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Interieur van de oude Portugese Esnoga aan de Houtgracht te Amsterdam volgens 1. Veenhuysen, 1660
(kopergravure, coll. Joods Historisch Museum, Amsterdam). Deze synagoge (1639-1675) werd vanaf 1675 als feest
zaal gebruikt en uiteindelijk afgebroken.
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Tot ons genoegen kunnen we een nieuwe redacteur
welkom heten: Frits Booy, neerlandicus en actief in de
Historische Kring Baerne. De lezers hebben al kennis
met hem kunnen maken middels zijn amusante artikel
Eemlandsch Tempe in het themanummer over Eemland
waarvan hij een gewaardeerd gastredacteur was.

Dit nieuwe nummer opent met twee belangrijke
artikelen over de synagoge van Naarden. Dr. Hendrik
Henrichs, die eerder over hetzelfde onderwerp sprak
tijdens de Open Dag Bussum (2008) en in het Historisch
Café Naarden (2009), plaatst de geschiedenis van de
Naardense synagoge en de aanloop tot de synagoge
van Bussum in een wijder historisch kader. Jaap Groe
neveld kijkt minutieus naar foto's van de Naardense
synagoge om zo de architectuur en inrichting te ontra
felen. In een andere bijdrage beschrijft hij de aanleg
van de straatweg Naarden-Amersfoort in het begin
van de 19e eeuw.

Als toegift bij het Eemlandnummer interviewt
Joris Cammelbeeck Jan Huijgen uit de Eempolder over
nieuwe vormen van agrarisch ondernemen. Huijgen,
die wordt getypeerd als 'actieve doener en betrokken
dwarsdenker', kreeg in 2007 niet voor niets de Mans-
holtprijs.

Naast de Naardense synagoge, is ook de Vesting
Naarden in dit nummer weer eens prominent aanwe
zig. Carlos Scheltema, internationaal erkend vesting-
expert, bekijkt in een column of het plan MoMo, een
bedreiging zou kunnen vormen voor de schootsvel
den. In de bijdrage Een monument voor Cornelis Kraijen
hoff wordt de belegeraar en bevrijder van Naarden in
1813 geportretteerd als 'erflater van het moderne
Nederland'.

Tenslotte wordt in de rubriek Lieu de memoire de
geschiedenis van Kasteel Loenersloot belicht en wor
den in de rubriek Boekbesprekingen interessante publi
caties over Het Gooi toen & nu, Vloeren en Amersfoort
behandeld. Een verslag van de Open Dag van TVE
2009 sluit dit nummer af.

H.M.

Illustratie voorpagina (inzet): Winterlicht 2007. Zicht op Bastion Promers vanaf de Huizer straatweg. De foto laat
het directe verband zien tussen het open schootsveld op de voorgrond en de vestingwerken op de achtergrond (foto
Gerdis Michielse-Oud).
Illustratie achterpagina (inzet): Davidster in glas-in-lood, die tot 1935 de synagoge te Naarden heeft gesierd (coll.
Stads- en Streekarchief te Naarden) Zie p. 349.

© TVE 2009. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen
in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij
elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de uitgever. De uitgever heeft ernaar gestreefd de rechten van de illustraties
volgens wettelijke bepalingen te regelen. Degenen die desondanks menen zekere rechten te kunnen doen
gelden, kunnen zich alsnog tot de uitgever wenden.
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De synagoge van Naarden
Een microgeschiedenis in een bovennationale context

Hendrik Henrichs

In 1982 schreef ik in opdracht van de joodse gemeente Bussum, De synagoge van
Naarden 1735-1935.1 Op verzoek van de redactie van TVE kijk ik nog eens terug
naar dat boekje, mijn eerste zelfstandige publicatie. 27 jaar later wil ik een paar lijnen
die ik ook toen al kort aanduidde, nader uitwerken. Ik wil het verhaal van de
synagoge, de microgeschiedenis -  het niveau van het locale, het persoonlijke -
plaatsen in relatie tot het macroniveau, dat van de grotere historische processen. De
geschiedenis van joden in Nederland laat de verwevenheid zien van onze
'Vaderlandse Geschiedenis' met die van de rest van de wereld, in elk geval met die
van Europa. In dit geval gaat het over de geschiedenis van de joodse diaspora, hun
verstrooiing of emigratie. De aankomst van de joden in Nederland kunnen we vanuit
een hedendaags perspectief ook zien als een vroeg en rijk gedocumenteerd voorbeeld
van immigratiegeschiedenis.

Belangrijke historische processen

Achterhaald
Om te beginnen eerst iets over Nederlandse
geschiedenis in een bovennationale context.
Ik heb elders2 in het openbaar bezwaar ge
maakt tegen de naam van het nieuwe Natio
naal Historisch Museum (NHM): dat is een veel
te 19e-eeuwse naam. Geschiedschrijving in
strikt 'nationale' termen is de afgelopen halve
eeuw echt ouderwets geworden. Het histo
risch besef heeft zich verbreed, zowel bij his
torische onderzoekers als in de schoolboeken.
Tegenwoordig vragen we aandacht voor bre
dere ontwikkelingen: economisch en sociaal
(denk aan migratiestromen), religieus en cul
tureel (denk aan de Reformatie) en politiek:
denk aan de scheiding van Kerk en Staat, de
mocratie en de opkomst van het nationalisme
in vrijwel alle landen van Europa in de 19e
eeuw. Twee wereldoorlogen hebben in de af
gelopen eeuw duidelijk gemaakt dat geen en
kel land een nationaal eiland is, zelfs Neder

land in de Eerste Wereldoorlog niet. Een
naam als 'Nederlands Historisch Museum' -  de
afkorting hoeft niet eens veranderd te wor
den -  zou veel geschikter zijn. Je kunt heel
goed de geschiedenis van een klein land, ja
zelfs de geschiedenis van een regio of een
plaats, bijvoorbeeld Naarden, beschrijven in
een bredere, Europese of zelfs mondiale con
text.

Voor ik daar aan toe kom, nog even iets
over dat NHM. De nieuwe directeuren willen
een modern en publieksgericht museum
maken en overleggen daarom met vele des
kundigen. Inhoudelijk directeur Valentijn By-
vanck stelt aan oud en jong, amateur en be
roeps, twee vragen: welke gebeurtenis en/of
welk object moet er volgens jou beslist in dat
museum? Waarom? En vervolgens: welke ge
beurtenis en/of object verdient volgens jou
géén plaats in dat museum? Laatst werd ik
nog gebeld door een collega-historicus die
Byvanck op bezoek zou krijgen en we over
legden even over een mogelijk antwoord op
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zijn vragen. De collega gaf spontaan twee
jaartallen als onontkoombaar op: 1588 en
1945. Ik kwam fris van de lever met 1848 als
onmisbaar jaartal.

Misschien niet toevallig zijn juist deze
jaartallen ook belangrijk voor het onderwerp
van dit artikel: de geschiedenis van de syna
goge van Naarden. 1588 Totstandkoming van
de Republiek der Zeven Verenigde Nederlan
den (en de Spaanse Armada verslagen door
vooral Engelse schepen); 1848 de Liberale
grondwet van Thorbecke (samenhangend
met revolutiejaar in Europa); 1945 het einde
van de Tweede Wereldoorlog. 1588 Is een
soort afkorting om een groter cluster van jaar
tallen en gebeurtenissen aan te duiden, dat
samenhangt met het kiezen van een eigen
weg van de Nederlanden.

De rechtspositie van de joden in de Republiek
In het cluster van jaartallen die bij de Op
stand tegen Spanje horen speelt het jaartal
1585, de val van Antwerpen, een belangrijke
rol in ons verhaal over de synagoge van
Naarden. Die is namelijk gesticht door sefar
dische joden, joden die in de Diaspora hun
toevlucht hadden gezocht in landen rond de
Middellandse Zee. Vanaf de 15e eeuw werden
zij door de katholieke zuiverheidspolitiek
van de Spaanse koningen uit Portugal ver
dreven, overigens tot nadeel van die konin
gen zelf: de joden namen hun draagbare ei
gendommen, talenten en handelsnetwerken
mee naar bijvoorbeeld Antwerpen. Toen Ant
werpen in 1585 werd veroverd door Span
jaarden trokken de sefardiem verder naar
Amsterdam.

Zo kregen in 1598 sefardische joden van
de Amsterdamse vroedschap in een resolutie
toestemming om het burgerschap te verwer
ven. Op dat moment deden deze sefardiem
zich nog voor als christenen, zoals zij dat ook
tegenover het Spaanse gezag vaak hadden
gedaan. Toch werden zij door de vroedschap
alvast gewaarschuwd, dat het in Amsterdam
niet was toegestaan om openbaar toegankelij
ke godsdienstoefeningen te houden buiten de
erkende kerken.3

In 1619 besloten de Staten van Holland,

dat de Hollandse steden zelf mochten beslis
sen welke rechten zij wilden toekennen aan
wat werd genoemd 'de joodse natie' van elke
stad. Natie betekent hier niet het 19e-eeuwse
begrip 'politiek zelfstandig volk', maar 'een
naar afkomst en taal onderscheiden groep die
binnen de stad beperkte eigen rechten heeft
verworven'. Zo werd, oogluikend, vanaf on
geveer 1630, in Amsterdam de bouw van
eerst sefardische synagogen (zie titelblad)
toegestaan en later ook van asjkenazische.
Het welvarende en ten opzichte van andere
Europese staten relatief tolerante klimaat van
de Republiek trok namelijk in toenemende
mate ook 'oostjoden', vaak gevlucht voor oor
logen en pogroms in Midden- en Oost-

■ i *

Afb. 1: Een van de geelkoperen granaatappels van de
Naardense synagoge Beth Shalom die een plek hebben
gevonden in de synagoge van Bussum (foto Jaap Groene-
veld).
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A/b. 2: De synagoge Beth Shalom van 1758 in de Raadhuisstraat omstreeks 1930 (uit: De Stad Amsterdam, 9 oktober
1931; colt. Stads- en Streekarchief Naarden).

Europa. In 1671 ontstonden uit de verschil
lende synagogen de twee nog bestaande, in
drukwekkende grote synagogen in Amster
dam: de Portugese en de Hoogduitse.

Een joodse gemeente, een kehilla, was in
het rechts- en bestuurssysteem van een stad
in de Republiek veel meer dan een godsdien
stige gemeente in onze tijd. Tot op zekere
hoogte was een kehilla autonoom: de bestuur
ders van de kehilla, de parnassiem, stelden zelf
de bestuursreglementen vast die voor alle le
den van de kehilla golden en lieten deze voor
af goedkeuren door het stadsbestuur. Ook
traden deze parnassiem -  door het stadsbe
stuur aangeduid als oudsten der natie’ -  op
als rechters in religieuze en in civiele zaken
tussen de leden van hun kehilla.

In de praktijk verliep deze rechtshiërar-
chie vaak soepel. De regenten van de stad
stonden achter de parnassiem, die immers
hun collega-regenten’ waren, als er binnen de

kehilla onrust of oproerigheid was. Dat was
niet alleen collegialiteit en vriendelijkheid;
het stadsbestuur had er belang bij, dat de ke
hilla bijeen bleef en dat er zich geen afsplitsin
gen zouden voordoen. Zoals bekend, mag
binnen de joodse wet elke groep van tien reli
gieus meerderjarige mannen een eigen syna
goge beginnen, desnoods in een huiskamer-
tje. Maar zulke afsplitsingen zouden de
armenzorg, een bijzonder belangrijke functie
van elk kerkgenootschap in het Ancien Regi
me, ernstig bedreigen. Kleine synagogen (als
aparte kehillot) zouden die niet meer kunnen
opbrengen: de rijkere leden -  onder wie na
tuurlijk de parnassiem -  droegen het leeu
wendeel bij van de kerkelijke belastingen, die
voor de armenzorg nodig waren. En ten koste
van alles wilde het stadsbestuur voorkomen,
dat armlastige joden ten koste van de stadsar
menkas zouden komen. We zullen zien dat
deze kwesties ook in Naarden veelvuldig en
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heftig aan de orde kwamen.
Burgerrecht voor de joden
Mijn tweede jaartal 1848 is het jaar waarin in
heel Europa de politieke rechten van de bur
gers tegenover het landsbestuur -  vaak nog
de vorst -  werden uitgebreid en vastgelegd in
liberale grondwetten. Deze gebeurtenissen
maken deel uit van de ontwikkelingen die
werden gestart in 1789, toen in Frankrijk de
Rechten van de Mens en Burger werden uit
geroepen.

Nadat Franse troepen in Nederland de
Bataafse Republiek hadden helpen vestigen
werd in 1796 de scheiding van kerk en staat
uitgeroepen en werden alle godsdiensten ge
lijkgesteld. Hierna werd nog eens ten over
vloede expliciet in een apart decreet bepaald
dat alle joden vanaf dan het volledige Bataaf
se burgerrecht zouden bezitten. Alle specifie
ke rechtsvormen en afspraken die tot dan toe
tussen stedelijke regenten en pamassiem had
den gegolden, waren hiermee vervallen: alle
joden waren in principe gelijk aan alle niet-
joodse Bataven.

Dat betekende voor de rechtspositie van
de joodse kehillot, de gemeenten, dat zij tot

' l  ^

TM  r

Afb. 3; Het zegel van de 'Portugeesche Ringsynagoge te
Naarden' (coll. Stadsarchief Amsterdam).

1870, net als andere kerkgemeenschappen, in
een hiërarchische structuur vielen onder het
'Departement voor de Hervormde en andere
Eerediensten behalve den Roomsch-
Katholieke'. Voor de synagogen betekende
dit, dat er een 'Hoofdcommissie tot de zaken
der Israëlieten' kwam, bestaande uit Portuge
se en Hoogduitse notabelen. Daaronder wa
ren de belangrijkste gemeenten aangewezen
als hoofdsynagogen, waaronder 'ringsyna-
gogen' en daaronder weer 'bijkerken' ressor
teerden. Dit hele apparaat werd in 1870 als
verouderd, want niet strokend met het begin
sel van scheiding van Kerk en Staat, verlaten.

Geslaagd integratieproces
Tenslotte dat laatste jaartal, 1945, aan het be
gin genoemd als een van de drie onmisbare
jaartallen voor een geschiedenis van Neder
land in Europese context. Voor ons onder
werp, geschiedenis van de joden, is dit een
bijzonder pijnlijk jaartal. Mijn promotor,
Hans Blom, heeft er in een recente publicatie
op gewezen dat het bijna ondoenlijk is, om bij
het schrijven van joodse geschiedenis de Sho
ah niet in ogenschouw te nemen. Die ligt als
een zware slagschaduw over alle geschiede
nis heen, in het bijzonder de joodse. Toch
waagt Blom het, en ik volg hem daarin, om
een lans te breken voor een niet-finalistische
beschrijving van de joodse geschiedenis tot
1940. Dat betekent: kijken naar de bronnen tot
1940, vooral de 19e-eeuwse, terwijl je probeert
je kennis over hoe slecht het allemaal zou
gaan -  vanaf 1933, 1940 en over wat er na
1945 allemaal bekend zou worden -  als het
ware tussen haken te zetten. Het lijkt een wat
perverse operatie, maar het is tegelijkertijd de
enige verantwoorde historische benadering:
kijken naar de ontwikkelingen van joodse ge
meenten in Nederland zonder de voorkennis
die joden en andere Nederlanders voor 1933
immers ook niet konden hebben.

Blom onderscheidt twee grote tendensen
in de geschiedenis van de joden in Nederland
sinds 1800. Ten eerste een gestage lange-
termijn-tendens tot integratie, assimilatie en
acculturatie, die begint in 1800 en versnelt in
1870 en die voortduurt tot ongeveer 1933. Ten
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j4/&. 4: De zijmuur met de parnassiem- of bestuurdersbank, waarin kunsthistoricus dr. ]. Zwarts (l.) en de laatste
parnas S.Ph. Heilbron (r.). Op de voorgrond staat de theba met het hekwerk, waarop een in spinrag gehulde kande
laar. (uit: De Stad Amsterdam, 9 oktober 1931; Stads- en Streekarchief Naarden).

tweede, onder invloed van de druk van
vluchtelingen uit Nazi-Duitsland vanaf 1933,
een korte-termijn-ontwikkeling die scherpere
tegenstellingen laat zien tussen joden en niet-
joden: vrees voor te grote aantallen vluchte
lingen, versterking van latent antisemitisme
dat volgens Blom in Nederland vóór 1930
niet erg sterk of heftig was. Op grond van de
ze twee tendensen komt Blom dan met een
opvallende en zelfs schokkende verklaring
voor het relatief zeer grote aantal Neder-
lands-joodse slachtoffers van de Shoah: juist
door het ten opzichte van andere landen zo
geslaagde integratieproces waren Nederland
se joden en hun bestuurders minder in staat,
de gevaren van het Nazi-antisemitisme te
herkennen. Zij reageerden aanvankelijk, net
zoals een groot deel van de overige Neder
landers, gelaten en waren sterk bereid tot

compromissen met de bezetter.4
Toen ik, als afstuderend student, mijn boekje
over Naarden schreef, luidde mijn opdracht:
bestudeer de bronnen van de Naardense sy
nagoge. Welnu, die hielden op midden jaren
'30, net voordat het echt misging. Ik heb mij
dus -  overigens zonder overleg met Hans
Blom en zonder veel reflectie -  gehouden aan
het historische voorschrift om dicht bij de
bronnen te blijven en vanuit die bronnen naar
de geschiedenis te kijken.

De N aardense synagoge

Het bijzondere van de Naardense synagoge
(afb. 2) was, dat deze vanaf het vroegste be
gin in 1727 tot 1885 de Portugese ritus bleef
volgen. De 'joodse heren' die het in Naarden
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voor het zeggen hadden waren namelijk aan
Amsterdam gelieerde Portugees-joodse tex-
tielkooplieden en -fabrikanten. Op hun ver
zoek besloten Burgemeesters van Naarden
dat ook de Hoogduitse joden (asjkenaziem)
uit Naarden zich bij de Portugese synagoge
moesten aansluiten.

