architect
worden, en het kan zijn dat hij zich aange
trokken voelde door het artistieke milieu dat
hier heerste. Hij hield bovendien van de na
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tuur en van wandelen, en de omgeving van
Laren en Blaricum bood wat dat aangaat vol
doende mogelijkheden. Ook kan hebben mee
gespeeld dat een van zijn vrienden, de archi
tect Robert van 't Hoff, hier toen al woonde.
Op zondag maakte Elling met zijn vrouw
vaak lange wandelingen naar Huis ter Heide,
waar een beroemd bouwproject van Van
't Hoff stond, namelijk een in 1916 gebouwde
betonvilla.
Hoe het ook zij, Elling vond er zijn stek.
En toen hij in 1923 in zijn huiskamer een Dada-avond met de Duitse avantgardistische
kunstenaar Kurt Schwitters in de hoofdrol
organiseerde, begaf ook Van der Leek zich
onder het publiek. Dat was het begin van een
lange vriendschap. Na de scheiding van zijn
vrouw, in 1930, verhuisde Elling aanvankelijk
naar Eemnes. Later heeft hij nog kort in Am
sterdam gewoond, maar tijdens de oorlog
keerde hij weer terug om in Hilversum te
gaan inwonen bij een echtpaar. Ellings twee
de vrouw, een vermogende weduwe, bezat
aan de Vredelaan in Laren een villa met een
rieten kap, en toen de twee in 1947 met elkaar
trouwden trok Piet bij haar in. Van de
mooiste slaapkamer in het huis, waar tot dat
moment een van zijn stiefdochters in sliep,
maakte Piet prompt zijn werkkamer.

D e H ilversum se huizen

Omdat Elling in de jaren twintig in 't Gooi
neerstreek, zijn hier zijn eerste, geruchtma
kende woonhuizen te vinden. Met deze ont
werpen maakte hij naam als een van de pio
niers van het Nieuwe Bouwen. Hij deed er
ervaring mee op, probeerde dingen uit,
maakte fouten, keerde op zijn schreden terug
- en hij deed van zich spreken. Uit de ene
opdracht volgde de andere, en ook na de
Tweede Wereldoorlog, toen hij al lang en
breed met de Amsterdamse architect Ben
Merkelbach samenwerkte, trok hij er nog
profijt van. De Goois-Amsterdamse onderne
mer Onno Schone bijvoorbeeld bewonderde
Ellings Hilversumse vooroorlogse huizen
zozeer, dat hij de architect in de jaren vijftig
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de opdracht gaf net zo'n huis te ontwerpen
aan de Schapendrift in Blaricum.
Zijn eerste huis in Hilversum ontwierp
Elling voor de joodse chemicus Z.P. Polak,
aan de Hertog Hendriklaan. Dit project, ge
bouwd in 1928-1929, heeft nog de trekken
van een overgangswerk: de blokvormige,
strakke verschijningsvorm is vernieuwend,
maar de gebruikte materialen - wit gepleis
terd metselwerk - en de plattegrond zijn
voornamelijk conventioneel. Toch wist Elling
met dit ontwerp direct de aandacht op zich te
vestigen, in binnen- en buitenland. Met zijn
tweede villa in het Nimrodpark (1929), gele
gen aan de Joelaan, ging hij een stap verder:
dit huis is geheel uit beton opgetrokken en de
gevelindeling en plattegrond maken een rati
onelere indruk dan zijn voorganger. Het der
de Hilversumse huis ten slotte (1935-1936),
gebouwd aan de Rossinilaan, vormt als het
ware een samenvatting van de experimenten
die hij in de voorgaande jaren uitvoerde. In
de tussentijd had hij ook in Bunnik voor zijn
zwager en diens vrouw een interessant huis

ontworpen (1934). Overigens ging aan deze
vooruitstrevende woonhuisontwerpen een
project vooraf waaraan Elling later liever niet
herinnerd wilde worden: een dubbel woon
huis aan het Eikenlaantje in Huizen uit 1926.
De contouren waren weliswaar rechthoekig
en het dak was plat, maar de uitvoering in
baksteen en hout en de over het geheel geno
men traditionele indruk, zullen Elling tot
ontevredenheid over het resultaat van deze
oefening hebben gestemd.
Van de drie Hilversumse huizen voldoet
het huis aan de Rossinilaan het meest aan
Ellings idealen over moderne woningarchitectuur. Willy Liebert, directeur van RadioHolland, was de opdrachtgever. Hij woonde
er met zijn echtgenote, Els, en hun drie kinde
ren. De architectuur is licht, transparant,
strak en ijl. De plattegrond is compact en effi
ciënt ingedeeld en het interieur heeft een bij
passende zakelijke inrichting. Elling zelf
maakte de ontwerpen van verscheidene meu
belen.
Voor het eerst ook kreeg hij de kans van een

M m sbbè

Woonhuis Schone, Schapendrift, Blaricum, 1953, toestand in 2003. De opdrachtgever, Onno Schone, spiegelde zich
met zijn huis aan de Hilversumse villa's die Elling eerder ontworpen had.
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opdrachtgever om Bart van der Leek in te
schakelen voor het maken van een kleurenplan, voor zowel het exterieur als het interi
eur. Aan de gevels was Van der Lecks inbreng terughoudend. Veel omvattender ging
hij te werk aan de binnenzijde van de wo
ning. Hier werkte hij een kleurenplan uit
voor de woonkamer en de eetkamer. Opmer
kelijk is dat de kleuren rood, blauw en geel
zijn toegepast tegen een neutrale witte of
lichtgrijze achter- of ondergrond. Deze drie
primaire kleuren zijn steeds tegenover elkaar
geplaatst. Hierdoor ontstonden maximale
visuele tegenstellingen. Dit alles was niet
bedoeld als versiering. Met hun gezamenlijke
ontwerpen streefden Elling en Van der Leek
ernaar om vooral de ruimtewerking en open
heid van de architectuur te vergroten. De
moderne, abstracte schilderkunst gaven zij
zodoende een specifieke rol in de moderne
architectuur.
Tegenwoordig is van het interieuront
werp niets bewaard gebleven. Wel verkeert
de buitenkant van het huis in redelijk origine
le staat. Enkele jaren geleden werden de wit
geschilderde bakstenen gevels gerenoveerd,
waarbij de onderzijde van de houten dakoverstekken weer frisse kleurvlakken kregen.
De Stijl

Bart van der Leek heeft rond 1917-1918 een
toonaangevende rol gespeeld in de theorie
vorming van De Stijl. Hij beïnvloedde de be
langrijkste kunstenaars van deze beweging,
namelijk Mondriaan en Van Doesburg.
Evenals voor hen had het gebruik van de
primaire kleuren voor Van der Leek ook een
metafysische betekenis. De zuivere, primaire
kleuren zouden een optische manifestatie zijn
van een universele orde, die achter de zicht
bare werkelijkheid schuilgaat. Een soort ver
borgen, mathematische onderlegger van de
natuur. Het laat zich raden dat de primaire
kleuren, wanneer toegepast in mathematisch
geordende architectuur zoals die van Elling,
deze eeuwige, kosmische waarden aan het
licht konden brengen. Het is een nogal moei
152

lijk te volgen gedachtengang, maar het is wel
waar het Van der Leek, en waarschijnlijk ook
Elling, in wezen om te doen was: de verwe
zenlijking van eeuwige waarden in de bouw
kunst. Voor Van der Leek betekende de toe
passing van een primair kleurenpalet niets
meer of minder dan de verwezenlijking van
monumentale schilderkunst. Een aloud ideaal
- de synthese van architectuur en kunst als
gevolg van de samenwerking tussen architect
en kunstenaar - werd zodoende toegepast in
de nieuwe, op functionele leest geschoeide
architectuur.
Elling en Van der Leek waren tientallen
jaren bevriend en werkten enkele malen sa
men bij de bouw en inrichting van woningen.
Dat is heel bijzonder, want de samenwerking
tussen vooruitstrevende architecten en kun
stenaars verliep doorgaans stroef en bleef
meestal beperkt tot een enkele keer. Vanwege
uiteenlopende ideeën en gekwetste ego's was
het in de regel 'eens maar nooit meer.' Maar
Elling en Van der Leek konden het uitstekend
met elkaar vinden vanwege een krachtige
persoonlijke affiniteit, maar vooral ook omdat
ze het hartgrondig eens waren over de ge
wenste synthese tussen moderne bouwkunst
en beeldende kunst.
Zo voorzag Van der Leek ook de Blaricumse villa van Onno Schone van een kleu
renplan. In onze tijd is dit project het enige
bewaard gebleven 'Gesamtkunstwerk' van
dit illustere duo. Het huis kwam in 1953 tot
stand, toen Elling met Ben Merkelbach een
gezamenlijk bureau voerde in Amsterdam.
Woonhuis Schone staat achterop een terrein,
waarvan het voorste gedeelte aan de Scha
pendrift bezet is door een iets ouder huis van
Elling. Dit huis, uit 1951, heeft een schuine
kap, namelijk een zadeldak, en werd ge
bouwd voor de familie Levenbach.
De fascinatie van opdrachtgever Onno
Schone - directeur van Schönes Essaieerinrichting in Amsterdam - voor Ellings werk
had trouwens een zeer persoonlijk aspect: hij
was getrouwd met een dochter van Van der
Leek. Dit vormt mede een verklaring voor de
buitengewone consistentie van het ontwerp,
waarvan de architectuur een gematigde ver-
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taling vormt van Ellings vroegste experimen
ten. Het metselwerk is wit geschilderd, de
daken zijn flauw hellend, de plattegrond is
doelmatig - niets aan dit huis is te veel. Rode,
gele en blauwe kleurvlakken moeten de
ruimtewerking van de gevels en de wanden
en plafonds van de diverse vertrekken ver
groten. In overleg met hun opdrachtgever
hielpen Elling en Van der Leek met het uit
zoeken van de meubilering en stoffering. Zo
werden er lichte moltongordijnen en een rood
vloerkleed voor de woonkamer besteld en
waren de wanden 'behangen' met kleine
schilderijen van Bart van der Leek. Tot voor
enkele jaren geleden bewoonde de heer Scho
ne, die intussen overleden is, nog de villa en
was de inrichting, behoudens enige aanpas
singen, nog helemaal in de geest van het oor
spronkelijke plan.
V A R A -studio's

Een ander, groots project van Elling in Hil
versum getuigt evenzeer van deze samen
hang tussen architectuur en beeldende kunst:
de VARA-studio's aan de Heuvellaan. Tegen
woordig is in dit complex het Muziekcen
trum van de Omroep (MCO) gevestigd. Het
VARA-complex werd gebouwd in een aantal
perioden. Het oudste deel is een studiogebouw uit 1925, gebouwd naar ontwerp van
het architectenduo Snellebrand en Eibink.
Eens de trots van de sociaaldemocratische
VARA, maar al na een paar jaar bleek het
veel te klein en tegen het einde van de jaren
dertig liet de VARA een grote uitbreiding op
papier zetten door Snellebrand en Eibink. Dat
was overigens de tijd waarin ook de AVRO,
de NCRV en de KRO grote studiocomplexen
voor hun radio-uitzendingen lieten bouwen
in Hilversum.
De AVRO-studio's, ontworpen door het
bureau Merkelbach en Karsten, deden toen
het meeste stof opwaaien. Dat had twee rede
nen: voor het eerst werd de zogenaamde
doos-in-doos-constructie voor de studio's
toegepast. Dit was een constructie waarbij de
studio's als afzonderlijke dozen met een eigen
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Woonhuis Schone, woonkamer, toestand circa 1953. Net
als bij Woonhuis Liebert ontwierp Van der Leek ook voor
dit huis een totaal kleurenplan, terwijl Elling en hij ook
adviseerden over de meubilering en stoffering.

fundering en eigen wanden, los van de
hoofdconstructie in het gebouw werden ge
plaatst. Dat was toen iets nieuws in Neder
land en het had uiteraard als bedoeling om
de studio's te isoleren van geluiden uit de
buitenwereld. Een andere reden voor de be
kendheid van dit gebouw had te maken met
de moderne, elegante architectuur. Merkel
bach en Karsten waren nog jong en veel ge
bouwd hadden ze niet, maar hiermee zetten
ze zich wel op de kaart.
Toen na afloop van de Tweede Wereld
oorlog de VARA het plan voor uitbreiding
van zijn studio's weer opnam, was het Ben
Merkelbach die in de arm genomen werd.
Intussen had Elling zich aan zijn zijde ge
schaard. Dat voor Merkelbach gekozen werd
kwam hoogstwaarschijnlijk omdat de verant
woordelijke man binnen de Nederlandse
Radio Unie (NRU), Willem Vogt, vóór de
oorlog de baas van de AVRO was geweest.
De NRU behartigde de belangen van de ver
schillende omroeporganisaties en was for
meel de opdrachtgever van de omroepprojecten. Dankzij Vogt werden Merkelbach en
Elling ook voor de bouw van het NOZEMAgebouw in IJsselstein ingeschakeld, dat be
stemd was voor de uitzendingen van de We-
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reldomroep. Later engageerde hij hen ook
voor de opzet van Radio City aan de rand
van Hilversum, tegenwoordig bekend als het
Mediapark. Merkelbach en Elling maakten
voor deze omroepwijk de eerste schetsen en
Elling tekende de eerste gebouwen, waaron
der het Muziekpaviljoen, dat de audiovisuele
collectie van de omroepen huisvestte. Intus
sen heeft dit gebouw zijn functie moeten af
staan het bekende Instituut voor Beeld en
Geluid.
Willem Vogt was een ondernemende,
visionaire persoonlijkheid. Dat hij voor het
bureau van Merkelbach koos, was niet alleen
omdat hij zo prettig met hem had samenge
werkt bij de AVRO-studio's. Er zat nog iets
anders achter, want Vogt was ook gechar
meerd van de functionalistische architectuurstijl. Dat blijkt bijvoorbeeld uit zijn lovende
woorden na de voltooiing van het NOZEMAgebouw in IJsselstein. Vogt schreef daarover:
'Het is moderne nuttigheidsarchitectuur,
ruim en luchtig van allure.'
Ook de verschillende omroepverenigin
gen kenden aan de architectuur van de studiogebouwen een meer dan materiële waarde
toe. Je zou bijna zeggen: een symbolische
betekenis. En dat is te begrijpen in een ver
zuilde samenleving, waar de omroepen een
manifestatie van waren. De KRO en de
NCRV bijvoorbeeld kozen voor een traditio
nalistische architectuur met klassieke trekken
en een religieus beeldend kunstprogramma,
passend bij de geloofsovertuiging van hun
achterban. De VARA daarentegen koos in
1925 voor een min of meer vernieuwende
architectuurstijl. Aan de zakelijke stijl van het
bureau Merkelbach en Elling hechtte de
VARA-leiding een betekenis die men ver
bond met de identiteit van de VARA als arbeidersomroep die zich inzette voor de eman
cipatie en de culturele verheffing van het
volk.

'Musische sfeer'

De uitbreiding van de VARA-studio's voltrok
zich in drie fases, tussen 1956 en 1969. Eerst
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werd aan de bestaande bebouwing een zoge
heten technische vleugel vastgemaakt. In
deze vleugel waren vooral kantoren en con
trole- en regelkamers ondergebracht. Oud en
nieuw werden met elkaar verbonden door
een grote hal en een foyer met een glazen pui.
Deze werden hoofdzakelijk door Merkelbach
ontworpen, met uitzondering van het interi
eur, waarop Elling zijn stempel drukte. Dat
moest hij doen, omdat Merkelbach per 1 ja
nuari 1957 het bureau verlaten had. Het was
Elling die vervolgens de langgerekte studiovleugel voor zijn rekening nam, die haaks op
de technische vleugel kwam te staan. Plus het
restaurant, dat aan de achterzijde aansloot op
de foyer. Ellings vleugel bevatte vier studio's
met controle- en registratiekamers. De stu
dio's waren bedoeld voor muziekuitvoerin
gen, hoorspelen en cabaret. Aan de kop van
de vleugel bevond zich de grootste studio,
studio 8, waar grotere orkesten en cabaretge
zelschappen in optraden, al dan niet met pu
bliek. Pas na Ellings overlijden is de derde
fase gerealiseerd, met de grote concertstudio.
Deze werd ontworpen door Ellings bureauopvolgers.
Elling stemde de lichte, geglazuurde
steenstrips van de studiovleugel af op Merkelbachs volume, waardoor werkelijk sprake
is van één geheel. Tegelijk bracht hij met de
gordijngevel van de studiovleugel, aan de
westzijde, een scherp contrast aan met de
nogal gesloten gevels van Merkelbachs vleu
gel. Dit kwam de afwisseling in de architec
tuur van het ensemble ten goede. Maar deze
'curtain wall' had in de eerste plaats een
functionele aanleiding, die te maken had met
de behoefte aan daglicht. De voor Ellings
werk zo typerende afwisseling van gesloten
en transparante gevels diende niet alleen om
het oog te behagen. Zij was vooral bedoeld
om de werkomgeving aangenaam licht te
maken. Dankzij de glazen gevel waren de
gangen van de studiovleugel uitermate licht
en kon het daglicht ook de studio's, die aan
de gangen liggen, binnenstromen. Want in de
studio's waren niet alleen aan de tuinzijde,
maar ook aan de gangzijde ramen gemaakt,
zodat deze ruimtes ook van deze kant dag-
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licht ontvingen. Hiermee voldeed Elling aan
een uitdrukkelijke wens van de VARAleiding, namelijk om het daglicht tot in de
studio's en andere technische vertrekken te
laten doordringen. Hij kon hierbij dankbaar
gebruikmaken van een technische innovatie,
namelijk de ontwikkeling van de driedubbele
beglazing, die de akoestische isolatie van de
studio's waarborgde. Het gebruik van dag
licht speelt in het functionalisme een zeer
voorname rol.
Nog een andere belangrijk thema van
Ellings ontwerpmethode komt in de studiovleugel tot uitdrukking. Zijn gewoonte om de
functies van het gebouw te laten spreken uit
de vorm en positie van de bouwvolumes
komt tot uiting in de vorm van de kop, waar

zich studio 8 bevindt, toen het paradepaardje
van de VARA. Vanwege akoestische eisen
heeft deze studio schuine wanden. Door dit
volume licht te verschuiven ten opzichte van
de gordijngevel, het iets hoger op te trekken
én te voorzien van een gesloten gevel, beant
woordde Elling in de eerste plaats adequaat
aan de functionele eisen van deze studioruimte. Maar, hij wist hiermee ook de bijzon
dere betekenis van deze studio aan de buiten
zijde zichtbaar te maken, én de langgerekte
vleugel optisch een passende beëindiging te
geven.
In de verschillende studio's, het restau
rant, de gangen en trappenhuizen liet hij pri
maire kleuren aanbrengen, om, in zijn eigen
woorden, 'een musische sfeer' te scheppen.
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VARA-studio's, Hilversum, 1959-1961. Een zeldzame foto uit de jaren zestig van de 'curtain wall’ van de studiovleugel, vriendelijk ter beschikking gesteld door Kees Kramer van het Muziekcentrum van de Omroep.

TV E 27e jrg. 2009

155

_

•

;

’

VARA-studio's, radio-opname van een orkest, circa
1961. In het interieur van de diverse studio's integreerde
Elling de kleurvlakken - rood, geel en blauw - met de
akoestische voorzieningen en technische uitrusting.

Hij deed dat in de geest van Bart van der
Leek. Wat dat aangaat is er een onderscheid
met de foyer en de technische vleugel, die
weliswaar na Merkelbachs vertrek door El
ling werden ingericht en aangekleed, maar
vanwege het ontbreken van deze kleuren een
meer gereserveerde indruk maken.
Bart van der Leek kwam op nog een ande
re plek om de hoek kijken, en dat was aan de
gevel van de technische vleugel. Van der
Leek maakte nog tijdens zijn leven een ont
werp voor een keramisch kunstwerk, dat aan
de buitenzijde van de kamer van het hoofd
van de studio moest komen. Maar De Stijl
kunstenaar overleed in 1958, en het was El
ling zelf die het ontwerp uitwerkte tot een
realiseerbaar tableau (zie achterzijde omslag).
De afmetingen zijn fors: het tableau meet
ongeveer zes bij vier en een halve meter. Het
is een soort drieluik, met de beeltenis van een
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vrouw en een man, die in een microfoon zin
gen of spreken, ter weerszijden van een
kraaiende haan en een opgaande zon - sym
bolen van de arbeidersomroep. In de band
zijn een viool en een trompet weergegeven.
Volgens een bepaalde interpretatie heeft dit
kunstwerk een symbolische duiding, die te
verbinden is met de boodschap van de
VARA. De hier afgebeelde mens zou een re
presentatie zijn van een nieuwe tijd. Van der
Leek gaf hiermee uitdrukking aan waar het
de VARA in essentie om te doen was: het
brengen van cultuur aan de arbeidersklasse,
de emancipatie en verheffing van het volk.
De toenmalige voorzitter van de VARA,
mr. J.A.W. Burger, tevens PvdA-politicus, zei
in 1954 dat de nieuwbouw méér moest zijn
dan 'een fabriek voor radioprogramma's'.
Citaat: 'Maar als we nu eens van de grond af
aan met de architect en de kunstenaars zou
den overleggen, hoe dit gebouw méér zou
kunnen worden dan een muziekfabriek, hoe
het een symbool zou kunnen zijn van de om
hoogstrevende mens, mede door de
V.A.R.A.' Burger zei ook voor 'verfraaiing' en
'schoonheid' een rol te zien in 'de komende
socialistische samenleving', teneinde 'het
leven meer inhoud te geven'. Hij stelde de
retorische vraag: 'En zou daarvan in onze
nieuwe studio niet een glimp van terug te
vinden moeten zijn, iets van ons idealisme
voor de betere vormen in een betere maat
schappij?'
Hij werd op zijn wenken bediend door
Merkelbach, Elling, Van der Leek en nog en
kele kunstenaars die werden ingeschakeld in
de derde fase van de uitbreidingen.
Tegenwoordig staat het studiocomplex er
nog redelijk bij. Wel is door een uitbreiding
naar ontwerp van de ArchitectenCie in de
jaren negentig het concept gewijzigd en is het
gebouw beroofd van Ellings fraaie kantine.
Van de heldere kleurstelling in de studio's
zijn nog slechts restanten aanwezig. De hui
dige gebruikers, die enthousiast zijn over
Ellings oorspronkelijke plan, hebben een re
constructie nagestreefd van het kleurenplan
van de ooit fenomenale studio 8, wat bij be
nadering gelukt is. De gordijngevel van de
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studiovleugel is nog geheel intact en ook het
tegeltableau van Van der Leek en Elling is
nog steeds te bewonderen, hoewel het eigen
lijk wel een serieuze restauratie behoeft. Dat
het MCO in het complex is getrokken bete
kent een zegen, want dit past bij de oorspron
kelijke bestemming en vormt de redding van
dit hoogtepunt in Ellings oeuvre.

Een 'samenstemmende eenheid'
Alles bij elkaar genomen vormen de VARAstudio's een uitstekend voorbeeld van Ellings
ideaal: een gebouw dat zich kenmerkt door
een hechte eenheid tussen de functionele
eisen, beeldende kunst, technische voorzie
ningen, architectonische vormentaal, bouw
constructie en de afwerking van het interieur.
Zodoende kwam op de grote schaal van een
utiliteitsgebouw tot uitdrukking wat Elling al
in de jaren dertig uitprobeerde in een woon
huis als dat voor de familie Liebert.
De geboren Utrechtenaar werd in 1957
bijzonder hoogleraar architectonisch ontwer
pen aan de Technische Hogeschool in Delft.
In zijn inaugurele rede bracht hij zijn ideeën
zo onder woorden: 'Een architect moet zich
kunnen inleven in de eisen die opdracht en
materiaal, techniek en praktische wensen
stellen. Zodat men zou kunnen zeggen, dat
het ideale moderne gebouw het gebouw is
waarachter de ontwerper volledig verdwijnt,
terwijl hij er anderzijds door zijn persoonlijk
heid toch volledig in is.'
Ellings neef, de beeldhouwer en journalist
Marius van Beek, heeft daarover ooit iets
illustratiefs geschreven. Toen Elling in 1962
overleed, schreef Van Beek een necrologie
over hem in dagblad De Tijd. Van Beek haal
de toen een bezoek in herinnering dat hij mét
zijn oom bracht aan de VARA-studio's, toen
deze nog maar net klaar waren. 'Zelden heb
ik een man gezien die zo geïntegreerd was

met zijn schepping. Alles, tot elk detail, hoor
de hem toe. Hij was er geheel mee verweven
en vergroeid. Het was geen opdracht die tot
stand was gekomen, iets waarvan je je kunt
distanciëren wanneer het gereed is, nee hij
leefde er tot in elke vezel van zijn toen al ziek
lichaam aan mee. Veerkrachtig kon hij door
de gangen lopen, wijzend op het enorme
complex van technische moeilijkheden die
een moderne studio nu eenmaal vereisen,
wijzend ook op dingen die volgens hem te
charmant waren uitgevallen en die eigenlijk
niet geheel beantwoordden aan de strengheid
van zijn principes', aldus van Beek.
Architectuur als een 'samenstemmende
eenheid' (de woorden zijn van Elling), ten
dienste van de samenleving, en als uitdruk
king van ideeën over de culturele dimensie
van het bouwen. Dat was Piet Ellings ideaal.
Nu hebben idealen wel eens de neiging om
buiten bereik te blijven. Zoals veel van zijn
functionalistische geestverwanten had ook hij
te maken met allerlei factoren die de door
braak van het functionalisme na de Tweede
Wereldoorlog begeleidden: de verzakelijking
en rationalisering in de bouwwereld, de com
merciële exploitatie van het functionalisme
als holle frase door grote ondernemingen, de
strenge regelgeving door de overheid. Het
antwoord op de vraag wat er overbleef van
Ellings hooggestemde idealen moet gevon
den worden in de marges - soms smal, soms
breed - die hij voor zich zelf wist te creëren.
Dankzij op zijn minst welwillende opdrachtge
vers, óf opdrachtgevers die even bevlogen
waren als hij.