Dit leidde tot conflicten: herhaaldelijk is
er in de bronnen melding van zogenaamde
huissynagogen, kleine -  met tien man kun je
minjan maken -  groepen asjkenaziem én Por
tugese joden die als het ware voor zichzelf
beginnen, wat dan weer leidde tot een verbod
van de overheid, wat dan soms weer leidde
tot ongeregeldheden in de Portugese synago
ge. Zo werden er boetes uitgedeeld, eerst
door de bestuurders, later door de schout
himself. In 1733 vroegen de parnassiem aan
het stadsbestuur om in te grijpen. Vrienden
van een zekere David de Moseh Pareira, bij
wie thuis Pasen werd gevierd, waren 'alles in
de sinagoge in soodanigh oproer komen te stellen
dat [zij], de knoppen [granaatappels, afb. 1] van de
altaar reets gebroken sijnde, met hunne dreyge-
menten als anders hebben verhinderd de gods
dienst te plegen'. Verder hadden 'de slagter Eli
as Isaacs met de rabbi die te zijnen huize woont
zeer groot rumoer in de sinagoge gemaakt en na
derhand op straat gedreigd heeft met messen in de
sinagoge te zullen komen' Deze slager en rabbi
vierden vervolgens met een groep met name
genoemde Portugezen en Hoogduitsers bij
Pareira thuis het paasfeest. Herhaaldelijke
verboden van Burgemeesters tegen huissyna
gogen haalden echter niets uit.5

Vanaf 1771 ging de textielindustrie in
Naarden achteruit, de rijkere Portugezen
trokken weg en de asjkenaziem kregen het
bestuur van de synagoge in handen. Zij
moesten echter tot 1885 de Portugese rite blij
ven volgen, met een Portugese voorzanger!
Dat Portugese karakter blijkt nog uit dit 19e-
eeuwse zegel (afb. 3). We lezen: 'synago-gaal
ressort der ned: port: hoofdsyn: te amsterdam por-
tugeesche ring synagoge te naarden'. Dit zegel
moet dus stammen uit de periode 1815-1870.
In 1885 werd Naarden een Nederlands-
Israëlitische gemeente.

Vanaf 1730 was de Naardense synagoge

Beth Shalom, Huis van de Vrede, gevestigd
aan de Gansoordstraat. In 1758 werd de syna
goge verplaatst naar het huis aan de Korte
Marktstraat (nu Raadhuisstraat), het gebouw
dat tot 1921 dienst heeft gedaan en dat in
1935 zou instorten. Uiteraard was uiteindelijk
het ledental en vooral de financiële draag
kracht van de leden, belangrijk voor de bloei
of het verval van de gemeente.

Armenzorg
In het algemene gedeelte hierboven ging het
over het belang van de armenzorg. Hoe die in
Naarden was geregeld is te zien in de archie
ven. Al in de 18e eeuw was er een 'bus', een
college dat middelen beheerde om rouwdien
sten en uitvaarten te verzorgen, maar ook
zorgde voor het waken bij zieken en het ver
schaffen van ziekengeld. Deze 'bus' werd in
Naarden beheerd door een groep asjkena
ziem, die zich de 'Hoogduitse Broederschap'
noemde. Deze groep botste herhaaldelijk met
het Portugese bestuur van de synagoge, on
der andere over de vraag of zij zelfstandig en
zonder toestemming van de parnassiem ge
bruik zouden mogen maken van het gebouw
van de synagoge. De parnassiem vreesden
dus voor een soort 'kerk in de kerk'. In 1779
liep dit conflict zo hoog op, dat de leden van
de Broederschap de Burgemeesters verzoch
ten om een eigen reglement te mogen opstel
len, dus om buiten het gezag van de parnas
siem om te mogen werken en de 'kerk' te
mogen gebruiken. Op die manier, zo deelden
zij de Burgemeesters mee, hoefden zij niet
meer de versmaede woorden (...) te horen van
mijnheer Prado of mevrouw Pinto, als er een arme
man bij [hen] komt (...): 'loop bij jouw smousjes-
volk'.6

Na de 'gelijkstelling der Joden' in 1796
blijkt dat een tweede, asjkenazische gemeente
is ontstaan. Bestuurders van de oude Portu
gese synagoge kunnen in hun reglement van
1798, dat zij opstellen onder aanroeping van
'Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap', niets
anders doen dan boeten bepalen voor leden
van hun gemeente die elders 'kerken'. Ook
bepalen zij dat vrouwen of weduwen van le
den van de andere synagoge niet van het ritu-
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ele bad gebruik mogen maken en eisen zij
van deze vrouwen v ijf guldens jaarlijks voor
plaats geld als zij in deeze kerk wilde gaan -  een
bedrag dat alleen bemiddelde mensen kon
den opbrengen. Kort na 1813 is er nog een
maal sprake van een huissynagoge, maar in
de 19c-eeuwse bronnen spelen dergelijke
kwesties geen rol meer.7

Geen rooskleurig beeld
In die 19e eeuw moeten we geen al te roos
kleurig beeld hebben van het leven van de
Naardense joden. Dat blijkt uit een verslag
van rabbijn-schoolinspecteur Mulder, die in
1836 namens de Hoofdcommissie tot de Za
ken der Israëlieten het joods onderwijs in
Naarden kwam visiteren. Hij had de Naar
dense schoolcommissie zijn komst gemeld,
maar bij m ijn arrivement aldaar vond ik inplaats
van eene commissie slechts een enkel persoon,

zijnde de heer H .M . de Jongh. De overige com
missieleden bleken te zijn overleden of ver
trokken. Nadat de inspecteur 'dien heer onder
het oog had gebracht dat het de allerdringendste
behoefte was te zorgen dat de beide vacatures in de
commissie spoedig werden aangevuld, begaf hij
zich naar de onderwijzer, de heer Salomon
Mozes Graveerder. Hij trof een ziekelijk
mensch, boven de 60 jaren oud, en enigszins doof.
Hoezeer dezelve mij toeschijnt eenen goede wil te
hebben en, voor zijne jaren, niet van kundigheden
(der oude school) ontbloot te zijn.

Het onderwijs was de inspecteur niet mo
dern genoeg. De onderwijzer had geen di
ploma's, hij moest dringend een jongere assis
tent hebben, om te voldoen aan de moderne
eisen van klassikaal onderwijs. Ook merkt de
inspecteur op, dat er een gebrekkig lokaal is
zonder behoorlijke tafels of de vereiste ban
ken. Aan het woord is duidelijk een modern
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Afb. 5: Interieur van de raadzaal van het stadhuis te Naarden in 1981 met twee granaatappels op de voorgrond, de
grote kroonluchter voor het wapen van Naarden en de kleine eromheen (foto Willy Lindwer).
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Afb. 6: Aantal joden in Naarden en Bussum, 1809-1998.

man, aangeraakt door de idealen van Verlich
ting, onderwijs en vooruitgang, die in Naar
den een in zijn ogen achterlijke toestand aan
trof -  waarschijnlijk veroorzaakt door een
gering aantal gemeenteleden, zeker door een
door overlijden en vertrek afnemend aantal
beter opgeleide en beter gesitueerde leden die
bestuursfuncties konden uitoefenen.8

Een synagoge in Bussum

Cijfers uit de bevolkingsregisters laten zien,
dat het na 1840 snel achteruit ging met het
aantal joodse inwoners van Naarden. Econo
mische en demografische ontwikkelingen
vormen de achtergrond voor ingrijpende ver
anderingen in het joodse cultureel en geeste
lijk leven in Naarden -  en in het opkomende
Bussum. De groei van de stad Amsterdam,
die gepaard ging met het verschijnsel van
'buiten de stad wonen', leidde tot het feno
meen van 'forenzen' toen in 1874 het station
Naarden-Bussum werd geopend aan de
spoorlijn Amsterdam-Amersfoort (afb. 6).

Rond 1900 telden beide plaatsen nog elk
3000 inwoners, maar in 1926 was Bussum on
geveer vier maal zo groot geworden als Naar
den: 22.000 tegenover 5700 inwoners. De ver
houding tussen het aantal joodse inwoners

van beide plaatsen is nog schever: dat waren
er in 1930 al 341 in Bussum, tegen 36 in Naar
den, bijna lOx zoveel.

Instorting Naardense synagoge
Dit was de achtergrond voor de achteruit
gang van de joodse gemeente van Naarden,
die nu voor de laatste keer te maken kreeg
met een huissynagoge. Vanaf 1911 werden er
in Bussum al diensten gehouden bij mensen
thuis; vanaf 1913 ijverde men voor de oprich
ting van een eigen joodse gemeente Bussum.
Door tegenwerking van de bestuurders van
de joodse gemeente Naarden lukte dat pas in
1917. Al deze commotie was ontstaan omdat
parnas Ph.S. Heilbron senior een regel had in
gevoerd die erop neerkwam dat iemand die
stemrecht wilde hebben van de Naardense
synagoge dat pas kreeg als hij 5 jaar binnen
de vesting gewoond had.

Dat hield de Bussumse joden dus wel ef
fectief op afstand, maar dat zorgde uiteinde
lijk ook voor de instorting van de synagoge
van Naarden. Eerst figuurlijk, tenslotte letter
lijk. De figuurlijke ineenstorting -  vooral na
tuurlijk financieel -  werd veroorzaakt door
dat de nieuwe Bussumse gemeente zou
bestaan uit de joden uit Bussum, Blaricum,
Huizen en het buiten de vesting gelegen ge
bied van Naarden. Alleen de binnen de ves
ting van Naarden wonende joden zouden
nog lid zijn van de gemeente Naarden.

De onenigheid tussen Naarden en Bus
sum sleepte zich nog voort, onder andere
over huurinkomsten van huizen die aan de
joodse gemeente Naarden toebehoorden en
over het gebruik van de joodse begraafplaats
van Naarden. Na het overlijden van de laats
te Naardense voorzanger in 1921 werden er
in de synagoge van Naarden geen diensten
meer gehouden. De synagoge raakte lang
zaam in verval, al wilde parnas Heilbron Jr.
dat niet toegeven. Hij liet zich rond 1930 in de
synagoge fotograferen bij de theba -  de verho
ging in het midden van de synagoge, door
niet-joden soms 'altaar' genoemd -  tezamen
met de bezoekende kunsthistoricus dr.
Zwarts (afb. 4). Let u op de kroonluchter en
op de 'knoppen' op het hek, die de granaatap-
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pels voorstellen.
In 1933 besloot de Centrale Commissie van
het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap
(NIK), dat de synagoge van Naarden zou
worden opgeheven. De Naardense joden
zouden zonder kerkelijke belasting te betalen
lid mogen worden van de gemeente Bussum
en zouden mogen blijven begraven op de be
graafplaats, die nu eigendom werd van Bus
sum. De onroerende goederen van Naarden
zouden door Bussum worden belegd in af
wachting van een eventuele oprichting van
een nieuwe gemeente Naarden. De roerende
goederen vervielen aan het NIK. Dit gaf een
deel van de rituele voorwerpen in bruikleen
aan de synagoge van Bussum. Maar een grote
en een aantal kleine lichtkronen en twee

'knoppen' gingen in bruikleen naar de bur
gerlijke gemeente Naarden. Toen ik mijn on
derzoek deed, deed de joodse gemeente Bus
sum moeite om die voorwerpen terug te krij
gen. Op een door Willy Lindwer voor mijn
boekje gemaakte foto uit 1982 prijkten nog de
grote kroonluchter, drie kleine luchters en
twee knoppen in de trouwzaal (afb. 5). De
overige voorwerpen gingen naar het Joods
Historisch Museum en de archieven gingen
naar het Rijksarchief in Haarlem.

De Naardense bestuurder, Heilbron jr.,
vocht de beslissing met succes aan bij de
Rechtbank van Amsterdam, waartegen het
NIK weer in beroep ging bij het Hof.

Intussen stortte de synagoge, het gebouw
dus, op 21 juni 1935 spontaan in. Het Hof

■ *
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Afb. 7: Interieur van de synagoge te Bussum met de kroonluchters, de kandelaars, de granaatappels en het eeuwige
licht uit de synagoge van Naarden. De vier granaatappels staan hier op het hek -  mechietsa -  rond de vrouwenbank
(foto Jaap Croeneveld).
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Amsterdam vernietigde het vonnis van de
Rechtbank en een verzoek tot cassatie bij de
Hoge Raad werd afgewezen. Helaas heeft
Heilbron Jr. de archiefstukken van de oude
Naardense synagoge verbrand.

Bloei in Bussum
Dit was een moeilijke en pijnlijke episode,
maar zoals altijd ging het leven gewoon door.
De gemeente van Bussum groeide en bloeide.
In 1931 werd de nieuwe synagoge aan de
Kromme Englaan 1 in Bussum in gebruik ge
nomen. Op een recente foto van de trouwzaal
van het raadhuis van Naarden zijn de knop
pen verdwenen maar zijn de kronen te zien.
De website vermeldt dat het replica's zijn: de
originele kronen zouden in het Joods Histo
risch Museum zijn. Maar dit zou moeten
worden gerectificeerd: de kroonluchters en
kandelaars zijn via het NIK teruggevraagd
door Bussum. De originele luchters, kande
laars en knoppen werden in 1991 teruggege
ven -  nog steeds in bruikleen -  aan de Joodse
Gemeente Bussum.

De knoppen van de synagoge die in 1733
over de grond rolden en die van 1935 tot 1991
uit Naarden verdwenen waren: u ziet ze hier
weer terug (afb. 7). Deze knoppen stellen gra
naatappels voor. Een granaatappel heeft 613
pitten. Dat aantal heeft twee symbolische be
tekenissen: het joodse geloof kent 613 ge- en
verbodsbepalingen (mitswe), maar ook wordt
verteld dat het menselijk lichaam 613 grotere
en kleinere botjes telt. In de eerste opvatting
symboliseert de granaatappel dus het geheel
van het geloof, in de tweede opvatting sym
boliseert de granaatappel dan het 'met heel
uw lichaam de Schepper dienen'.9 Beide op
vattingen lijken me elkaar goed aan te vullen.

Het is misschien maar een klein historisch
detail, maar ik denk dat details als deze iets
kunnen vertellen over de continuïteit van
joods cultureel en religieus leven in het Gooi

in de afgelopen eeuwen. Dat joodse leven is
dan een weerspiegeling van ontwikkelingen
in heel Nederland en ver daarbuiten. Zo
hoop ik dat ik heb laten zien dat inzoomen
op het niveau van microgeschiedenis heel
goed te combineren is met aandacht voor de
grote lijnen op nationaal en bovennationaal
niveau.

Dr. Hendrik Henrichs is als senior docent-
onderzoeker verbonden aan het Departement Ge
schiedenis en Kunstgeschiedenis van de Universi-
teit Utrecht.

Noten

1 H. Henrichs, De synagoge van Naarden 1730-
1935, Amstelveen 1982.

2 H. Henrichs, 'VaderLand van Ooit®. Het muse
um van de natie voorbij', in: Leen Dorsman, Ed
Jonker en Jeroen Koch ed., De korte 20e eeuw -
Opstellen voor Maarten van Rossem, Amsterdam
2008, p. 163-175.

3 A.H. Huussen, 'The legal position of the Jews
in the Dutch Republic', in: Jonathan Israel en
Reinier Salverda ed., Dutch Jewry: its history and
secular culture (1500-2000), Leiden 2002, p 25-43,
aldaar p. 31.

4 J.C.H. Blom, 'Dutch Jews, Jewish Dutchmen
and Jews in the Netherlands 1870-1940', in:
Jonathan Israel en Reinier Salverda ed., Dutch
Jewry: its history and secular culture (1500-2000,
Leiden 2002, p. 215-224, aldaar p. 222-224. Per
centages van vermoorde joden: Noorwegen 40,
Denemarken 1-2, België 40, Frankrijk 25 en
Nederland 75.

5 Henrichs, De synagoge, p. 27.
6 Henrichs, De synagoge, p. 41.
7 Henrichs, De synagoge, p. 43.
8 Henrichs, De synagoge, p. 51.
9 Ik dank Paul Joseph van de Joodse Gemeente

Bussum vriendelijk voor zijn uitleg over de
granaatappels en ook voor de foto's van de
Bussumse synagoge die hij mij ter beschikking
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De wonderlijke omzwervingen van een glas-in-loodraampje
Een wat oudere heer zette zo'n vijftien jaar geleden zijn fiets
tegen de gevel en belde aan. 'Ik ben De Gooijer en heb van
uw vrouw vernomen dat u geïnteresseerd bent in de geschie
denis van dit huis. Ik ben namelijk in dit huis geboren.'

In 1962 kocht ik het huis Peperstraat 2 van de toenmali
ge eigenaar, De Spar. Het huis stond al een jaar of v ijf onbe
woond. De ramen waren dichtgespijkerd met planken en er
lag een flinke stapel reclamefolders en gratis kranten achter
de voordeur. Er stonden in die tijd veel lege en 'Onbewoon
baar Verklaarde Woningen' in de vesting, die in die tijd be
kend stond als armoedig. Je ging er niet geheel vrijw illig
wonen. In het huis woonde daarvoor de schoenmaker van
Naarden, die zijn werkplaats om de hoek had, Bussummerstraat 17a. Een gang verbond het
woonhuis met de werkplaats, die apart werd verkocht.

Het was niet uit weelde dat schoenmaker De Gooijer bijverdiensten had en moest sappe
len. Toen hij er woonde waren er twee kamers beneden, met ertussen een veel te steile trap
naar boven. Zijn zoon kon nog precies aangeven in welk stuk onder het scheve dak hij gebo
ren was, in zo'n bedstee. 'Maar meneer De Gooijer, ook aan de andere kant, onder het sche
ve dak was het recht afgetimmerd en er zat een klein deurtje in.' 'Ja, dat klopt, maar daar za
ten geen bedsteden of kasten. Daar hield mijn vader kippen...'. 'Meneer De Gooijer, dat kan
toch niet ..., op de bovenverdieping ..., hoeveel kippen had uw vader dan wel?' 'Een paar
honderd! M ijn vader kocht een paar keer per jaar eendagskuikens en fokte die op tot ze
slachtrijp waren. Dan gingen ze naar de kazerne. M ijn moeder zat ook heel vaak aardappels
te schillen of groenten schoon te maken, ook voor de kazerne'. De ruimte die de kippen bin
nen hadden was niet veel groter dan 3 x 3,50 m, met een ren op het platte dak van de keuken
met ook nog eens zo'n 3 x 3,50 m. Een vroege voorloper van de tegenwoordige intensieve
pluimveehouderij. Ik ben nog vergeten te vragen of het niet vreselijk stonk zo vlak bij de bed
steden van ouders en kinderen.

Weer beneden gekomen vroeg ik hem of hij ook wist hoe hij of zijn vader aan dat klap-
raampje in de verbindingsgang naar de schoenlapperij kwam, dat er in ongeveer 1936 was
geplaatst, getuige de kranten die op de muur waren geplakt alvorens te behangen. De Gooijer
schrok zichtbaar een beetje van deze vraag. In dat glas-in-loodraampje stond namelijk een in
groen glas uitgevoerde Davidsster. Ik heb dat raampje verwijderd omdat ik in dat stukje dood
lopende gang mijn toiletruimte wilde maken en ik vond het geen goed idee om het daar te
laten zitten.

De Gooijer vroeg mij alvorens te antwoorden dat hij het mij wel w ilde vertellen, maar ik
moest hem beloven er met niemand verder over te praten zolang hij nog leefde. 'Toen mijn
vader in 1935 hoorde dat de synagoge was ingestort, ben ik met hem daar gaan kijken. Hij
ontdekte in de puinhoop een volgens hem nog bruikbaar raampje. Dat moest ik van hem
maar even gaan halen als het donker was.' Hij kon zich de situatie en de rommel nog heel
goed herinneren.

Het raampje heeft jaren op mijn zolder gestaan en is, na uitgeleend te zijn geweest, opge
doken bij antiquair Hendrik Poolman, waarna het uiteindelijk in het Stads- en Streekarchief in
Naarden wordt bewaard.

Harman Westen
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De synagoge Beth Shalom te Naarden
Reconstructie en achtergronden van de inrichting

/aap Groeneveld

Een artikel van Henk Schaftenaar in De O m roeper van 2007 over de indeling van
het interieur van de verdwenen Naardense synagoge Beth Shalom, was voor mij
aanleiding om hier nog wat dieper op in te gaan. Dit resulteerde uiteindelijk in een
reconstructie van het gebouw en de inrichting op basis van een aantal foto's van
binnen- en buitenkant, dat in De O m roeper van 2008 is gepubliceerd7

Reconstructie

Schaftenaar had zich in zijn verhaal in 2007
verlaten op een vage jeugdherinnering van
Fred Marquenie, die in zijn jonge jaren recht
achter de synagoge woonde in een van de
zogenaamde 'jodenhuizen' (Gansoordstraat
17 t/m  27, oneven) en toen wel eens door de
deuropening van de synagoge had gekeken.
Volgens Marquenie zou de gebedsruimte
achterin het gebouw zijn geweest. De conclu
sie van Schaftenaar was dat de gebedsruimte
in de aanbouw aan de achterzijde zou zijn
geweest en de Heilige Ark tegen de noord
oostelijke muur zou hebben gestaan.

Maar bevond deze gebedsruimte zich wel
in de weinig stijlvolle aanbouw? Hoe ver
hield het aflopende dak aan de achterzijde
zich dan met de ramen boven en naast de
bestuursbank? De verhoudingen van de
bouwmassa's van het veronderstelde woon
huis en gebedsruimte klopten naar mijn ge
voel ook niet. Verder leek het mij onwaar
schijnlijk dat de Heilige Ark (foto 1) tegen de
noordoostelijke muur was gezet. Synagoges
richten zich niet als christelijke kerken naar
het oosten, maar bij voorkeur naar Jeruzalem,
waar ook ter wereld. In Nederland wordt bij
voorkeur de Ark tegen een zuidoostelijke
muur gezet en dat zou hier in Naarden ideaal
uitkomen met de oriëntatie van het stratenpa
troon.

Sleutel tot de inrichting
Alle reden dus om nog eens de details op de
foto's na te gaan. De afwijkende ramen in de
muur met de bestuursbank leverden de sleu
tel tot het definitieve antwoord. Deze zijn te
zien op de foto van de buitenkant (zie artikel
Henrichs, afb. 2) en die met de bestuursbank
(idem, afb. 4). Schaftenaar had dus bij zijn
beschrijving van de foto's het interieur een
kwart slag moeten draaien. Dat betekent dat
de gebedsruimte met de vrouwenafdeling
niet in de aanbouw zat maar zich uitstrekte
over het gehele rechtergedeelte van het ge
bouw. Het huis van de voorganger is dan
links naast de voordeur.

Hoe zit dat dan met Marquenies herinne
ring? Hij keek alleen maar door de open
voordeur en zag een vestibule. Daarachter,
door een tweede deuropening, heeft hij de
gebedsruimte gezien. Daardoor dacht hij te
hebben gezien dat deze 'achterin het gebouw'
was. Op zich was dit correct voor wat de
mannenafdeling betrof, maar niet noodzake
lijkerwijs alleen in de aanbouw onder het
schuine dak (tek. 2).

Puzzel met maten in stenen en dakpannen
Teneinde de inrichting van het gebouw beter
te begrijpen en aanschouwelijk te maken, heb
ik geprobeerd om de synagoge van Naarden
nauwkeurig te reconstrueren. Op de plek van
de synagoge is in 1937, met vrijlating van een
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Foto 1: De muur met de Heilige Ark waarbij Parnas S.Ph. Heilbron een thora (wetsrol) toont, omstreeks 1930 (foto
J.H. Coppenhagen, Jeruzalem; Stads- en Streekarchief Naarden).

steeg, het dubbele woonhuis Raadhuisstraat
18-20 gebouwd, alles samen 13,5 m breed. De
contouren en oppervlakte van het gebouw
konden worden afgeleid van de kadaster-
kaart van omstreeks 1830 (tek. 1). Het gaat
om het gebouw met de kadastrale nummers
461 en 462. Deze beide nummers zijn volgens
de bijbehorende lijst2 van de 'Israëlitische
Gemeente'. Hoewel er een verbouwing is
geweest in 1856, mag men aannemen dat de
indeling op hoofdlijnen gelijk is gebleven. De
indruk wordt gewekt dat de vrouwenafde
ling in 1830 nog niet aan de voorzijde was,
want het is niet aannemelijk dat zo'n afdeling
niet bij de 'kerk' zou zijn gerekend. Latere
kadastrale kaarten vertonen overigens geen
wijziging van de contouren van de gebouwen
noch van de verdeling tussen 'kerk' en woon
huis.3

Het pand bleek circa 16,3 m diep te zijn ge
weest. De aanbouw begon op circa 11,4 m
vanaf de voorgevel. De 'kerk' had een breedte
van 8,7 a 8,8 m en was 12,5 a 12,6 m diep
(zonder vrouwenafdeling en vestibule). Dat
resulteerde in de omstreeks 1830 bij het ka
daster geregistreerde oppervlakte van 110
m 2.

Voor de hoogtebepaling van de voorgevel
van de synagoge bezit de trapgevel van het
ernaast gelegen oude bakkershuis belangrijke
referentiepunten. De Naardense architect
Carlos Scheltema had die gevel bij een restau
ratie heel precies opgemeten. De hoekrustica
(imitatie-hoekstenen) op de voorgevel van de
synagoge helpen als een meetlat en foto 3 is
in dat opzicht zeer behulpzaam bij het kop
pelen van de hoogte aan het bakkershuis.

Voor het terugprojecteren van het per-
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spectief werd gebruik gemaakt van de be
waarde foto's. Het complexe dak kon aan de
hand van oude luchtfoto's (foto's 4 t/m  6) en
de gangbare maten van de Oudhollandse
dakpannen worden gereconstrueerd. De ach
terzijde was moeilijker te bepalen door on
duidelijkheid van de details, maar door ver
gelijking van de foto’s 1 en 7 is een plausibele
inschatting gemaakt en ook de plaats bepaald
voor de verplichte mikwe (rituele badruimte)
met eigen toegang achterom. De aangebouw-
de schoorsteen verraadt waarschijnlijk de
stookplaats voor het verwarmen van water.
Van de situatie onder het afdak noch van de
inrichting van het woonhuis valt iets te ma
ken. Er zal zeker een deur naar de vestibule
zijn geweest, die hier op de gok is aangege
ven.

Het gaat in dit kader te ver alle berekeningen,
het meetkundige werk en de gebruikte hulp
middelen te vermelden. Daarom beperk ik
mij slechts tot de belangrijkste resultaten. Die
zijn in vier geveltekeningen (tek. 2 t/m  5),
een plattegrond (tek. 6) en een lengtedoorsne
de (tek. 7) weergegeven. Enkele overwegin
gen bij het bepalen en verantwoorden van de
inrichting zullen echter nog uitgelegd moeten
worden.

Gepuzzel met het interieur
Tekening 6 toont de vermoedelijke indeling
van de synagoge, zo goed mogelijk bepaald
door analyse van de oude foto's van het ge
bouw (afgebeeld in dit artikel en in dat van
Henrichs). Er moest rekening worden gehou
den met het feit dat de indeling van om-
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Foto 2: De vrouwenafdeling achter de doorzichtige wand aan de voorzijde (foto j.H. Coppenhagen, Jeruzalem; Stads
en Streekarchief Naarden). Op de voorgrond de theba voor het lezen uit de thora. S.Ph. Heilbron (links) en kunsthisto
ricus dr. /. Zwarts staan op de theba. De granaatappels op het hek van de theba zijn naar de synagoge van Bussum
verhuisd. Zie p. 347 en merk op de plaatsen van de thebas, hier de sefardische opstelling en in Bussum asjkenasisch.

352 TVE 27e jrg. 2009



^vv . i j s_ fYJVW

Tek. 1: Fragment van een kadastrale kaart van de stad
Naarden met de indeling zoals die gold in omstreeks
1830. Het kadastrale nummer 461 was toen de synagoge
en 462 het huis van de voorganger. De Wijde Markt
straat heet tegenwoordig Raadhuisstraat.

streeks 1830 mogelijk veranderd is door de
verbouwing in 1856. Helaas is er geen bestek
van de verbouwing meer, maar wel een brief
met enkele opmerkingen over het werk van
de aannemer en de schilder waaruit blijkt wat
er is gedaan aan de vrouwenafdeling.4 De
inventaris van 1 januari 1790 gaf '16 banken'

\wsx
s«32S

*  * * *

Foto 3: De synagoge gezien vanuit de jan Massenstraat
(Stads- en Streekarchief, Naarden). Linksboven is nog
net een punt van de richel in de muur van de bakkerij te
zien.

op. Die van de taxatie van 19 mei 1884 gaf
'3 houten banken vrouwengaanderij' en '15
dito dito mannenafdeling'.3

Het is gezien de kadastrale indeling aan
nemelijk dat bij die verbouwing de schei
dingswand parallel aan de straat tussen de
kadastrale nummers 461 en 462 is verwijderd.
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De afronding van het plafond op foto 2 zal
vóór de verbouwing de afwerking tegen de
oude scheidingswand zijn geweest, net als
aan de zijkant. Daardoor lijkt het erop dat de
mechietsa, de doorzichtige wand tussen vrou
wen- en mannenafdeling, meer naar de voor
zijde van het gebouw is komen te staan. Ook
het lager zittende muuranker, net onder de
dakgoot op ca. 3,2 m vanaf de voorgevel
(zestien dakpannen a 20 cm), ondersteunt
deze veronderstelling.

Het raam boven de parnassijnsbank (afb.
2 en 4 bij Henrichs) geeft houvast in relatie
tot het verlaagde plafond aan de achterzijde.
Er moet al voor 1830 een doorbraak zijn ge
maakt naar de uitbouw. Men kan zoiets niet
doen zonder de muur en de zoldering van de
uitbouw ordentelijk te steunen, vandaar de
voorste pilaren. De balken van de lage zolde
ring zullen van oorsprong in de achtermuur
van het voorhuis gestoken zijn geweest. Met
een draagbalk over de achterste twee pilaren
heeft men die tot ca. 2/3 a 5/6 ingekorte
balklaag gestut (tek. 7).

De positie van de theba, de leestafel op het
platform met hekwerk (foto 2 en afb. 6), was
nog een hele puzzel. Aanvankelijk is aange

nomen dat hij wel recht voor de Ark stond,
maar dit bleek niet houdbaar. Foto 2 leende
zich ervoor om uit het perspectief te recon
strueren en te veronderstellen dat de theba
excentrisch binnen het hekwerk is geplaatst
om volledig zicht te hebben op de Ark. Hier
op kom ik nog terug.

Op basis van zichtlijnen in foto 1 is onge
veer te bepalen dat de camera achter en naast
de laatst genoemde bank heeft gestaan. Ach
ter de banken zouden nog precies twee ande
re banken van 6 m lengte kunnen staan, die
wegens de speculatie gestippeld zijn ingete
kend. In totaal waren er vijftien banken in de
mannenafdeling tijdens de taxatie in 1884 en
daardoor is de inschatting waarschijnlijk
juist. In de mannenafdeling tellen we tot zo
ver maar hooguit negen lange eenvoudige
banken. Dan zijn er de bestuursbank en een
bank achter de theba. Op foto 2 zijn verder
twee lage 'hekwerkjes' te zien. Het ene tegen
de scheidingswand zal een uitklapbaar sjiw-
webankje zijn dat bij begrafenissen werd ge
bruikt. Dan zijn er nog twee zoek. Er kunnen
een paar buiten beeld zijn gebleven of zijn
verdwenen in de 46 jaar tussen de inventari
satie van 1884 en het fotograferen in 1930.

Wagenhok jan boerderij

\anbouw

Tek. 2: Reconstructieschets van zuidwestgevel en dak (tek. auteur).
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Foto 4: Fragment van luchtfoto uit 1926 vanuit het
zuidoosten waarop de vorm van het dak van de synagoge
en woonhuis nog net over de walnotenboom heen recht
van achteren is te zien (coil. Aviodrome Luchtfotografie,
Lelystad). Deze laat zien dat de helling van het woon
huisdak steiler is dan aan de zijde van de synagoge.

Foto 5: Fragment van luchtfoto uit 1930 vanuit het
noordoosten, waarop het U-vormige dak bijna recht van
de zijkant is te zien (coll. Aviodrome Luchtfotografie,
Lelystad). Het laat zien dat het hoge dak over het woon
gedeelte langer is dan het hoge dak over de gebedsruimte,
waarmee tevens verklaard is dat het gebouw vanouds uit
twee huizen bestond, met daarachter een aanbouw van
later datum.

Foto 6: Het dak van de synagoge gezien vanaf de Grote
Kerk in 1923 (coll. Rijksdienst voor het Cultureel Erf
goed, Amersfoort, fragment).

Foto 7: De geheel vervallen achterzijde van de synagoge,
omstreeks 1930 (foto ]. van Velzen).
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R econstructieschetsen van gevels en dak (tek. auteur).

Tek. 3: Voorgevel - Noordwest - Raadhuisstraat

■■■lil

Tek. 4: Achteraanzicht - zuidoost

Tek. 5: Aanzicht uitbouw - noordoost
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■ i Huis met trapgevel, Raadhuisstraat 22
| \_ih 1832 kadastraal nummer 463

Afdak, overdekte plaats

Woning van de voorganger
(indeling onbekend)

Vermoedelijke mikwe,
rituele badruimte

Vestibule

Rabbijfisbank

S Cam.

iLl liJ UJ

k kad. nr. 461 16,3

Tek. 6: Plattegrond van de inrichting van de synagoge (tek. auteur). De cameraposities voor de foto's 1, 2 en afb. 4 bij
Henrichs (p. 344) zijn hierop bij benadering aangegeven op basis van de projectie van verschillende details op die
foto's. K geeft de posities aan van de kroonluchters, KI de grote kroonluchter.

Rituele achtergond van het interieur

De Beth Shalom synagoge in Naarden was in
1758 ingericht door de Portugees-Israëlitische
gemeente, die nauwe banden had met die
van Amsterdam. In de loop van de eeuwen
hadden de sefardiem en de asjkenaziem ver
schillende rites en daarbij passende inrichtin
gen van hun synagoges ontwikkeld. Dat gold
echter niet voor de plaats van de Heilige Ark.

Dat was van oorsprong een verplaatsbare kist
met de thorarollen, de wetten van Mozes, die
later vervangen werd door een vaste kast.
Een joodse traditie zegt hierover 'als de kist
wordt neergezet, moet hij met de voorzijde
naar het volk en met de achterzijde naar het
heiligdom wijzen'. Met het heiligdom wordt
de tempel van Jeruzalem bedoeld. Hoewel er
verschillend werd gedacht over de richting
tijdens het gebed, was er geen misverstand
over de plaats van de muur waartegen de
Ark stond. In dat opzicht voldeed de synago-

TVE 27e jrg. 2009 357



ge van Naarden geheel aan die eis met de
Ark tegen de zuidoostelijke muur.

De inrichting van de synagoge van Naar
den zou een miniatuurkopie zijn van de Por
tugese synagoge van Amsterdam. De opstel
ling van de zitbanken en de plaats van de
theba, het platform met de leestafel, kan men
sefardisch noemen. De parnassijnsbank staat
echter aan de andere zijde vergeleken met de
grondplannen van de twee Portugese syna-
goges in Amsterdam, de oude aan de Hout
gracht (1639-1675; afgebroken) en de nieuwe
nog bestaande van 1675 aan het Mr. Visser
plein. De afbeeldingen van het interieur (afb.
8) en grondplan (afb. 9) van de oude synago
ge geven een goede indruk van de Amster
damse situatie. De indeling van de nieuwe is
gelijkwaardig aan de oude, maar ruimer van
opzet en symmetrisch.

Wat opvalt, is de asymmetrie in alle afge-
beelde opstellingen van banken en theba ten
opzichte van de Ark. De prent (afb. 8) sugge
reert op grond van bijvoorbeeld de vloerplan-
ken dat de theba excentrisch staat, net als in
Naarden. Het grondplan (afb. 9) is asymme
trisch naar de andere kant, maar de theba
staat in het midden. Gravures zijn echter niet
altijd waarheidsgetrouw, soms werden zaken
in spiegelbeeld afgebeeld als het er niet zo op

aan kwam. Er is ook geen ritueel voorschrift
voor een asymmetrische opstelling. Het zal
een kwestie zijn geweest van praktische ver
deling van de ruimte. Verder is de Naardense
synagoge ingericht, lang nadat de oude Am
sterdamse in 1675 was verlaten en daarna als
feestzaal werd gebruikt.

Meer nog dan 'een miniatuurkopie' van
de Amsterdamse Portugese synagoge is de
inrichting een typisch sefardische inrichting.
Bij de asjkenaziem stond de theba vlak voor
de Ark of in het midden van de ruimte met
een concentrische opstelling van de banken
rond Ark en theba.

Achter het hek
Op een gegeven moment maakten asjkena
ziem te Naarden ook gebruik van de synago
ge Beth Shalom, hoewel ze daarin slechts
werden geduld. Dit gaf natuurlijk aanleiding
tot veel ongenoegen. In Amsterdam hebben
lange tijd de asjkenaziem zich alleen maar
mogen begeven in de ruimte achter de theba,
die met een hek was afgescheiden. Of dit ook
in Naarden het geval was, is niet duidelijk.
Wel was in Naarden een hek aanwezig dat de
ruimte begrensde tussen de theba en de
scheidingswand van de vrouwenafdeling.
Het hek is nog net te zien op foto 2 (links).

Scheidingswand, vermoedelijk
I sinds verbouwing 1856

Voormalige scheidingswand
volgens kadaster 1832

Vrouwenafdeling

kadastraal nummer 462

Tek. 7: Langsdoorsnede van de synagoge met de plaats van de verschillende oude en nieuwe scheidingswanden (tek.
auteur).
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Afb. 9: Plattegrond van de 'Esnoga Velha', de oude
Portugese synagoge aan de Houtgracht te Amsterdam,
getekend in 1675 (Bibliotheek Ets Haim, Amsterdam).