Wim de Wagt promoveerde aan de Technische
Universiteit Eindhoven op een proefschrift over
Piet Elling. De handelseditie Piet Elling (18971962), Een samenstemmende eenheid, is uit
gekomen bij Uitgeverij Thoth te Bussum, ISBN
978-90-6868-427-8, prijs € 39,90.
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’Een graf in de lucht’
Ter herinnering aan een jonge Joodse familie in Huizen 1941-1942

Ruud Hehenkamp
In de zomer van 2007 hielpen Ruud Hehenkamp en zijn vrouw hun oom bij het
uitruimen van een huis waar zij begin jaren zeventig ook zelf korte tijd hadden
gewoond. Zij vonden op het zoldertje een paar opvallende, oude spullen die hadden
toebehoord aan Lothar Leyser, een Joodse jonge man die tijdens de oorlog met zijn
gezin ruim een jaar in het inmiddels afgebroken tuinhuisje had gewoond. Ruud
Hehenkamp werd bestormd door vragen. Wie was deze Lothar? Waar kwam hij
vandaan? Hoe was hij in Huizen verzeild geraakt? Wat was er van hem geworden?
Hij begon een uitgebreide zoektocht die hem langs Kamp Westerbork leidde, langs de
Wieringermeer, de Rivierenbuurt in Amsterdam, de Oude Synagoge in Essen, langs
verschillende Nederlandse archief-verzamelingen en langs getuigen in en buiten
Huizen. In onderstaande 'kleine geschiedenis' beschrijft hij de antwoorden op zijn
dwingende vragen over ‘zomaar' een jong Joods gezin tijdens de Tweede
Wereldoorlog.
Redactie

Hier moest barak nummer 55 van kamp Wes
terbork hebben gestaan. De plattegrond wees
het ondubbelzinnig uit. Hier hadden ze dus
vastgezeten, de mensen van het snoeimes en
de grote kastkoffer die ik op deze regenachti
ge augustusmiddag van 2007 naar het Herinneringscentrum had gebracht. De koffer kon
alleen maar op de plaats van de neergeklapte
achterbank achterin mijn auto staan, in de
lengterichting alsof het een doodkist was. De
conservator inspecteerde het ding op de par
keerplaats en stelde vast dat het eerst 'in
quarantaine' moest. Hij laadde het op een
steekwagentje en rolde het weg. Even later
ondertekenden hij en ik een schenkingsakte
waarin ik het snoeimes en de koffer over
droeg aan Westerbork. De naam op het snoei
mes klopte met de naam op de archiefkaart
van het kamp. Ik kijk de druilerige leegte van
de kampvlakte rond en zie in de verte slechts
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een groen gebouw overeind staan, het huis
van de kampcommandant. ‘Een man woont
daarginds ...en komt uit zijn huis ... hij fluit
mar zijn honden kom hier hij fluit ook zijn joden
tevoorschijn ...'} Langzaam loop ik terug. Nu
het snoeimes en de koffer op hun plaats zijn
gekomen, kan ik echt verder gaan zoeken.

Een logge k o ffer

Kort tevoren stond de koffer nog in een afge
schoten zolderkamer van een villa in Huizen.
Daar waren allerlei oude spullen opgeslagen.
Al dertig, soms zelfs ruim zestig jaar. Die
moesten een nieuwe bestemming krijgen, als
het kon bij de kringloop, want het huisje
moest in juli 2007, worden uitgeruimd. Meer
dan de uitgebouwde serre van de oorspron
kelijke villa was het niet, dat woninkje aan de
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Patrijslaan waar ik lang geleden een jaar had
gewoond. De zoldering was nog steeds even
laag. De sleutel paste nog. Het met behang
beplakte houten deurtje klemde even. Eige
naar Freek en ik moesten bukken om alles uit
het donkere hok te slepen. En te bekijken.
Plotseling stond hij daar: een logge koffer.
Hij bleef over. Het leek een kast en een kist
tegelijk. Grote gelig-oranje oppervlakken, de
randen voorzien van dik donkerbruin vastge
klonken leer, ronde ijzeren hoekstukken en
een viertal forse sluitingen. 'Madler Koffer'
stond erop, met een rood beeldmerk M, bijna
dat van het sterrenbeeld Maagd. Zwaar. Een
vóóroorlogse Duitse 'Samsonite'. Rechtop
reikte hij even hoog als een deurklink en mat
ruim twee handlengtes breed en diep. Hij
opende zich doormidden. Links was een
hangdeel, met een losse linnen lap ervoor,
klerenhangers met een steel eraan. Rechts,
even diep, een aantal kartonnen laden, ook
met linnen bekleed. De koffer bleek helemaal
leeg. Er hoorde nog wel wat tuingereedschap
bij, onder andere een snoeimes. In het krom
me bijna zwarte houten heft stond een naam:
L. Leyser. Door hem zelf erin gekrast. Van
deze Lothar was die koffer geweest. Hij was
een joodse jongeman en had tijdens de oorlog
in een tuinhuisje achter de villa gewoond.
Met zijn vrouw Gitta en zijn dochtertje Gabi.
Gitta was toen in verwachting van de tweede.
Wat er van hen geworden was liet zich raden.
Vermoord waren ze, Lothar Levser met
zijn vrouw en twee dochtertjes, op 9 juli 1943
in Sobibor. Het Digitaal Joods Monument
bevestigde mij dit gauw genoeg. Sobibor. Dat
beruchte Duitse kamp in Polen, dat zich zoals Presser in De Ondergang vertelt - aan de
slachtoffers voordeed als vakantieoord, 'met
een kantine, tuinen, perken met rozen'. De
villa van de kampcommandant heette Gottes
Heimat, andere villa's: Schwalbennest, Zum
lustigen Floh. De tuinman van dat snoeimes
moest dus sterven in een park, een horrorpark. Bij de ontvangst daar, meldt Presser
nog, 'namen de kampbeulen kindertjes op
hun schoot en gaven hun snoepgoed'. De
twee dochtertjes van Lothar waren toen nog
maar twee en één jaar oud. Zo kun je anno
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Lotlwrs koffer opengeklapt.
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Lotlwrs snoeimes.
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2007 opeens struikelen over de Sjoa en De
Oorlog. En schrikken. Wie was die Lothar en
hoe was hij hier in Huizen gekomen?
Joods werkdorp in de Wieringermeer
Lothar arriveerde in Huizen in augustus
1941. Tevoren had hij ruim twee jaar, vanaf
mei 1938, in Nederland gewoond en gewerkt
in het 'Joodsche Werkdorp Nieuwesluis' in
de Wieringermeer. Het jodenkamp, zeiden de
Wieringers. Ten onrechte. Net zo min als zij
toen, had ik ooit van joodse 'werkdorpen'
gehoord. Dit dorp was in 1934 opgericht door
de Stichting Joodse Arbeid, die zich van de
Nederlandse regering bezig moest houden
met de opvang van de vele joodse vluchtelin
gen. Met nog vijf andere werkdorpen bood
het aan joodse jongens en meisjes opleidin
gen in agrarische en ambachtelijke beroepen.
Zo werden zij voorbereid op emigratie naar
Palestina. Alleen in een niet-zionistisch werk
kamp zoals Nieuwesluis, hoefde dat niet per
sé Palestina te zijn.
In de pas (1930) drooggemalen Wieringer
meer was land- en tuinbouwgrond genoeg
voor die gewenste opleidingen. En nog aller
lei bouwketen waren beschikbaar voor huis
vesting. Binnen ruim een jaar stonden er 16
grote barakken in een halve cirkel rond een
enorm zelfgebouwd stenen gemeenschaps
huis. Daar kon je wonen en werken. Als jonge
man kon Lothar kiezen uit een tweejarige
beroepsopleiding in de landbouw of veeteelt,
de tuinbouw, de bouwvak, de smederij of
meubelmakerij. Vrouwen konden een oplei
ding volgen in de landbouwhuishouding en
de tuinbouw. Wanneer je 18 jaar was gewor
den kon je je inschrijven. Voor twee jaar.
Daarna moest je emigreren. En daar ging het
om, ook Lothar.
Op alija gaan ?

Natuurlijk hoorde Lothars moeder, Gertrud
Schwarz, in Duitsland hiervan. Van deze
kans! Sinds de machtsovername door Hitler
in 1933 en de Neurenberger Rassenwetten
van 1935 wilde elke jood wel uit Duitsland
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weg. Ouders wilden uit alle macht dat hun
kinderen kansen kregen om te overleven. Er
waren diverse joodse organisaties actief om
kinderen te helpen 'op alija' te gaan, 'op te
gaan' naar Palestina. Gertrud woonde in Es
sen, de stad van Alfred Krupp. Ze had twee
kinderen, Lothar, de oudste, en Ruth. Haar
man Leo Leyser was in 1930 overleden. Hun
snoepwinkel aan de Gansemarkt 10 in het
oude centrum dreef sindsdien op haar en de
jeugdige hulp van haar zoon. Omstreeks 1936
besloot ze haar dochter Ruth, nog maar 15
jaar oud, met een jeugd-alijah-organisatie
naar Palestina te sturen. Dat lukte. Lothar
hield ze bij zich. Begin 1938 hielp ze haar
zoon naar het joodse werkdorp Nieuwesluis
in Nederland. Juist het niet-zionistische ka
rakter van het werkdorp zal hen als liberale
joden hebben aangesproken.
In de Kristallnacht van 9 op 10 november
1938 werden ook de ruiten van haar winkel
beklad, zo niet aan diggelen geslagen; en de
prachtige synagoge aan de Steelerstrasse, een
sieraad van de stad, slechts tien minuten lo
pen van de Gansemarkt, werd geplunderd.
Juden raus! Nu wist Gertrud wat haar zelf te
doen stond. Ze hoorde, dat de Nederlandse
regering 7000 extra Joodse vluchtelingen toe
liet. Met voorrang aan hen die in Nederland
al bloedverwanten hadden. En dat had ze!
Lothar! Zij verkocht haar winkel, betaalde
aan de Gestapo te Düsseldorf de enorme emigratiebelasting, pakte haar koffers in, nam
haar beide bijna tachtigjarige ouders mee en
vluchtte naar Nederland.
In maart 1939 meldden zij zich bij de
vreemdelingenpolitie in Amsterdam en kre
gen met steun van het Comité Joodse Vluch
telingen een visum. Net als vele andere Duit
se joden huurden ze een etage in de derde
Joodse wijk van Amsterdam, de Rivieren
buurt. Daar stonden vele woningen leeg als
gevolg van de crisis. De familie Schwarz
ging, na twee verhuizingen, in november
1939 wonen op de begane grond aan de Dintelstraat 34. Samen met een familie H. Cahn
uit Keulen. Zo'n diepe woning, met een glim
mend lichtbruin gelakte Jugendstil voordeur.
Het huisnummer van toen staat nu nog vaag
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maar onmiskenbaar op de muur gekalkt.
Keurig vermelden hun woonkaarten met
rood potlood: JV1 (Joodsch vluchteling). Het
is niet ver van het Merwedeplein, waar het
standbeeld van Anne Frank staat, met haar
koffertje in de hand.
Huwelijk
Lothar was intussen in Nieuwesluis al ruim
een jaar met zijn opleiding bezig. Hij had
voor de tuinbouw gekozen. Een opleiding in
het beroep van zijn vader, winkelier, was er
niet. Misschien voelde tuinieren voor hem als
het minst ruwe vak. In zijn tijd werkten er
gemiddeld zo'n 180 jonge joodse mensen. De
meesten telden nog geen 25 jaar. Jongens
versus meisjes: vijf op een. De sexen woon
den gescheiden in groepen van zes tot acht
leerlingen per barak. Ze werkten niet geschei
den. Onderling kenden ze een band van
'vriendschap met veerkracht', dicht Judith
Herzberg over Wieringen, waar zij als klein
kind even woonde. Zo kwam Lothar na bijna
een jaar een meisje tegen. Gitta. Uit Berlijn,
tenminste daar had ze gewoond met haar
vader Kurt Rechnitz. Gitta was geboren in
Stolp, nu Polen, waar haar moeder, Betty
Machnitzki, waarschijnlijk al eerder was
overleden. In februari 1939 liet haar vader
haar naar Wieringen gaan. Daar ziet Gitta
Lothar! Ongeveer een jaar later zal Gitta ge
merkt hebben dat ze in verwachting was.
Dan vallen de Duitsers in mei 1940 Neder
land binnen. De kans op emigratie is tot bijna
nul gedaald.
Lothar en Gitta besloten te trouwen. Lot
har had verwacht na twee jaar werkdorp vast
en zeker een emigratie-certificaat te krijgen.
Door te trouwen zou Gitta op hetzelfde
'ticket' mee kunnen! Misschien toch! Ze zul
len een huwelijk ook als een overlevingskans
gezien hebben. De 'tuinder' en de 'hulp in de
huishouding', beiden slechts 19 jaar oud en
'duitsch onderdaan', mochten in het huwelijk
treden, omdat Lothar Lazarus Leyser 'meer
derjarig verklaard' was, en Alice Brigitta
Rechnitz 'via een authentieke akte' toestem
ming van haar vader had gekregen. Op die
23e september 1940 tekende Lothar in de Wie-

ringermeer keurig de trouwakte met 'Lothar
Israël', zoals dat moest sinds de rassenwet
ten, en de akte laat zien dat hij bijna vergat
zijn eigen tweede naam 'Lazarus' toe te voe
gen. Alice voegt de B van Brigitta toe en
slechts de S van het verplichte Sara. Als ge
tuigen traden op: Abel Herzberg, de laatste
directeur van het werkdorp, en Helène
Hirsch, de vrouw van de vorige directeur,
Mosje Katznelson. Deze twee waren Brits
onderdaan, vrijwillig uit Palestina naar het
gevaarlijke Europa gekomen om in het werk
dorp kennis van zaken te brengen. Mosje zou
zijn internering niet overleven; Helène keerde
later terug naar Palestina. Abel Herzberg,
vader van dichteres Judith, overleefde Bergen-Belsen en schreef onder meer zijn ge
waardeerde Kroniek der Jodenvervolging, waar
in hij van zijn functie en rol in het joodse
werkdorp geen gewag maakt.
In Huizen aan de Patrijslaan heette het
kind van Lothar en Gitta 'Gabi'. Gabriele
Rebekka werd op 27 oktober 1940 geboren. In
Amsterdam. Dichtbij moeder, nu grootmoe
der, Gertrud Schwarz in de Dintelstraat; en
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Een foto met o.a. Lothar uit 1931.
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aardappels schilt. Samen met zijn vrouw en
andere buurtbewoners rond de Sijsjesberg
zette hij zich in voor mensen die door de oor
log in de knel kwamen. Er was moed nodig
om het voor joden op te nemen. Vooral voor
Duitse joden. Die gedroegen zich immers als
... Duitsers! Van De Wette wordt verteld dat
ook hij uit protest even een jodenster ging
dragen, toen dit op 29 april 1942 voor Juden
verplicht werd gesteld. De foto's van Gabi
met De Wette moeten genomen zijn in het
vroege voorjaar van 1942; in elk geval ruim
vóór 13 juli 1942, de dag dat De Wette voor
anderhalf jaar als civiel gijzelaar geïnterneerd
werd.

i

O nverbiddelijk lot

- i ' j '

Gabi in voorjaar 1942.

dichtbij haar overgrootouders. Van Gabi als
enige bestaan uit die tijd twee kleine foto's.
Zwartwit kiekjes met witte ribbelrand. Op
één ervan zit ze buiten, voor het raam van het
huis aan de Patrijslaan op de knie van de
heer W.H. de Wette, de eigenaar van toen. Ze
is warm aangekleed. De bomen zijn nog kaal.
Ze houdt haar linkerarm om zijn hals en kiekeboet naar ...wie? Lothar? De Wette was
leraar biologie aan de Gooische HBS te Bussum, een natuurman, vandaar die andere foto
in de tuin, waarop De Wette, klompen aan,
zittend op de aarde, Gabi laat zien hoe hij
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Zover is het nog niet. Na de Duitse inval kon
Lothar niet weg uit Nederland. Hij moest in
het werkdorp blijven. Maar niet lang meer.
De Duitse reactie op de februari-staking van
1941 zette de toon. Al eerder hadden de Duit
sers het plan opgevat het werkdorp te ontrui
men, nu zetten ze door. Op de ochtend van
21 maart 1941 reden bussen vol met Duitsers
in burgerkleding vóór bij het gemeenschaps
huis. In een particuliere auto arriveerde even
later in hoogsteigen persoon Willi Lages, één
van de latere 'drie van Breda', vergezeld van
Klaus Barbie, die de 'beul van Lyon’ zou wor
den. De werkdorpers, het waren er toen ruim
300, werden per sirene verzameld, in carré
gezet en geteld. De werkleider van de afde
ling landbouw, de Nederlander A.C. Remme
ren onderhandelde 60 leerlingen uit: deze
mochten in het Werkdorp blijven voor het
behoud van de voedselvoorziening. Dus de
leerlingen van land- en tuinbouw. Remmeren
moest ze ook selecteren. Hij kende ze. Hij liep
langs de rijen. Uitstel is een overlevingskans.
Hij wist van Lothar z’n situatie. Zo kon Lot
har met 59 anderen tot augustus naar het
gemeenschapshuis verhuizen vanwaar ze
zorgden voor de lopende zaken. Alle andere
werkdorpers werden naar Amsterdam ver
voerd, en - verrassing! - vrijgelaten. Niet veel
later werd een deel van hen toch onder valse
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uit Loosdrecht een rol hebben gespeeld? Hui
zen en Loosdrecht liggen niet ver van Amsterdam-Zuid; de fietsafstand was geen pro
bleem. 'Ach Mutti, we zitten vast ruimer
daar, Huizen is vlakbij Amsterdam, ik ben zó
hier, bij jou in de Dintelstraat ...' Zoiets. De
plaatsing in de Patrijslaan van Huizen zelf
kan gebeurd zijn via de Landelijke hulp aan
Onderduikers. Piet Kos, als hoofd van die
afdeling L.O. te Huizen, kan voor dit passen
de onderduikadres hebben gezorgd: een tuin
der bij een bioloog. Maar Lothar dook niet
echt onder! Hij werd in Huizen officieel inge
schreven. Lothar was een geschoolde arbeids
kracht. Hetty, de dochter van De Wette ver
telt me dat Lothar in Huizen werkte in de
tuin van een familie R. aan de Bikbergenweg.
Wie weet, ook nog elders? Stil zat hij dus
niet. De Wette kocht samen met Lothar twee
drachtige geiten om de melkvoorziening voor
het gezin veilig te stellen. Het halve theekop
je geitenmelk per dag was echter een flop. 'Ze

voorwendsels uit hun schuilplaats gelokt en
kansloos naar Mauthausen gedeporteerd.
Wie weet zat Gitta toen met de baby, nog
maar 5 maanden oud, bij haar schoonmoeder
in Amsterdam.
In augustus 1941 werd het werkdorp defi
nitief gesloten. Lothar werd in augustus van
dat jaar in Huizen ingeschreven als 'tuinder',
eerst bij weduwe D. aan de Hooghuizenweg.
Toen hij zich er zeker genoeg voelde, mocht
Gitta komen met Gabi; ze kreeg van Gertrud
haar Madlerkoffer mee. In oktober 1941, twee
maanden na Lothar, zaten ze alle drie in het
tuinhuisje De Kwartel, dat in de achtertuin
van Patrijslaan nr. 1 stond. Gitta was inmid
dels weer in verwachting. Hun tweede kind,
Judith Ursula Lea Leyser, 'UrseT, werd op
23 januari 1942 in Naarden geboren.
Niet gerust, wel gelukkig

De vraag blijft open hoe ze precies in Huizen
terecht zijn gekomen. Zou Joop Westerweel
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zijn helemaal niet drachtig', wist een Huizer
geitenfokker. Twee kleintjes bewezen niet
veel later het deskundige ongelijk. Verhaal
tjes als deze klinken geruststellend. De men
sen letten bovendien goed op elkaar in die
buurt. Bij elk onraad werd gewaarschuwd en
kon men wegduiken. De natuur is er ruim en
prachtig. Het Gooi toont zich rond de Sijsjesberg in al zijn glorie, in elk seizoen. Met z’n
drieën maakten ze daar een zomer en een
winter mee, en met z’n vieren nog een lente:
twee jongeren en twee kinderen. Ze zullen er,
hoop ik, gelukkig zijn geweest. Lothar, zo
weet Hetty de Wette nog, met z'n krullenkop
en zijn energie, de bleke, zwangere Gitta met
haar zwarte haar. Niet gerust. Wel gelukkig.
De dood is een meester uit Duitsland
Maar onverbiddelijk is hun lot. In november
1941 verviel de Duitse nationaliteit van Duit
se joden: ze werden staatloos. Op 20 januari
1942 bepaalde de Wannseeconferentie het be
leid inzake de Endlösung der Judenfrage. Vanaf
april werd alle joden in het Gooi, net zoals
die in andere regio's, bevolen zich in Amster
dam te concentreren. In juli begonnen de
grote razzia's in Amsterdam-Zuid. Op 16
november 1942 blijkt het gezin van Lothar in
de Dintelstraat 34hs te wonen. Ze moesten
wel. Maar er was nu ook ruimte in de Dintel
straat, want de oude ouders van Getrud
Schwarz waren die winter kort na elkaar
overleden. In Huizen laat Lothar de Madlerkoffer en zijn tuingereedschap achter. Die
hadden geen nut meer. Of had hij haast? Van
De Wette's dochter hoor ik dat er na de oor
log nog wat kleren in de koffer zaten, ook een
mooie jurk. Was dat de trouwjurk van Gitta
geweest?
Een half jaar later, na een stadse winter in
Amsterdam, werden op de zonnige zondag
van 20 juni 1943 Lothar en Gitta met Gabi en
Ursel bij een van de grote elkaar opvolgende
razzia's opgepakt en via het Merwedeplein
en het Muiderpoortstation op de trein gezet
naar Westerbork. Daar werden ze, zegt de
archiefkaart, 'gesperrt: wegens functie' (sic!).
Enkele weken later, op 6 juli 1943, werden ze
op transport gezet naar Sobibor. Op 9 juli
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kwamen ze aan. Als we Presser letterlijk ne
men, werden de kleinkinderen van de winke
lier in Siisswahen tot afgrijzen van Lothar
eerst op snoepjes getracteerd. Nog op dezelf
de dag 'overlijden' ze alle vier: '... de dood is
een meester uit Duitsland ... dan stijg je als rook
in de lucht / dan heb je een graf in de wolken daar
lig je niet krap.'2 Gertrud ontsprong nog deze
dodendans, althans tot eind juli. Zij die eerst
haar man verloor, toen haar dochter naar
Israël stuurde, daarna haar zoon naar Wieringermeer liet gaan, vervolgens naar Neder
land vluchtte met haar ouders en ook deze
verloor, en die steeds onderdak bood aan
haar kinderen en kleinkinderen: zij, de kracht
van deze familie, bleef alleen achter in het
huis aan de Dintelstraat, een leeg huis. ‘Weet
voor wie jij staat', las zij vaak in de hebreeuw
se mozaïektekst boven de bronzen Ark, de
Torah-schrijn, van de synagoge te Essen.
Naar die woorden heeft zij zich gedragen. Zij
stond in voor degenen die het leven haar
toevertrouwde. Op 29 juli 1943 gaf zij zich bij
de zoveelste razzia gewonnen en kwam ze
aan in Westerbork. Op 16 november 1943
werd zij 'naar Auschwitz doorgestuurd en
daar op de dag van aankomst vermoord'.
Nederland is dan bijna 'judenfrei'.
En Ruth, de dochter van Gertrud, de zus
van Lothar? Ruth, 85 jaar, leeft nog. In Israël.
Zij schrijft in december 2007 aan de Alte Sy
nagoge te Essen, die haar van dit verhaal op
de hoogte heeft gesteld: 'Graag wil ik, Ruth ...
u bedanken voor de brief, de informatie en de
foto's die u mij over een deel van mijn familie hebt
gestuurd. Ik was zeer ontroerd toen ik dit alles las;
het is het eerste dat ik sinds zo vele, vele jaren in
handen kreeg. Ik was nog meer getroffen door de
foto's van de kleine Gabi, die nu al lang een vol
wassen mens zou zijn geweest, evenals defoto van
de koffer en het mes met het opschrift van mijn
broer. Heel graag had ik nog meer geschreven over
alles wat ik voel, maar ik was daar niet toe in
staat. '3

Mogen ze rusten ...