Gewoonlijk zitten de vrouwen op een
balkon of 'gaanderij'. Voor een balkon was in
het beperkte Naardense gebouw geen moge
lijkheid. Net als in de synagoge van Bussum
zullen de vrouwen op een verhoogde vloer
hebben gezeten, achter een doorzichtige
scheidingswand, de mechietsa, om de ere
dienst te kunnen volgen. Het woord
'gaanderij' in de inventaris van 1884 wijst op
de verhoging, evenals de tamelijk hoge rand
van het dichte deel van het hek dat op foto 2
is te zien. Zittend konden de vrouwen door
het rooster van de mechietsa de dienst vol
gen.
Verlichting
Op verschillende foto's zijn kandelaars en
kroonluchters te zien, maar ook andere lam
pen. Er zijn geen rituele voorschriften die

bepalen dat kaarslicht moet worden gebruikt.
Voor de komst van gas- en elektrisch licht zal
een groot aantal kaarsen nodig zijn geweest
om goed te kunnen lezen. Daartoe staan en
hangen op verschillende plaatsen ook kande
laars. Vanouds was het gebruik om voor de
aanvang van de Sjabbat op vrijdagavond de
verlichting te ontsteken, want tijdens de Sjab
bat was dat net als ander werk verboden.

De grote kroonluchter (KI, tek. 6) hangt
tussen de twee pilaren en deze is te zien op
foto 1. Van de overige vier kleinere zijn er
drie op de andere twee oude foto's te zien en
aangegeven in de plattegrond met 'K'. De
vierde zal buiten het beeld van de camera
hebben gehangen en is daarom niet aangege
ven.

De kroonluchters zijn vanaf 1933 tot 1983
in bruikleen gegeven aan de burgerlijke ge
meente Naarden ten behoeve van de raads
zaal, waarna ze zijn overgebracht naar de
joodse gemeente te Bussum.6 Ze worden te
genwoordig alleen op hoogtijdagen als Jom
Kipoer (Grote Verzoendag) en Rosj Hasjanah
(Joods Nieuwjaar) ontstoken. Niet duidelijk is
in hoeverre de luchters in de oude synagoge
werden gebruikt, maar vermoedelijk ook
alleen op hoogtijdagen.

Mikwe
In documenten is gerefereerd aan een ritueel
bad(huisje), de mikwe, maar er is geen absolu
te zekerheid over de plaats daarvan. Als er
gekozen moet worden tussen een synagoge
of een mikwe, schrijft de joodse traditie voor
dat er eerst een mikwe moet worden ge
bouwd. Dus zal ook in Naarden eerst een
mikwe zijn geweest, vermoedelijk in het ach
terhuis naast de gebedsruimte. Hij moet min
stens 500 liter water kunnen bevatten en men
moet er (staand) in ondergedompeld kunnen
worden.

Het ritueel reinigen geldt zowel voor
mannen als voor vrouwen. 'Rein' of beter
'onrein' heeft in dit verband geen relatie met
'vies', maar met geestelijke reinheid. Vrome
mannen baden doorgaans voorafgaand aan
Joods Nieuwjaar en Grote Verzoendag, maar
orthodoxe joden gaan ook altijd voorafgaand
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aan de Sjabbat. Mannen die overgaan tot het
jodendom en vrouwen die gaan trouwen,
maken gebruik van de mikwe om 'rein' deze
nieuwe levensfase in te gaan. Voorts wordt
een mikwe door getrouwde vrouwen ge
bruikt op de zevende dag na de laatste dag
van ongesteldheid. Tijdens deze periode,
inclusief de zeven dagen, werd de vrouw als
'onrein' beschouwd en haar man mocht haar
dan niet aanraken. Nieuw eetgerei wordt
voor gebruik in een joods huishouden onder
gedompeld in de mikwe. Elke onderdompe
ling gebeurt onder het uitspreken van zege
ningen.7

Verval en instorting

Uit stukken betreffende de schenking van de
synagoge door de erfgenamen van de familie
Henriques de Castro aan de Israëlitische Ge
meente te Naarden blijkt 'dat toch dat kerk
gebouw in zoodanigen vervallen toestand
verkeert dat het ongeschikt is tot het beoogde
doel en te eenigen tijd wellicht zal instorten,
daar het voor reparatie niet meer vatbaar is'.
De synagoge is niettemin nog gebruikt tot
1921, het jaar waarin voorganger Haaiman
overleed. Daarna werden er nog wel eens op
feestdagen erediensten gehouden. Inmiddels
was in 1917 de Bussumse synagoge gereali
seerd, die ook voor gemeenteleden in Naar-
den buiten de vesting werd aangewezen. Het
ledental in de Vesting viel in dat jaar terug
van 102 naar 12. In 1929 was er nog maar één
lid, de heer S.Ph. Heilbron, de enige overge
bleven en zich verzettende parnassijn.

Het instorten heeft toch nog vijftig jaar op
zich laten wachten. De foto's van 1930 laten
over de toestand geen misverstand bestaan.
Tot schrik van de achterburen in de zoge
naamde 'jodenhuizen' aan de Gansoordstraat
stortte het dak van de synagoge in op vrijdag
21 juni 1935. Bij de speurtocht naar de inde
ling van de synagoge was me ook al opgeval
len, dat de doorbraak van de gevel tussen
voor- en achterhuis en de ondersteuning van
de zoldering van het achterhuis zwakke scha
kels waren, zodat die hoek het begeven moet

hebben. Fred Marquenie kon dat bevestigen.
Men hoorde een gekraak alsof bomen afknap
ten. Het dak van de aanbouw was ingezakt,
evenals het achterste gedeelte van het voor
huis.

De zuilen zullen volgens architect Schelte-
ma het niet als eerste hebben begeven, want
ze waren zo te zien op foto 1 nog in goede
staat. Het dak van de aanbouw en de merk
waardige constructie die de zoldering aan het
voorste deel verbond, zullen het als eerste
begeven hebben door inwatering en daarop
volgende houtrot. In de val werd de door
pilaren gesteunde tussenmuur meegesleept.
Verzakkingen, op de foto's te zien, zullen
eveneens de stabiliteit van de constructie
hebben verzwakt.

Marquenie vertelde dat zich al snel een
aantal 'ramptoeristen' uit de Vesting had
verzameld en er werden al verschillende za
ken meegenomen, voordat beheerder Heil
bron arriveerde. Echt waardevolle zaken wa
ren echter al in 1933 uit het gebouw verwij
derd. Volgens Marquenie zou een glas-in-
loodraam meegenomen zijn, dat later via een
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Tek. 8: Interieur van de oude Portugese Esnoga aan de
Houtgracht te Amsterdam volgens I. Veenhuysen, 1660
(kopergravure, colt. joods Historisch Museum, Amster
dam). Zie ook de titelpagina.
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antiquair bij het Stads- en Streekarchief van
Naarden terecht is gekomen. Dat voorval kan
hier na een reactie op de eerste publicatie
verduidelijkt worden (zie kadertekst). Op de
foto's komt het niet voor, zodat de plaats in
het gebouw onduidelijk blijft, want de vinder
is overleden.

Besluit

Ondanks dat de 'esnoge' al meer dan zeven
tig jaar niet meer bestaat, spreekt hij op een of
andere wijze nog steeds tot de verbeelding.
Onbegrijpelijk is het dat de laatste beheerder
S.Ph. Heilbron uit rancune over de opheffing
van de synagoge het archief heeft verbrand.

Mijn dank gaat uit naar de heer Rosen
berg, bibliothecaris van de Biblotheek Ets
Haim bij de Portugees-Israëlitische synagoge
te Amsterdam, voor controle op een aantal
zaken gerelateerd aan de Portugees Joodse
ritus, en de heren F.J.J. de Gooijer, F. Marque-
nie, H. Schaftenaar en C.G. Scheltema voor
enkele aanvullende opmerkingen en gege
vens.
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Noten

1 Dit artikel is eerder gepubliceerd in De Omroe
per, 21 (2008) nr. 1, als een sterk verkorte versie
van een verslag waarin gedetailleerd de recon
structie is verantwoord.

2 www.watwaswaar.nl
3 Met dank aan de heer F.J.J. de Gooijer; kadas

trale kaart 1880 geheel gelijk aan die van om
streeks 1830. In 1900 is kad. nr. 462 verdeeld in
nr. 1247 (woonhuis en tuin bij synagoge) t/m
1253 i.v.m. bouw van de zgn. 'jodenhuizen',
Gansoordstraat 17 t/m  27 (oneven).

4 De door Schaftenaar genoemde twee brieven
bij Antiquariaat Van der Scheur te Haarlem
waren daar nog steeds aanwezig in september
2008. De tweede brief van 30 november 1856
door P. Verkerk aan J. Henriques gaf wat de
tails ten aanzien van de opmerkingen in ver
band met de oplevering van de verbouwing.
Dit betrof o.a. onregelmatig schilderwerk aan
de blakers in de vrouwenbank en gebroken
koorden van de schuiframen.

5 Archief Amsterdam, Archief van de Portugees-
Israëlitische Gemeente te Amsterdam, toeg.
334, inv. 1306, o.a. f. 161.

6 Website Het Joods Cultureel Erfgoed:
www.bnaibrith-amsterdam.org/BBA_
JoodsErfgoed_040905.pdf, dd 20 sept. 2009.

7 Mw. G. Borg, Achtergronden van de joodse levens-
aard [Bourtange 2006]; een handleiding bij de
gerestaureerde synagoge en mikwe in de Ves
ting Bourtange. Voorts: www.mikwe.org en
www .jhm.nl/ woordenlijst.
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Lieu de Memoire

Kasteel Loenersloot
Stanny Verster

Kasteel Loenersloot ligt aan de westzijde van
de rivier de Angstel in de gemeente Loenen
aan de Vecht.

Het huidige Loenersloot heeft een oude
en lange historie. Al in de 9e eeuw is er spra
ke van de villa of buurtschap Lonaralaca als
een van de bezittingen van de Utrechtse Kerk
en in 1156 wordt bij het verdrag waarbij de
grens tussen het gebied van de bisschop van
Utrecht en de heer van Amstel werd vastge
steld, een zekere Henricus de Lonreslothe als
getuige vermeld.

De hof te Loenersloot, die oorspronkelijk
vrij eigendom was van de Van Loenersloots,
wordt voor het eerst in 1258 genoemd. In dat
jaar droeg ridder Dirk Splinter van Loener
sloot de hof op aan de graaf van Gelre en
ontving deze in leen terug. Het feit dat Loe
nersloot niet aan de bisschop van Utrecht
werd opgedragen, maar aan de Gelderse
graaf, had een politieke reden: Hendrik van
Vianden, de toenmalige bisschop, kwam in
conflict met zowel de graven van Gelre als
die van Holland. Daarom keerden verschil
lende Stichtse edelen, onder wie Herman van
Woerden en Gijsbrecht van Amstel, zich te
gen hem.

Kasteel Loenersloot was in de 14e eeuw
niet onbelangrijk. Splinter van Loenersloot,
die in 1373 was beleend met het kasteel, ge
droeg zich als een roofridder en oplichter van
bisschoppelijke pachters en poorters van
Gouda en Oudewater. In 1377 zette hij zelfs
een aantal Goudse burgers in zijn kasteel
gevangen en werd hij om die reden bij de
bisschop aangeklaagd. Deze maakte van de
gelegenheid gebruik om met Splinter af te
rekenen. Hij belegerde het kasteel net zo lang
tot Splinter zich (na drie weken) overgaf en
afstand deed van zijn kasteel.

Het duurde echter nog jaren voordat de nieu
we situatie werd vastgelegd, en in de tussen
tijd hervatte Splinter zijn terreur. Hij ging
zelfs zo ver dat hij in die tijd voorname bur
gers uit Utrecht gijzelde. Toen het dan einde
lijk in 1386 tot een vonnis kwam, luidde de
uitspraak: Splinter van Loenersloot hield van
de Utrechtse bisschop in leen 't huys to
Loenresloet' met alle daarbij horende goede
ren gelegen tussen de 'Stevensbrugge en de
Oudecoper sijtwinde, ende het dorp mitten
daghelix gherechte vor den huyse vorseyt'.
Hieruit wordt duidelijk dat bij het huis ook
het aan de overzijde van de Angstel gelegen
dorp en de polder behoorden. Bij het vonnis
werd ook bepaald dat Splinter zijn huis niet
verder mocht versterken en dat hij het kasteel
zou bewaren als een open huis voor het
Sticht.

Splinters reputatie bleek niet erg geschaad
door zijn activiteiten, want tussen 1384 en
1393 vervulde hij voor de Hollandse graaf de
functie van baljuw van Kennemerland en
Westfriesland. Bij zijn overlijden in 1399 liet
hij een bastaardzoon na en een wettige doch
ter: Elsabee van Loenersloot. Toen Elsabee en
haar echtgenoot, de Gelderse edelman Wil
lem van Yzendoorn, in financiële problemen
raakten en zich genoodzaakt zagen om veel
van hun bezittingen te verkopen, was daar
ook kasteel Loenersloot bij.

Het is niet mogelijk om een precies bouw
jaar van het kasteel te noemen, maar gezien
het steenformaat van 30 xl4x 8 is een date
ring in de tweede helft van de 13c eeuw niet
onmogelijk. Ook de toren zou, gezien de dik
te van de muren, in het midden van de 13e
eeuw kunnen worden gedateerd. Het kasteel
is vermoedelijk in de 14e eeuw aan de oostzij
de uitgebreid met een zaal met een muurdik-
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te van 135 cm. Aan de zuidzijde verrees om
streeks dezelfde tijd een ondiepe vleugel van
twee bouwlagen boven een kelder.

Ondergebracht in stichting
Tussen 1650 en 1750 werd het kasteel slechts
sporadisch bewoond en vonden er geen in
grijpende verbouwingen plaats. Toen Hen
drik Willem van Hoorn het kasteel in 1766
kocht, vond hij het gebouw ouderwets en
besloot hij om het grondig te laten verbou
wen. Hij liet beginnen met de sloop van het
poortgebouw en de weermuur, maar door
zijn faillissement in 1771 kon de geplande
verbouwing niet doorgaan en werd het kas
teel geveild. De nieuwe koper was mr. An-
dries Strick van Linschoten (1736-1806), in
woner van Utrecht, die een buitenplaats
zocht en die gedurende vijf jaar lang zijn
nieuw verworven bezit ingrijpend liet ver
bouwen. Begonnen werd met de vervanging
van de kruisvensters door schuifvensters. Het
ingangsportaal werd gesloopt en vervangen
door een nieuw voorhuis dat aan de zijde van
de binnenplaats werd voorzien van een front-
gevel. De noordgevel werd van een verdie
ping voorzien, terwijl de gehele gevel aan de
binnenplaats werd gesloopt en vervangen
door een muur. De keuken die zich tot die
tijd in de zuidgevel had bevonden, werd ver
plaatst naar een aanbouw tegen de toren,
zodat deze dichter bij de eetkamer in de oost-
vleugel kwam te liggen en de rook van de
keukenschouw kon worden afgevoerd via
een rookkanaal door de toren. Het interieur
dateert bijna geheel uit de periode 1772-1777.

Strick van Linschoten maakte van Kasteel
Loenersloot een gerieflijk buitenhuis, maar hij
wilde de middeleeuwse oorsprong aan het
exterieur zichtbaar laten. Daartoe werd tij
dens de verbouwing een grote hoeveelheid
kloostermoppen aangekocht en in het huis
verwerkt.
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Strick van Linschoten had twee kinderen:
Jan Hendrik en Geertruida, die gezamenlijk
Loenersloot erfden. Toen Jan Hendrik in 1828
ongehuwd overleed, erfde zijn zus ook zijn
deel van het kasteel. Zij trouwde met mr.
Paulus Hubert Martini Buys (1765-1836). Hun
kleinzoon Paulus Hubert Andries (1835-1915)
heeft zich rond 1900 intensief met de geschie
denis van het kasteel beziggehouden en ge
tracht om de buitenzijde weer een 'meer
middeleeuws' aanzien te geven. Hij liet het
gebouw ontpleisteren, de gevel werd aan de
bovenzijde weer voorzien van boogfriezen,
de gevel van de oostvleugel kreeg weer een
trapgevel, de vensters werden weer kruisven
sters en de toren kreeg weer kantelen. Hierna
werden geen wijzigingen meer aangebracht.

De laatste eigenares, mevrouw M.F.M.
barones Van Nagell, geboren Martini Buys,
heeft kasteel Loenersloot voor haar overlijden
aan het einde van de vorige eeuw onderge
bracht in een stichting om het voor de toe-

Kasteel Loenersloot (foto auteur).
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Een actieve doener en betrokken
dwarsdenker
Interview met Jan Huijgen van de Eemlandhoeve

Joris Cam melbeeck

Jan Huijgen is geboren en getogen in de Eempolder. In 1993 besloot hij zijn boerderij
om te vormen tot een multifunctioneel oord met als doel stad en platteland dichterbij
elkaar te brengen. Voor zijn inspanningen ontving hij in 2007 de Mansholtprijs. Nu
boeren hun melk uitrijden als protest tegen de lage prijzen en overal in Nederland
nieuwe natuur wordt aangelegd, is er alle reden op de Eemlandhoeve een gesprek te
voeren met deze actieve doener en betrokken dwarsdenker over nieuwe vormen van
agrarisch ondernemen.

Geworteld in Eemland

Jan, om te beginnen, hoe ben je hier terecht geko
men en wat is je speciale band met dit gebied?

Mijn moeder komt van Eemdijk en had vroe
ger al land over de Eem aan de Eemnesser
kant en mijn vader komt van Spakenburg en
hierdoor had je land over de hele polder ver
spreid. Ik heb vroeger met de trekker door de
polder gereden en al heel vroeg het land-
schap in de polder goed leren kennen.

Dat was dus voor de herverkaveling?

In 1993 ben ik hier (Bisschopsweg 5b) begon
nen en daarvoor stond de boerderij in het
dorp. Voor ons als boerenjongens uit Bun
schoten en Spakenburg was die polder al een
eind weg. De Eem was toch wel een scheids
lijn. Aan de andere kant van de polder kwam
je Eemnesser boeren tegen en die waren ook
nog rooms en dat was toch wel bijzonder
voor ons protestanten. We hadden wel over
ze gehoord maar daar zag je ze gewoon rond
lopen.

Zomaar, in het wild?