De koffer en het snoeimes rusten nu in Wes-
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terbork. Daar en in de Alte Synagoge van
Essen liggen tenslotte nu ook de documenten
bij dit verhaal, de tekst zelf en enkele foto's.
Ze vormen slechts de omtrekken van het be
staan van een paar mensen, een wazige spie
gel van hun strijd, ternauw ernood een sleutel
tot hun ziel. Ik leg dit relaas bij de lege koffer,
vat het nog samen in geschreven 'Westerbork-portretten' van Gertrud, van Lothar en
Gitta en van Gabi en Ursel. Hiermee sluit
deze kleine geschiedenis. 'Requiescant', hoor
ik Presser herhaaldelijk brommen - met inge
houden woede, want het 'in pace' laat hij
telkens weg. Mogen ze rusten, in hun 'graf in
de lucht'.

Met dank aan: Freek de Wette (BurghHaamstede) en Hetty de Groot-de Wette
(Huizen), respectievelijk zoon en dochter van
wijlen W.H. de Wette, de oorspronkelijke
eigenaar van Patrijslaan nr. 1. Guido Abuys
(Westerbork). Martina Strehlen (Essen). Do
nald de Marcas (Huizen). Jady Snel (Huizen)

Drs. Ruud Hehenkamp was rector van het SintVituscollege in Bussum. Hij publiceerde onder
meer in het Bussum-nummer van dit tijdschrift
en is lid van de TVE Werkgroep 'Katholiek en
protestant tussen Vecht & Eem'.
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Noten
1

Uit: Paul Celan, vertaling Benno Barnard, Todesfugen.

2
3

Idem
'Gerne moechte ich, Ruth ..., mich bei Ihnen bedan
ken fuer den Brief, A uskunft und Bilder, die Sie mir
gesant haben ueber ein Teil von meiner Familie. Ich
war sehr Geruehrt dies alles zu lesen und es ist das
erste Zeichen seit viele, viele Jahren in mein Besitz
karn. Noch mehr haben die Bilder von der kleine
Gabi, die heute doch sclion ein Erwachsender
Mensch gewesen wurde, mich erregt, wie auch das
Bild diesen Koffer und das Messer mit der Aufschrift meiner Bruder. Ich haette gerne mehr geschrieben ueber alles was ich fuelte, doch war dies
nicht im Stande.'
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De Historische Kring Laren nam afscheid
van haar voorzitter
Interview met Karei Loeft
loris C am m elbeeck
Op 9 januari nam de Historische Kring Laren afscheid van Karei Loeffdie twaalf jaar
haar voorzitter was geweest. Ook voor TVE heeft Karei veel betekend. Hij was korte
tijd hoofdredacteur van het tijdschrift en in al de jaren van zijn voorzitterschap was
hij een zeer betrokken lid van het Algemeen Bestuur en werkte hij vaak mee aan de
symposia van TVE, als dagvoorzitter of leider van forumdiscussies. Bij gelegenheid
van zijn vertrek als voorzitter van de Historische Kring - ivat nog geen vertrek uit
het historisch netwerk tussen Vecht en Eem betekent - spreken we met hem over zijn
werk als architectuurhistoricus, als actief burger van Laren en als kringvoorzitter.

Hoe ben je in Laren terecht gekomen?
Ik ben eigenlijk blijven hangen. Het huis waar
ik nu woon is door mijn opa gebouwd. Ik heb
in Utrecht gestudeerd en heb dit huis van
hem geërfd. Mijn ouders wonen hiernaast,
het is een twee onder een kap. Nadat mijn
oma was overleden, ben ik hier gaan wonen.
Was het jouw vooropgezette bedoeling na je studie
naar Laren terug te keren? Als mensen al naar
hun roots terugkeren dan doen ze dat pas na hun
pensionering.
Precies, als je jong bent wil je vaak naar de
stad, naar het buitenland of zoiets. Ik was
trouwens niet zo'n buitenlandganger. Maar
de kans om in een leuk huis te wonen deed
zich voor. Ik het begin dacht ik wel wat moet
ik hier en dat was ook een reden om wat in
Laren te ondernemen. Ook om mensen te
leren kennen. Zo ben ik bij de historische
kring terecht gekomen.
Wat heb je gestudeerd?
Kunstgeschiedenis met als specialisme archi
tectuur. Het is het beschouwende deel van
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het vak. In Delft leiden ze architecten op die
gebouwen ontwerpen. Ik hou me bezig met
de cultuurhistorische waardering van gebou
wen en gebieden.
Welk vooruitzicht had je tijdens je studie op een
baan ?
Geen. Er werd gewaarschuwd dat ik werk
loos zou worden. We hebben het over de
jaren tachtig en begin jaren negentig. Er was
toen ook sprake van een zware economische
recessie. Maar ik kon geen alternatief verzin
nen en ik dacht: dan heb ik tenminste iets
leuks gestudeerd waarvoor ik gemotiveerd
ben. Ik heb dus bewust geen studie gedaan
zonder motivatie waarin ik wellicht ook geen
baan had gevonden. Ik heb uiteindelijk direct
werk gevonden als achitectuurhistoricus bij
het Monumenten Selectie Project van de pro
vincie Utrecht. En daarbij heb ik, met een
klein team, in vierenhalf jaar ongeveer 900
monumenten geselecteerd voor de hele pro
vincie, met uitzondering van de stad Utrecht.
Al die objecten heb ik voorgedragen als rijks
monument. Dat was echt een leuke klus en
heel leerzaam.
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Waar komt je belangstelling voor de geschiedenis
van Laren vandaan ? Is die bij wijze van spreken
genetisch bepaald, omdat je hier geboren bent ?
Nee, ik ben hier niet geboren. Ben dus geen
Laarder, maar een Larinees. Mijn moeder is
zeer geïnteresseerd, die hield veel dingen bij
en vanuit je studie ga je je dingen afvragen.
De villa's, hoe zitten die in elkaar. Ik heb tij
dens mijn studie ook de eerste monumenten
beschreven voor de gemeente Laren en zo
kwam ik met een architect in aanraking, Gé
van der Pol. Hij is mij nog steeds heel dier
baar, heeft een enorme hoeveelheid kennis en
ik ben daarom blij dat hij in Blaricum nog in
de monumentencommissie zit. Ook kwam er
een boekje uit over de architect Wouter Hamdorff, broer van de herbergier Jan Hamdorff,
waardoor ik dacht: er liggen hier toch heel
interessante dingen.

Vind je, als architectuurhistoricus, dat er zorg
vuldig is omgegaan met het erfgoed van Laren? Ik
denk bijvoorbeeld aan de sloop van Hotel Ham
dorff.
Ik denk zeker dat er in zowel in Blaricum als
Laren zorgvuldig is en wordt omgegaan met
erfgoed en de gebouwen van vroeger. Er zijn
natuurlijk wel dingen gesloopt, dat is zonde
en jammer, maar over het algemeen bestaat
er een goed gevoel over wat behouden moet
blijven en wat wordt gewaardeerd. Hamdorff
was wat dat betreft ook een keerpunt. Eigen
lijk had in elk geval de voorgevel wat mij
betreft nooit gesloopt mogen worden. De
sfeer, het unieke van Hamdorff kon niet be
waard blijven, maar nu moet je toch uitleg
gen dat het huidige Hamdorff een soort Dis
ney is.
Geldt dat ook voor verbouwingen. Je ziet soms
toch wel heel lelijke dingen, zoals dakkappellen,
serres en keukenaanbouwen. Ben jij een purist of
een pragmaticus?

ST

Karei Loeffbij een van de vele gelegenheden als dagvoor
zitter van Tussen Vecht en Eem, 2006 (foto Eva SchildSchofaerts).

Je kan rekkelijk of precies zijn, in het laatste
geval kan er dan vrijwel niets. Ik behoor eer
der tot de eerste groep. Iedereen krijgt wat hij
zelf verdient, denk ik wel eens. Dat geldt
voor elke gemeente en voor elke eigenaar.
Maar ik probeer wel de mensen ervan te
overtuigen dat je zorgvuldig te werk kunt
gaan. Ik heb een soort missiedrang om men
sen te overtuigen dat je het ook zorgvuldig
kunt doen: door goed te kijken en iets meer
geduld te hebben en minder standaardpatro
nen te volgen. Dat je een pand kunt verbou
wen en aanpassen waardoor het niet alleen
groter wordt, maar waardoor het zijn char
me, oorspronkelijkheid en kwaliteit behoudt.
Dan krijgt het automatisch meer kwaliteit.
Natuurlijk gebeuren er soms akelige din
gen. Maar dat heeft ook te maken met hoe
mensen wonen en wat ze vanuit hun eigen
referentiekader meekrijgen. In het Gooi is dat
vooral de wens naar groot. Velen volgen de
plaatjes in glossy bladen; de huizen worden
dan volstrekt zielloos ingericht. Eigenheid zit
daar niet in. Ik was laatst bij een klant in het
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oosten van het land, die had een monumenta
le villa gekocht en al een aantal mensen over
de vloer gehad. Uiteindelijk vertelde hij dat
hij Piet Boon de deur gewezen had. Hij zag
alles wit, zo vertelde hij. En dat terwijl het
plafond in zijn ogen juist heel karaktervol
was ... maar wel bruin. Of Boon een combi
natie kon maken. Nee, dat wilde hij niet. Tja,
sommige topdesigners zijn helemaal niet
meegaand. En dan krijgen monumentenlief
hebbers het stigma dat ze te precies of te be
houdend zijn.
Zijn er veel mensen met een eigen visie?

dingen worden meer hetzelfde, het bakkertje
gaat weg, overal komt een Albert Heijn en
een Kruidvat - zie je dat mensen behoefte
hebben aan die eigen context, die eigen ge
schiedenis. Een historische kring draagt daar
heel erg aan bij.
Het is een statistisch gegeven dat hoe klei
ner de kernen hoe groter de dorpse samen
hang is en hoe groter het ledental van de
historische kring. Als je bijvoorbeeld naar
Hilversum kijkt dan is een belachelijk klein
aantal mensen lid van die kring. Amsterdam
en Hengelo vormen overigens een uitzonde
ring op die regel.

Het leuke is dat er in het Gooi, met name in
dit gebied, mensen waren die honderd jaar
geleden wel een heel eigen visie hadden. So
cialisten die Berlage opdracht gaven. Bou
wers van houten hutten. Nu worden ze ge
sloopt omdat ze te klein zijn, maar ze zijn
echt uniek. Zelfs rijksmonumenten worden
aangetast, in Blaricum is laatst illegaal een
heel interieur gesloopt van een koloniehuis
aan de Noolseweg. Dat vind ik echt een
schande. Wat ik het mooiste vind zijn die
huizen die door een bewoningsgeschiedenis
heel veel vertellen. Dat doen ze juist ook om
dat er oorsponkelijke kenmerken bewaard
zijn gebleven. Je past je aan aan zo'n pand,
omdat er goede dingen in zitten. Er zijn ge
lukkig mensen in dit dorp die een band heb
ben met hun eigen plek en daarover heel veel
te vertellen hebben. Dat is erg leuk. Maar dat
is een zeldzaamheid.

Als dat ivaar is zouden kleinere landen in de Eu
ropese Unie een grotere neiging tot een terug naar
hun roots hebben dan de grotere.

Je bent in 1995, als opvolger van Klaas Kool, voor
zitter van de historische kring Laren geworden.
Vanaf die tijd is het aantal leden gegroeid van 110
tot 850 leden. Hoe verklaar je die toename in een
dorp van elfduizend inwoners?

Nee, mensen waarderen die blaadjes enorm.
En dat geeft aan dat er een hang is naar het
verleden van de eigen omgeving. Vroeger
vond ik het erger dan nu. Ik denk dat het
komt omdat ik die bladen juist weer interes
sant vind omdat het aangeeft waar men zich
in zo'n plaats mee bezig houdt, zich druk om
maakt, of juist niet.

Er was tien tot vijftien jaar geleden nog een
soort van onverschilligheid ten aanzien van
de woonomgeving. En waar wij op hebben
meegelift en ook gebruik van hebben ge
maakt, is dat mensen toch wel een band heb
ben met de plaats waar ze wonen. En door
globalisering en andere ontwikkelingen -
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Dat denk ik niet, want dat heeft weer te ma
ken met nationalisme en wij zijn niet zo nati
onalistisch als land. De Fransen en Italianen
bijvoorbeeld zijn veel nationalistischer dan
wij. De groei van steden en de anonimiteit
van de stad werkt belangstelling voor het
verleden klaarblijkelijk niet in de hand. Dat
zie je ook als je de Randstad met de provincie
vergelijkt. Maar als je de oplage van al die
blaadjes van historische kringen bij elkaar
optelt kom je op een gigantisch aantal. Ik heb
me daar wel eens over verbaasd, want som
mige van die tijdschriften zijn nogal knullig;
een praatje en een plaatje. Dat werk.
Is dat een probleem ?

Het viel mij op dat het blad van de historische
kring Laren vooral de kenmerken van een postbus
formule heeft? Hoe was dat toen jij voorzitter
werd?
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LAREN (Gooi)
Hamdorff te Laren in oorspronkelijke staat (coll. Karel Loeff).

Ik ben bij de historische kring gekomen om
het blad een beetje op te peppen. In het begin
was het gekopieerd, toen kwam er een kaftje
omheen, toen werd het via de Tomingroep,
dat is de sociale werkplaats, gestencild. Toen
ben ik begonnen naar een drukker te stappen.
Dat vond ik leuk om te doen en ik vond ook het kan beter.
Heb je ook een bepaald idee w at voor soort blad het
moet zijn o f worden?

Kijk je kunt natuurlijk wel een geweldige
bladformule verzinnen en het zou ook heel
leuk zijn als mijn opvolgers dat zouden gaan
doen. Maar je bent toch afhankelijk van vrij
willigers.
Is er genoeg materiaal?

Dat is er zeker, maar de vraag is dus: zijn er
wel voldoende mensen bereid om zo'n for

mule steeds vol te krijgen. Een historische
kring draait op vrijwilligers en dat heeft te
maken met tijd, kennis en kunde. Er is vol
doende kopij. Meer dan je kwijt kunt. Het
niveau is zeer uiteenlopend. Dus daardoor
ontstaat bijna als vanzelf 'de postbusformule'.
Uiteindelijk ging ik er niet over want ik was
voorzitter met een onafhankelijke redactie. Ik
besef dat er in de historische kring behoorlijk
wat tijdgebrek bestaat en dat dit is wat je op
dit moment kunt.
D us je bent naar omstandigheden tevreden?

Natuurlijk kan het altijd beter. Maar ik wil
niet over mijn graf heen regeren. Inmiddels is
er iemand bijgekomen die de opmaak wil
aanpassen en daar een voorstel voor maakt.
Als de historische kring het geld zou hebben
zou het fantastisch zijn om in kleur te gaan.
Maar goed, de inkomsten zijn beperkt, dus zo
is het prima. Overigens is de uitgave van het
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blad, viermaal per jaar, maar een van de acti
viteiten van de historische kring.
Hoe zit het met jouw belangstelling voor de Larense kermis en wat moet ik me voorstellen bij
jouw functie als kermisintendant?

Die kreet is bedacht door wethouder Leo
Janssen van Laren. Ik ben al lang een kermisliefhebber en Laren is traditioneel een katho
liek dorp, waar jaarlijks een kermis wordt
gehouden. Door de afschaffing van kermis
sen in buurgemeenten kreeg Laren een soort
monopoliepositie. In de jaren tachtig leefde
de kermis nog volop, maar een paar jaar gele
den kwam er de klad in. Daar moet iets aan
gebeuren, dacht ik. Ik kwam veel op kermis
sen en kende veel mensen. De wethouder zei
toen dat ik een poging mocht doen de kermis
weer op te peppen. En omdat er niet echt een
naam voor mijn rol bestond, heeft hij die term
intendant bedacht. Eigenlijk ben ik een soort

marktmeester. Het leuke is dat Den Bosch nu
ook een intendant heeft. Het maakt dus
school. Alleen hadden ze dit jaar nogal wat
discussie over de attracties.
Overigens is zo'n kermis ook erfgoed en
hoort het bij Laren net als Sint Jan. Het feest
van Sint Jan gaat altijd vooraf aan de kermis.
De kermis is dan ook afgeleid van kerkmis:
de officiële viering van de wijdingsdag van
de kerk. Dat Laren die tradities nog heeft, is
uniek.
je wilde ook bepaalde attracties weer naar Laren
lullen?

Ja, de steile wand is zo'n attractie. Vorig jaar
hebben we die kunnen contracteren. Het was
heel spannend: het was zijn enige kermis dat
seizoen. Toen de zaak aankwam, wisten we
niet wat we zagen. Een heel ouderwetse at
tractie die helemaal met de hand moest wor
den opgebouwd. Tijdens de kermis heeft een
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De Steile Wand in 2008 (foto Karei Loeffl.
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Laarder, Michel Koster, leren steile-wandrijden. Dat maakt een dorp dus uniek: de
laatste dag stond de tent vol met Laarders die
ademloos toekeken hoe hij tussen twee mo
torrijders in door de steile wand raasde.
Wat vindt je bijzonder aan de kermis?

Het is een uniek gebeuren. Mensen reizen
voor hun brood meer dan 25 gemeenten af
per jaar. In een wagen, ze nemen hun attrac
ties mee, slaan hun tenten op, werken zes
dagen en dan begint het weer helemaal van
voren af aan. Het is een heel bijzonder soort
mensen, ze zijn direct en omzichtig tegelijk.
Je kan veel van ze leren, en ze hebben een
unieke positie door hun metier. De attracties
vind ik spectaculair, ik ga ook graag naar de
fabrieken die de grote attracties bouwen. En
met het organiseren van de kermis in Laren
werk je toe naar zo'n mobiel pretpark. Zes
dagen is het dorp echt anders dan anders.
Intussen ben je ook algemeen directeur van de
Bond Heemschut geworden. Hoe kwam je daar
terecht?

Na vier jaar rijksmonumentenselectie te heb
ben gedaan, wist ik dat ik niet bij de overheid
wilde werken. Dus ben ik voor mezelf begon
nen als freelancer en heb een eigen bureautje
opgericht. En toen kreeg ik de opdracht naar
Heemschut te kijken en voor deze oude vere
niging die sinds 1911 bestaat een visie te ont
wikkelen. Daar is een beleidsplan uit geko
men. Heemschut is een belangrijke club met
bijna 7000 leden en de medeoprichter van
andere belangrijke verenigingen die lobbyen
bij de overheid. In diezelfde tijd kwam minis
ter Plasterk met honderd monumenten uit de
periode van de Wederopbouw (1940-1965).
Dat is een leuke publiciteitsstunt waarmee je
wilt suggereren dat je alles gedaan hebt. Vol
gens mij is het nog maar een begin. We heb
ben toen een tegenpamflet gemaakt, met
ruim 300 voorstellen die we van belang vin
den. Dat boekje hebben we aangeboden aan
de minister en gemeenten, die langzaam
wakker worden: ze willen ook iets met de

bescherming van hun jongste erfgoed.
Maar goed, toen ik de koers voor Heem
schut had vastgesteld, vroegen ze of ik wilde
blijven. Daar heb ik hard over nagedacht.
Want ik vind het heel leuk om met allerlei
mensen om de tafel te zitten en landelijk te
lobbyen, in gesprek te zijn met politici en te
discussiëren met Kamerleden. Uiteindelijk
heb ik besloten het directeurschap parttime te
doen en de organisatie en verdere ontwikke
ling van Heemschut op me te nemen. We
hebben net een nieuwe website gelanceerd
die goed laat zien wat we doen
(www.heemschut.nl). In het Gooi werkt
Heemschut-Noord Holland ook samen met
TVE en de Vrienden van het Gooi, bijvoor
beeld in een poging het NERA gebouw te
behouden, of het De Bazelbruggetje in Oud
Valkeveen.
Wat is in dit verband een waardestelling? Een
begrip dat steeds weer opduikt als het om die lijst
van Plasterk gaat.

Waardestelling betekent dat er een analyse
wordt gemaakt van de cultuurhistorische
waarde van een pand, complex, gebouw of
gebied. Gekeken wordt wat er bijzonder aan
is, of het moet worden behouden, aangepast
of gesloopt. Bij restauratie is het streven al
leen storende elementen te verwijderen om
de essentie van het gebouw of complex beter
tot zijn recht te laten komen.
Maken plannen voor hergebruik ook deel uit van
die waardestelling ?

Dat is de fase die daarna komt. De waarde
stelling dient onafhankelijk te zijn. Daarna is
het aan de ontwikkelaar, de gemeente (met
o.a. de welstands- en monumentencommis
sie) en de belangenverenigingen om goede
plannen te maken en uit te voeren. Dat herge
bruik gaat trouwens vaak heel goed. Kijk
naar de kerken in Bussum waarvan er twee
zijn omgebouwd tot appartementencomplex.
Of de pakhuizen in Amsterdam die ook zo'n
bestemming hebben gekregen. Ik heb daar
geen moeite mee, anders waren ze misschien
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De Lindehoeve te Laren, waarin de Historische Kring Laren haar thuis heeft (foto Jaap Groeneveld).

gesloopt. Het is de vraag of er wel voldoende
herbestemmingen te vinden zijn als we de
lijst van monumenten langer weten te maken.
Dat is ook een commerciële kwestie.
Een voorbeeld van hergebruik is de boerderij in
Laren waarin nu het Historisch Centrum is geves
tigd. Hoe ging dat?

De historische kring kon aanvankelijk terecht
in het Singer museum waar ook verscheidene
Open Dagen van TVE werden gehouden.
Maar toen het museum een meer landelijke
uitstraling kreeg, werd het tijd uit te zien
naar een eigen plek.
De Lindenhoeve kwam toen in beeld.
Toen volgde een politieke strijd. Het gemeen
tebestuur wilde de boerderij eigenlijk het
liefst verkopen. Uiteindelijk kon de deel wor
den gehuurd tegen een maatschappelijke
huurprijs. Daarna hebben we met een actie
ruim honderdduizend gulden opgehaald
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voor aanpassingen aan het pand. In de kelder
kwam een archief en er worden nu wisselen
de tentoonstellingen gehouden. Op zaterdag
middag is er altijd open huis en op afspraak
kan het archief worden geraadpleegd. Verder
worden er spullen van historische waarde
verzameld.
Wat vind jij zo speciaal aan Laren in vergelijking
met andere Gooise dorpen?