Ja, in het wild (lacht hartelijk). Hetzelfde gold
als je naar Hoogland ging. Dat was voor ons
toch een hele stap. Dat alles heeft mijn ogen
geopend voor de rol van de Eem. Bunschoten
en Spakenburg waren een enclave in een
groene zee. Een ander aspect was de over-
vloeiing van klei naar zand. Van mijn opa
hoorde ik verhalen over de kleiafzetting aan
de andere kant van de Eem en hier waren het
vooral veengronden. Hier was het al eerder
bedijkt waardoor er geen overstromingen
meer voorkwamen, terwijl aan de andere
kant de Eem langer kon overvloeien waar
door de klei zich kon afzetten. Het effect was
dat wij met onze koeien altijd eerder van stal
af konden, doordat de kleigronden hoger
waren en dus droger. In die zin had je al oog
voor het reliëf in het landschap.

Maar even terug naar je roots. Je ouders en groot
ouders woonden hier al generaties. Is de naam
Huijgen een lokaal veel voorkomende naam?

Onze naam gaat terug tot 1696. Ik heb laatst
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Jan Huijgen, de polder en de stad.
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de memoires gelezen van een burgemeester
van Amersfoort en daar is al sprake van een
mijnheer Huijgen uit Bunschoten en dat boek
is van 1566. Dus toen al waren er al Huijgens
in Bunschoten. Van mijn moeders kant heten
ze Van Twillert en die komen meer van de
kant van Nijkerk. Het was ook een boerenfa
milie.

Brede belangstelling

Het lag dus voor de hand dat je ook boer zou wor
den. ]e zette de Eemlandhoeve op na de verhuizing
van het bedrijf u it het dorp Bunschoten. Overi
gens nadat je eerst in Wageningen landbouw en
later filosofie aan de Vrije Universiteit in Am ster
dam studeerde en enige tijd in Canada verbleef.
Stond het toen voor jou vast dat je als oudste zoon
je vader zou opvolgen, die in 1982 is overleden?

Ik had een brede oriëntatie, mocht graag stu

deren en was enorm leergierig. Toen ben ik
naar Wageningen gegaan en daar kwam ik al
een van mijn vroege inspirators tegen: Jan
Douwe van der Ploeg. Die had een proef
schrift geschreven over landbouwontwikke
ling in Zuid-Amerika en in Italië. Daar waren
heel andere typen van landbouwontwikke
ling, er werd meer met het product gedaan
dan wat wij ervan gemaakt hebben. En dat
heeft mij behoorlijk geïnspireerd. Hij liet zien
dat landbouwontwikkeling in Nederland
eigenlijk maar één spoor was, sterk gericht op
modernisering. Denk aan de politiek van
Sicco Mansholt [minister van Landbouw van
1945 tot 1958 en later landbouwcommissaris
van de Europese Economische Gemeenschap
later de Europese Unie, jc], hitech en gooi
alles er maar tegenaan.

Van der Ploeg liet zien dat mensen in
Italië veel meer bezig zijn met verwerking
van producten. Die toegevoegde waarde niet
weggeven maar bij de boer zelf houden en er
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unieke eigen producten van maken. De telers
van aardappelen in Peru waren bezig met het
ontwikkelen van een heel eigen smaakcul-
tuur. Dat zijn we eigenlijk allemaal kwijtge
raakt in dat moderniseringsproces. En toen
kreeg ik het idee wat daar aan de orde wordt
gesteld, wil ik ook. Een soort van landbouw
bedrijven die breder is dan dat smalle spoor
van de modernisering.

Bestond dat idee dan nog niet in Nederland?

Je had natuurlijk wel boeren van de biologi
sche lijn, zoals in de jaren zeventig bij de Klei
ne Aarde in Boxtel onder Sietse Leeflang.
Maar die landbouw zat heel erg in de alterna
tieve sfeer. Die wat excentrieke boeren had
den niet echt voeling met de kern van de
agrarische wereld. Ik was een boerenjongen
en had het idee hoe ik van binnenuit die
landbouw zou kunnen vernieuwen en ver
breden. Dat was al een vroege intuïtie van

mij. En dan had ik nog een beetje de keus:
ben ik de filosoof die er een dik boek over
gaat schrijven? Maar daar had ik de innerlijke
rust niet voor. Toen ik klaar was in Wagenin-
gen, ben ik nog les gaan geven en had ik de
boerderij nog als optie achter de hand. Eerst
ben ik nog een jaartje naar Canada geweest.

Canada?

In Wageningen had ik ook al een beetje de
ambitie om me in het buitenland te oriënte
ren, maar toen stierf mijn vader en kon ik niet
weg. Daarom heb ik een filosofiestudie ge
daan en kreeg ik de gelegenheid in het bui
tenland te gaan studeren. Via vrienden had ik
[toen] contact met een universiteit in Toronto
en kon ik bij vrienden in huis komen.

In die periode las ik ook een nieuw boek
van Jan Douwe van der Ploeg en dat heb ik
toen gerecenseerd onder de titel Postmoderne
landbouw. In mijn studie was ik ook net bezig
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Eemlandhoeve, zorgboerderij en conferentieoord in de wei.
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met de begrippen modernisme en postmo
dernisme en zag ik een mogelijkheid die dis
cussie te vertalen naar mijn eigen domein, de
landbouw.

Toen ging je dus met je ideeën letterlijk de boer op.
Hoe werd er op gereageerd?

De eerste grote hobbel was de gemeente.
Krijg ik überhaupt toestemming om een wat
afwijkend type bedrijf -  ik had een potstal
met een voorhuis -  te veranderen? Dat was
een hele, hele hobbel. Ik had bij landinrich
ting wel credit opgebouwd. Maar vooral Teus
Roodhart, de oud-voorzitter van de landin-
richtingcommissie en zelf een klassieke den
ker, heeft mij de ruimte gegeven hier in 1993
te beginnen. Petje af voor deze man. En hij
gaf mij ook het advies: bouwtekening maken,
niet eerst gaan aanvragen bij de gemeente of
het mag, direct tekening indienen en huppe-
kee.

In 1993 liep ik ver voor de muziek uit,
want iedereen zat nog vol met opvattingen
over grootschalige landbouwbedrijven, ter
wijl ik al inhaakte op een ontwikkeling waar
bij de wensen van de burger en de maat
schappij in het algemeen prioriteit krijgen.

Te vroeg en toch nog te laat

In zekere zin kan je over jouw intuïtie en initiatief
zeggen dat je te vroeg was, maar ook te laat. De
herverkaveling was al geweest en het grootste deel
van het oude landschap was al verdwenen. Hoe zie
je die tegenstelling tussen natuur en landbouw?

Een discussie die wij indertijd hadden met
studenten uit Wageningen is erin uitgemond
dat de natuur aan de andere kant van de Eem
[Eemnesser kant; jc] zou worden geconcen
treerd en een beetje langs de Eem. Maar ons
idee was om elke boer een stuk natuurgebied
te geven in ruil waarvoor hij zelf een stuk
gebied moest inleveren waar hij weidevogels
zou beschermen, maar dat kwam er niet
door. Dan kun je je daar boos over maken en
zeggen: Ik doe niet meer mee. Ik heb toen

besloten in mijn eigen bedrijf te laten zien hoe
integratie van natuur en landbouw wel kan.

En hoe werd daar op gereageerd door de andere
boeren?

In het begin was het natuurlijk heel vreemd
en gelukkig was ik toen filosoof. Het beestje
had een naam. Dus ze hoefden me niet seri
eus te nemen. Ik kreeg de vergunning voor
mijn bedrijf omdat ik een tik had. De eerste
vijf jaar moest ik natuurlijk enorm mijn plaats
veroveren. Inmiddels stortten de vleesprijzen
in en kon ik financieel geen kant op. Het wa
ren heel moeilijke jaren waarin ik zelfs land
heb moeten verkopen. Maar je moet dan toch
vasthouden aan je droom en toen kwam in
eens de omslag.

Minister Van Aartsen (1994-1998) kwam
met zijn nota Dynamiek en Vernieuwing, geïn
spireerd door Jan Douwe van der Ploeg. Toen
dacht ik: Je moet het ook niet in je eentje
doen, maar je moet een brede club van boe
ren om je heen organiseren en na vijf jaar heb
ik toen de vereniging Ark en Eemlandschap
opgericht en ben ik in de hele omgeving, in
Eemnes, Soest, Nijkerk etc., boeren langs ge
gaan van wie ik wist dat ze een beetje open
stonden voor mijn ideeën. Toen heb ik een
boer uitgenodigd uit de Alblasserwaard,
want daar hadden ze al een agrarische na-
tuurvereniging, die is toen hier gekomen en
heeft een hoop scepsis weggewerkt.

Zijn boeren in het algemeen conservatiever dan
andere beroepsgroepen?

(Aarzelend:) Je hebt wat open minded mensen
en wat gesloten mensen. Ik heb eerst contact
gezocht met de eerste categorie, dat waren er
vijftien en die staan open om een stap te zet
ten. De volgende stap was een dealtje te ma
ken met de provincie Utrecht, er moet ook
economisch voordeel zijn, en die wou wel
honderdduizend gulden beschikbaar stellen
voor het agrarische natuurgebied in onze
regio. Toen ging ik direct van vijftien naar 45
boeren en vervolgens hebben we het ingé
bracht in een landelijk programmabeheer.
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Toen kwam er 4,5 ton euro los voor ons ge
bied en dan zie je dat er 130 a 140 boeren
meedoen en lid zijn van die vereniging. Daar
na kwam er een soort kentering en hoorde je
dat het een positieve ontwikkeling was.

Was het niet zo dat boeren al grotendeels in het
defensief zaten en daarom wel moesten meedoen?
Ik denk aan de ontwikkelingen rond de Europese
landbouwbegroting, verzet tegen bio-industrie
etcetera.

Niet helemaal. Alle boeren in de Eempolder
waren na de herverkaveling voorgesorteerd,
door de uitplaatsing uit het dorp, om nog
tientallen jaren mee te draaien in het klassie
ke agrarische model. Terwijl je onderwijl
merkte dat de omgeving aan het veranderen
was en de burgers meer wilden met het plat
teland dan: laat die boeren maar boeren. En
toen was voor mij de volgende stap, dat naast
de natuur en het landschap je je als boer kunt
ontwikkelen en je met streekproducten, met
educatie en met zorg aan de gang kunt.

Toen heb ik een nieuw vehikel opgericht
en ben van het regionale niveau naar het lan
delijke niveau gegaan. Dat werd de Coöpera
tie Stad en Land om dat palet van diensten
ook inderdaad te gaan ontwikkelen. Dat was
tegelijkertijd het tienjarig bestaan van de
Eemlandhoeve en daarbij heb ik met een aan
tal andere regio's contact gelegd en die heb ik
toen uitgenodigd om samen die Coöperatie
Stad en Land op te richten en heb ik minister
Veerman van Landbouw uitgenodigd om de
openingsspeech te houden.

Streekproducten tegen 'vereftelingisering'

Je kunt het platteland natuurlijk wel een nieuwe
taak geven en dat verkopen als verbreding en ver
dieping, maar ben je niet bang voor een
'evenementisering', zoals dat wordt genoemd? Of
zoals ik in je folder lees: Koeien aaien in Estland
en daarna barbecueën?

Ik noem het 'vereftelingisering'. Ik heb toen
een nacht wakker gelegen van dat boek van

NRC-journalist Tracy Metz over pretcultuur.
Toen dacht ik: Tsjonge, als dat mijn voorland
is, als ik dat in gang ga zetten, terwijl ik dat
helemaal niet wil, dan krijgen we hetzelfde
effect als waar Mansholt later tegenaan liep.
Die had het klassieke landbouwmodel tot
grote bloei gebracht. Toen het rapport van de
Club van Rome begin jaren zeventig uit
kwam, lag hij ook een nacht wakker en dacht:
Is dit het nou?

Om die vereftelingisering tegen te gaan
hebben we een taskforce ingesteld. En je raadt
nooit wie er voorzitter van werd, de directeur
van de Efteling (lacht hartelijk). Ik heb hem
dat ook wel even gezegd. Daarom denk ik
dus dat je ontwikkelingen moet borgen. Ver
breding, maar hou het gekoppeld aan die
boerensector. Ga criteria opstellen zodat het
landschappelijk wordt ingepast, dat je een
verbinding houdt met het primaire, de pro
ductie van voedsel. De visie daarop is nog
zeer, zeer beperkt. En die borg moet wel van
de overheid komen.

Bij de oprichting van de taskforce heb ik
er al voor gepleit om de Rijksadviseur voor
het Landschap, Dirk Sijmons, in de commis
sie van de taskforce op te nemen. Het gaat er
vooral om dat niet weer de economie de
overhand krijgt en de regionale identiteit
daarvan het slachtoffer wordt. De vraag is
dus wat is die identiteit en hoe borg je dat?
Zulke vragen moeten weer op de agenda
worden gezet. In die zin voorzie ik dus al
weer de ontsporingen, maar het bewustzijn
van de kwaliteit van zulke gebieden behoeft
steeds weer uitleg.

Hebben de stadsbewoners die je bij het landelijke
en agrarische gebied wil betrekken, daar wel wat
voor over? Moet er geen prijskaartje aan het land
schap worden gehangen in termen van een belas
ting?

Als je aan iets begint te werken, moet dat aan
twee kanten gebeuren. De boer moet open
komen te staan en zien dat het land meer te
bieden heeft dan alleen productie. De burgers
moeten de omslag maken dat vroeger het
landschap automatisch vorm kreeg door de
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Winkel met Eemlandproducten.

activiteiten van boeren. Maar doordat de tra
ditionele landbouw weg gaat vallen, moeten
we iets over hebben voor het nieuwe platte
land dat daarvoor in de plaats komt en de
producten die daar worden verbouwd.

Maar staan die burgers dan elke morgen te drin
gen om biologische kipfilet te kopen?

Nee, maar wat nu wel gebeurt en dat is posi
tief, dat zijn de streekproducten. Hier in de
Eemhoeve zijn twee jongens die met de Plus-
supermarkt in Amersfoort de schappen in
richten voor producten uit de streek. Wat je
dan merkt is dat, niet alle mensen, maar tien
tot vijftien procent die producten bewust
consumeert en vijf tot tien procent bewust
biologisch consumeert. Dan heb je het topje
van de markt te pakken. Wij denken dat er

nog zeker tien tot vijftien procent van de con
sumenten in de wacht staat om ook zo te
gaan consumeren. Het is een kwestie van
indalend consumptiegedrag. Nu maken we
het nog gemakkelijker door in de bestaande
grote supermarkten schapruimte te creëren
waar ze die keuze kunnen maken.

Loop je niet het gevaar dat als die vraag naar
regiogebonden producten op gang komt, je toch
weer te economisch wordt voortgestuwd en bij een
groot succes de zogenaamde Eemlandproducten
van elders worden betrokken en hier van een etiket
worden voorzien? Waar ligt de grens voor streek
producten?

Daar zitten nog genoeg potenties. Bijvoor
beeld op de Soester Eng zit nog zestig tot
zeventig hectare goede landbouwgrond waar
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voorheen altijd groenten en aardappelen wer
den verbouwd, maar wat op het ogenblik
maïscultuur is. Daar hebben we een lezing
gehouden onder de titel Voorbij de maïscul
tuur. Met dat concept van die jongens kunnen
zij boeren daar overhalen weer groenten en
aardappelen uit de streek te verbouwen. Dat
geldt ook voor gronden rond Hoogland en de
Blaricumse meent.

Dat begrijp ik, als je je oriënteert op de wereld
markt dan gebruik je grond voor andere doelen
dan wanneer je je richt op een regionale markt en
zal grond vaker gebruikt worden voor een doel
waar die grond geschikter voor is.

Maar ook aan de kant van de consument
moet een omslag worden gemaakt. Weet die
het te waarderen, in moreel maar ook financi
eel opzicht, dat voedsel regionaal wordt ge
produceerd? Daar zit een soort sleutel in
waarmee je supermarkten kunt bereiken.
Maar de overheid kan ook nog een hoop
doen: in kantines tien tot twintig procent pro

ducten uit de streek leggen. En ga het inkoop-
beleid screenen op dat soort dingen. Moet je
dan eens kijken wat dat een impuls kan ge
ven op een stuk regionale economie.

De burger, de stad en het landschap

Maar dan nu het landschap. Want al die ontwik
kelingen die jij nastreeft, hebben daar natuurlijk
een effect.

De Eempolder zal er niet veel door verande
ren. Het is een polder en een weidegebied dat
wordt gekenmerkt door openheid en daar
door contrasteert het met de Veluwe, de
Utrechtse Heuvelrug en het Gooi. Ons plei
dooi in Soest was om in de randen een stukje
van de orginele landbouwcultuur te herstel
len. Ook moet ik nog eens bekijken of ook in
dit gebied niet meer variatie bestond dan nu
het geval is. Ik weet nog uit mijn jeugd dat
bijna elke boerderij een bongerd had met
fruitbomen. Die zijn allemaal gesloopt. Of
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Jan Huijgen heft het glas met Minister Veerman.
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wat er verder nog rondom boerderijen stond,
zoals lindes. Ga eens kijken langs de slootran-
den. Er is nog veel mogelijk om de biodiversi
teit te vergroten. Maar denk ook aan de effec
ten van de Al die dit gebied doorsnijdt. Met
tunnels kan je die gebieden weer biologisch
aan elkaar knopen.

Alles goed en wel maar het landschap is en blijft
een menselijke constructie.

Inderdaad, dat is ook het verschil met natuur
gebieden. Het agrarisch cultuurlandschap is
een uitdrukking van een tijd en een opvatting
van landbouw. Door de verenging van de
landbouw in de moderne tijd zijn we een
hoop kwijtgeraakt. Mijn pleidooi is de verbre
ding te zoeken.

Maar ook regionalisering in plaats van je te rich
ten op internationale markten, zoals de Europese
Unie?

Achter de Eemhoeve zit ook een ontwikkel-
concept dat haaks staat op de wat generieke
politiek, de Common Agricultural Policy
(CAP, van Mansholt) en daar tegenover zet ik
regio-specifieke landbouw, de RAP. Als de
grond in Portugal, zoals laatst in een docu
mentaire was te zien, een hele kwetsbare top
soil heeft en je gaat daar veeteelt op bedrijven,
omdat als gevolg van Mansholt-politiek boe
ren daar zoveel mogelijk kleine koeien op
weiden, dan wordt die grond wel aangetast.
Dus dat beleid moet regionaal specifieker.
Dus van de CAP naar de RAP. Daarin moet
de stad een belangrijke rol gaan spelen, want
daar zit de primaire verantwoordelijkheid
van de mensen voor hun ommeland en niet
in abstracte Haagse of Brusselse regels.