Uniek is de combinatie van een historisch
dorp met een hedendaagse invulling. Geen
grote panden, maar behoud van kwaliteit en
karakter. Ook geen Anton Pieck-dorp, want
Laren heeft ook bijna stadse voorzieningen.
Het is wat mondainer dan Blaricum en Eemnes. En onder de Laarders die actief zijn in de
samenleving is er een groot saamhorigheids
gevoel, maar ook een sfeer van leven en laten
leven. Dat spreekt me aan, en dus voel ik me
er thuis.
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Drie recalcitrante Loosdrechtse dominees
ten tijde van het Twaalfjarig Bestand
Bas de Ligt
Vierhonderd jaar geleden begon het zogenaamde Twaalfjarig Bestand (1609-1621)
tijdens de Tachtigjarige Oorlog, de tijd van het conflict tussen Prins Maurits en
Johan van Oldenbarnevelt en van de kerkelijke twisten tussen remonstranten en
contraremonstranten. In 1619 werd Oldenbarnevelt terechtgesteld en werd
afgerekend met de remonstranten. In deze periode werkten in Loosdrecht drie
predikanten die betrokken waren bij de toenmalige kerkelijke beroeringen.
In Nieuw-Loosdrecht waren dat Nicolaas Bodecherus en zijn opvolger Theodorus
Houtman, in Oud-Loosdrecht preekte intussen Matthias Joannis Hovius. In
onderstaand artikel beschrijft Bas de Ligt, lid van de TVE-onderzoeksgroep 'Katholiek
& protestant ca. 1550-1750', hun wedervaren.
Redactie

A i, ziet, hoe goed, hoe lieflijk is 't, dat zonen
van 't zelfde huis als broeders samen wonen
Psalm 133, vers 1 (oude berijming, 1773)

Nadat in mei 1578 Amsterdam was overge
gaan tot de zijde van de opstand en het in het
openbaar praktiseren van de rooms
katholieke religie was verboden, werd die
stad de hoofdplaats van een regionaal kerk
verband, de classis Amstelland en het Gooi.
Het ressort bestond uit Amstelveen, Amster
dam, Blaricum, Diemen, 's-Graveland (later),
Hilversum, Huizen, Laren, Loenen, Muiden,
Muiderberg, Naarden, Nieuw-Loosdrecht,
Oud-Loosdrecht, Ouderkerk aan de Amstel,
Sloten, Sloterdijk, Waverveen en Weesp.
De vanaf 1582 bewaarde Acta van de clas
sis Amsterdam geven een vaak gedetailleerd
beeld van de werkzaamheden van dit orgaan
en van wat er zich afspeelde in de afzonderlij
ke gemeenten die er deel van uit maakten.
Voor veel hervormde gemeenten zijn de clas-

sicale acta de enige bron met betrekking tot
hun begintijd.
Voor dit artikel zal in hoofdzaak gebruik
worden gemaakt van het tweede deel van de
ze acta, lopend van 13 maart 1606 tot
31 januari 16201. Dat is grofweg de periode
van het zogenaamde Twaalfjarig Bestand
(1609-1621), van het conflict tussen Maurits
en Oldenbarnevelt en van de twisten tussen
de remonstranten en de contraremonstranten.
Die benamingen zijn ontleend aan de ge
schriften waarin zij hun standpunten hadden
uiteengezet, de Remonstrantie en de Contraremonstrantie. In 1619 werd Oldenbarnevelt
terechtgesteld en werd afgerekend met de re
monstranten2.
In de aangegeven periode hebben in Loos
drecht drie predikanten gewerkt en alle drie
waren zij betrokken bij de toenmalige kerke
lijke beroering. In Nieuw-Loosdrecht waren
dat Nicolaas Bodecherus en zijn opvolger
Theodorus Houtman, in Oud-Loosdrecht
preekte intussen Matthias Joannis Hovius. De
laatste heeft ooit gezegd, dat 'sijne nature was
medelijden te hebben met degene die onder-
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druct wierden'. In dat kader kan wat aan
dacht na vierhonderd jaar voor deze drie
ogenschijnlijke 'losers' misschien een beetje
als balsem op oude wonden dienen.

Remonstranten en Contraremonstranten

Het is onmogelijk in dit bestek precies duide
lijk te maken wat het conflict tussen remon
stranten en contraremonstranten inhield. De
aanhangers van de Leidse theologieprofessor
Arminius stonden tegenover die van zijn
eveneens Leidse collega Gomarus. De arminianen of remonstranten worden ook wel de
'rekkelijken' genoemd, omdat zij zich verzet
ten tegen een strikte gebondenheid aan de be
lijdenis. De gomaristen of contraremonstran

ten daarentegen waren daar heel streng in en
heten dan ook de 'preciezen'. Het belangrijk
ste theologische strijdpunt was de door de re
monstranten bestreden predestinatieleer, die
er van uitgaat dat God vóór alle tijden heeft
vastgesteld wie tot het eeuwige leven verko
ren óf tot de eeuwige dood verdoemd zal
zijn. De vraag of de mens kan bijdragen aan
zijn heil werd door de precieze contraremon
stranten beslist ontkennend beantwoord: het
heil is slechts een geschenk, genade.
Ook over de verhouding tussen kerk en
overheid waren de partijen het geheel on
eens. De remonstranten zochten bij hun strijd
tegen belijdenisdwang steun bij de overheid,
terwijl de andere partij zich juist verzette te
gen overheidsbemoeienis met kerkelijke za
ken. Toen de kerkelijke geschillen zich steeds
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meer gingen mengen met de politieke tussen
Maurits en Oldenbarnevelt - over het pri
maat van de gewestelijke zelfstandigheid of
de nationale eenheid en over beëindiging of
voortzetting van de strijd tegen Spanje - gaf
dat een zodanig explosief mengsel dat een
ontploffing niet kon uitblijven.
Het conflict werd beslecht toen prins
Maurits een politieke omwenteling veroor
zaakte en Oldenbarnevelt op het schavot
bracht. De vervolgens door de StatenGeneraal bijeengeroepen nationale synode
van Dordrecht in 1618 en 1619 verwierp de
opvattingen der arminianen, rekkelijken, en
remonstranten. De 'Vijf artikelen tegen de
Remonstranten' of 'Dordtse Leerregels' wer
den samen met de Nederlandse geloofsbelij
denis en de zogenaamde Heidelbergse cate
chismus de 'Drie Formulieren van Enigheid'
waarop de gereformeerde kerkleer sindsdien
is gebaseerd. En dat is zo gebleven tot op de
huidige dag.
Dat bij het recente Samen-op-weg-streven
der protestantse kerken de remonstranten
niet konden worden binnengehaald is daar
om begrijpelijk. Overigens was bijvoorbeeld
de Kamper theoloog K. Zwanepol al in 1994
van mening, dat 'in de loop der tijd de re
monstrantse wensen alsnog zijn gehonoreerd
en dat de contraremonstranten van nu de re
monstranten van toen al lang links zijn
gepasseerd'. De van oorsprong contraremon
strantse kerken zouden er volgens hem goed
aan doen definitief afscheid te nemen van
hun 'Dordtse' verkiezingsleer, terwijl de re
monstranten volgens hem recht hebben op
eerherstel en erkenning van de legitimiteit
van wat hen bewoog. Om de auteur recht te
doen moet ik er aan toevoegen, dat in zijn vi
sie de verkiezingsleer is bedoeld als 'een be
schermende ring om het geheim van Gods
barmhartigheid.'3
Vooraf aan het verslag van de classicale
vergadering van 13 maart 1606 gaat een lijst
van 'Namen der predicanten onder de Classe
van Amsterdam gehoorich', in twee kolom
men: 'In Amsterdam' en 'Ten platten lande'.
Bij de meeste Amsterdammers is later aange
tekend dat ze zijn overleden: 'obijt'. Amster

dam was een eindstation, hoger kon je niet.
Grote namen staan er: Plancius, Ursinus,
Rolandus, Heijdanus, Sylvius, Triglandius. In
de andere kolom wordt ook veelvuldig
'gestorven' genoteerd, maar opvallender zijn
de doorhalingen die wijzen op verplaatsin
gen of erger. Van de Loosdrechters is Bodecherus doorgehaald, en niet zo'n beetje ook.
De naam van Hovius was fout gespeld. Het
zal bij de meeste 'plattelanders' niet meeval
len aan de naam wat inhoud te geven door er
levensbijzonderheden aan te koppelen. Voor
de drie genoemden zal ik dat proberen, voor
al natuurlijk wat betreft hun wederwaardig
heden met betrekking tot de kerkelijke twis
ten.

Nicolaas Bodecherus, predikant van NieuwLoosdrecht (1603-1611)

Nicolaas Bodecherus is in 1577 geboren in
Metelen in het Münsterland, 25 kilometer ten
zuidoosten van Enschede. De naam Bodecher
dankt hij aan het beroep van een voorvader
die kuiper was: 'Böttcher'. Hij had een veel
oudere broer Johannes die predikant werd in
Cothen. Zelf trouwde Bodecherus toen hij in
Loosdrecht stond met een dochter van de bal
juw van Loosdrecht. Zijn zoon Adriaan be
kleedde later datzelfde ambt. Zoon Gerard
sneuvelde jong in een Limburgse veldtocht
en zoon Johannes werd dichter, Leids profes
sor, adviseur van Johan Maurits in Brazilië,
en tenslotte gek.
Op 29 mei 1596 werd Bodecherus inge
schreven als theologiestudent bij de in 1585
opgerichte hogeschool van Franeker, bijna ge
lijktijdig met de uit dezelfde streek afkomsti
ge Adolf Venator. Vijftien jaar later zouden
zij in hun beider standplaats Alkmaar veel
met elkaar te maken krijgen. In 1599 mocht
Bodecherus in Franeker zijn bekwaamheden
demonstreren als respondent bij een aantal
disputaties. Daarna kon hij als kandidaat aan
de slag.
Dat gebeurde aanvankelijk, in 1601, bin
nen de classis Edam, in Oudendijk en Beets,
waar men zich al meteen ergerde aan de zij-
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den veters in zijn schoenen en het zijden lint
in zijn psalmboek, aan zijn als gering be
schouwde gaven en de hoge eisen die hij stel
de aan de pastorie.4 Nog in hetzelfde jaar ver
trok hij naar Zuiderwou in dezelfde classis,
vanwaar hij nauwelijks weer een jaar later
naar Loosdrecht verhuisde.
In 1602 was de eerste predikant van
Nieuw-Loosdrecht overleden, Claes Jansen,
de voormalige pastoor. In augustus van dat
jaar verschenen in verband met de vacature
enige gedeputeerden van die gemeente uit
naam van de buurmeesters in de vergadering
van de classis Amsterdam onder wie de bal
juw Philippus Texel, Bodechers latere
schoonvader. Het toen op hem uitgebrachte
beroep nam hij aan, het werd goedgekeurd
door de classis, die de 'geleerde' Nicolaas Bodecherus als dominee van Nieuw-Loosdrecht
in haar midden accepteerde.
Aaneenschakeling van conflicten

De periode dat Bodecherus in Loosdrecht
predikant was, van 1603 tot 1611, geeft een
aaneenschakeling te zien van problemen en
conflicten. Meteen al kreeg hij te maken met
overblijfselen van het pausdom als lijkpredicaties en door een pastoor onwettig bevestig
de huwelijken. Het naburige Loenen was een
echte probleemgemeente waarin kerk en am
bachtsheer, predikant en kerkenraad, classis
en ambachtsheer voortdurend met elkaar
overhoop lagen. Op 12 maart 1606 kwam het
er zelfs in de kerk tot een handgemeen tussen
de door de classis gezonden Amsterdamse
predikant Sylvius en de rooms-katholieke
ambachtsheer, die ook in Loosdrecht kerkpatroon was. De predikanten van Loosdrecht
werd toen opgedragen ook Loenen te verzor
gen, wat zij trouwens al jaren in feite deden,
tot ongenoegen van de eigen gemeenten na
tuurlijk.
In november 1607 ontving de classis
'seker bryef' uit Loosdrecht met klachten
over Bodecherus, waarop twee classicale af
gevaardigden werden gestuurd om uit te leg
gen dat Bodecherus in Loenen moest preken
in opdracht van de Staten en dat die dus ver
antwoordelijk waren voor het onttrekken van
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Bodecherus aan zijn eigen gemeente. Verder
moesten die twee bedektelijk informeren naar
de kerkelijke toestand in Loosdrecht, 'also ijet
aldaer schijnt te wesen, streckende tot onrus
te ende nadeel'. In het bijzonder moest wor
den geïnformeerd naar 'de goede nature' van
de predikant, wat in dit verband wel zal bete
kenen, dat de classis twijfelde aan diens
rechtzinnigheid.
Een jaar later moest Bodecherus samen
met de bekende uiterst rechtzinnige Amster
damse predikant Plancius naar Den Haag om
bij de Staten en de raadpensionaris om een
oplossing te vragen voor de problemen met
de bediening van Loenen, dat 'door de onwillichheit ende siecte van dominee Bodeker onbedient blijft'. Van Bodecherus werd loyali
teit verwacht aan de ambachtsheer en aan de
classis, maar die twee sloten elkaar eenvou
dig uit in de situatie van dat moment. Kenne
lijk koos Bodecherus er voor de opdracht van
de classis te omzeilen, om zo een openlijk
conflict met zijn ambachtsheer te voorkomen.
In 1606 had Bodecherus de classis Am
sterdam vertegenwoordigd op de Haarlemse
synode. Daar had hij zijn oud-studiegenoot
uit Franeker ontmoet, Adolphus Venator, die
de classis Alkmaar vertegenwoordigde. On
getwijfeld hebben zij gesproken over de ker
kelijke en politieke consequenties van het
zich sinds 1603 ontwikkelende geschil tussen
de Leidse professoren Arminius en Gomarus.
In Alkmaar begunstigden de plaatselijke re
genten de aanhangers van Arminius, zoals
Venator. Het door de classis Amsterdam eind
1607 in Loosdrecht ingestelde onderzoek lijkt
alles te maken te hebben met verdenking van
arminiaanse sympathieën bij Bodecherus.
Eind 1608 eiste de classis Amsterdam voor al
le duidelijkheid van al haar leden onderteke
ning van de catechismus en de geloofsbelijde
nis en een 'rondelijck verclaren' dat men
daarmee instemde. Nadrukkelijk werden
daarin betrokken de afwezigen op de classi
cale vergadering, onder wie Bodecherus en
de predikanten van Naarden, Laren, Blaricum en Huizen.
De veelvuldige absentie van Bodecherus
leidde in 1610 tot een ernstige vermaning,
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Fr. Schillemans, 1618, Synodi Dordracenae delineatio (coll. Catharijneconvent, Utrecht).

waartegen hij weinig meer kon inbrengen
dan 'de ongelegentheit der plaetsen, wechs
ende weders, ende dat hij oock eens gecomen
is maer dat de classe bijnaest geëndicht was
ende daerom niet in ende stont'. De classis
vergaderde in de Nieuwe Kerk in Amster
dam en nog in 1823 valt in de acta te lezen,

dat het zes uur vergde om van Hilversum in
Amsterdam te geraken. Een intussen gezon
den visitatiecommissie rapporteerde, dat zij
de toestand der Loosdrechtse kerken
'tamelick' had bevonden. Uit alles spreekt de
classicale achterdocht jegens Bodecherus.
Vanuit haar standpunt bezien was die
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achterdocht terecht. Kort daarvoor, op 14 ja
nuari 1610, hadden 44 predikanten van de
rekkelijke richting onder leiding van Johan
nes Utenbogaert een verzoekschrift opgesteld
aan de Staten van Holland, waarin zij toleran
tie vroegen voor hun opvattingen. Dat stuk
was de Remonstrantie, en een van de 44 was
'Nicolaus Bodecherus predicant in Loosdrecht aen die nieuwe kercke', zoals hij ei
genhandig had onderschreven.
Ingrijpen van Prins Maurits
In Alkmaar kwam het omstreeks diezelfde
tijd zelfs tot een gewapend treffen tussen
gomaristen en arminianen. De magistraat zet
te de rechtzinnige dominee Hillenius af en
maakte de classicale schorsing van Venator
ongedaan. Naast Venator werkte na de afzet
ting van Hillenius 'eenen genaemt Philippus
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Pijnacker, een volkomen Arminiaen, aen dewelcken Adolphus een collega hadde nae zijnen sin.
Daer ontbrack noch den derden. Soo is men gegaen tot eenen Nicolaum Bodecherum, predikant
in de Loosdrecht, onder den classe van Amster
dam, die wel hadde laten blijeken, dat hij moede
was op een dorp te dienen, ende seer begerich om
in een stadt beroepen te worden. Desen hadden die
van Alckmaer, nejfens haren Adolph, gedacht dat
zij na haren appetijt souden konnen gebruijeken,
hoewel hij noijt (soo veel mij bekent is) in den
classe had laten blijeken dat hij tot de Arminianerije genegen was'. De auteur van deze tekst
kon het weten, want dat was de Amsterdam
se predikant en kerkhistoricus Jacobus
Trigland5. Welke zijde die hield in het conflict
is duidelijk. Ook de denigrerende toon is van
hem.
Tussen 11 april en 4 juli 1611 was de Am
sterdamse classis het beschamende toneel
van een met alle oirbare en soms onoirbare
middelen gevoerde strijd tussen Bodecherus
en de Alkmaarse kerkenraad enerzijds en de
Amsterdamse classis anderzijds. De classis
wilde hem niet laten gaan, ‘gemerekt zij letten
de op de tegenwoordighe gelegentheijt der kereken
voorschreven [Alkmaar] niet connen bevinden dat
zijnen dienst tot welstand ende stichtinghe aldaer
soude strecken'. Het beleid was de dissidenten
te isoleren om te voorkomen dat hun opvat
tingen verdere verbreiding kregen. Uiteinde
lijk is Bodecherus eenvoudig zonder groeten
'met haest' uit de vergadering vertrokken,
waarop de classis niet zonder sarcasme be
sloot, dat de verlaten kerk van Loosdrecht
voorzien zou worden van 'een suyver ende
trouw Leeraer'. Door zich zonder classicale
goedkeuring in Alkmaar te laten aanstellen
door de stedelijke overheid aldaar, had Bode
cherus duidelijk gekozen voor de remon
strantse partij.
In juli 1617 greep Maurits in ten gunste
van de contraremonstranten. In Alkmaar
werd Venator ontslagen en Bodecherus door
de magistraat tot stilstand gebracht. Na de
nationale synode van 1618/1619 werd hij af
gezet. Zijn remonstrantsgezinde broer Johan
nes in Cothen kwam er met een vermaning
en (niet gerealiseerde) overplaatsing van af.6
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Gereconcilieert
Nicolaas Bodecherus trok naar Leiden waar
hij zich tegelijk met zijn zoon Johannes als
student liet inschrijven. In 1624 behaalde hij
de hoogste graad in de medische wetenschap
op een studie Over de echte dysenterie. Daar
naast was hij 'seer neerstig in 't gehoor van
de predikatiën in de publijke kerke, en van de
academische lessen, totdat hij sich na eenige
mondelinge onderhandelingen met de pro
fessoren der theologie, soo verre liet brengen,
dat hij zich bereidt toonde de canons der nati
onale synode t'onderschrijven, met versoeck
van versoening, en wederopneming'.7
Tot dat doel strekte ook de publicatie van
een bundel nog in Alkmaar uitgesproken pre
ken8 en een boekje getiteld SocinianoRemonstrantismus9, waarin hij probeerde aan
te tonen dat de remonstranten in veel opzich
ten overeenstemmen met de socinianen, wat
in die tijd een regelrechte beschuldiging van
ketterij inhield. De woordvoerder van de on
derdrukte remonstranten, Simon Episcopius,
reageerde met een geschrift getiteld Bodeche
rus lneptiens,10 dat is: De dwaze Bodecherus,
waarin hem het verwijt werd gemaakt dat hij
met meer dan slaafse vleierij had getracht de
gunst van de contraremonstranten voor zich
te winnen.
Het bleek lang niet genoeg dat hij zich be
reid verklaarde de besluiten der Dordtse sy
node te ondertekenen. Gerard Brandt schreef
daarover later: 'Dus verre ging de toornige af
keer deser theologanten tegens dezen man, die sich
soo verre vernederde. Sij wilden hem enkel met
een openbaere wederroeping en schuldtbekentenisse, naer hunnen sin gestelt, t'Aïkmaer voor de
gantsche gemeente ten toon stellen. Daer zoas geen
versoening te treffen, of sij moesten hun wil van
hem hebben, en 't liep noch zoel drie of vier jaeren
aen, eer 't daertoe gebraght kon worden'.11
Net als Episcopius was Brandt toch ook
remonstrant! Zelfs uit rechtzinnige hoek
kreeg hij steun, en wel van de Leidse predi
kant Festus Hommius, maar het was niet eer
der dan 1626 dat de Leidse kerkenraad kon
notuleren: 'Nicolaus Bodecherus, sijnde gere
concilieert met de classe van Alcmaer, sal versocht werden, om met ons te communiceren
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Fragment van de zeevaartkundige les van Plancius (colt.
Nederlands Historisch Scheepvaartmuseum, Am ster
dam).

ten Avontmaele'. Herhaaldelijk is hij daarna
door kerkelijke vergaderingen aanbevolen
voor een beroeping, maar tevergeefs. Of hij
een medische praktijk heeft gehad weet ik
niet. Waarschijnlijk is hij omstreeks 1644
overleden.12
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Dirck Heijndricks Houtman, predikant van
Nieuw-Loosdrecht (1611-1628)

Nog geen maand nadat Bodecherus op 4 juli
1611 kwaad was weggelopen uit de classis
kwamen twee ouderlingen uit NieuwLoosdrecht vragen of zij Dirk Houtman
mochten beroepen, die zij gelijk maar hadden
meegebracht. Plancius zou informatie over
hem inwinnen, keurde hem goed, en op
5 september was Houtman al bevestigd. Dat
was wel eens minder snel gegaan.
Dirk Houtman moet omstreeks 1567 ge
boren zijn in Amersfoort. Hij heeft theologie
gestudeerd in achtereenvolgens Leiden, Hei
delberg, Genève en weer Heidelberg. In mei
1596 reisde hij met vijf andere Nederlandse
studenten die in Heidelberg hadden gestu
deerd naar Wezel. Onderweg werden ze ge
vangen genomen door Spaanse soldaten on
der bevel van graaf Herman van den Berg en
in de stad Bergh gevoerd. De Heidelbergse
universiteit bepleitte hun vrijlating, o.a. met
een beroep op het feit dat graaf Herman zelf
student aan die universiteit was geweest.13
Inderdaad is de gevangenschap van korte
duur geweest, want op 5 augustus van dat
zelfde jaar 1596 stuurde de classis Amster
dam hem voor een waarneembeurt naar
Oud-Loosdrecht, dat toen juist zo graag een
zelfstandige gemeente wilde worden. Hij
werd nog diezelfde maand beroepen in
Landsmeer, dat hij in 1606 verliet 'om de
slappicheit sijner gemeente'. Tussen 1606 en
zijn aanstelling in Nieuw-Loosdrecht in 1611
is hij weer gaan studeren in Leiden.
De door Plancius in 1611 verzamelde in
lichtingen moesten er garant voor staan, dat
de nieuwe Loosdrechtse predikant in ieder
geval 'een suyver Leeraer' zou zijn. Uit de
classicale notulen valt weinig op te maken
aangaande zijn functioneren in NieuwLoosdecht tussen 1611 en 1619, wat gegeven
de omstandigheden in die periode wel zal be
tekenen, dat er weinig op hem viel aan te
merken.
Enckel uijtvluchten

Kort voor Houtmans komst naar Loosdrecht
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was in Loenen Hermannus Montanus beroe
pen, en was daar voorlopig een einde geko
men aan de hiervoor al genoemde onenig
heid tussen ambachtsheer en predikant. In
1616 moest Montanus echter in de classis toe
geven, dat hij aangaande de predestinatieleer
inclineerde tot het gevoelen der remonstran
ten. Op hem viel dus wel wat aan te merken,
ook volgens zijn ouderlingen en gemeentele
den. In 1619 moest hij de acte van stilstand te
kenen, waarbij hij beloofde zich voortaan te
onthouden van alle kerkelijke diensten en be
dieningen binnen de Republiek en zich in alle
'stillicheyt' te gedragen en de overheid te ge
hoorzamen. Houtman werd toen door de
classis naar Loenen gestuurd om er als inval
ler te preken14. Toen bleek, dat ook het oor
deel van Plancius niet altijd onfeilbaar was.
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verhad hoe ende in wat maniere die Gommarissen van
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slack.
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Nadat de overijverige Plancius al op
31 (sic) september 1619 een aantal bezwaren
naar voren had gebracht tegen de predikan
ten van o.a. Weesp, Muiden en Oud-Loosdrecht (Hovius) kwam hij op de vergadering
van 18 november met een hem toegekomen
geschrift uit Loenen tegen de NieuwLoosdrechtse predikant Houtman. Pas in de
zomer van 1620 kwam een delegatie uit Loe
nen bevestigen, 'dat de woorden van Hout
man also gevallen waeren gelijck het geschrift
meldet'. Wat Houtman er over te zeggen had
werd gekwalificeerd als 'enckel uijtvluchten'.
Sylvius kreeg opdracht de hoofdzaken uit de
aanklacht op schrift te stellen.
Op 7 september 1620 werden hem acht
'vraechstucken' voorgelegd die door Sylvius
getrokken waren uit de schriftelijke aan
klacht. Het kwam er op neer, dat hij remon
strantse sympathieën zou hebben gehad, dat
hij zich niet had willen neerleggen bij het oor
deel van de Dordtse synode, dat hij de rol
van de Staten bij het kerkelijk conflict had
durven kritiseren, dat hij het afzetten van
Montanus in Loenen had veroordeeld en
daardoor de gemeente aldaar in hevige ver
warring had gebracht en de lidmaten tegen
elkaar had opgehitst. Als Houtman zou heb
ben toegegeven dat die beschuldigingen
terecht waren, zou dat het einde van zijn ker
kelijke loopbaan zijn geweest. Hij ontkende
alles.
'Het classis dit zijn antwoort hoorende, is
daer mede niet vergenought geweest, maer
blijft in meeninghe, dat hij lochendt tgeene hij
te vooren gesproocken heeft.' De vergadering
eiste dat hij schuld bekende en herriep wat hij
gezegd had. Na door de voorzitter ernstig
vermaand te zijn heeft hij zich onderworpen
aan het oordeel van de classis met belofte zijn
schuld te bekennen. Een week later bevestig
de hij dat voornemen in een brief waarin hij
echter ook schreef, dat hij zijn geweten niet
wenste te bezwaren met het bekennen van
dingen die hij nooit gezegd had. Nadat de
classis hem had vermaand zich in ieder geval
stil te houden, zwijgen de acta verder over de
affaire.
Na de roerige dagen van 1619 en 1620

werd het stiller met betrekking tot Houtman.
Hij vervulde zijn invalbeurten in Loenen en
Naarden, voerde opdrachten uit in Hilver
sum, zat de classicale vergadering voor als
het zijn beurt was, verontschuldigde zijn ou
derlingen als die er problemen mee hadden
de classicale vergaderingen bij te wonen, ze
ker in de oogsttijd, en deed wat een dominee
te doen had zonder dat dat sporen nalaat in
de documenten. Tegen het einde van 1628 is
er sprake van de vacante kerk van NieuwLoosdrecht, 'alsoo haren predicant dominus
Theodorus Holtman ooverleden is'.

Matthias Johannis Hovius, predikant van
Oud-Loosdrecht (1608-1636)
Nadat de eerste predikant van OudLoosdrecht, Pieter Edessen, in januari 1607
was overleden heeft het anderhalf jaar ge
duurd voor de vacature was vervuld. De
hiervoor al genoemde Amsterdamse dominee
Plancius had acht kinderen: van de zeven zo
nen werden er vijf predikant en zijn dochter
trouwde er een. Twee van die zonen zijn in
beeld geweest als kandidaat voor OudLoosdrecht, maar daar hadden ze het oog la
ten vallen op de predikant van Zevenhuizen,
Johannes Lemgovius. Een classicaal onder
zoek wees uit, dat Lemgovius lange tijd
ziekelijk was geweest, en mede daarom oor
deelde men dat noch de classis, noch OudLoosdrecht bij zijn komst gebaat zou zijn.
Oud-Loosdrecht nam daar geen genoegen
mee en vroeg een buitengewone bijeenkomst
van de classis op 29 oktober 1607. Besloten
werd nog eens naar de toestand van Lemgo
vius te informeren. Het ging daarbij mogelijk
niet alleen om diens lichamelijk welzijn.
In diezelfde week bezocht een classicale
commissie Nieuw-Loosdrecht in verband met
verdenking van arminiaanse sympathieën bij
dominee Bodecherus. Lemgovius uit het vrij
zinnige Zevenhuizen was wat dat betreft niet
minder verdacht. Dat de rechtzinnige classis
Amsterdam hem onder die omstandigheden
in Oud-Loosdrecht zou toelaten was ondenk
baar. Er kwam dan ook niets van terecht. Of
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deze gang van zaken wijst op rekkelijke op
vattingen bij de kerk van Oud-Loosdrecht
kan ik niet zeggen; wel valt op hoe de ker
kenraad de classis in deze zaak nogal uitda
gend tegemoet treedt.
Uiteindelijk stuurde de classis omstreeks
Pasen 1608 een invalkracht naar OudLoosdrecht die door bemiddeling van profes
sor Gomarus en de Leidse dominee Festus
Hommius gevonden was onder de geoefende
proponenten aldaar. De kerkenraad van OudLoosdrecht vroeg de classis het Avondmaal
met hem te mogen vieren, maar die besliste
dat dominee Drogenbroeck van Hilversum
dat zou doen en dat de student dan in Hilver
sum de dienst zou waarnemen op de tweede
paasdag.
Matthias Joannis Hovius, want zo heette
de invaller, viel in Oud-Loosdrecht zo in de
smaak, dat die kerk een beroep op hem uit
bracht. Op 30 juni 1608 werd hij door domi
nee Drogenbroeck bevestigd. Daarmee had
Oud-Loosdrecht een dominee binnengehaald
met wie het voorlopig vooruit kon. Hij was
afkomstig uit Delft en toen 23 jaar oud.
Haat en nijd in de kerk
De theologische discussie tussen Arminius en
Gomarus, die in 1603 was begonnen, kreeg
juist in deze jaren 1607 en 1608 het karakter
van een openbare ruzie die zelfs tot voor de
Hoge Raad werd gevoerd (Vondel: 'Gommer
en Armijn te Hoof/Dongen om het recht ge
loof ...'). Dat was op 30 mei 1608, een paar
weken voor de intrede van Hovius. Arminius
overleed in 1609, in januari 1610 werd de ook
door Bodecherus ondertekende Remonstrantie
opgesteld, die in 1611 met een Contraremonstrantie werd beantwoord. De omstreden pro
fessor Vorstius nam te Leiden Arminius'
plaats in en Episcopius, een remonstrant,
volgde Gomarus op die niet naast Vorstius
wilde werken en Leiden verliet. De Engelse
koning Jacobus I, hoofd van de Anglicaanse
kerk en beschermer van de Schotse calvinisti
sche kerk, ging er zich zelfs mee bemoeien,
de Staten belegden conferenties om de partij
en tot elkaar te brengen, maar de chaos nam
alleen maar toe. In 1614 wendden de Staten
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zich tot de jonge jurist Hugo de Groot om een
'Resolutie tot de vrede der kercken' te ont
werpen, maar ook deze tolerantietactiek faal
de. Binnen de kerken groeide de verbittering,
de overheid moest weldra een keus maken
tussen de partijen.
Illustratief voor de sfeer van haat en nijd
in de kerk in deze jaren is het conflict tussen
de classis Amsterdam en de nog zo jonge
Oud-Loosdrechtse predikant Hovius dat zich
afspeelde in oktober 1614 en het voorjaar van
1615. Op 6 oktober 1614 waren er 'woirden gevallen' met Hovius over "t stuck
van d'overalwesentlijcke tegenwoordicheijt
Godes' (De omnipresentia Dei). Blijkbaar had
Hovius daar een afwijkende mening over
verkondigd, want de vergadering besloot
eendrachtig, 'dat hij den Heere eere gheven
sal ende rondelijck sonder eenige uijtvlucht
verclaren ende seggen sijne meijninge ende
ghelove hierover'. Hij beriep zich in eerste in
stantie op de Bijbel, en weigerde inderhaast
uitspraken te doen waar hij later gewetens
wroeging over zou kunnen hebben.
Hierna ontstond in de vergadering een
weinig verheffend gekibbel over de te volgen
procedure bij de verdere behandeling van de
zaak. Er werd een commissie ingesteld, Ho
vius moest buitenstaan en dan weer binnen,
steeds meer werd het conflict een controverse
tussen Plancius en Hovius die er van werd
beschuldigd te 'tergiverseren' (uitvluchten
zoeken), de partijen kozen secondanten alsof
het een duel betrof, en uiteindelijk kreeg Ho
vius een maand uitstel om zich voor te berei
den op zijn verdediging. De vergadering van
3 november 1614 gaf een zelfde beeld te zien,
waarbij nu zelfs de onaantastbare Plancius
kwam buiten te staan, maar tot een afdoen
van de kwestie kwam het niet.
Pas een half jaar later, op 4 mei 1615,
kwam er formeel een einde aan deze zaak.
Toen leverde Hovius bij de classis een
'cartabel' (een klein geschriftje) in met een
paar plaatsen uit Calvijns commentaren bij
enige Bijbelteksten (Psalm 139, Jesaja 66, Jeremia 23), waarbij hij verklaarde, 'dat hij het
gantzelick hout met D. Calvino, niet alleen in
den boven verhaelden plaetzen, mair in al
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Fragment van het predikantenbord in de Nieuw-Loosdrechtse Sijpekerk met de namen van Bodecherus en Houtman
(foto Ferry Brand).

wat in dien plaetzen voor ende naer geschre
ven staat'. Dat wilde de classis blijkbaar ho
ren, want van dit moment af was de vraag of
God overal is voor een poosje geen onder
werp van classicale ruzie meer. Maar de ver
standhouding tussen de classis en de Loosdrechtse dominee was wel grondig verziekt.
In de zomer van datzelfde jaar stelde Hovius
enige keren vragen over procedurele kwes
ties, maar hij kreeg geen poot aan de grond.
'Op alle dese questien omgevraecht zijnde is

eendrachtelick besloten, dat men alles sal la
ten berusten gelick het tot noch toe gepracktiziert ofte onderhouden geworden is.'
'Op zijn jesuitisch'

Echt gevaarlijk werd de positie van Hovius in
de jaren 1618 en 1619. Kort nadat de remon
stranten eenvoudig uit de Dordtse synode
waren weggestuurd werd op 18 februari 1619
door een drietal collega's, onder wie weer
Plancius, in de Amsterdamse classicale ver-

TVE 27c jrg. 2009

183

gadering een aanklacht tegen hem ingediend.
Op dat moment en onder die omstandighe
den was dat weinig minder dan een poging
tot definitieve uitschakeling. Hij zou het op
genomen hebben voor Arminius' opvolger in
Leiden, Vorstius, wiens opvattingen door
rechtgeaarde calvinisten volstrekt werden af
gewezen; hij zou weer teruggevallen zijn in
zijn oude opvatting dat God niet overal te
genwoordig zou zijn; hij zou beweerd heb
ben, dat de calvinistische leer van de predes
tinatie de mensen lichtzinnig zou maken,
'ende dat 't selve wel blijct aen eenen ouder
ling van Delff die hem in overspel soude verloopen hebben'; hij zou gezegd hebben, dat
men met de remonstranten 'op zijn Jesuitisch'
handelt, en toen enigen daar tegen spraken,
zou hij gezegd hebben, 'dat sijne nature was
medelijden te hebben met degene die onderdruct wierden'.
'Dit hem voorgehouden sijnde sochte met
veele uutvluchten hem te excuseren.' In zo'n
sfeer is elke verdediging tot mislukken ge
doemd. Tevergeefs wees hij de opvattingen
van Vorstius af, nam hij afstand van de re
monstrantse 'vijf artikelen' en ontkende hij
gezegd te hebben dat de remonstranten door
de kerkelijke vergadering onderdrukt waren,
al wilde hij wel toegeven gezegd te hebben,
dat sommigen de genade Gods misbruiken
als ze voor de middag in de kerk en na de
middag 'te bier ende in 't hoerenhuijs' gaan.
De vergadering accepteerde zijn verweer
niet, stuurde een commissie naar OudLoosdrecht die daar 'ter ongelegener tijt' was
gekomen maar wel op 8 april 1619 moest rap
porteren, 'dat de gemeente met Matthia seer
wel tevreden was'. De classis was dat nog
steeds allerminst, en dwong hem een vijftal
vragen over zijn opvattingen te beantwoor
den en zijn 'bekentenis' met eigen hand te on
dertekenen. De classis kreeg toen wat zij wil
de, Hovius zou zelfs gezegd hebben 'altoos
geweest te sijn van 't gevoelen der
contraremonstranten', verklaarde 'sulcx van
harten te gevoelen', toen dat van hem werd
gevraagd, en daarmee was ook deze crisis
ogenschijnlijk bezworen. Intussen vertelde de
Hilversumse dominee Drogenbroeck in de
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zelfde vergadering, 'dat de papisten groote
insolentie (onbeschaamdheid) te Hilversum
gebruijcken' door zijn lidmaten tot dispute
ren uit te dagen, 'ende daeruut occasie ne
mende om deselve met messen te examine
ren, te steken ende te snijden (...)' Tot de door
de Staten nagestreefde vrede der kerken was
het ook na de Dordtse synode niet gekomen.
Goede dorpsdominee

Tussen Hovius en de classis Amsterdam is
het nooit meer goed gekomen. Tot zijn dood
in 1622 is Plancius zijn Oud-Loosdrechtse col
lega blijven beschuldigen. Ook daarna kwam
er regelmatig een visitatiecommissie langs in
Oud-Loosdrecht, die niet kon ontkennen dat
het er met de gemeente nogal goed voor
stond. Minder te spreken was men over het
niet houden van (sinds de Synode van Dor
drecht verplichte) catechismuspreken door
Hovius en over zijn nalatigheid in het bijwo
nen van de classicale vergaderingen. Volgens
zijn vrouw kwam dat laatste doordat hij 'niet
wel te voet' was geweest. Misschien speelde
ook een rol dat na het einde van het Bestand
in 1621 de vijandelijkheden ook in de Vechts
treek weer oplaaiden.
In de winter van 1629/1630 was het com
pleet oorlog en moesten er op de Bloklaan
tussen Loosdrecht en Loenen beschansingen
worden gemaakt om de Spanjaarden aan de
ze zijde van de Vecht te houden. In Hilver
sum werd de kerk door de vijand afgebrand,
alsof de dominee daar al niet genoeg te stel
len had met de boeren die 'haren afgot ofte
crucifix om regen te vercrigen in processie
omgedraegen hadden 3 avonden na malcanderen'. Voor de classis was dat allemaal geen
reden om op te houden met het vermanen en
terechtwijzen van Hovius wegens uitspraken
in door hem gehouden preken die hij tever
geefs ontkende gedaan te hebben. Op 1 sep
tember 1636 kwamen een ouderling en een
diaken uit Oud-Loosdrecht in de classis ver
tellen dat Hovius was overleden.
Matthias Joannis Hovius is predikant van
Oud-Loosdrecht geweest van 1608 tot 1636.
Dat is een van de meest roerige perioden van
de Nederlandse kerkgeschiedenis geweest.
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Als dorpsdominee kreeg hij in de classis te
maken met zwaargewichten van de precieze
calvinistische richting: Amsterdamse predi
kanten als Jacobus Trigland en Petrus Plancius. Vooral de ook om zijn geografische en
cartografische prestaties beroemd geworden
Plancius - belichaming van de 'echte VOCmentaliteit' - heeft hem op de huid gezeten
alsof hij persoonlijk een rekening met hem te
vereffenen had. Plancius was daar kennelijk
een liefhebber van, want een tijdgenoot no
teerde: 'Het is aenmerkelijk, dat bynae soo dickmaels als Plancius yet begonste te seggen, Festus
(Hommius) hem vermaende de personalia, daer hij
doorgaens mede besich was, na te laten'.15 Daar
voor was Hovius natuurlijk geen partij. Zeker
in de tijd van de Dordtse synode was het
voor hem een zaak van barsten of buigen.

Anders dan Bodecherus en Montanus van
Loenen, die uit hun ambt werden gezet, be
sloot Hovius blijkbaar tot 'buigen'. Het heeft
hem in de classis geen vrienden opgeleverd,
en bij de andere partij waarschijnlijk even
min.
Een gefundeerd oordeel over Hovius valt
niet te geven. Bijna alles wat we over hem
weten komt uit één bron, de classicale notu
len, en die hebben niets dan negatiefs te mel
den. Het is overigens wel opvallend, dat de
klachten over Hovius nooit afkomstig zijn uit
zijn gemeente. Die moet met haar predikant
tevreden zijn geweest, of althans geen grote
problemen hebben gehad. Dat moeten zelfs
de classicale visitatores toegeven. Misschien
was hij wel een betere herder dan (calvinis
tische) leraar.
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1
Namen der predicanten onder de Classe van Amsterdam
gehoorich, 1610, met de namen van drie recalcitrante
Loosdrechtse dominees (Acta classis Amsterdam, GAA,
archief nr. 379, inv. nr. 2).

In het eerste decennium van de zeventiende
eeuw zijn er in Loosdrecht drie nieuwe predi
kanten aangesteld: Bodecherus in 1603 in
Nieuw-Loosdrecht, Hovius in 1608 in Oud en
Houtman in 1611 in Nieuw. Alle drie hebben
ze zwaar te lijden gehad van de felheid waar
mee de 'Dordtse santen' en hun medestan
ders de remonstranten, en allen die daar tole
rantie voor bepleitten, te lijf gingen. Al
omstreeks 1630 was de ergste verbittering
voorbij, maar dat kon de drie Loosdrechtse
voorgangers niet meer helpen
In een cruciale periode van de vaderland
se kerkgeschiedenis had Loosdrecht drie pre
dikanten die remonstrants, remonstrantsge
zind of op zijn minst tolerant ten opzichte
van de remonstranten waren, juist toen dat
eigenlijk niet kon, de krachtsverhoudingen in
aanmerking genomen. De deze drie predi
kanten aangedane moeiten vonden zo te zien
nooit hun oorsprong in hun gemeenten. Mis
schien wisten die evenmin als sommige hoog
geplaatsten welke kleur predestinatie had, en
beoordeelden ze hun predikant gewoon op
zijn gaven en karakter.
Of het iets zegt over de gezindheid van de
kerkelijke gemeenten in dit dorp durf ik niet
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te beslissen. N et als in h et gew est U trecht lijkt
h et rem onstrantism e ook in de regio Am stellan d en het Gooi, en m et nam e op het platte
land, een dom ineesaangelegenheid te zijn ge
w eest.16 Tussen V echt en Eem zijn zover ik
heb k u n nen nagaan niet m eer d an tw ee re
m onstrantse gem eenten gew eest, die in H il
v ersu m en die in B u ssu m /N aa rd e n . Beide
d ateren v an eeuw en na de B estandstw isten.17

7
8

9
10
11

Bas de L igt (1934) w as leraar N ederlands. Hij
is redactielid v an het tijdschrift v an de H isto
rische K ring Loosdrecht en publiceerde eer
der in TVE, o nder m eer over Loosdrecht in de
tijd van de Reformatie.

12

13

14
N oten
1 Gemeentearchief Amsterdam, archief nr 379,
inv. nr. 2.
2 T.G. Kootte (samenstell.), Rekkelijk of precies. Re
monstranten en contraremonstranten ten tijde van
Maurits en Oldenbarnevelt, Catalogus bij de ge
lijknamige tentoonstelling in Rijksmuseum Het
Catharijneconvent, Utrecht 1994.
3 K. Zwanepol, 'Waar ging het over en gaat het
ergens over?', in Catharijnebrief, driemaandelijks
bulletin van de Ver. van Vrienden van het museum
Het Catharijneconvent, nr. 47, september 1994, p.
8-9.
4 Gerrit Schutte, 'Een nieuwe beeldenstorm no
dig? Vragen bij het bekende geschiedverhaal
van de Reformatie in Loosdrecht', in Tussen
Vecht en Eem 26 (2008), p. 31.
5 Jacobus Triglandius, Kerckelycke geschiedenissen,
Leiden 1650, p. 517-518.
6 B. de Ligt, 'Joannes Assueri Bodecherus, predi
cant te Cothen' in Het Kromme-Rijngebied, ts.
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van de Hist. Kring "Tussen Rijn en Lek", juni
1996, p. 30-32.
G. Brandt, Historie der Reformatie, deel 3, Rotter
dam 1704, p. 925-926.
De heylsame Geboorte onses Heeren ende Salighmakers Jesu Christi in ses Predicatien vervat. Alk
maar 1619.
Nicolaus Bodecherus, Sociniano Remonstrantismus, Leiden 1624.
Simon Episcopius, Bodecherus Ineptiens,
[Leiden] 1624.
G. Brandt, Historie der Reformatie, deel 4, Rotter
dam 1704, p. 800-802.
Uitgebreider over 'Nicolaas Bodecherus, een
omstreden dominee ca. 1577-ca. 1644' door B.
de Ligt in Wij schrijven hier de geschiedenis.
Loosdrechters, oude en nieuwe, Loosdrecht 1997,
p. 132-135.
Die Matrikel der Universitdt Heidelberg von 1386
bis 1662, ed. G. Toepke, Heidelberg 1884-1916
(7 delen), Band 2, p. 173.
H. L. Ph. Leeuwenberg, 'Hermannus Montanus
(1581-1640) predikant', in De Vechtstreek. Le
vensbeschrijvingen van bekende en onbekende men
sen uit de Vechtstreek (red. A.A. van Baal-De
Vries e.a.), Utrecht 1997, p. 118-123.
J. Keuning, Petrus Plancius. Theoloog en Geograaf.
1552-1622, Amsterdam 1946, p. 41.
Mieke Fries-Sloff, Het remonstrantisme in het ge
west Utrecht 1612-plm. 1630, Utrechtse docto
raalscriptie 1984. Het na afsluiting van deze bij
drage verschenen artikel van Arend Pietersma,
'Dimittimini, exite. Utrechtse remonstranten
onder het kruis 1618-1630', in jaarboek OudUtrecht 2008, p. 49-100 komt tot dezelfde con
clusie.
Dit artikel is een bewerking van gedeelten uit
mijn in eigen beheer vermenigvuldigde Enige
hoofdstukken uit een eeuw Loosdrechtse kerkge
schiedenis, 1550-1650, Loosdrecht 1998. Ik heb
geprofiteerd van professor dr. G.J. Schuttes
commentaar bij een eerdere versie van deze bij
drage.
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Lieu de Memoire

Bank voor een burgemeester
Stanny Verster

Iedere Loenenaar kent de Burgemeester Van
de Velde-bank in de bocht van de Cronenburgherlaan naar het Jaagpad langs de Vecht.
Het is een heerlijke plek voor een picknick, of
om zomaar even te zitten en je af te vragen
hoe die bank daar eigenlijk is gekomen en
wie burgemeester Van de Velde was.
Ernest Abraham Henri Adolphe van de
Velde werd op 23 december 1882 geboren in
Bodegraven als zoon van jonkvrouwe Jacoba
Clara Frederica van Reenen en mr. Henri
Adolphe van de Velde. Hij ging in Den Haag
naar het gymnasium, werd vervolgens volon
tair op de secretarie in Loosduinen en op
25 februari 1909 burgemeester in Loenen aan
de Vecht.
Van de Velde was een echte burgervader
die zich volledig inzette voor de belangen
van de Loenenaren. Toen tijdens de Eerste
Wereldoorlog menigeen zich met kaarslicht
moest behelpen, nam Van de Velde met twee
plaatsgenoten het initiatief tot de oprichting
van een gemeentelijk elektriciteitsbedrijfje,
dat later door de PUEM werd overgenomen.
Ook regelde hij in die tijd persoonlijk de dis
tributie van de beschikbare goederen. Na de
oorlog wist hij in Loenen een kaasmarkt van
de grond te krijgen, die helaas in zeer korte
tijd door die van Breukelen werd weggecon
curreerd. Ook werd onder zijn bewind een
korps van de vrijwillige brandweer opge
richt.
Er zijn verschillende anekdotes over de
burgemeester bekend. Een ervan heeft be
trekking op het afnemen van motorrijexamens. Als examinator moest hij achter op de
motor plaatsnemen, maar daar waagde hij
zich niet aan. In plaats daarvan posteerde hij
zich in vol ornaat in de deur van het gemeen
tehuis en liet de examinandus tweemaal
langsrijden. Als die dan later zijn rijbewijs

kwam afhalen,
ontving de bur
gemeester stee
vast een bosje
paling.
Hoe geliefd
Van de Velde als
burgemeester
was, bleek bij de
geldinzameling
ter gelegenheid
van zijn vijftigste
verjaardag toen
'rijk en arm, oud
en jong spontaan
hun penningske
gaven en er maar
aan drie deuren
vergeefs
werd
geklopt.'

mjCW

Burgemeester Van de Veldebank (foto auteur).