Foto's: coll. Eemlandhoeve.
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Het plan MoMo en de Naardense schootsvelden

Carlos Scheltema

Schootsvelden zijn de open velden die rond een vesting lagen om de verdedigers in staat te
stellen een aanvaller te zien en te beschieten. Voor het vrij blijven van die velden zorgde de
welbekende Kringenwet. Nog bestaande houten huizen zijn daar een gevolg van. In 1926
werd de werking van de Kringenwet voor de vesting Naarden opgeheven, maar invloedrijke
Nederlanders zagen in dat er nog maar weinig vestingen zo gaaf bewaard waren en zorgden
ervoor dat de vesting Naarden als monument bleef bestaan. Gaandeweg werd zij omringd
door villawijken en het tuindorp Keverdijk. Desondanks bleef een betrekkelijk groot deel van
de schootsvelden tot lang na de Tweede Wereldoorlog onbebouwd.

De toenmalige voorzitter mr. W.G.M. Cerutti liet door TVE de Vesting Naarden voordra
gen als beschermd stadsgezicht. Dat had tot gevolg dat op 30 maart 1988 de Vesting Naar
den, met inbegrip van die nog onbebouwde schootsvelden, werd ingeschreven in het register
van beschermde stads- en dorpsgezichten. Elf jaar later, in 1999, voldeed het gemeentebe
stuur van Naarden aan zijn wettelijke verplichting om binnen twee jaar na die inschrijving
een bestemmingsplan te hebben waarin de bescherming van het stadsgezicht is vastgelegd.

Nu hebben wij dus dankzij de historische open schootsvelden die prachtige groene gebie
den rond de Vesting Naarden. Van belang is de redengevende omschrijving bij de inschrijving
van het stadsgezicht: 'Het unieke karakter van de historische vestingstad Naarden is herken
baar bewaard gebleven in de geïsoleerde ligging van de uit de 14e eeuw stammende stad
binnen de in aanleg uit de 17e eeuw stammende omwalling en in de openheid van het gebied
rond de Vesting'. Doel van de inschrijving is het karakter met de historisch samenhangende
structuur en ruimtelijke kwaliteit van het gebied te onderkennen als zwaarwegend belang bij
de verdere ontwikkeling van het gebied, aldus de inleiding bij het bestemmingsplan.

Visueel verstoord
Woningzoekenden, projectontwikkelaars en sportverenigingen hebben elk hun eigen be
weegredenen om ruimte te vinden. Dat maakt dat politieke partijen aan die verlangens tege
moet willen komen. Dus wordt er gezocht naar waar er nog open ruimte is en het ligt voor de
hand dat men dan kijkt naar de schootsvelden. Zelfs een sportveld brengt bebouwing en hoge
voorzieningen met zich mee, want de tijd ligt ver achter ons dat sport alleen bij daglicht werd
bedreven op een open grasveldje met een paar losse doelpalen en dat men zijn voeten waste
in de sloot.

Helaas is het rechtstreekse verband tussen de vestingwerken en het open schootsveld op
veel plaatsen visueel verstoord. Naast het vogelasiel en langs de Godelindeweg aan de kant
van de Thierensweg zijn gebiedjes met hoog opgaand gewas ontstaan. Erger is de visuele
verstoring door het woonwagenterrein.

Lopen de schootsvelden dus gevaar om bebouwd te worden? De gemeenten Bussum,
Naarden, Weesp en Muiden zouden, als zij worden samengevoegd, over veel meer open
ruimte beschikken dan Bussum en Naarden alleen; de grotere samenvoeging zou dus minder
politieke druk op de schootsvelden met zich meebrengen.

Voor bebouwing zou het bestemmingsplan gewijzigd moeten worden, ook na een fusie
van Naarden met een of meer andere gemeenten, want bestemmingsplannen blijven bestaan.
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Zo'n wijziging doorloopt een procedure waarin advies aan de minister, dus aan de Rijks
dienst Cultureel Erfgoed (RCE, de opvolger van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg)
gevraagd moet worden. Theoretisch zou de minister, nu is dat Plasterk, een ander beleid kun
nen voeren en dus een bestemmingsplanwijziging waarin het beschermde stadsgezicht gevaar
loopt, kunnen goedkeuren. Dat zal vrijwel zeker niet gebeuren, want het plan Belvedère is
nog van invloed en de minister is bezig met het plan MoMo, de modernisering van de Monu
mentenwet. Daarin wordt juist een zwaarder gewicht toegekend aan de bescherming van
cultureel erfgoed.

Maar het beïnvloeden van de publieke opinie door goede informatie, zoals TVE dat doet,
is natuurlijk altijd de beste manier om ook de politiek te bewegen oog te hebben voor het
behoud van historische culturele waarden.

Carlos Scheltema werkte als architect. H ij was tot voor kort algemeen secretaris van de International
Fortress Council. In 2007 inspecteerde hij voor de UNESCO de door Vauban gebouwde vestingsteden in
Frankrijk, die sindsdien zijn ingeschreven op de UNESCO-lijst van werelderfgoed.

y ; , .  y
:: ■ ' "  \  ' , , '  ■ ■

W * Y v

Het Comité Vissergronden Vrij beijvert zich voor behoud van de resterende schootsvelden langs de Burge
meester Visserlaan (foto jaap Croeneveld).
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Een monument voor Cornelis Kraijenhoff
Henk Michielse

In het Gooi en ommelanden is Cornelis Kraijenhoff vooral bekend als de man die in
1811 Napoleon rondleidde bij zijn bezoek aan Muiden en Naarden en als de generaal
in Nederlandse dienst die in 1813 de Franse bezetting uit de Vesting Naarden joeg.
Zo wordt hij ook in Naarden herdacht. Tijdens de Open Monumentendag van 2008
reed hij in vol ornaat te paard van de Generaal Kraijenhoffstraat naar het Vesting
Museum en mijn kleinzoon Stijn van toen vier jaar, die in diezelfde straat woont,
speelde diep onder de indruk daarna nog dagenlang 'Kraijenhoff'.

Maar Cornelis Kraijenhoff is veel meer geweest dan een lokaal bekende militair.
Hij was een van de hoofdrolspelers in de periode -  vanaf de jaren tachtig van de
18e eeuw tot 1840 -  waarin ons land werd omgevormd van krakkemikkig geworden
Republiek der Verenigde Nederlanden tot moderne eenheidsstaat. Hij was een ware
patriot, gerespecteerd natuurwetenschapper, vooraanstaand waterstaatkundige en
cartograaf en een heel belangrijk militair ingenieur en fortenbouwer, die het onder
meer bracht tot stadscommandant van Amsterdam, minister van oorlog en
vertrouweling van onze twee eerste koningen, Lodewijk Napoleon en Willem I. Voor
deze erflater van het moderne Nederland is nu een indrukwekkend monument
opgericht door Wilfried Uitterhoeve in zijn Nijmeegse proefschrift Cornelis
Kraijenhoff 1758-1840. Een loopbaan onder vijf regeervormen. Een biografie die
niet voor niets behoorde tot de vijf genomineerde boeken voor de Grote
Geschiedenisprijs 2009.

H istorisch geheugen
De belangrijke rol van Kraijenhoff in de tijd
van de Patriotten, de Bataafse Republiek, het
Koninkrijk Holland, de inlijving door Napo
leon en het nieuwe Koninkrijk der Nederlan
den onder Willem I zal vast wel bekend zijn
geweest bij specialisten in de betreffende his
torische periodes, maar een op dit terrein
niet-gespecialiseerde historicus als ik had er
geen idee van, laat staan het grote publiek. Ik
heb geprobeerd te achterhalen of de naam
Kraijenhoff ergens in mijn historisch geheu

gen was opgeslagen zoals die van andere
hoofdrolspelers uit die tijd. De namen van
Van der Capellen tot de Poll met zijn be
faamd pamflet Aan het Volk van Nederland,
Pieter 't Hoen van het patriotse weekblad de
Post van den Nederrijn, generaal Daendels,
Gogol, Van Hogendorp duiken wel op, maar
niet Cornelis Kraijenhoff. In mijn basislitera
tuur als aankomend historicus werd hij hoog
stens een of twee keer vermeld, zoals in de
oude Algemene Geschiedenis der Nederlanden
(1949-1958). Pas in recente literatuur over de
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patriotse, Bataafse en Franse tijd, bijvoorbeeld
in Simon Schama's Patriotten en bevrijders
(1989) kwam ik hem wat prominenter tegen,
maar als ik niet in Naarden had gewoond,
was zijn werkelijke betekenis mij toch nog
steeds niet opgevallen, vrees ik.

De afgelopen jaren heeft de rol van Kraij-
enhoff in de geschiedenis van Naarden wel
veel aandacht gekregen en niet alleen ter op
luistering van de Open Monumentendag. In
het Naardens historisch tijdschrift De Omroe
per verschenen in 1998 artikelen over zijn
loopbaan en het bezoek van Napoleon aan
Naarden. In 2007 sierde een portret van Kraij-
enhoff de cover van TVE vanwege zijn bete
kenis voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie en
in 2008, het Kraijenhoffjaar, publiceerde ons
tijdschrift het mooie artikel van Jaqueline
Lamers, Cornelis Rudolf Theodorus Krayenhoff -
Een bijzondere man in een bijzondere tijd 1758-
1840. In datzelfde jaar wijdde het Historisch
Café Naarden een avond aan Kraijenhoff,
waarin we vooral werden verrast door zijn
grote rol bij de 'driehoeksmeting', het minuti
eus opmeten van het hele staatsgebied ten
behoeve van het in kaart brengen van het
land. Het Nederlands Vesting Museum be
licht nog steeds in een eveneens in 2008 ver
nieuwde Kazemat W het werk van Kraijen
hoff voor het gebruik van water als verdedi
gingsmiddel. Maar toch pas met de monu
mentale studie van Uitterhoeve is de beteke
nis van Cornelis Kraijenhoff in volle omvang
duidelijk geworden.

W aterstaatkundige en liniebouwer

Het is natuurlijk onmogelijk om in een kort
artikel alle aspecten van Kraijenhoffs leven en
werken in de periode van pakweg 1784 tot
1840 te bespreken. Daarvoor moet men het
fraaie boek van Wilfried Uitterhoeve zelf
lezen die in dertien chronologisch geordende
hoofdstukken Kraijenhoff bijna van jaar tot
jaar en vaak van dag tot dag gedetailleerd
volgt: zijn jeugd en studentenjaren; zijn doc
torstitels in de wijsbegeerte en de medicijnen;
zijn werk als arts in Amsterdam en lid van

'

Kraijenhoff in het uniform van luitenant-generaal, met
grootkruis van de Militaire Willemsorde. Schilderij van
Charles H. Hodges (uit het boek van Uitterhoeve, p.
308).

wetenschappelijke genootschappen; zijn rol
in de patriottenbeweging en de vestiging van
de Bataafse Republiek; zijn werk als water-
staatskundige en topograaf en als militair
ingenieur en fortenbouwer ten tijde van de
Bataafse Republiek, het Koninkrijk Holland
en het Koninkrijk der Nederlanden onder
Willem I; zijn functie als minister van oorlog
in dienst van koning Lodewijk Napoleon; zijn
betekenis voor de vrijmaking van het land in
1813; zijn vele eerbewijzen, van het Légion d'
Honneur door Napoleon tot de titel van ba
ron door Willem I en tenslotte het treurige
einde van zijn carrière vanwege een -  onte
recht gebleken -  schandaal en de oude dag in
zijn geliefde geboorteplaats Nijmegen.
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Rivierenstelsel
De grondslag voor Kraijenhoffs waterstaat-
en fortificatiecarrière is onmiskenbaar gelegd
in zijn jeugd. Zijn vader was genieofficier,
een functie die in het klassenbewuste Staatse
leger lager stond aangeschreven dan de strikt
militaire officiersrangen. De vader, die zeer
bedreven was in militaire geschiedenis, wis
kunde, waterstaat en vestingwezen, wilde
niet dat zijn zoon hetzelfde vak zou kiezen;
hij zag voor hem een carrière in het verschiet
die hem toegang zou verschaffen tot de hoge
re kringen. Maar paradoxaal genoeg wekte
hij bij zijn zoon juist voor deze onderwerpen
enorme belangstelling. 'De jonge Kraijenhoff
heeft van zijn vader een bijna onvoorstelbaar grote
en gevarieerde kennis opgedaan,' schrijft Uitter-
hoeve. De vader wilde dat zijn zoon na de
Latijnse school rechten zou gaan studeren.
Cornelis schreef zich in Harderwijk braaf in
voor de rechtenstudie, maar zijn hart ging
helemaal de andere kant uit. Hij switchte
naar wijsbegeerte, waarin hij voortreffelijk
promoveerde en vervolgens naar geneeskun
de, waarin hij eveneens de doctorstitel haal

de. Daarna ging hij in Amsterdam werken als
arts, werd er lid van belangrijke genootschap
pen, zowel op wetenschappelijk als maat
schappelijk gebied en raakte er definitief in
patriots vaarwater via genootschappen als
Concordia et Libertate en de Vaderlandsche So
ciëteit.

De stichting van de Bataafse Republiek
gaf Kraijenhoff de kans zijn interesse en theo
retische kennis op het gebied van waterstaat
en vestingbouw in praktische daden om te
zetten. In 1795 werd hij benoemd in een dub
bele functie in de provincie Holland:
‘Adjunct-inspedeur-generaal der (Hollandse)
rivieren' en ‘Adjunct-contrarolleur der Holland-
sche Fortificatiën'. Op beide gebieden zou hij
sindsdien een grote carrière opbouwen.

Voor de patriot Kraijenhoff was Neder
land een land van rivieren, waar hij zich ten
diepste mee verbonden voelde. Al voor de
Bataafse omwenteling was hij een erkend
waterstaatkundige. Hij was weliswaar geen
allround specialist, maar wel 'een man van
het systematisch inzicht in het hele
rivierenstelsel'. Onder Napoleon kreeg Kraij-
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De eerste ontmoeting van Napoleon en Kraijenhoff. Gravure naar een tekening van Charles Rochusen (uit het boek, p.
250).
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Kraijenhoff luordt bij een Franse uitval uit Naarden van een gevaarlijke positie weggeleid.
Gravure naar een tekening van Charles Rochusen (uit het boek, p. 278).

enhoff officieel permissie om een groot on
derzoek in te stellen. In 1813 verscheen het
resultaat: Verzameling van Hydrografische en
Topografische Waarnemingen in Holland
(Nederland). Uitterhoeve noemt dit verslag
'een ware schatkamer', vol met belangrijke
gegevens en historische data over de periode
1782-1810. Een praktisch resultaat van Kraij-
enhoffs werk was de invoering van het Am
sterdams Peil ter vervanging van een bonte
reeks schalen en maten. Onder Willem I werd
Kraijenhoff opnieuw betrokken bij de aanpak
van 'den kommerlijken toestand der hoofd
rivieren in de Noordelijke provinciën'. Hij
schreef twee belangrijke rapporten, waarvan

de principes uiteindelijk ver na zijn overlij
den zouden worden toegepast.

Fortificaties en waterlinies
Van kindsbeen af was Kraijenhoff gefasci
neerd door forten en waterlinies. Op dit ter
rein zou hij ook zijn grootste triomfen berei
ken en, geheel ten onrechte, het diepste val
len. Wilfried Uitterhoeve schrijft, dat Kraijen
hoff naar internationale maatstaven geen
grenzen heeft verlegd, maar dat hij in eigen
land wel gold als meester op dit terrein, 'als
een man van onbetwist gezag'. Hij heeft een
blijvende betekenis verworven tot op de dag
van vandaag als de oervader van de Stelling
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van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse waterli
nie. Zijn eerste glansrol speelde hij in 1799 bij
de mislukte inval van de Engelsen in Noord-
Holland, toen hij in de polder de defensieli-
nies organiseerde voor generaal Daendels en
zich een 'onovertrefbare waterliniedeskun-
dige' toonde. In zijn Levensbijzonderheden
schreef hij zelf later terecht, dat hij 'zeer veel
deel' had gehad ‘in het doen mislukken der po
gingen van den vijand om de Republiek te
overmeesteren'.

Tenslotte werd Kraijenhoff Liniebouwer
onder Willem I. De grote mogendheden die
Napoleon hadden verslagen, en met name
Engeland, wilden dat het verenigde Konink
rijk der Nederlanden een bufferstaat zou vor
men tegen Frankrijk. Willem I werd daarom
door Engeland gedwongen in de zuidelijke
provincies aan de grens met Frankrijk een
linie van zo'n 25 vestingen te bouwen: van
Oostende, via Bergen en Chimay naar Maas-

Kraijenhoffs eigenhandig ontwerp van het familiewapen
na zijn verheffing tot baron.
(uit het boek, p. 288).
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tricht. In 1814 werd Kraijenhoff in de rang
van luitenant-generaal benoemd tot lnspec-
teur-generaal der Fortificatiën. Hij kreeg op
dracht om de nieuwe linie, het Zuidelijk Fron
tier, in recordtijd uit de grond te stampen, een
gigantische klus die in vijf jaar werd ge
klaard. Na de splitsing tussen België en Ne
derland is dit Zuidelijk Frontier snel in verge
telheid geraakt, maar het hoort, aldus
Wilfried Uitterhoeve, 'met vlag en wimpel tot
de allergrootste infrastructurele werken binnen de
Nederlanden, op de schaal van de vaar- en spoor
wegaanleg, de Zuiderzeewerken en de Delta
werken'. Daarnaast had Kraijenhoff ook nog
de leiding bij andere frontieren en linies zoals
het Oostelijk Frontier en de Nieuwe Holland
se Waterlinie.

Bij dit alles genoot Kraijenhoff het volste
vertrouwen van koning Willem I, tot aan 'het
schandaal'. Bij zo'n gigantisch werk in heel
korte tijd als het Zuidelijk Frontier ging na
tuurlijk wel eens wat mis zoals in leper en
Oostende. Er kwam een gigantische geruch
tenstroom op gang over incompetentie, cor
ruptie en ondeugdelijkheid. Kraijenhoff werd
op non-actief gesteld en er kwam tegen hem
zelfs een strafzaak met 'kafkaiaanse trekken'.
Uiteindelijk eindigde dit drama met eerher
stel, maar de bitterheid bleef.