A m b tsju b ile u m

Naar aanleiding van zijn 25-jarig jubileum als
burgemeester op 5 maart 1934 besloot Loenen
om Van de Velde te eren met een monumen
tale bank. Er werd een commissie gevormd
en een begroting gemaakt. Men koos voor
een enigszins artistieke bank die 500 gulden
mocht gaan kosten. Helaas ging het jubileum
niet door omdat de burgemeester in decem
ber 1933 overleed. Maar de bank moest er
toch komen!
Op 16 februari 1934 schreef de commissie
aan B&W van Loenen dat zij klaar was met
de voorlopige werkzaamheden en dat de
bank met de daarbij behorende lantaarn kon
worden geplaatst op de afgesproken plek: de
splitsing van de Rijksstraatweg en de huidige
Bloklaan. De commissie bood de gemeente
Loenen de bank ook in eigendom aan.
Eind februari berichtten B&W aan de
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commissie dat ze de bank met lantaarn als
herinnering aan wijlen burgemeester Van de
Velde wilden aanvaarden en bereid waren
om een contract met de provincie betreffende
het zakelijk recht aan te gaan. Op 12 juni
werd het recht van opstal voor het perceeltje
waarop de bank moest worden geplaatst uit
gegeven door Provinciale Waterstaat. De ge
meente Loenen moest daarvoor op 'één de
cember en voor het eerst in 1934 de som van 2
gulden zonder korting of compensatie' beta
len.
Probleem
Daarmee was de zaak echter niet rond. Op 25
april 1935, de voorbereidingen waren toen al
in een vergevorderd stadium, schreef de com
missie aan de gemeenteraad dat het beschik
bare bedrag niet groot genoeg was om de bij
de bank behorende verlichting aan te bren
gen. 'En een bank zonder lantaren voldoet
niet.' Bovendien liep een onverlichte bank
gevaar om stuk gereden te worden. De com
missie had de Amsterdamse firma Winkel
man bereid gevonden om voor 150 gulden
een lantaarn inclusief montage te leveren.
Zou de gemeente deze post voor haar reke
ning willen nemen?
Het gemeentebestuur schreef terug dat de
commissie op het gevraagde bedrag kon re
kenen. Maar op 22 oktober 1935 kwam er
opnieuw een brandbrief van de commissie:
Er was buiten haar schuld een onnauwkeu
righeid geslopen in de kostenberekening be
treffende de plaatsing van de bank: op de
werktekening was verzuimd een voorziening
aan te brengen om de in de lantaarn geplaats
te lamp op het lichtnet aan te sluiten. De com
missie had deze voorziening echter wel laten
aanbrengen, maar nu waren de kosten met 27
gulden en 50 cent verhoogd! En het geld dat
de gemeenteraad beschikbaar had gesteld
was op...
De gemeenteraad kwam nog een keer
over de brug en op 26 oktober 1935 werd het
monument in gebruik genomen en vervol
gens overgedragen aan de gemeente Loenen.
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Verplaatst
Jaren later, op 14 oktober 1953, ontving de
commissie Burgemeester Van de Velde-bank
opeens een brief van B&W van Loenen met
de mededeling dat de bank moest worden
verplaatst omdat zij een belemmering vorm
de voor het toenemende verkeer. Bovendien
was de kruising Rijksstraatweg en Bloklaan
geen geschikte plek meer om rustig te kun
nen zitten. Er werd daarom voorgesteld om
de bank dichter naar de kom van het dorp te
verplaatsen en wel naar de kruising tussen
Cronenburgherlaan en het Jaagpad, pal aan
de Vecht dus, maar omdat het niet anders
kon met uitzicht naar het zuiden, richting
Breukelen.
Toen de drie zonen van burgemeester Van
de Velde op de hoogte werden gesteld van
het voorstel om de bank te verplaatsen, rea
geerden ze teleurgesteld en kwamen ze met
een tegenvoorstel. Naar hun mening moest
bij het vaststellen van de nieuwe plek het
accent worden gelegd op het zéér schilder
achtige uitzicht op Loenen, dat, zo dachten
zij, nergens beter te bewonderen viel dan
vanaf de brug over de Vecht. Als burgemees
ter van Loenen had hun vader veel bespre
kingen gevoerd met ingenieurs van Rijks
waterstaat voor de totstandkoming van de
verbinding met Hilversum via een Vechtbrug. Daarom, zo stelden zij, zou men de
voormalige burgemeester niet beter kunnen
eren dan de bank als monument op de brug te
plaatsen 'er mede rekening houdende dat
Vader bijna zijn hele leven letterlijk en figuur
lijk op de brug heeft gestaan voor zijn gelief
de Loenenaren.'
Hun voorstel werd door B&W niet posi
tief ontvangen. Nog afgezien van de moge
lijkheid om het karwei op een architectoni
sche manier te klaren, vond men de genoem
de plaats niet geslaagd. Op de vier hoeken
van de brug stonden toch al banken en wel
op elke hoek één. Dus hield men vast aan
plaatsing op de kruising tussen Cronenburg
herlaan en het Jaagpad, met uitzicht naar
Breukelen en niet naar Loenen.
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Beheerste bloei
Bussums historische identiteit begrensd en opengelegd
Willem Frijhoff
De zogeheten Open Dag van TVE was in 2008 gewijd aan de 'Geschiedenis en
identiteit van Bussum'. Hoofdspreker was prof. dr. Willem Frijhoff emeritus
hoogleraar geschiedenis aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. In zijn inleiding
over 'Historische identiteit & grenzen van Bussum’ ging hij niet alleen in op
Bussum, maar plaatste hij het thema in een breed verhaal over de identiteit van steden
en dorpen, een van zijn speciale onderwerpen. Aldoende nam hij ook stelling in het
actuele debat over de identiteit van Nederland en de Nederlanders. Mede vanwege
zijn belangwekkende vertoog over historische identiteit hebben wij prof. Frijhoff
gevraagd zijn inleiding om te werken tot een artikel voor ons tijdschrift. Niet alleen
de Bussummers denken na over de identiteit van hun woonplaats, maar ook de
bewoners van de andere plaatsen tussen Vecht en Eem doen dat. Met deze bijdrage
willen wij hen helpen hun vragen beter te beantwoorden. Daarnaast kunnen ook alle
bewoners van onze regio die discussiëren over de identiteit van Nederland en de
Nederlanders misschien wat historische overwegingen meepikken om dat op een zo
verantwoord mogelijke wijze te doen.
Redactie

Laat ik er maar ronduit voor uitkomen: ik
ken Bussum bar slecht. Ik heb er een paar
maal rondgelopen, maar heb er geen intieme
binding mee. Bussums identiteit bestaat voor
mij traditioneel uit clichés: Jan Tabak, Bensdorp, station Naarden-Bussum, het eerste
centrum van TV-productie, mooie villa's,
goed leven, forensen, wat chique winkels, en
recenter nog een paar algemeenheden over
de Gooische Vrouwen en de venijnige co
lumns van Youp van 't Hek in NRCHandelsblad. Ik weet niet eens of ik Bussum
een stad of een dorp moet noemen. Zelfs die
basisidentiteit van elke Nederlandse lokaliteit
blijft in het ongewisse. Daarom zal ik die ter
men in het vervolg maar gewoon gebruiken
zoals ze bij me opkomen.
Ik weet wel iets van Bussums concurrent:

Naarden. Mijn geboortestad Zutphen en
Naarden zijn als een Siamese tweeling histo
risch met elkaar verbonden door de strafex
peditie van Alva’s zoon Don Fadrique of Frederik van Toledo in het najaar van 1572,
waarbij eerst Zutphen en daarna Naarden als
afschrikwekkend voorbeeld werd ingeno
men, geplunderd en uitgemoord. Historisch
onderzoek heeft ons geleerd dat de Zutphenezen per saldo minder hebben geleden
dan de Naarders, maar in het geschiedver
haal zijn de twee steden sinds Bor, Van Meteren en Hooft onverbrekelijk aaneengesmeed.
Toen ik een tijd geleden voor een congres in
Salamanca was, de stad waar de ijzeren her
tog vandaan komt, en op een steenworp af
stand van zijn stadspaleis Monterrey logeer
de, moest ik toch even een traan wegpinken
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Naarden Vesting, winter 2007 (foto Gerdis Michielse-Oud).

om het bittere lot van onze beide steden.
Maar daar hebben Bussumers natuurlijk geen
boodschap aan. Naarden is, zo begrijp ik uit
de lokale literatuur, de rivaal, of eigenlijk de
vijand, want Bussum is intussen zo belangrijk
en dominant geworden dat er van echte riva
liteit nog maar beperkt kan worden gespro
ken, hoogstens in het kader van historische
waarden, waarbij Bussum het geheid van
Naarden verliest.

Wat is identiteit eigenlijk?

Voor ik nader inga op de vraag hoe ik de his
torische identiteit van Bussum zie, wil ik
eerst iets vertellen over de manier waarop ik
zelf met de vraag naar identiteit omga, als
cultuurhistoricus en historisch antropoloog.
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Identiteit is, in de woorden van mijn Amster
damse collega Joep Leerssen, meer een ziens
wijze dan een zijnswijze, en die zienswijze
komt van twee kanten, van binnen en van
buiten. Dat kan tot overeenstemming tussen
beide beelden leiden maar ook contrasten en
conflicten opleveren, soms heel heftig, als be
woners het externe imago volstrekt afwijzen.
De manier waarop de inwoners daarmee om
gaan, instemmend coöperatief, dan wel ver
ontwaardigd of afwijzend, maakt het proces
van identiteitsvorming compleet.
Identiteit bestaat niet zonder ervaring.
Dorpen, steden of wat dan ook hebben geen
identiteit buiten de bewoners om. Het is be
langrijk zich dat te realiseren. Er woedt in dit
land op dit ogenblik een heftige, soms scher
pe en vinnige discussie over identiteit: natio
nale identiteit, groepsidentiteit, culturele
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identiteit, gewestelijke identiteit, lokale iden
titeit, noem maar op. Zeker waar het de natio
nale identiteit betreft zingt de discussie soms
helemaal los van de mensen om wie het gaat.
Het lijkt wel alsof identiteit een eigenschap is
die onafhankelijk van de bewoners op een
land, een stad of een dorp kan worden ge
plakt en die we ook onafhankelijk van hen
kunnen definiëren. Trots op Nederland? Nee,
zo werkt het niet. Je bent trots op de Neder
landse samenleving, op wat die bereikt in het
heden, met aandacht voor verleden en toe
komst. Maar die trots gaat altijd uit van een
ervaring, in dit geval een groepservaring.
Identiteit is geen ding, identiteit is in de aller
eerste plaats een vorm van zelfbesef, bewust
zijn. Dat bewustzijn werkt met ervaring, emo
tie, herinnering en (h)erkenning, en is als
zodanig gesitueerd in de tijd en veranderlijk.
Daarom eerst een kleine waarschuwing
aan het adres van de identiteitssceptici, al die
mensen die het hele debat van de laatste jaren
zo langzamerhand beu zijn. Jazeker, identiteit
doet ertoe. Sterker nog: identiteit is, of men
het wil of niet. Als sociaal wezen creëert iede
re mens zich een identiteit door de omgang,
beter: de interactie met anderen. Zonder die
wisselwerking tussen zelfbeeld en imago
komt een mens niet tot zelfverwerkelijking.
En die zelfverwerkelijking is het derde punt
van de drieslag: zelfbeeld en imago samen
brengen de mens tot een bepaalde vorm van
handelen, agency, die op haar beurt weer van
invloed is op de beeldvorming over en weer.
Wie het over identiteit heeft, doet er dus goed
aan niet alleen te letten op het beeld maar ook
op het gedrag.
Verbeelde gemeenschap
De mooiste en meest aansprekende definitie
van nationale identiteit blijft die van Benedict
Anderson, die daar nauw bij aansluit. Hij
noemde de natie een imagined community, een
'verbeelde gemeenschap'. Naties groeien niet
uit objectieve feiten. Al evenmin worden na
ties beperkt tot een vaste bevolking of een ge
deelde geschiedenis. Het zijn contingente
vormen of structuren, instituties in de socio
logische zin van het woord, die open staan

voor derden maar wel een bindend element
nodig hebben, een richtinggevend beeld dat
door allen kan worden gedeeld en feitelijk
ook wordt gedeeld, een grand narrative zoals
we dat thans noemen, een verhaal over oor
sprong, aard en richting van de betrokken sa
menleving als daadwerkelijk samenhangende
gemeenschap. Vandaar het belang van de ge
schiedenis voor de juiste ontwikkeling van
het natiegevoel, maar ook de noodzaak van
een helder zicht op de toekomst en een dui
delijke verwoording van de collectieve wen
sen die men zich daarvoor stelt, van de rand
voorwaarden die voor een harmonische
ontwikkeling moeten zijn gerealiseerd. En
daar is weer een volgroeide identiteit voor
nodig.
En opnieuw: wat voor de natie geldt, is
evengoed van toepassing op de lokale ge
meenschap. Het is een kwestie van schaal,
niet van verschil in aard. Ook steden en dor
pen zijn verbeelde gemeenschappen. Om het
even scherp te stellen: Naarden is niet in staat
zich een fusie met Bussum in te denken en
omgekeerd, omdat het zelfbeeld dat die bei
de, lang tot elkaar veroordeelde lokale ge
meenschappen zich door de eeuwen heen als
imagined community hebben gevormd daar
voor te divers is en te weinig aanknopings
punten over en weer biedt.
Hoewel er zeker verwrongen identiteiten
bestaan, zal elke groep, elke stad of dorp, elke
gemeenschap, elke natie streven naar een
vorm van collectieve verbeelding en zelfbesef
die haar in staat stelt zich op een zinvolle,
ook door anderen herkende en erkende
plaats in de grotere gemeenschap te beroepen
en in overeenstemming daarmee te handelen.
En ze zal dat zelfbesef verwoorden in een
passend en begrijpelijk vertoog over haar
'identiteit: Zó ben ik, niet anders' - al zal dat
vertoog in de loop van de tijd telkens weer
worden bijgesteld aan de veranderde context
en omstandigheden. Idealiter vallen het ver
toog van de gemeenschap zelf en dat van de
buitenstaanders daarbij samen: dan is de
mens, dan is het land pas echt gelukkig. Ook
als dat niet zo is, zal het individu of de ge
meenschap proberen zich naar het vertoog
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van de buitenstaander, het externe imago, te
schikken, al was het maar om de greep op de
buitenwereld niet te verliezen. Niet alleen het
zelfbeeld verdient dus aandacht, ook het ex
terne imago. Het imago verdient misschien
wel meer aandacht dan het weinig kritische
zelfbeeld, dat altijd geneigd is zichzelf eigen
schappen toe te schrijven die het collectieve
ego strelen.
Identiteitsbesef

Het is natuurlijk goed dat zulke positieve
zelfbeelden er zijn, want geen gemeenschap
kan voortbestaan en gelukkig worden zonder
een positief verhaal over zichzelf. Er is op
zichzelf ook niets mis met een welbegrepen
trots op Nederland of op welke plaats binnen
Nederland ook, mits die trots allen insluit en
accepteert dat het zelfbeeld wordt gecorri
geerd door het imago dat anderen daarvan
hebben, met inbegrip van de underdogs, de
gemarginaliseerden en van al wie we uit onze

eigen nationale of lokale samenleving zouden
willen uitsluiten. Want, vergeten we het niet,
een zelfbeeld is altijd het selectieve product
van de groep die aan de macht is, en die dekt
maar hoogst zelden de samenleving in haar
geheel. Dat geldt voor de natie zo goed als
voor de lokale samenleving. Die als positief
gepropageerde waarden vormen tezamen
wat ik zou willen noemen ons identiteitsbese/.
Identiteit zelf is complexer: de definitie daar
van dient ook in aanmerking te nemen hoe
anderen ons zien en beoordelen, en hoe wij
daarmee omgaan. Identiteit is niet alleen
beeld en zelfpropaganda, maar ook zelfver
werkelijking.
Door haar 'eigen' erfgoed te benoemen,
plaatst een groep de bakens voor haar identi
teit. Zij vestigt de kaders waarbinnen zij als
groep wil worden herkend, niet alleen op de
as van de geschiedenis maar ook nu en
straks. Dat geldt voor het literaire erfgoed net
zo goed als voor het artistieke, intellectuele,
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Herinnering aan het imago van een heidedorp, de Spiegelhoeve Plaggenweg 5 te Bussum (foto Jaap Groeneveld).
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bouwkundige of landschappelijke. Maar om
dat dit steeds gebeurt op grond van actuele
identiteitsgevoelens en binnen het raam van
het heersende zelfbeeld, bestaat het risico dat
dit 'erfgoed' conservatief wordt opgevat en
de historische identiteit fixeert als iets van het
verleden dat niet meer mag worden veran
derd. Het wordt beperkt tot die cultuur die
uit het verleden is gekomen en de rechtvaar
diging ervan wordt alleen in de historische
identiteit van de groep gezocht. De leus is
dan: 'wij zijn wat wij geworden zijn’; niet: 'wij
zijn wat wij willen zijn', of: 'wij zijn wat wij
willen worden'. Daarmee ligt het ijkpunt in de
cultuur van het verleden, niet in het heden.
Met die antiquarische opvatting van erfgoed
loopt de integratie van nieuwe, van buiten
gekomen, of gewoon dissidente cultuurvor
men tot 'eigen' cultuur gevaar. Heel duidelijk
zien we dat in de achtereenvolgende worste
lingen die de vanaf de negentiende eeuw
krachtig als 'burgerlijk, liberaal en protes
tants' aangezette Nederlandse identiteit
sindsdien met culturele nieuwkomers heeft
geleverd, zoals het katholicisme, de kleine
luyden, de seculiere heilsleren, en nu de is
lam.

Bussum en zijn grenzen

Wat kunnen we nu met dit alles voor het ver
haal over de historische identiteit van Bus
sum? In het alledaagse spraakgebruik heeft
lokale identiteit op de eerste plaats te maken
met een veronderstelde oorsprong en een
herkenbare authenticiteit. De echte Bussumer’ is in het traditionele identiteitsverhaal
iemand die zoniet uit Bussum stamt dan zich
toch minstens onderscheidt van de import en
de nieuwkomers en die een aantal innerlijke
en/of uiterlijke kenmerken vertoont die hem
of haar onmiskenbaar tot een authentieke ste
deling, ik zou bijna zeggen inboorling maken.
Merk op dat we hierbij ongemerkt refereren
aan de lokale gemeenschap: de eigen’, au
thentieke kenmerken zijn die welke door de
gemeenschap zijn toegeëigend als een vol
doende grondslag voor volwaardig lidmaat

schap van de lokale samenleving. Ik zal het
hier echter verder niet over de bewoners heb
ben maar over de plaats zelf, dorp dan wel
stad - en u begrijpt nu dat ik die term 'dorp'
dan wel 'stad' van wezenlijk belang acht voor
de identiteitsconstructie van een lokale ge
meenschap, omdat zo'n begrip verwijst naar
heel een stereotype, bijna archetypische
beeldwereld van het samenleven die het col
lectieve handelen in een plaats stuurt.
Identiteitsbeleving
Stellen we op de eerste plaats vast dat de his
torische identiteit van een plaats niet bestaat
uit het totaal van de in het verleden opge
bouwde gebeurtenissen, ervaringen, objecten
en gebouwen, organisatievormen en structu
ren. Integendeel, plaatsen veranderen van
functie, van bevolking, van context, soms
zelfs van ligging, zoals Oud- en NieuwBussum in een ver verleden, en daarmee ver
anderen de voorwaarden voor een authentie
ke identiteitsbeleving. Ik zou het begrip
authenticiteit hier dan ook iets anders willen
invullen dan zojuist: het gaat dan niet om
persoonlijke authenticiteit, hoe belangrijk die
ook mag zijn, maar om de collectieve erva
ring van een als 'eigen' aangevoelde gemeen
schap. Identiteit kan niet zonder authentici
teit, maar identiteit betekent niet zonder meer
uniciteit. Niet elke identiteit hoeft te verwij
zen naar iets unieks, dat anders is dan al het
andere. Een lokale identiteit hoeft niet te ver
wijzen naar een gemeenschap die uniek is, als
die lokale gemeenschap maar als uniek wordt
beleefd. In de beleving gaat het dan om iets
authentieks en unieks, maar de werkelijkheid
kan heel banaal zijn en voor mensen van bui
ten helemaal niet zo bijzonder, zelfs inwissel
baar met de identiteit van anderen.
Historische identiteit wordt dus gevoed
door het zelfbeeld van een gemeenschap,
maar dat zelfbeeld moet zó selectief en toe
komstgericht met het verleden weten om te
gaan, dat de identiteit scherp wordt verbeeld
en niet verdrinkt in een veelheid van beteke
nisloze feitjes. Een geschiedenisboek ver
schaft geen identiteit, en een geschiedverhaal
is iets anders dan een vertoog over identiteit.
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Empty Eyes van Jan Samson ter herinnering aan de bakermat van de televisie, Studio Irene (foto Jaap Groeneveld).

Identiteit is levensgevoel, en dat levensgevoel
heeft te maken met nu en straks: hoe wil Bussum straks op de kaart staan? Toch niet meer
dan een voormalig agrarisch dorpje onder de
rook van Naarden of in de schaduw van Hil
versum? Voor de benoeming van identiteit
hebben we steunpunten in het heden nodig,
en voor historische identiteit betekent dit een
beroep op cultuurhistorische kernwaarden,
die de gemeenschap kunnen verbeelden.
Herinneringsplaatsen
Belangrijke kernwaarden van identiteit wor
den thans verbeeld als lieux de mémoire, herin
neringsplaatsen waaraan het geheugen van
een gemeenschap wordt opgehangen en die
daar structuur aan geven. Dat kunnen echte
materiële plekken zijn maar ook gewone ob
jecten, landschapsvormen, of, zoals thans
steeds gebruikelijker is, immateriële vormen
en punten van herinnering, dat wil zeggen
gebruiken, rituelen, sacrale of anderszins on
aantastbaar geachte elementen van het land
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schap of de bewoningskern, vertellingen, le
genden en sagen, de herinnering aan de da
den van belangrijke personen, lokale taalvor
men of een plaatselijke manier van uitspraak
die kenmerkend is voor het volwaardig toe
behoren tot de lokale gemeenschap, of histo
rische gebeurtenissen die tot de kern van het
gemeenschapsgevoel behoren.
Naarden heeft er daarvan in het oog van
de buitenstaander heel duidelijk twee: de
slachting door de Spanjaarden in 1572 en de
historische persoon van de Tsjechische bisschop en pedagoog Jan Amos Comenius, de
laatste wat minder bekend, maar wel heel
duidelijk een internationale icoon waarvan
de betekenis op Naarden afstraalt zolang zijn
gedachtenis daar wordt gekoesterd. Hoe staat
dat met Bussum? Frederik van Eeden is Bussums historische trots, maar wie in Neder
land weet eigenlijk dat Walden in Bussum
ligt? Studio Irene als - wanneer ik het wel
heb - geboorteplaats van de televisie heeft in
het mediatijdperk in beginsel een geweldig li-
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eu de mémoire-potentieel, maar ik heb daar in
werkelijkheid nog niet veel uitwerking van
gezien.
Hoewel gemeenschappen de neiging heb
ben hun zelfbeeld van binnenuit, vanuit hun
kern en hun zijnswijze te definiëren, zonder
duidelijk hun grenzen aan te geven, zijn het
juist die grenzen die de buitenstaander frap
peren en die het imago structuur geven. Hoe
staat het met de grenzen van Bussum? Gren
zen zijn lastige variabelen in de geschiedenis.
Ze hebben een duidelijk scheidende of onder
scheidende functie m aar de belevingswerkelijkheid ontwikkelt zich vaak sneller dan de
grenzen veranderen, zodat grenzen soms eer
der blijken te verbinden dan te scheiden. An
derzijds moeten we de gevolgen van een
grenscorrectie niet onderschatten. Ze bete
kent wel degelijk iets, maar de ontwikkelin
gen volgen niet altijd het veranderingsritme
dat beslissers en politici voor ogen hebben.
Authenticiteit
Uit de beschouwing van een aantal steden en
hun zelfbeelden heb ik in mijn werk een dub
bele lering getrokken. Zij doen beroep op iets
'echts', 'authentieks', of iets w at 'eigenlijk'
kenmerkend is voor die plaats. Authenticiteit
dus. Maar die authenticiteit w erkt wel heel
selectief. Ze zoekt in de geschiedenis naar
vormelementen en gebeurtenissen die aan
sluiten bij een in het heden, dus thans, be
staand levensgevoel, en verklaart die tot ken
merkend voor de gemeenschap en de plaats.
De tweede lering is dat het toebehoren tot een
regio of welke andere bestuurlijke eenheid
ook maar een betrekkelijke w aarde heeft. Ste
den en andere plaatsen ontwikkelen zich
relatief autonoom, zo lang ze maar de be
schikking hebben over een cultuurhistorische
reserve w aaruit ze kunnen putten om een ei
gen, ijzersterk verhaal over zichzelf te vertel
len.
De vraag is natuurlijk w at voor soort ver
haal dat moet zijn. Moeten we het complete
verleden op een hoop gooien en zeggen: dat
is onze geschiedenis, dat zijn wij? Bussum
kan hier iets leren van die Hollandse steden
die zich wel degelijk een echte identiteit heb

ben weten te geven. Amsterdam bijvoorbeeld
is haar middeleeuwse verleden goeddeels
vergeten of heeft het efficiënt overboord ge
gooid. Geen vreemdeling komt naar Amster
dam voor de M iddeleeuwen, en al evenmin
voor de negentiende eeuw, die vermoedelijk
het meest present is in de gebouwde omge
ving van het weidse centrum. Amsterdam be
tekent: Gouden Eeuw.
Naast de Gouden Eeuw is er nog een
tweede imago van Amsterdam, dat van de
Amsterdamse School. Ook dat leeft bij som
migen, zij het minder. Maar er ligt geen band
tussen de Gouden Eeuw en het bouwen van
de Amsterdamse School. De Amsterdamse
School is een prachtig stuk cultuurgeschiede
nis, maar niet het centrale identiteitskenmerk
van Amsterdam. Dat heeft als nadeel dat we
eigenlijk nooit het prachtige historische ver
haal horen dat de Amsterdamse gebouwde
ruim te ons vertelt over de ontwikkeling door
de eeuwen heen, die de nationale geschiede
nis weerspiegelt en waarin de perioden op el
kaar aansluiten.
Geen historische kitsch
Steden w orden regelmatig voor een geducht
dilemma gesteld: moeten we nu terugrestau
reren naar de M iddeleeuwen, zodat er ook
een echt middeleeuws sfeertje komt te han
gen, of eist respect voor de cultuurhistorische
ontwikkeling dat we de eeuwen voor zichzelf
laten spreken?
Als historicus w ordt je vaak met zulke
vragen geconfronteerd. Mijn antwoord is dan
simpel en duidelijk: respecteer steeds de his
torische ontwikkeling, maak haar duidelijk
en zichtbaar; breek niet af, herbouw niet, en
restaureer het nieuwe niet terug naar iets ou
ders. Dat levert niets anders op dan ongeschiedenis, valse romantiek en sentimente
le kneuterigheid. Historische kitsch waar we
ooit spijt van zullen krijgen. Identiteit staat of
valt immers met authenticiteit! Identiteit
vraagt niet om verleden maar om heden.
Bouw dus in geen geval een namaakm iddeleeuwse stad w ant daar zou je als mo
dern mens echt niet in willen wonen. Maar
zorg wel dat je uit je erfgoed zo'n rijk en sa-
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menhangend pak cultuurhistorische elemen
ten kunt blijven selecteren dat je een goed,
samenhangend en ook voor derden zinvol
verhaal over je stad vertelt. Dat mag best een
verhaal gefocust op de Middeleeuwen of de
Gouden Eeuw of het interbellum zijn, maar
dan graag wel één waar importburgers en an
dere nieuwkomers, inclusief die in de verre
buitenwijken, zich in kunnen herkennen. En
dan natuurlijk niet uit nostalgie, maar omdat
dat verhaal ook de mensen van thans aan
spreekt, wegens de menselijke waarden die
zo'n episode uit de stadgeschiedenis in zich
bergt, die een gevoel van authentieke stads
beleving kunnen oproepen, en die je dan ook
zo daadkrachtig mogelijk moet zien te ver
beelden. Daarmee krijgt die stad een identi
teit. Maar die identiteit hangt wel af van de
keuzes die je uit het aanwezige erfgoed kunt
maken. Is het erfgoed weg en kan men zich
daar niet meer mee vereenzelvigen, dan ver
dwijnt ook de identiteit.
Belangrijk troef voor Bussum

Hoe nu verder met Bussum? Als buitenstaan
der denk ik dat Bussum door zijn beknelde
ligging in het hart van het Gooi niet alleen
een groot en permanent probleem met zijn
buren heeft, maar ook een belangrijke troef in
handen heeft. Het probleem, zoals ik dat in
de publicaties proef die ik heb gelezen, ligt
vermoedelijk in het Calimerogevoel van jong
Bussum tegenover oud Naarden, en in een
ietwat verdrongen jaloezie tegenover grote
broer Hilversum, die Bussum ook al de tele
visie heeft afgepakt. Voor de historische iden
titeit van Bussum heeft Naarden echter maar
een heel beperkte betekenis. In mijn ogen ei
genlijk geen enkele. De reële en bestuurlijke
banden van Bussum met Naarden Vesting
zijn feitelijk al heel lang verleden tijd en er is
geen enkele reden om daar opnieuw op in te
zetten bij het Bussumer identiteitsoffensief
dat men hier aan het voorbereiden is. Ook
een hernieuwd gemeentelijk samengaan zou
daar niets aan hoeven te veranderen. Identi
teit volgt niet de bestuurlijke grenzen die
overheden vaststellen, althans niet wanneer
we welbewust op iets anders mikken. Identi
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teit bloeit bij een gezonde competitie, maar
die competitie moet wel ergens over gaan of
ergens op slaan. Naarden lijkt me dan geen
partner in de strijd: die stad vertelt haar eigen
verhaal, een heel sterk verhaal van strijd, ver
dediging en vrijheid, en dat moet ook zo
blijven. Ook tegen Hilversum zou ik als Bus
sumer niet willen opboksen. Veeleer zou ik
binnen de gemeenschappelijke identiteit van
de Gooise regio zoeken naar wat Bussum van
de andere plaatsen onderscheidt. Kunnen we
dat dan in de geschiedenis vinden?
Als ik naar de geschiedenis van Bussum
kijk zie ik een traditionele dorpsontwikkeling
met enkele historische knooppunten die eruit
springen en die Bussum tot Bussum hebben
gemaakt. Dan doel ik niet op de zelfstandig
heid van het dorp en de gemeente sinds res
pectievelijk 1795 en 1816, want die ontwikke
ling behoort tot het historische erfgoed van
vele plaatsen. De traditionele ontwikkeling
tot zelfstandig dorp is ongetwijfeld interes
sant voor wie er historisch of genealogisch
iets mee heeft, maar in een verhaal over iden
titeit kom je er evenmin erg ver mee als met
het modale winkelaanbod, dat in elke Neder
landse stad absoluut identiek is en ook in
Bussum niet ontbreekt.
Bussum heeft meer. De historische knoop
punten die een aanzet tot een identiteitsverhaal kunnen bieden beginnen rond 1870. In
het laatste kwart van de negentiende eeuw
raakt Bussum in een voor Nederland bijna
unieke stroomversnelling. Het verandert op
alle fronten tegelijk: de aanleg van de spoor
weg, de tram en de haven, de komst van de
eerste industrie, van krant, telegraaf en tele
foon, de bouw van buitenverblijven voor fo
renzen, pensions en uitspanningen voor dag
jesmensen, en tenslotte de bevolkingsgroei
waarmee Bussum het nabijgelegen Naarden
in korte tijd voorbijstreeft, maken Bussum in
minder dan twintig jaar tijd tot een totaal an
der dorp, dat vele malen meer lijkt op dat van
nu dan op dat van de oude unie met Naar
den. Voor het identiteitsverhaal begint Bus
sum daar, ruim een eeuw geleden. Maar voor
zo'n identiteitsverhaal is dat toch ook weer
niet genoeg, want in een notendop vinden we
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daar in een kortere tijdspanne samengebald
w at willekeurig welke plaats in Nederland
overkwam. En dat geldt eveneens voor de re
ligieuze ontwikkeling van Bussum van katho
liek dorp tot een meer gem iddelde doorsnee
van de confessionele verscheidenheid in Ne
derland. Ook met het religieuze verhaal, ooit
misschien kenmerkend voor het kleine dorp
tegenover de stad Naarden, lijkt mij voor
Bussum geen identiteitsbesef meer op te bou
wen. Al die factoren zijn uiteindelijk niet
meer dan algemene voorwaarden voor een
lokale groei en voor een succesvolle aanslui
ting bij de modernisering van Nederland. Die
aansluiting is beslist geslaagd, maar dat is op
zichzelf niet bijzonder.
De eigenheid ligt mijns inziens dan ook
niet in die voorwaarden maar in de daarop
volgende groei zelf, in de manier waarop de
Bussumers met die voorwaarden aan het
werk gingen. Kenmerkend voor Bussum was
niet wat er gebeurde maar de snelheid en ge

lijktijdigheid waarmee het gebeurde. Kunnen
we daar verder mee? Is die snelheid van ver
andering iets w at de Bussumer geschiedenis
typeert? Zulke vragen moeten we bij de ont
wikkeling van een identiteitsverhaal onthou
den, w ant ze raken niet alleen het zelfbeeld
m aar ook het imago en het handelen van de
lokale gemeenschap.
Nieuw aanknopingspunt voor identiteit
Een tweede element van de verandering, en
daarmee een mogelijk nieuw aanknopings
punt van een verhaal over Bussums histori
sche identiteit, is de combinatie van de mo
dernisering met impulsen vanuit de grote
stad (Amsterdam), ook in de richting van
stadsontwikkeling in Bussum zelf, en het na
tuurelement: de hang naar natuur, naar ge
zond leven, naar het onbedorvene, het quasirurale kader van de villawijken en buitenhui
zen, zijn evenzoveel contrastelementen die
Bussum vanaf toen kenmerkten en tot nu toe
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Nieuwbouw in retro-stijl anno 2009 aan de Brinklaan aan de voormalige haven - historische kitsch? (foto Jaap Groeneveld).
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zo goed en zo kwaad als het ging zijn blijven
kenmerken. Bussums imago is er een van
bloei, in alle betekenissen van het woord;
bloeiende natuur, gezond leven, welvaart, re
latieve overvloed, groei op alle fronten, maar
wel in de beheerste mate die bij een echt ge
zond leven past. Een harmonische samenle
ving zoals je die zou willen. Bussum is ook
geen grote stad geworden, gesteld al dat daar
in 't Gooi nog ruimte voor was. Het is die his
torisch secundaire betekenis van Bussum,
eerst tegenover Naarden, dan tegenover Hil
versum, de bekneldheid tussen een hele reeks
historisch vaak veel sterker gekleurde plaat
sen zoals Naarden, Hilversum, Laren en
Huizen, die Bussum gezien vanuit zijn histo
rische ontwikkeling kenmerkt. Met die buurplaatsen moet Bussum niet willen concurre
ren. En dat kan het ook niet. Anders gezegd,
Bussums branding ligt vermoedelijk niet in
historische uitschieters of in kenmerkende ge
beurtenissen die het dorpsleven hebben be
paald, maar in het meer algemene historische
beeld, en de daarmee corresponderende
maatschappelijke boodschap, van beheerste
bloei zoals die in een periode van expansie op
alle gebieden gestalte kreeg. Ik zou die B's
trouwens met heel grote hoofdletters schrij
ven, want ook de Bussumers die Bussum in
die periode voortstuwden schreven hun
naam allemaal met een B: Bodeman, Bredius,
Bensdorp, Biegel, Boelen, enzovoorts. Zulke
gelukkige toevallen kun je uitbuiten in je mar
keting-verhaal. Maar marketing is natuurlijk
niet hetzelfde als identiteit. Het is niet meer
dan imagovorming. Desondanks vinden we
de combinatie van modernisering en natuur
liefde her en der in het verhaal over Bussum
terug. Bijvoorbeeld in het utopische werk van
een van de bekendste Bussumers, Frederik
van Eeden. Niet voor niets stichtte hij hier
zijn Walden, dat beide elementen, het typisch
stedelijke idee van coöperatieve productie en
van terugkeer naar de natuur, in zich vere
nigt. Maar het geldt ook voor de stadsaanleg
zelf. De lanenstructuur, Villapark Het Spiegel
zijn er voorbeelden van, net als het niet gerea
liseerde voorstel van de Amsterdamse wet
houder De Miranda voor de aanleg van een
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tuinstad bij Bussum in de twintiger jaren, ook
weer een sterk element van het Bussumer
imago.
Beheerste bloei kenmerkt ook het tweede
knooppunt van Bussums historische ontwik
keling, het interbellum. In zijn uitbreiding be
perkt door de geringe oppervlakte van de ge
meente, meet Bussum zich dan geleidelijk een
stedelijk uiterlijk aan, maar zonder de exces
sen van de grote stad. Bussum blijft herken
baar als menselijke woonomgeving gericht op
bloei, natuurlijke schoonheid, burgerlijke cul
tuur en menselijke maat. In die zin is en blijft
de centrale ligging van Bussum in 't Gooi een
troef: de historische dimensie van de stad
vertelt een verhaal van geslaagde aanpassing
van de cultuur aan de natuur, en van de na
tuur aan de ontwikkeling van de cultuur.
Daar, in die wisselwerking tussen contraste
rende ontwikkelingen, liggen naar mijn ge
voel dan ook de cultuurhistorische waarden
die de historische dimensie van Bussums
identiteit kunnen helpen bepalen. De stad
zou er mijns inziens dan ook verstandig aan
doen die zo goed mogelijk te bewaren: spo
ren van cultuurlandschap geïntegreerd in het
stadsbeeld, geslaagde combinaties van na
tuurbeelden en stadscultuur; maar ze moet
ook de immateriële herinneringsplaatsen
koesteren die zo’n zelfbeeld kunnen verster
ken en die een overeenkomstig imago bij de
buitenstaanders kunnen bevorderen. Ik
noemde Walden en Van Eeden al, maar er is
natuurlijk veel meer.

Op zoek naar Bussum s kernwaarden

Ik heb hierboven gesproken over de histori
sche dimensie van Bussums identiteit zoals ik
die uit enkele bezoeken die ik aan Bussum
bracht en de lezing van recente literatuur in
mijn eigen termen heb kunnen verwoorden.
Maar zoals gezegd: identiteit speelt wel met
geschiedenis, maar is op zichzelf niet histo
risch van aard. Identiteit speelt, om twee han
dige Engelse woorden te gebruiken, niet
zozeer met history als wel met memory. Niet
zozeer geschiedenis in brede zin als wel ver-
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werkt geschiedbesef, georganiseerd geheu
gen, waarbij tijdelijk vergeten en weglaten
soms net zo belangrijk kan zijn als bewaren
en herinneren. In die zin zijn mijn reflecties
over een voorbije periode niet meer dan een
eerste aanzet tot identitei tsbesef, want de hui
dige beleving van de Bussumer stadsgemeen
schap kan weer andere trekken naar voren
halen. Dat alles behoort tot het zelfbeeld van
een stad, tot de manier waarop een lokale ge
meenschap zich rekenschap geeft van zijn
verleden en bouwt aan zijn toekomst, en
daartoe een verhaal over zichzelf leert vertel
len dat ook voor de nieuwkomers en voor de
genen die na ons komen zinvol kan zijn. Dat
verhaal, hoe het uiteindelijk ook moge uitval
len, zal onherroepelijk op de vooroordelen en
clichés van het externe imago van Bussum
stuiten, en het hoeft geen betoog dat ook in
dat imago grote verschillen kunnen bestaan
tussen bijvoorbeeld het beeld dat de buren,
de Amsterdammers of de vreemdelingen zich
van Bussum maken.
Mijn boodschap is dat wie serieus werk
wil maken van zijn identificatie, dus van zijn
identiteitsconstructie, er verstandig aan doet
om niet alleen zijn zelfbeeld te bewaken, de
eigen branding en marketing die bijna steeds
als de 'eigen identiteit’ worden beschouwd,
maar ook heel goed te luisteren naar het
externe imago, en vervolgens te proberen
vanuit een grondige analyse van beide een
identiteitspolitiek op te bouwen die op de
toekomst gericht staat. Het spreekt na het
voorgaande voor zich dat de geschiedenis
daar wel een rol in speelt, maar dat die rol
niet per definitie steeds dezelfde blijft. In een
volgend tijdvak blijken andere cultuurhistori
sche waarden van Bussum, of van de hele
streek, misschien veel belangrijker. Het is
zaak zich dan niet krampachtig aan de een
maal gevormde historische beelden vast te
blijven klampen maar te bezien in hoeverre
Bussums geheugen ruimte en gelegenheid
biedt voor andere vormen van actualisering,
die de stad opnieuw het gevoel geven zich
zelf te kunnen zijn. Maar dat geheugen moet
wel beschikbaar blijven. En dat betekent een
duidelijk pleidooi voor een vooruitziend en

Prof. Willem Frijhoff tijdens zijn inleiding op het Bussum-symposium van TVE in 2008 (foto Gerdis Michielse-Oud).

ruimhartig beleid van behoud van wat op de
een of andere wijze beeldbepalend is of is ge
weest voor de historische ontwikkeling.
Als ik u dus een boodschap mag meege
ven in het debat over de verhouding tussen
Naarden en Bussum, breder, van die tussen
Bussum en het Gooi, is het deze, dat de histo
rische werkelijkheid er eigenlijk niet zo vrese
lijk veel toe doet. Veel belangrijker is het hoe
die werd beleefd en hoe die beleving zich
heeft ontwikkeld in wisselwerking met de
beeldvorming. Om de identiteit van Bussum
een zo rijk mogelijke gestalte te geven moeten
we ons niet opsluiten in de nostalgie van het
verleden maar proberen te ontdekken welke
kernwaarden van vroeger ook nu nog beteke
nis kunnen hebben en voor de toekomst ver
der verdienen te worden ontwikkeld.

Prof. dr. W. Frijhoff is emeritus-hoogleraar ge
schiedenis aan de Vrije Universiteit Amsterdam.
Een van zijn speciale onderwerpen is de histori
sche identiteit van steden en dorpen.
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Boekbesprekingen
Breukelen,
geschiedenis en architectuur

MOM

Onlangs verscheen Breukelen, geschiedenis en
architectuur. Het boek schetst de bewoningsgeschiedenis van de woonkernen Breukelen,
Nieuwer Ter Aa en Kockengen en hun agrari
sche buitengebieden. De blauwe draad die
alles verbindt is de rivier de Vecht waaraan
het hele gebied zijn bestaan heeft te danken.
Het werk is een initiatief van de Stichting
Publicaties Oud-Utrecht (SPOU) en de provin
cie Utrecht en een deel uit de reeks Monumenten-lnventarisatie Provincie Utrecht, een monu
menten inventarisatieproject dat op last van
de rijksoverheid tussen 1988 en 1992 door de
provincie werd uitgevoerd met het doel om
nieuwe rijksmonumenten uit de periode
1850-1940 te selecteren. De opdracht die aan
iedere provincie afzonderlijk werd gegeven,
is door de provincie Utrecht op geheel eigen
wijze ingevuld, want niet alleen de architec
tuur en stedenbouw uit de genoemde periode
werden geïnventariseerd, maar ook het oude
re erfgoed. Zo ontstond een volledig over
zicht met bredere gebruiksmogelijkheden
dan louter de selectie van nieuwe rijksmonu
menten.
Het Utrechtse MIP (Monumenten Inven
tarisatie Project) heeft intussen op allerlei
manieren dienst gedaan: bij beleidsstukken
van provincie en lokaal bestuur en bij de se
lectie van gemeentelijke documenten, maar
het is ook als basis gebruikt voor de Cultuur
historische Atlas van de provincie, die onder
de naam Tastbare Tijd werd gepubliceerd.
Naast het MIP is voor Breukelen, geschiede
nis en architectuur ook gebruik gemaakt van
andere bronnen die achter in het boek wor
den vermeld. Voor rijksmonumenten en ge
meentelijke monumenten zijn de beschrijvin
gen uit de respectievelijke registers gebruikt.
Het monumentenregister is in 2001 tot stand
gekomen na selectie en onderzoek door architectuurhistorica Marina Laméris. Voor de
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BREUKELEN
GESC HIEDENIS EN ARC HITECTUl R
A rir A. M bo»co
M i m a l am tbr*

geschiedenis kon Arie A. Manten putten uit
zijn jarenlange onderzoek naar de geschiede
nis van de gemeente.
De chronologische en niet thematische
presentatie van de geschiedenis van de ge
bouwde omgeving, maakt duidelijk hoe het
gebied van de gemeente Breukelen zich heeft
ontwikkeld en hoe allerlei gebeurtenissen
met elkaar samenhangen. De verbrokkeling
in thematisch opzicht die deze aanpak ople
vert, wordt goedgemaakt door kruisverwij
zingen en door nummers die verwijzen naar
paragrafen met relevante informatie.
In vergelijking met andere delen uit de
reeks wordt beperkt aandacht besteed aan de
geschiedenis van de infrastructuur, maar
Arie A. Manten wijdde daar een afzonderlijke
publicatie aan (De mens zoekt zijn weg, histo
risch overzicht van de infrastructuur in het Breukelse gebied, Arie A. Manten, uitgave Rijkswa
terstaat Utrecht, 2002).
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Achter in het boek staat een aantal belangrij
ke bijlagen: een volledige adressenlijst van de
geïnventariseerde objecten, een lijst met na
men van architecten en aannemers en hun
werken in Breukelen, een lijst van bronnen en
literatuur en een verklarende woordenlijst
met bouwkundige termen en begrippen.
Het historische gedeelte, dat loopt vanaf
de prehistorie tot heden is rijk geïllustreerd
met oude prenten, foto's en kaarten. De
bouwhistorie van 350 gebouwen wordt uitge
breid beschreven met aandacht voor bewo
ners, bouwstijlen en architectonische details.
Onder de rijks- en gemeentelijke monumen
ten en cultuurhistorisch gezien waardevolle
gebouwen en objecten zijn kastelen, buiten
plaatsen, boerderijen, woonhuizen en be
drijfspanden, maar ook kerken, molens, een
watertoren, een kippenhok, een muziektent
en een waterstoep.
Een aanrader voor wie geïnteresseerd is
in de cultuurhistorische ontwikkeling van de
Vechtstreek.
Stanny Verster
Arie A. Manten, Marina Laméris, Breukelen,
geschiedenis en architectuur, Stichting Publica
ties Oud-Utrecht, Uitgeverij Kerckebosch,
Utrecht-Zeist 2008 (484 pp.), ISBN 978-906720 443-9. Prijs € 28,30.

H et G ooi toen & nu.
G esch ied en is voor ontdekkers
Uitgeverij Waanders staat bekend om haar
goed verzorgde en fraai geïllustreerde uitga
ven; ook de reeks kleine boekjes - Waanders
'Hand-Boekjes' - Het Gooi toen & nu. Geschie
denis voor ontdekkers draagt zeker bij aan die
reputatie.
De reeks zal bestaan uit 18 deeltjes waar
van er nu - begin februari 2009 - vier ver
schenen zijn: 1. Stad en Land (verschenen 22
oktober 2008), 2. Onder Dak, 3. Kerk en Geloof,
4. Dagelijks Brood. De redactie bestaat uit Arie
den Dikken, Menno van der Laan, Ed van
Mensch en Eddie de Paepe (eindredacteur).
De redacteuren treden ook wel als auteurs

Geschiedenis m o r ontdekkers

Stad en land
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op, maar hebben zich daarnaast verzekerd
van schrijvers als Ineke de Ronde, Annette
Koenders en Egbert Pelgrim. Deskundigheid
is bij deze reeks verzekerd.
Elk deeltje bestaat uit 96 bladzijden,
royaal van zw art/w it en kleurafbeeldingen
voorzien, soms één, meestal zelfs twee per
bladzijde. Een beknopte inleiding geeft steeds
toelichting op het betreffende thema. Het is
dus zeker niet alleen een kijkboekje gewor
den, de in de tekst gegeven informatie is ter
zake en van belang.
Op de website www.hetgooitoenennu.nl
staat verdere informatie over de boekjes.
Ware karakter
Met de aanduiding Geschiedenis voor ontdek
kers geeft de reeks haar ware karakter weer.
Een traditionele historische, chronologische
benadering geven de deeltjes niet, zij bieden
daarentegen een selectieve gids naar het
Gooise culturele erfgoed, dat wil zeggen naar
allerlei objecten, groot en klein, van tastbare
herinneringen aan het betrokken thema. Ik
citeer: 'Daarbij gaat het lang niet altijd om grote,
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monumentale bouwwerken zoals kerken, vestingwallen, raadhuizen, theaters en buitenplaatsen. Er
is ook - in woord en beeld - aandacht voor kleine
re, minder opvallende objecten zoals een pomp,
een plaquette, een bank, een grafsteen of een sloot.'
Erg handig - en het gidskarakter bena
drukkend - is dat per deeltje in een kaartje
voorin precies wordt aangegeven waar het
beschreven en uitgebeelde object zich be
vindt. Je kan er naar toe gaan en het bekijken.
Het gaat daarbij steeds om de zes - hoe lang
nog gezien de herverdeling? - Gooise ge
meenten Blaricum, Bussum, Hilversum, Hui
zen, Laren, Naarden. Mede met het oog op de
verkoop heeft de uitgever ervoor gezorgd dat
in elk deeltje elke gemeente aan bod komt en
de grootste gemeente Hilversum wat extra
aandacht krijgt.
De historische 'objectbenadering' is ver
frissend, levert interessante informatie op,
mooie beelden - soms van de situatie van
vroeger en die van nu - en de thema's zijn
goed gekozen met onder meer aandacht voor
terreinen waaraan de traditionele, chronolo
gische geschiedschrijving in den regel niet
veel aandacht schenkt zoals Vrije Tijd (deeltje
11) en Dood en Begraven (deeltje 18). Het is
daarmee een prima aanvulling en in veel ge
vallen een toelichting op bestaande geschied
schrijving, want de door Waanders gevolgde
methode brengt uiteraard geen doorlopend
verhaal, maar een bijzonder selectief geheel
rond een thema.
De grote lijn in de historische groei, bij
voorbeeld Welke ontwikkelingen deden zich in de
zeventiende eeuw in het Gooi voor? of Welke
effecten had Wereldoorlog I op het Gooi? of In
hoeverre woedde er godsdienststrijd in het Gooi?
is er niet. Verspreid over 18 deeltjes krijgt de
lezer af en toe brokjes antwoord op zulke
vragen. De samenhang en de verbanden zal
hij zelf moeten leggen, maar misschien heeft
hij daar helemaal geen behoefte aan. Heel
terecht presenteert Waanders de serie ook
niet - zoals indertijd wel met haar vervolg
werk Ach lieve tijd - als een historisch over
zicht, nee, het gaat hier om een beschrijving
en uitbeelding van historische resten, objectgericht, zichtbaar en nog aanwezig en bijge
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volg is de tekst ook nogal feitelijk, concrete
zaken beschrijvend en niet analyserendverklarend. Anders gezegd: het 'wat' krijgt
alle nadruk, niet het 'hoe' en 'waarom'.
Enigszins vreemd is dat men een enkele
keer bij recente foto's van het interieur van
een huis niet ter zake doende personen afbeeldt of vermeldt wat voor bedrijf er geves
tigd is zoals de mysterieuze ringzegelsfirma
in deeltje 2 blz. 24.
Kritische kanttekeningen
Een punt van kritiek betreft achterin elk deel
tje het kleine overzicht Voor meer informatie.
Dat is bedoeld om de lezer naar verdere in
formatie te leiden. In dat streven zou de eind
redactie wat meer uniformiteit hebben moe
ten aanbrengen; de samenstellers van deze
verwijzingen hadden een betere selectie moe
ten maken. Neem bijvoorbeeld de vermelde
webadressen. Op zich mooi en zinvol die
verwijzingen naar sites - ontbreken overigens
in deeltje 2 - maar wat biedt flipje-tiel behal
ve jam, wat biedt meertens.knaw (instituut
voor dialectologie, volks- en naamkunde)?
Het ware beter geweest, dunkt mij, als er
alleen grote sites zouden zijn vermeld met
aanduiding van wat ze te bieden hebben.
Ook met het lijstje van boeken en artikelen
heb ik moeite: wie kan/mag het genoemde
knipselarchief van De Gooi- en Eemlander
raadplegen en welk trefwoord is daarbij ge
bruikt? Waarom over architect De Bazel het
boek van Reinink uit 1993 opgevoerd en niet
een nieuwere studie? Van Fabius' geschiede
nis van Bussum noemt men de editie van
1917 terwijl in 1973 een herdruk is versche
nen en er inmiddels over Bussum recent boe
ken zijn uitgekomen. En wat moet de lezer
met de verwijzing naar een lokaalhistorisch
blad (Ratel) uit Huizen uit 1984? Het zal niet
meevallen dat in handen te krijgen. Goed
overleg van te voren en een streng redactio
neel beleid zouden van dit onderdeel iets
waardevols hebben gemaakt, en dat is het nu
niet. Zou een deeltje 19 met Literatuurverantwoording, Bronnenopgave en Adreslijst van
archieven, musea en historische verenigingen
in de regio niet veel nuttiger zijn geweest?
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Deze kritische kanttekeningen doen overi
gens geen afbreuk aan mijn eindoordeel, te
weten dat de reeks ongetwijfeld en terecht in
de smaak zal vallen van allen die voor onze
regio belangstelling hebben en - zeker niet
onbelangrijk! - de historische belangstelling
stimuleert.
Paul Schneiders
Arie den Dikken, Menno van der Laan, Ed
van Mensch en Eddie de Paepe (red.), Het
Gooi toen & nu, 18 deeltjes, Waanders Uitge
vers, Zwolle 2008-2009. Prijs € 6,95 per deel
tje.