Een patriot onder vijf regeervormen

De ondertitel van Uitterhoeves boek luidt:
Een loopbaan onder vijf regeervormen. Tijdens
het Ancien Régime van de Republiek der
Verenigde Nederlanden sloot Kraijenhoff
zich aan bij de patriotten die een einde wil
den maken aan het verkalkte en corrupte
stadhouderlijke bewind. Vervolgens bekleed
de hij belangrijke posten in achtereenvolgens
de Bataafse Republiek, het Koninkrijk Hol
land onder Lodewijk Napoleon, het Keizer
rijk en het Koninkrijk der Nederlanden van
Willem I. Hoe kon iemand zo beweeglijk zijn?
Toen we het hierover laatst hadden in een
groepje oud-medestudenten geschiedenis,
viel weer het woord 'windvaan'. In deze visie
zijn de patriotten die hun loopbaan eindig-
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den onder de Oranjekoning, een stelletje op
portunisten. Maar die karakterisering doet de
meesten van die patriotten zeer tekort en
zeker Kraijenhoff. Hij was en bleef patriot.
Niet per se in de zin van het patriots pro
gramma van voor 1795, maar wel als iemand
die zich wilde inzetten voor een zelfstandige,
krachtige, moderne eenheidsstaat, waarbij de
precieze regeringsvorm van ondergeschikt
belang was. Telkens als er een nieuwe stap
gezet werd in ons staatsbestel, zien we dat
Kraijenhoff vanuit deze motivatie handelt.

Toen Napoleon ons zijn broer als koning
opdrong, zag Kraijenhoff dat zoals hij het
formuleert in zijn Levensbijzonderheden als een
'verbazende vernedering' en betreurde hij
bitter dat men zich moest onderwerpen 'aan
de hoogst onbillijke eisen van den
overheerscher'. Maar al heel snel schaarde de
Bataafse elite en ook Kraijenhoff zich eensge
zind achter Lodewijk Napoleon. Zij zagen het
Koninkrijk Holland ook, aldus Uitterhoeve,
als 'een bevrijding van de hardnekkige tegen
stellingen tussen hervormingsgezinden en
conservatieven, patriotten en orangisten, ka
tholieken en hervormden'.

Toen Napoleon ons land inlijfde bij het
keizerrijk, ging Kraijenhoff heel wat trager
overstag. Hij had een steeds diepere afkeer
gekregen van de Franse bemoeizucht en wil
de als minister van oorlog zich teweer stellen
tegen Napoleon, hoe onrealistisch dat eigen
lijk ook was. In Levensbijzonderheden schrijft
hij dat hij 'door deze ramp (de inlijving) on
uitsprekelijke getroffen' was 'en het verlies
zijns vaderlands diep betreurende'. De Fran
se autoriteiten die woedend waren over 'het
hoogst aanstootelijke gedrag van den Gene
raal Kraijenhoff' (aldus generaal Oudinot),
wilden hem aanvankelijk zelfs arresteren, al

kreeg hij later weer hoge militaire functies en
gaf Napoleon hem in 1812 zelfs het Légion
d'Honneur. Toen in 1813 de berichten bin
nendruppelden over de nederlaag van Napo
leon bij Leipzig, begon 'de hoop aan te wak
keren op de herstelling van Hollands
onafhankelijkheid' en voelde Kraijenhoff zich
vrij om ontslag te nemen als generaal in 's
keizers dienst. Zo kon hij meewerken aan de
vrijmaking van ons land als gouverneur van
Amsterdam en als bevrijder van Naarden.

In de Epiloog van zijn boek gaat Uitterhoe
ve uitvoerig in op de diepste drijfveren van
Cornelis Kraijenhoff en op de vraag hoe hij al
die bewegingen in de verschillende rege
ringsvormen kon maken. Kraijenhoff komt
uit deze analyse tevoorschijn als een ware
patriot, maar wel een die zich op het gebied
van de regeringsvorm altijd 'moderaat' be
toonde. Hij waaide zeker niet zomaar met
alle winden mee. Zijn doel dat hem tot onder
Willem I voortdreef, was, aldus Uitterhoeve,
dat hij het land wilde opstoten en daartoe alle
kansen greep. Zijn diepste drijfveer was 'felle
vaderlandsliefde' en een wezenlijk bestand
deel daarvan was weer behartiging van de res
publica, waarin Verlichting, wetenschap en
patriotse beweging bij elkaar kwamen: 'De
staatsgemeenschap moet verstandig en rationeel
worden ingericht en bestuurd, tot heil van de
burgers en van het vaderland'. Aan dit laatste
heeft Cornelis Kraijenhoff een heel grote bij
drage geleverd. Hij mag daarom echt gezien
worden als erflater van het moderne Neder
land.

Wilfried Uitterhoeve, Cornelis Kraijenhoff
1758-1840 -  Een loopbaan onder vijf regeervor-
men, Uitgeverij Vantilt, Nijmegen 2009, 472
pag., gebonden, rijk geïllustreerd, deels in
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Hoe in sneltreinvaart een weg werd
aangelegd
De straatweg Naarden-Amersfoort

/aap Groeneveld

Wie nu als kind opgroeit, kan zich nauwelijks voorstellen hoe men een halve eeuw
geleden, laat staan twee eeuwen geleden, leefde. Neem het verkeer. Binnen een half
uur a drie kwartier rijd je van Amsterdam naar Amersfoort, tenminste als het verkeer
meezit. Twee eeuwen geleden kon men met de trekschuit tot Naarden en dan verder
met de postkoets met 10 km/h over zandwegen, die een groot deel van het jaar slecht
begaanbaar waren. De aanleg van puin-, grind- en straatwegen rond 1800 was een
hele vooruitgang. Hier volgt een verslag van de wederwaardigheden rond de aanleg
van de straatweg van Naarden naar Amersfoort, die in recordtijd werd aangelegd,
geheel in tegenspraak met het trage beeld dat we hebben van die tijd, en dan ook nog
zonder de bedrijfsmatige aannemerij zoals we die nu kennen.

Historische hoofdwegen

Wegen door Soest
In de loop van de eeuwen zijn er verschillen
de routes van belang geweest tussen Amers
foort en Naarden, dan wel Amsterdam. Rou-
tebepalende punten in de verbinding waren
de Utrechtse poort te Amersfoort, de brug
over de Praamgracht in de voormalige Soest-
dijk en de Turfpoort (voor ca. 1685), dan wel
de Utrechtse Poort (na ca. 1685) van Naarden.
Tot de 16e eeuw vormden de venen een be
lemmering, zodat voor de kortste oversteken
tussen de hoogtelijnen van 5 m NAP in de
praktijk de heuvels mede routebepalend wa
ren. Ook was er een verbinding vanaf de
koppelpoort over Eembrugge.

Tussen Amersfoort en de brug over de
Praamgracht lagen een paar routes. Vergelijkt
men kaarten uit het einde van de 16e eeuw
met de tijd erna, dan lijkt het alsof de huidige
Peter van de Breemerweg langs Isselt, verge
leken met de huidige Birkstraat (afb.1) de

belangrijkste route was. Horsten concludeert
in zijn boek dat deze weg de belangrijkste
was.1 De eerstgenoemde werd daarom waar
schijnlijk op een kaart van Bernhard de Roij
uit 1692 Die Soest er Wegh genoemd en is op
jongere kaarten te herkennen aan de typische
knik in de weg, zoals ook op de Postkaart
van 1810. De kaarten uit 1815 en 1816 in
verband met de aanleg van de straatweg be
vestigen dat nog eens. De Peter van de Bree
merweg was in 1815 Groote Weg no. 11, in
tegenstelling tot mondeling uitgesproken
verwachtingen dat de hoofdweg vanouds
over de hoger gelegen Birk zou zijn gegaan.

Steeds worden twee routes door het dorp
aangegeven: duidelijk de weg over de Eng en
een parallel traject, waarvan niet goed uit te
maken is welke wordt bedoeld, de Korte en
de Lange Brinklaan of de voormalige straat
weg (o.a. Steenhoffstraat). Een doorgaande
route over het Kerkpad lijkt niet aannemelijk.
In mijn eerdere publicaties heb ik al eens ge
concludeerd dat de hoofdroutes vóór de aan-
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Vamtrs

Afb. 1: De kaart van Hornhovius uit 1599, waarop de
verschillende hoofdroutes zijn te zien tussen Amersfoort
en Naarden, zowel via Hilversum of Laren, als via
Hoogland, Eembrugge, Eemnes en Huizen (compilatie
van twee kaarten, coll. Archief Eemland, Amersfoort).

venlindenweg en Domlaan met de Hilver-
sumse Straatweg. Vandaar ging het ongeveer
langs deze straatweg met een slinger vlak
voor het Zouthuisje langs, om vervolgens
hetzij via de Oude Amersfoortseweg naar
Hilversum of over de heide langs het Laarder
Wasmeer en via Bussum (Heere wech op kaart
van Colom, 1647) naar Naarden te gaan. Deze
weg is na de verbouwing van de vesting
Naarden en het sluiten van de Turfpoort om
streeks 1685 in verval geraakt, terwijl de post-
route werd verlegd langs het Sint Janskerk-
hof en het Bluk om uit te komen bij de her
berg tegenover kasteel Groeneveld, nu res
taurant Greenfield te Baarn.

Hornhovius gaf al een alternatieve route
op, die langs Drakenburg doorstak en via het
Sint Janskerkhof liep, vermoedelijk een met
de Zandheuvelweg te vergelijken route. Pas
met de aanleg van de Grote Allee (Amster
damse Straatweg) in het verlengde van de
Soestdijk in 1765 door de Oranje-Nassaus
was er voor het eerst sprake van een fatsoen
lijke rechtstreekse verbinding tussen Soest
dijk en het logement bij Groeneveld. Daar
voor was de gangbare route bekend als de
Weg door 't Groenewoud (voorloper van de
Domlaan), die wel op 17e-eeuwse kaarten is
te herkennen en aansluit bij de eerder ge
noemde kruising met de Hilversumse Straat
weg. Vanaf de oostkant van de Eem was er
aansluiting op dit netwerk van wegen via de
brug over de Eem en door de kern van Baarn.

Wegen door Eemnes
Volgens de kaarten van rond 1600 liep er een
route via Eemnes en Laren. Opvallend is dat
zij de hele dijk door Eemnes als hoofdweg
markeren om uit te komen op de Gooise Weg
naar Huizen. Uit documenten met betrekking
tot het onderhoud van dijken en wegen3 en
notariële akten met betrekking tot grondver-
kopen in Eemnes4 blijkt dat de neerweg over
de Wakkerendijk en Meentweg in de 17e
eeuw ook heerweg werd genoemd, de aandui
ding voor een belangrijke interlokale weg.

Er waren vanouds een aantal doorsteken
door het Baarnsche Veen en vanaf de Wakke
rendijk westwaarts. Naast de reeds genoem-

leg van straatwegen de bebouwing meden.
Men had daarmee de minste hinder van el
kaar. Dat wordt hier wederom bewezen.

Wegen door Baarn
In de 16e eeuw en ook nog na 1600 volgde de
hoofdweg over de Vuursche de zuidwestzij-
de van de heuvel, wat de slinger op de kaar
ten uit die tijd verklaart (afb. 1). Ook bestond
een blijkbaar minder belangrijke route over
Veenhuizen.2 Later stak de Heere Wech (o.a. F.
de Wit, 1685) door naar de Goyer Schans bij
het huidige restaurant Groot Kivietsdal. Deze
weg liep ongeveer vanaf de hoek van het hek
van paleis Soestdijk schuin door de heide -
nu bos -  tot de tegenwoordige kruising Ze-
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de pendant van de Zandheuvelweg langs
Langerhoef in het Baarnse Veen, ging het in
Eemnes voornamelijk om de Jan Swarten-,
Catoenbaal-, c.q. Vickevoortse steeg langs de
gemeentegrens, de Mijns Clemens Steeg, c.q.
Biersteeg (nu Heidelaan) tegenover de kerk
van Eemnes Binnen en de Meene Steech (nu
Laarderweg) in Eemnes Buiten. De twee
eerstgenoemde routes sloten het best aan op
de postroute over het Sint Janskerkhof sinds
ca. 1685. Ze leidden langs het posthuis bij
Groeneveld. Hierlangs zal ook de bekende
postwagenverbinding van Naarden op Bent-
heim hebben gelopen, die waarschijnlijk al in
1656 zou zijn ingesteld.5

In de statistiek voor de verantwoording
van de aanleg van de straatweg van Naarden
op Amersfoort worden in 1817 twee routes
als 'oude weg' genoemd: de weg over de bui
tenplaats Eemlust en de weg over Langer
hoef. De eerste is van later datum en komt
voor op de kaart van P. Ketelaar uit 1769 als
Rijweg of Crommelinsteeg (zie ook afb. 4). Hij
sloot aan op een pad vanuit de Smeekweg
van Laren en kwam halverwege Eemnes Bin
nen en Buiten op de Wakkerendijk uit.

B elabberd onderhoud

Al vroeg waren er zekere regels voor het on
derhoud van de openbare wegen. Uit 1531
dateert een oorkonde die in het Sticht van
Utrecht het onderhoud van Heerwegen en
andere publieke wegen regelde.6 Daarna zijn
er regelmatig aanvullingen en verbeteringen
op deze regels geweest. Elk half jaar moesten
deze wegen geschouwd worden. Volgens de
reglementen moest de weg vóór de schouw
aan bepaalde eisen voldoen. Op het niet tijdig
repareren voorafgaande aan de schouw ston
den boetes. Het onderhoud werd pas uitge
voerd juist vóór de schouw, zodat de weg er
een groot deel van het jaar erbarmelijk bij kon
liggen. Op de heide en andere woeste grond
was ruimte genoeg. Het onderhoud werd
daar niet of slecht gedaan. Men reed gewoon
om de modderpoelen en stuifplekken heen.

In 1637 is er in Eemnes een wijziging vast-
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gesteld in het onderhoud van de weg over de
dijk. Het schouwen zou in het verleden vaker
zijn gedaan, maar ten slotte alleen nog in
september. Doordat de weg meest uit klei
bestond, bleek reparatie dan zeer moeilijk,
want door de zomer uitgedroogde klei is niet
te bewerken. Daarom werd er vanaf 1637 ook
in juni een schouw gedaan.7

Klachten
Dat het hier in de omgeving niet van een lei
en dakje ging, getuigt een bewaard gebleven
klacht uit 1643 van het Amersfoortse stadsbe
stuur gericht aan de Buurmeesters en Gerecht-
sluijden van Baarn met betrekking tot de weg
naar Hilversum over de Vuursche, aanneme
lijk de Heerweg.8 Het bestuur dringt aan op
het voltooien van het bezanden van de weg.
Amersfoort had duidelijk belang bij goed
onderhoud. Hoe gemakkelijker Amsterdam
bereikt kon worden, hoe meer vervoer er via
Amersfoort kwam en hoe meer de inkomsten
van de stad stegen.

In het begin van de 19e eeuw beschreef
het Hilversumse dorpsbestuur de toestand
als volgt: Dat de Rijiveegen rondom dezen dorp
Hilversum meestal zijn diep uitgesleten, enkele
gewoone wagenspooren, welke circa 2 pm [?;
palm=dm] nauwer zijn dan het Postspoor -  rij
dende de Hamburger wagen zo om die als om
andere redenen altoos overladen binnen Hilver
sum zijnde weegens de helft ja drie vierde van ider
jaar voor de passagie bijna onbruikbaar -  twelk uit
enkel zand bestaande bij de minste regen zo moe
rassig en diep ingereden word dat alleen ter nau-
wernood en met zeer veele voorzichtigheid de ge
woone toevoer daarin en door geschieden kan 9

Een ander probleem was het steken van
plaggen en het afgraven van zand dicht bij
wegen op de heide. Wat is gemakkelijker dan
je kar op de weg te laten staan en deze vanuit
de berm te vullen? In 1686 verzocht het
dorpsbestuur van Baarn de Staten om een
machtiging, zodat er tegen deze overlast kon
worden opgetreden. Sindsdien mocht er niet
binnen 2 roeden (ca. 7,5 m) aan weerszijden
van de weg gegraven en geplagd worden.
Een hardnekkig probleem, want in 1727
kwam het punt weer aan de orde.10

Omwenteling

In de laatste decennia van de 18e eeuw kwam
ook in ons land de behoefte op aan vernieu
wing en reorganisatie op allerhande terrei
nen. De in 1795 gestichte Bataafse Republiek
zette in de lijn daarvan de wegen in 1798 op
de agenda als middel om de algemene wel
vaart te verhogen. Voor 1795 waren er maar
zes bestrate wegen in het huidige Nederland.
Hier in de buurt was er de middeleeuwse
straatweg Utrecht-De Bilt (Steenweg). Sinds
1802 en ten tijde van het Koninkrijk Holland
werd al een aantal straatwegen aangelegd.
Na de inlijving bij Frankrijk in 1810 werd met
het Decrét Imperial contenant Reglement sur la
construction, la reparation et l'entretien des rou
tes meer structuur gegeven aan het wegen
plan als geheel.

Volgens de laatste inzichten moet het
Decrét Imperial niet gezien worden als het
eerste samenhangende stelsel van wegen11,
want er was voor 1795 al een eeuwenoud
netwerk van post- en handelsroutes, maar
eerder als een plan om aan dat netwerk een
planmatige aandacht voor de verbetering en
uitbreiding te geven.12 Tijdens het keizerrijk
werden onder andere de wegen Amsterdam-
Utrecht en De Bilt-Amersfoort-Arnhem ver
hard.

Naar analogie van het Decrét Imperial
werd in september 1814 in een Souverein Be
sluit, dat het onderhoud van wegen regelde,
een Lijst van zoogenaamde departementale en
groote wegen opgesteld, die in 1816 vanwege
de uitbreiding met België en in 1821 door
financiële moeilijkheden navenant werd aan
gepast. De verbinding Amsterdam-Naarden-
Amersfoort stond in deze opeenvolgende
lijsten aanvankelijk als onderdeel van Weg
No. 11, maar in 1821 als groote weg van de eer
ste klasse, Nommer 1, Van Amsterdam naar de
Hanoverse•grenzen, sindsdien in feite Rijksweg
1 .

Dat de grote wegen van de eerste klasse
de rijkswegen waren -  die van de tweede
klasse waren de provinciale -  wilde nog niet
zeggen dat het rijk zich geroepen voelde tot
aanleg of bestrating. Het jonge koninkrijk, dat
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Afb. 3: De zandweg en voorloper van de Amsterdamse Straatweg voor paleis Soestdijk, gravure van G. de Valck, 1695
(coll. Het Utrechts Archief). Rechts staat het oude huis dat deel uitmaakt van de huidige dienstwoningen tegenover
het paleis.

in koning Willem I een belangrijk voorvech
ter had voor de ontwikkeling van de infra
structuur, bekostigde maar deels de aanleg
van bepaalde wegen. Daarnaast werd ook
initiatief gelaten aan particuliere beleggers
die geconcessioneerde wegen mochten aanleg
gen en via tolheffing de aanlegkosten, onder
houd en de rente mochten terugverdienen,
waarna de weg aan het rijk zou vervallen.