Een A m erikaanse im p ression ist
in Laren en N oorw egen
Tussen Vecht en Eem heeft wel wat met Singer
Laren. Niet alleen hebben er verschillende
heel geslaagde Open Dagen van TVE plaats
gevonden en was ons mooiste tijdschriftnummer tot nu toe gewijd aan Vijftig jaar Singer
Laren (september 2006), maar het Singer is
natuurlijk ook een van de kroonjuwelen van
de regio. Geheel ondenkbaar overigens zon
der het echtpaar Anna en William Singer. In
onze special over vijftig jaar Singer Laren
schreef Helen Schreden als voorpublicatie op
haar boek Loving Art - De William en Anna
Singer Collectie een mooi artikel over Het echt
paar Singer en het Gooi, waarin zij laat zien
waarom en hoe de Singers in het Gooi terecht
kwamen en vooral Anna er erg aan gehecht
raakte. Als aanvulling op haar grote boek
heeft Helen Schretlen nu een boekje (138 pp.)
gepubliceerd onder de titel American Impressi
onist - William H. Singer Jr. 1868-1943, waar
door het beeld van de schilder Singer zowel
kunsthistorisch als persoonlijk wordt uitge
diept. En waardoor nog duidelijker wordt,
waarom de Singers hier verzeild raakten.
Centraal in Helen Schretlens nieuwe boek
staat de artistieke ontwikkeling van William
Singer. Het was niet alleen de Hollandgekte
onder de Amerikanen, waarover in onze Singerspecial prof. Annette Stott zo beeldend

schreef, die William naar Laren bracht. Zijn
familie was schatrijk geworden in de staalin
dustrie, maar de gevoelige Singer jr. had een
afkeer van zowel de arbeidsconflicten die met
de industrialisatie gegeven waren als van de
vervuiling, het lawaai en de armoede van de
industriestad. Hij voelde zich van het begin
af aangetrokken door de natuur en het
'onbedorven' landleven. Hij niet alleen trou
wens. Al een generatie eerder had de zoge
naamde Hudson River School een geïdealiseerd
beeld van de Amerikaanse natuur gegeven
met een religieuze ondertoon. Vooral later,
toen hij zich in Noorwegen had gevestigd,
liet William Singer zich inspireren door die
vroege Amerikaanse natuurschilders.
Stap voor stap loopt Helen Schretlen
Singers's artistieke ontwikkeling na. Zijn vor
mende jaren 1901-1912 die begonnen in Parijs
en hem en Anna ook naar Laren voerden in
het voetspoor van de door hem bewonderde
schilders van de Haagse School. Zijn fascinatie
voor het Noorse landschap, dat hij 'in stilte'
schilderde in de jaren (1913-1933) die hij in

American
Impressionist
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William H. Singer Jr.
1868-1943
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zijn lievelingsland Noorwegen doorbracht.
Hoewel daarna Nederland en het Gooi weer
in beeld kwamen en hij het polderlandschap
bij Loosdrecht en Kampen ging schilderen,
overleed William Singer tenslotte toch in
Noorwegen, omdat hij en Anna het door de
Duitsers bezette land niet meer uitkonden.
Helen Schreden plaatst het werk van William
Singer in de bredere context van de Ameri
kaanse, Nederlandse en Noorse kunstge
schiedenis. Van de kunststromingen na het
impressionisme moest hij niets hebben, al laat
de schrijfster in het midden wat die
'moderne' kunst precies was. William was
wel een geslaagd kunstenaar. Zijn werk werd
heel vaak geëxposeerd, in Amerika, Frank
rijk, Nederland, en goed verkocht. Veel van
zijn schilderijen bevinden zich in particuliere
handen, met name in de Verenigde Staten en
ze zijn nog lang niet allemaal achterhaald.
Helen Schreden heeft kennelijk wel waar
dering voor Singers werk, al geeft zij geen
omvattend oordeel en laat zij het bij het cite
ren van allerlei (soms heel tegenstrijdige)
recensies. Ik zelf denk, dat de bekende kunst
criticus Jos de Gruyter in 1934 een goede ty
pering gaf: 'Samenvattend lijkt mij Singer geen
sterk talent, maar wel een fijne gemoedelijke, voor
het dichterlijke niet ongevoelige geest. Zijn werk
vraagt een aandachtig zien, omdat de subtiele
eigenschappen ervan meer geraden moeten wor
den, dan dat zij duidelijk openbaar zijn' (p. 102).
Ook ik vind overigens, dat hij - aan de afbeel
dingen in het boek te zien - meermalen
prachtige schilderijen heeft gemaakt.
Met American Impressionist krijgt William
Singer eindelijk zijn plaats in een brede
kunsthistorische context. Toen ik het boek
uitpakte, werd ik wel op het verkeerde been
gezet. Door de Amerikaanse titel dacht ik
eerst, dat het Engelstalig was. Maar nee, het
is in het Nederlands geschreven, al- zit het vol
met Engelse citaten, opgeteld soms bijna de
helft van de pagina. Dat is niet goed. De
meeste lezers van het boek (kunsthistorici en
zij die speciaal in Singer geïnteresseerd zijn)
zullen ongetwijfeld wel het Engels machtig
zijn, maar het vlot doorlezen wordt toch tel
kens hinderlijk doorbroken door het over
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schakelen op een andere taal. Een enkel preg
nant citaat mag, maar overdaad schaadt. Des
ondanks heeft Helen Schreden met American
Impressionist een degelijk boek afgeleverd, rijk
en voortreffelijk geïllustreerd, informatief,
goed gedocumenteerd en glashelder geschre
ven.
Henk Michielse
Helen Schretlen, American Impressionist. Willi
am H. Singer Jr. 1868-1943, Singer Laren Waanders Uitgevers, Laren-Zwolle 2008 (138
pp.), ISBN 978-90-400-8534-5. Prijs € 19,75.

Boeiende film
over de beide Loosdrechten
Een milieuramp als 'zegen in vermomming'.
Zo wordt het ontstaan van Loosdrecht geka
rakteriseerd in de recente film over dit veen
dorp. Een ongekende ingreep in het veenlandschap, die werd ingegeven door de
behoefte aan brandstof in de grote stad. Toen
er een eind kwam aan de grootschalige ex
ploitatie van turf verviel Loosdrecht tot grote
armoede, waaraan ds. De Mol met zijn porse
leinfabriek in de jaren rond 1780 kortstondig
een eind probeerde te maken.
In de eerste helft van de 20eeeuw vond
een gunstige ontwikkeling plaats. Het ontsta
ne plassengebied bood grote kansen aan de
opkomende watersport. Afgeleide werkgele
genheid verving de traditionele beroepen.
Botenbouwers, verhuurinrichtingen en hore
ca namen de plaats in van turfstekers, rietsnijders, vissers en boeren. Voor duizenden
toeristen werd Loosdrecht een begrip. Vooral
na de oorlog werd het dorp een swingend
watersportcentrum. Niet in de laatste plaats
door jazzfestivals en het optreden van tal van
bekende artiesten.
Dat zijn enkele ingrediënten van de film
'Denkend aan Loodrecht....', Leven van wind en
water, die recent verscheen. Een uitgave van
de Historische Kring Loosdrecht in samen
werking met de Stichting Tussen Vecht en
Eem. Aanvankelijk zou de film zijn gemaakt
voor de Open Dag van TVE, die in september
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2007 in Loosdrecht plaats vond. Dat moest
worden uitgesteld. Het maken van een film is
een kostbare zaak. Het prachtige beeldmateri
aal van Beeld en Geluid in Hilversum is dan
wel toegankelijk geworden, maar aan het
gebruik door historische verenigingen kleven
hoge rechten. Het is zeer gewenst dat er in
omroepland regelingen tot stand komen, die
film- en geluidmateriaal voor culturele doe
len tegen lage kosten beschikbaar maken.
De Loosdrechtfilm is uiteindelijk gepro
duceerd met historisch beeldmateriaal van de
Loosdrechtse Kring zelf. Het draaiboek werd
aangepast en een aantal interviews met
Loosdrechtse betrokkenen werd opgenomen:
de laatste beroepsvisser, een boer die zijn
bedrijf aanpaste, een botenbouwster. Histo
risch kaartmateriaal vloeit over in fraaie
luchtopnamen. Zangeres Rita Reys stelde een
recente opname met haar jazzcombo voor de
film beschikbaar. Het Prins Bernhardfonds
verleende een substantiële subsidie. Lokale
sponsors deden de rest.
Opgetogen reacties bij de presentatie van
de film in Loosdrecht. Er bleek veel herken
baar in de benadering van het dorpse leven:
de euforie over het verleden, maar ook de
problemen waarvoor het dorp zich binnen de
nieuwe gemeente Wijdemeren gesteld ziet.
De film is op DVD uitgebracht en is tegen
een zeer schappelijke vergoeding verkrijg
baar. Een blijvend cadeau voor de prijs van
een goede fles wijn! Van harte aanbevolen,
ook voor niet-Loosdrechters.
Michiel van Buren
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Denkend aan Loosdrecht..., Leven van wind en
water. Film naar een idee van Jan E. Lamme
(TVE) in samenwerking met Jeanette van der
Meulen (HK Loosdrecht) en met Franka Stas
en Hetty Hagens (productie en eindredactie).
Camera, regie en montage: Franka Stas. Voice-over: Aad Bos. De film is mede mogelijk
gemaakt door financiële steun van het Prins
Bernhard Cultuurfonds Noord-Holland en
locale sponsors.
DVD: 40 minuten. Prijs € 15. Verkrijgbaar bij
de HKL, Het Drieluik, Acacialaan 2, Loos
drecht op woensdag 10-12 en 20-22 uur en
zaterdag van 10-12 uur. Info website:
www.hkloosdrecht.nl
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Archiefnieuws

Ontdek de rijkdom van de regionale
en lokale geschiedenis!
Historische Archieven en Collecties Gooi en Vecht digitaal toegankelijk

Anne Medema
Op 5 februari 2009 vond de lancering plaats
van de nieuw e gemeenschappelijke website
van de archiefdiensten in de regio Gooi en
Vecht. In de sfeervolle Burgerzaal van het
Raadhuis te Hilversum verrichtte mevrouw
Sascha Baggerman, gedeputeerde voor Cul
tuur van de provincie Noord-Holland, de
openingshandeling. Het was een historische
dag, in die zin dat er een belangrijke stap is
gezet op het gebied van samenwerking tus

sen de archiefdiensten en op het terrein van
digitale dienstverlening aan het publiek. Zo is
de dag ook ervaren door de archivarissen en
archiefmedewerkers, bestuurders en andere
genodigden, zoals afgevaardigden van histo
rische verenigingen in de regio.
Verbreding publieksbereik

De provincie Noord-Holland stelde een sub
sidie van maar liefst € 250.000 beschikbaar
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lokale en regionale kranten zijn op woord
doorzoekbaar op de site te raadplegen. Het
gaat hier om onder meer de Bussumsche Cou
rant, de Hilversumsche Courant en de Weesper
Courant uit ruwweg de jaren 1900-1939. Ook
enkele jaargangen van kranten uit het mid
den van de 19L'eeuw zijn op de site te vinden.
Een belangrijke historische bron is zo voor
iedereen ontsloten.
Bekijk ook eens de pagina's op de site
onder Mooi en Bijzonder: daar presenteren de
archieven hun mooiste archiefstukken en
interessante artikelen over aspecten van de
lokale geschiedenis.

voor verbreding van het publieksbereik van
de archiefdiensten. Met de aanvaarding van
dat bedrag verplichtten de drie archiefdien
sten zich tot het inrichten van een gemeen
schappelijke website, waarop hun archieven
en collecties integraal toegankelijk zijn. De
site moest voldoen aan de modernste stan
daarden. De gemeenten Hilversum, Naarden
en Weesp sloten daartoe een samenwerkings
overeenkomst onder de naam Historisch Net
werk Gooi en Vecht. Deze overeenkomst voor
ziet in het onderhoud en de uitbreiding van
de nieuwe website. Binnen het kader van de
overeenkomst ontwikkelden de archiefdien
sten met ondersteuning van een externe pro
jectleider een datamodel volgens internatio
nale standaarden. Op basis daarvan werd
gekozen voor het archiefbeheersysteem en de
daaraan gekoppelde website geleverd door
de firma Deventit. Op 5 februari werd het
resultaat dus gepresenteerd. En dat resultaat
mag er zijn!
Archiefschatten
De website biedt toegang tot alle databases
van de archief- en collectietoegangen. Daar
naast is een ruimte selectie te zien uit de col
lectie van persfotograaf Stevens uit de perio
de 1940-1965. De foto's zijn beschikbaar èn
downloadbaar in afdrukkwaliteit. Dat geldt
ook voor een selectie van de mooiste topogra
fische kaarten van de regio.
Dat is nog niet alles: vele jaargangen van

Studiedag
Een ander doel van het project: het ontsluiten
van de databases van andere erfgoedorganisaties in de regio is als mogelijkheid in de site
ingebouwd.
Eind juni zullen de archiefdiensten speci
aal voor de lokale en regionale historische
organisaties een studiedag organiseren om de
mogelijkheden daarvan te presenteren en te
ontdekken.
Binnenkort
In de nabije toekomst zullen nog meer bron
nen te bezichtigen en te doorzoeken zijn op
de site: de overige fotocollecties van de ar
chiefdiensten, archiefstukken van Stad en
Lande van Gooiland en de ontwerpen van de
bekende architect W.M. Dudok. Wat later
zullen ook indexen op onder meer gerechte
lijke en notariële archieven van voor 1811 met
vele 10.000-den persoonsnamen beschikbaar
komen
De betekenis van de nieuwe website is zo
groot als het gebruik dat er van wordt ge
maakt. De wetenschappelijke onderzoeker,
de scholier, de toevallige passant, kortom,
iedereen kan nu historische informatie over
de Gooi- en Vechtstreek vinden zonder de
deur uit te hoeven. Dat laat onverlet dat ook
iedereen welkom is in de studiezalen van de
archiefdiensten. Surf daarom snel naar:
www.gooienvechthistorisch.nl en ontdek de
rijkdom van de regionale en lokale geschiede
nis!
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Activiteitenagenda
Historisch Café Naarden voortaan op vaste stek
Het Historisch Café Naarden heeft een vaste stek
gevonden. Voortaan zijn in principe alle bijeenkom
sten op de 3e dinsdag van de betreffende maand
vanaf 20.00 uur in Wijnproeverij De Samaritaan,
Marktstraat 41, Naarden.
• Dinsdagavond 19 mei: Hendrik Henrichs, De
Naardense Synagoge & het ontstaan van de Joodse
Gemeente Bussum
• Dinsdagavond 20 oktober: Luc Panhuysen, Oorlog
& Vrede - Het rampjaar 1672
• Vrijdagavond 23 oktober: Frits van Duim, Oorlog
& Vrede - Rond 1989. Het einde van de koude oorlog en
van Naarden als garnizoensstad
• Dinsdagavond 17 november: H. Kaptein, De Naar
dense Draperie.
Oogstfeest SOLL
De Stichting Oude Landbouwgewassen Laren die aange
sloten is bij TVE is, houdt jaarlijks een oogsfeest. Dit
jaar op Zondag 23 augustus op de akker aan de
Drift (achter Singer Laren).
Onderdelen van het programma zijn ondermeer:
Optreden dansgroep de Klepperman van Elleven.
Ploegen en eggen met man en paard. Rogge maaien
met de zicht. Rogge dorsen met dorsvlegels
LIVIUS, instituut voor oude geschiedenis, organi
seert op dinsdagavonden 26 mei, 2, 9 en 16 juni
19.30-21.30 een cursus over het ontstaan van de Is
lam. Inleider Richard Kroes. Bibliotheek Naarden
Bussum, Wilhelminaplantsoen 18 in Bussum. Kosten
€ 90. Ini.: Anita Bronner, tel. 035-6945381.
Aanmelden/informatie: www.liviusonderwijs.nl.
Tentoonstelling Pieter van Gelder (1902-1984) van
10 mei-begin juli in het Gemeentehuis Loenen, Mo
lendijk 34, 3632 EN Loenen a /d Vecht. Tel. 0294236262, open op werkdagen van 09.00-12.00 uur. De
tentoonstelling is een lustrumactiviteit van de Histo
rische Kring Gemeente Loenen.

Collectie Museum Hilversum online!
Op www.museumhilversum.nl staat informatie over
de tentoonstellingen die in Museum Hilversum te
zien zijn. Maar de website biedt meer! Sinds kort
kunt u van huis uit via de website van het museum
een deel van de collectie raadplegen. Voor meer
informatie over de collectie of over afbeeldingen van
de museumcollectie, kunt u contact opnemen met de
conservator Marloes van der Beek, via de e-mail
m.vanderbeek@hilversum.nl.
Museum Hilversum.
Tentoonstelling 7 maart t/m 13 september.
Museum Hilversum exposeert in samenwerking met
het Streekarchief Gooi en Vechtstreek een retrospec
tief van het werk van persfotograaf Jacques Stevens
(1908-2007). Hij fotografeerde ruim 60 jaar voor regi
onale en landelijke bladen. Bij de tentoonstelling
verschijnt in een catalogus en er is een educatief
programma samengesteld.
Museum Hilversum, Kerkbrink 6 ,1211BX Hilversum
Open: di, wo, vr, za 11.00-17.00 uur, do 11.00-21.00
uur, zo 12.00-17.00 uur.
Ink: Imke Ruigrok: i.ruigrok@hilversum.nl,
www.museumhilversum.nl, tel. 035-6292826.
Theatrale ontdekkingen op forteiland Pampus
Van 8 tot 24 mei is er op het forteiland Pampus de
voorstelling van beeldend kunstenares Ger van Oort
en theatermaakster Trudie Lute. Met vijf gidsen
(acteurs) nemen zij de bezoekers mee in een onder
grondse beweging en laten het publiek met al hun
zintuigen de voorstelling ervaren door middel van
improvisatietheater, verhalen, geluid, beeldprojecties, LED installaties en lichtobjecten.
De kosten zijn € 35,- per persoon, incl. de overtocht
€ 9,- naar het eiland en € 9,- toegang op Pampus.
Ink: Karei van Hengel, karel@ko-concepts.nl,
tel. 020-4121415.

Een nieuwe website: www.datavaria.nl
Een nieuwe website over stad en provincie Utrecht
met uitgebreide databanken.

KIJK OOK OP
www.tussenvechteneem.nl, in het menu onder 'Links',
voor websites van diverse organisaties met hun gegevens
en aankondigingen.

Nog een nieuwe website: www.historiek.net
Een particulier initiatief van een journalist die vond
dat er een goede geschiedenis-website moest komen
die niet alleen geschikt is voor geschiedenisliefheb
bers pur sang, maar ook voor mensen die gewoon
wat achtergronden bij het nieuws willen hebben.

De bij TVE aangesloten organisaties worden uitgenodigd
hun activiteiten in de periode medio september tot en met
december 2008 aan te melden voor opname in deze rubriek
voor 1 augustus 2008. S.v.p. toezenden aan redactiesecretariaat@tussenvechteneem.nl.
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C olofon
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 ING giro
rekening 3892084, t.n.v. Tussen Vecht en Eem, onder vermelding van Nieuwe donateur 2009 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
drs. J.L. Vollers (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
drs. J.E. Lamme - Sterrelaan 31,1217 PR Hilversum - 035-624 4974
drs. J.M. Mous - Stam 39,1275 CE Huizen - 035-526 7458
Aangesloten organisaties
Historische kring Baerne \ Historische kring Bussum | Historische kring Blaricum | Historische kring
Eemnes | Historische kring In de Gloriosa Ankeveen, 's-Graveland, Kortenhoef | Hilversumse historische
kring Albertus Perk | Historische kring Huizen | Historische kring Laren | Historische kring Gemeente
Loenen j Historische kring Loosdrecht | Historische kring Stad Muiden j 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 Hui
zen 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! J Stichting Huizer Museum | Stichting Omgevingseducatie Gooi, Vecht- en Eemstreek | Singer Muse
um, 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 Begraaf
plaats Naarden | Gemeentemuseum Weesp
Het tijdschrift Tussen Vecht en Eem is een uitgave van TVE en verschijnt vier maal per jaar.
Redactie
dr. H.C.M. Michielse (hoofdredacteur) - Huizerstraatweg 37 - 1411 GL Naarden - 035-694 4091
drs. E.C. Schild-Schofaerts (secretaris) - Hamerstraat 77,1402 PS Bussum - 035-691 8978
ing. J.J. Groeneveld (eindredactie) - Zilverschoon 37, 3755 TH Eemnes - 035-538 1630
dhr. J.J.L. Cammelbeeck - Juliana van Stolberglaan 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

Hamerstraat 77, 1402 PS Bussum - 035-691 8978
e-mail: redactiesecretaris@tussenvechteneneem.nl
Hans van Gelder en Joop Smids, Eemnes
Graficiënt Printmedia, Laren (NH)

TVE 27e jrg. 2009

209

—
A K asteel

S W W i .................

r. r o ^ f ^ S
P o l d e r

Sirim

•A u

" - O d ^ .5 - ïi^ - w .

/ “ 'ü y trP o ld .

/ .».

*> ■

AN

Beoosten/ d e
S ^ A 'a y r t

w

/ . : ■.

M u ^ i i e i ’b e r i

/

A » r t V ‘ J u L fe n s

I'

y p t/A n f
*J <*v M em

_ _ Honsw yclcor

x'& ’X & ^
K>v«?r D j k s c l i f

r r
m and

G

a

-R - v

js

£

k

m

■ B « ft

■riH B

’ ! >56
r ■31
a __
M K 1: R

.... 1

l|g|
-.yutuvwu/'
,../, vj./ fl?..',-,..T'

-‘*tv !-2~i---- *-

r r?ïA'""

«w*' it?1**