Eemlandse initiatieven

Het uitblijven van rijksinitiatieven ten aan
zien van de route Amsterdam-Amersfoort
bracht een aantal vermogende Amsterdam
mers en Utrechters, van wie sommigen bui
tenplaatsen rond Baarn hadden, ertoe in 1815
zelf aan de slag te gaan. Vermoedelijk onder

leiding van mr. Joan Huydecooper van
Maarsseveen werd de Commissie voor de aan
leg van de Straatweg Naarden-Amersfoort opge
richt, die aanvankelijk plannen uitwerkte
voor de aanleg van een straatweg naar het
oorspronkelijke wegenplan van 1810. Huyde
cooper was president tot zijn overlijden in
1836. In augustus 1815 werd concessie aange
vraagd bij koning Willem I en al op 15 okto
ber van dat jaar werd deze verleend. Er was
een plan van aanleg en een financieringsplan
met een aandelenemissie van ƒ 170.000. Niet
temin moesten er nog allerhande zaken gere
geld en verduidelijkt worden.

De doorsteek bij Laren en Eemnes
Vanaf Naarden zou de weg het bestaande
tracé van de postweg (nu Amersfoortse
Straatweg) volgen tot aan Crailo. De weg zou
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vanaf Crailo dwars door de velden van de
Laarder Eng en die van Eemnes Binnen toelo
pen op de zogenaamde Eemdijk bij de buiten
plaats Catoenbaal, de dijk door het Baarnse
Veen, die de verbinding vormde tussen de
Wakkerendijk en de Grote Allee van Soestdijk.
In feite zou het parcours praktisch hetzelfde
zijn zoals sinds 1929 Rijksweg 1 liep en aan
sloot op de Amsterdamse Staatweg te Baarn,
nu grotendeels Al (afb. 4).

Er waren twee redenen dat dit niet door
ging: grondeigenaren wilden hun grond niet
afstaan en de dorpsbesturen van Laren en
Eemnes wilden de weg over de huidige Laar-
derweg en Wakkerendijk in Eemnes laten
lopen (afb. 4). Om de laatste reden ging het
alternatief langs Eemlust ook niet door. De
Laarder fabrikanten wilden hun producten
afvoeren via de haven van Eemnes en de
Eemnessers wilden hun haven laten floreren.
De Gecommitteerdens Geërfdens van Eemnes
hadden om invloed uit te oefenen een aan
deel van ƒ 1000 in het project gekocht. De
verwachtingen waren hoog gespannen, ook
ten aanzien van de tolopbrengsten die deze
verlegging zou opleveren. Bij de volgende
stap -  Approbatie -  van de minister van Wa
terstaat en Publieke Werken van 2 maart 1816
te Brussel werd deze wijziging gehonoreerd.
De minister kwam tot de conclusie dat be
zwaarlijk tegen de wil van de grondeigenaren
ingegaan kon worden.

Het resultaat was dat in Laren een coupure
(doorsteek) werd gemaakt ter vervanging van
een route langs de Oude Naarderweg (afb. 4).
Aan de Brink in Laren moest een huis afge
broken worden. Verder werd een doorsteek
gemaakt vanaf de Sint Jansstraat (hoek bij het
huidige restaurant De Prinsemarije) naar de
weg op Eemnes (hoek Kerklaan tegenover
Johanneshove), waarna de huidige Eemnes-
serweg werd vervolgd.

Doorsteek door Soest
Door Baarn kon zonder problemen gebruik
gemaakt worden van de Grote Allee van
Soestdijk, waarna de brug bij het paleis werd
overgestoken en rechtdoor de oude Soestdijk
werd vervolgd tot aan de splitsing van de

wegen. De burgemeester van Soest had al in
december 1815 de hulp ingeroepen van de
minister van Waterstaat, omdat mr. Joan
Huydecoper en mr. Hendrik Arnoud Laan,
de penningmeester van de commissie, de
weg dwars door de bouwlanden op de eng
wilden aanleggen (afb. 2, oorspronkelijk ge
projecteerde coupure). Dit stuitte op grote
bezwaren bij de boeren die de sloten aan
weerszijden niet zomaar konden oversteken
en dus ver om zouden moeten rijden. De slo
ten, die wateroverlast op de weg moesten
voorkomen, zouden bij regen een stortvloed
aan water vanaf de heuvel in het dorp ver
oorzaken. Het voorstel van de burgemeester
luidde dat de voorkeur werd gegeven aan de
zogenaamde Doodenweg of anders over de
Brinken. Hij vroeg om een billijke vergoeding
van afgestane gronden en de boeren toch de
weg te laten oversteken. De minister stelde
een commissie in om de problemen te laten
onderzoeken. Hij deed ten behoeve van de
approbatie uitvoerig verslag.

Hierin worden drie mogelijkheden be
sproken voor de gebruikmaking van bestaan
de wegen (afb. 2): 1. De hooge of zogenaamde
Molenweg (Soester Engweg), 2. De zogenaam
de Doodenweg en 3. De weg door het bebouw
de gedeelte van Soest (nu de Korte en de Lan
ge Brinkweg). De laatste wordt door de lage
en moerassige ligging geheel ongeschikt ge
acht en valt af. De andere beide worden be
discussieerd, waarbij de Molenweg het na
deel heeft dat deze op afstand van het dorp
ligt, terwijl de bewoners liever de weg dichter
bij het dorp hebben. De minister beslist dat
de weg moet lopen over de Doodenweg, die
dus heeft gelopen op de plek van de tegen
woordig bekende doorgaande straat met de
vele namen van burgemeesters, van Burg.
Grothestraat tot aan de Birkstraat.13

De feitelijke aanleg

Snel gewerkt
Na het betrekkelijke gedoe over het vaststel
len van de route kwam natuurlijk het echte
werk. De overdracht van de aangekochte

TVE 27e jrg. 2009 385



grond werd op 29 maart 1816 gedaan, overi
gens nadat de werkzaamheden al waren be
gonnen. Voor de coupures werden brede
stroken aangekocht. Op andere plekken smal
le stroken om de weg te verbreden. In Laren
moest in het dorpscentrum een huis worden
afgebroken, in Soest een blok huizen bij de
kerk om de verbinding met de Birkse Weg te
kunnen maken. De weg zelf was over de hele
lengte (6774 roeden, 9 voet = 25,573 km) 14
voet (ca. 4,40 m) breed, waarvan, 13 voet en 3
duim (4,15 m) bestraat. De bermen waren aan
weerszijden 9 voet met daarnaast sloten van 6
voet. Al bij al nam de weg, waar dit mogelijk
was, inclusief sloten, een strook van 44 voet
(bijna 14 m) in beslag.

De aanleg van de aarden baan werd aan
besteed op 10 februari 1816 voor het gedeelte
tussen de Soest dijker Laan (Grote Allee) en de
barrière der stad Naarden, op te leveren voor 1
april daarna. Van dit stuk moest een aantal
delen op 12 maart opnieuw worden aanbe
steed. Op 23 maart werd het gedeelte vanaf
Soestdijk tot aan Amersfoort aanbesteed, dat
op 15 mei moest zijn opgeleverd. De aanne
mers moesten binnen drie dagen zijn begon
nen met het werk en met voldoende werk
volk. Deze aannemers waren veelal -  let wel
-  dagloners uit de omgeving langs de route,
maar ook van ver, bijvoorbeeld Nijkerk. Een
belangrijk deel van hun werk was het verwij
deren van slechte grond en het egaliseren van
de weg in die zin dat het gedeelte dat bestraat
werd tonrond moest zijn, in het midden een
voet boven de zijkant. De aannemers moesten
elk twee borgen hebben, die meetekenden.

Het rijden van stenen werd eveneens aan
besteed aan de laagste bieder en wel op 24
februari voor het eerste stuk en 23 maart voor
het tweede. Het vervoer van de stenen naar
de aangewezen plaatsen moest gereed zijn
binnen vier weken na het ontvangen van de
opdracht. Hier was een overzichtelijk aantal
aannemers, Helmus van Ommeren, stalmees
ter te Naarden, Rijnier van Dijk, kastelein te
Maarsseveen, Pieter Cornells van 't Klooster,
landbouwer te Eemnes, Hendrikus Bieshaar,
grondeigenaar te Eemnes, Pieter Rademaker,
landbouwer te Soest, Rijnier Ides, landbou

wer te Huizen, met elk hun twee betrouwba
re borgen. Alle aannemers moesten de aan
wijzingen van de opzichters, die aannemelijk
in dienst waren van de commissie, opvolgen.

De eerste steen werd gelegd op het Hoogt
van Laren (bij Crailo), het hoogste punt van
de weg.14 Helaas is van het bestraten zelf
niets te vinden in de akten van notaris Frans
Pen te Baarn noch in de restanten van het
archief van de commissie.15 Henk Schafte-
naar, die onderzoek deed naar de aanleg van
de straatweg Naarden-Huizen-Laren door
dezelfde commissie, vertelde dat het bestra
ten daar in eigen beheer was gedaan. Zeker is
dat de commissie ook eigen arbeiders in
dienst had blijkens een verwijzing naar hun
ontslag, nadat al in december 1817 het onder
houd van de weg voor rekening van de staat
kwam wegens de opgetreden financiële te
genslagen. Als pleister op de wonde zouden
ze zoveel mogelijk worden ingezet voor de
beplanting.

Inmiddels was de weg al per 1 augustus
1816 tol gaan opbrengen, zodat verondersteld
mag worden dat hij toen zo niet geheel, dan
toch praktisch geheel was bestraat. Hoewel
van een officiële opening nog niets is gevon
den, blijkt uit een brief van 24 oktober 1816
dat zowel de secretaris-generaal van Water
staat als de kroonprins het werk in ogen
schouw hebben genomen en hun goedkeu
ring aan het werk hebben gegeven. Het is niet
goed denkbaar dat na het egaliseren het nog
te bestraten zandlichaam lange tijd zo gele
gen heeft. Vermoedelijk zijn waar mogelijk de
bermen gebruikt als tijdelijke rijweg.

Er moet een groot aantal werklieden aan
de bestrating hebben gewerkt. Een stratenma
ker kreeg ca. 4 m2 per uur af met de toen ge
bruikelijke klinkers.16 Daarnaast waren er nog
bijkomende werkzaamheden als het klaarzet
ten van stenen en het invegen van de voegen.
Naar schatting zullen er waarschijnlijk circa
honderd man met bestraten bezig zijn ge
weest op zes volledige en lange werkdagen.
Met dat aantal kon namelijk van 1 april tot 15
mei het eerste stuk worden bestraat, waarna
ze de tweede helft hebben gerealiseerd in de
anderhalve maand daarna, van 15 mei tot 31
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juli. Volgens de Statistieke Beschrijving der Weg
hebben zij 14.973.420 stenen gelegd.

Toen het karwei geklaard was, kon per 1
augustus tol worden geheven. De tolgaarders
bij de verschillende gabellen (tolbomen) wer
den vanaf 16 juni in de twee maanden daarna
aangesteld, waarbij voor elk van hen een van
de kopstukken van de commissie borg stond
voor ƒ 500. De Domeintol bij het paleis te
Soestdijk bestond vanouds ten behoeve van
het onderhoud van de brug van Eembrugge.
Deze tol was al per 1 mei 1816 overgegaan
naar de Commissie en voor de tijd van tien
jaar afgekocht tegen een jaarlijkse pacht van
ƒ 675, die het gemiddelde was van de jaarop
brengsten van de afgelopen tien jaren. Hij
werd aanvankelijk opgeheven, maar daar
over later meer.

Beplanting
Volgens het concept beplantingsplan zou de
weg beplant worden met bomen. Het is niet
duidelijk in hoeverre dat concept gerealiseerd
is. Bij de vesting Naarden mochten over 300
roeden afstand (1128 m) geen bomen worden
geplant, maar daarna tot aan Crailo zouden
als standaard voor de weg afwisselend op
gaande Canadese populieren, iepen en beu
ken met daartussen eikenhakhout, daarachter
nog weer een rij elzen, essen, of berkenstek
ken, de weg beschutten. Deze beschutting
vormde een wezenlijk onderdeel van de tech
nologie van het vervoer met levende paar
denkrachten, namelijk beschutting tegen
wind door het hakhout en schaduw na het
opgroeien van de bomen. Het hakhout zou te
zijner tijd ook nog geld opbrengen.

W ol nr. 2gerealiseerde coupures
te Laren i \

K m i i i M '  l>uv I o n  <f» L*

\R ijw e g  of Crommelinsteeg
(genoemd in 1769)

WakkerendijkV}

l i c n u i e s  I j i n n e u  c l v k :

5 U K I S 8

Afb. 4: Fragment Zuid Craailo-Groenevelt van de kaart ter voorbereiding van de aanleg van de straatweg, waarnaar
is verwezen in de Approbatie van 2 maart 1816 (coll. Nationaal Archief, 4WCA-9514). Tekst en lijnen toegevoegd
door auteur. Coupures overgenomen van analoge kaarten (9512 en 9513).
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Soestdjker Sircaiweg, voer het Koninklijk Paleis
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A/L 5: De Grote Allee in het Nassause Domein te Baarn was een gespreid bed voor de aanleg van de straatweg. Hier
omstreeks 1900 met de oorspronkelijke smalle bestrating voor paleis Soestdijk, op dezelfde plaats als afb. 3 (coil. Histo
rische Kring Baerne).

In Laren kwam op het hoogt wegens de bo
demgesteldheid alleen eikenhakhout voor en
waar mogelijk sparren. Langs de Wakkeren-
dijk werd in verband met de zeewering aan
de ene kant en de aanwezige irreguliere be
planting -  denk aan heggen en hakhout aan
de kant van de boerderijen -  niet beplant. Bij
de Zandvoorder molen in Baarn mochten
geen bomen worden geplant wegens het
windrecht. Vanaf daar was de laan van Soest
dijk al beplant. Door Soest tot aan Amersfoort
kwam weer de standaardbeplanting, met
uitzondering van een paar stukken zoals bij
Soestdijk tot aan de bocht en rond de kerk,
die niet werden beplant.

Op 8 november 1817 vond de aanbeste
ding plaats van het bespitten en verhogen van
de Bermen of Zijde van de straatweg in afge
paste gedeelten, waarna de bermen geschikt
waren voor de beplanting. 6 Voet naast de
sloot moest 2,5 voet (ca. 75 cm) diep worden
omgespit en zonodig de oerbanken doorge

spit. De aannemers, vooral boeren en daglo
ners uit de omgeving, moesten onmiddellijk
na de aanbesteding beginnen en het werk
opleveren voor 1 december. Mocht de vorst
invallen, dan moest het werk zo spoedig mo
gelijk worden afgemaakt. Zouden ze het vak
niet op tijd af krijgen, dan zou het opnieuw
op kosten van de betreffende aannemer wor
den aanbesteed.

De tegenvallers en klachten

Tegenwoordige grote infrastructurele projec
ten zuchten vaak onder een nasleep van bud-
getoverschrij dingen door tegenvallers of te
optimistische inschattingen van de opbreng
sten. Er is al 200 jaar niets nieuws onder de
zon. Het benodigde kapitaal voor de aanleg
van de straatweg was aanvankelijk, inclusief
reserve, begroot op ƒ 170.000 waarvoor 170
aandelen a ƒ 1000 werden uitgegeven met een
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beoogde rente van 4%. Op 1 januari 1817 was
al ƒ 184.433 betaald, terwijl er nog ƒ 11.567
aan resterende geschatte betalingen over
bleef, totaal ƒ 196.000. Er moest nog een tol
huis worden gebouwd (ƒ1209), vermoedelijk
dat van Naarden, dat volgens de projecteisen
van steen moest zijn, maar wegens de Krin
genwet van hout. Gedoe dus met de ministe
ries van Waterstaat en van Oorlog. Verder
vereiste de beplanting nog ƒ 5976 en het
Fonds in reserve ƒ 3236, voldoende reden dus
om toestemming te vragen tot uitgifte van 30
extra aandelen van ƒ 1000.

Volgens het oorspronkelijke plan met de
doorsteek om Laren en Eemnes heen zou de
weglengte slechts 6152 roeden (23,131 km)
zijn. Het werden er 6774 roeden en 9 voet
(25,573 km). Dat was 622 roeden (ca. 2,3 km)
meer, waarvan ruim de helft wegens de om
weg door Eemnes en de rest wegens andere
gouvernementele besluiten. Ook moesten er
op bepaalde trajecten zwaardere stenen

(moppen) worden gebruikt wegens het lichte
re zand van de ondergrond. De verlenging
van de weg met 10% verklaart grotendeels de
overschrijding van de oorspronkelijke begro
ting met 11,5%. Op dat punt niet slecht.

In Laren probeerde Ruth Rosendal een
slaatje uit de aanleg te slaan. Hij was niet
tevreden met de vergoeding voor het ver
kochte stuk grond. Hij kreeg na onafhankelijk
taxatie ƒ 150, terwijl hij ƒ 1500 wilde hebben.
In Soest was er gedoe over een landje met
klaver waarvan de verkoopprijs geen reke
ning zou hebben gehouden met de gederfde
opbrengst van het gewas. Deze kleinigheden
gaven natuurlijk niet de doorslag, maar ze
zijn het vermelden waard.

Tegenvallende opbrengsten
Van groter belang waren de tegenvallende
inkomsten. In het bijzonder had de plaatsing
van tollen op aanwijzing van de overheid
onverwachte bijeffecten. Calculerende weg-

--- — i.mmm v .-few

Uitg. Nauta, Yelsen ,[Holl.] Eorauos, Tol. N. 450.

Afb.6: De driesprong van Wakkerendijk (voorgrond), Laarderweg (linksaf) en huidige Meentweg (rechtdoor) te Eem
nes omstreeks 1910, met het tolhuis (coll. Historische Kring Eemnes). 90 Jaar na de aanleg van de straatweg groeiden
er wel bomen op de dijk.
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gebruikers trokken hun eigen plan. De tollen
stonden bij de aftakking van de latere Huizer
Straatweg in Naarden (gabel no. 1) bij het
voormalige Jan Tabak, op de driesprong in
Eemnes Binnen (no. 2), bij Groeneveld (no. 3),
op de Birkt in Soest (no. 4) en bij de aftakking
van de Oude Soesterweg bij Amersfoort (no.
5).

De tol te Eemnes stond voor verkeer van
uit Laren naar de haven van Eemnes juist
voor de haven. De Laarder fabrikanten had
den snel door dat ze zonder tol te betalen
naar de haven van Bussum konden rijden. Al
eerder had iemand de voordelen uitgerekend
van de straatweg: waar op een zandweg twee
paarden voor een zware last nodig waren,
kon men op een straatweg toe met één paard.
Of hellingen daarin meegerekend waren,
betwijfel ik, maar Bussum was in elk geval
gemakkelijker te bereiken dan daarvoor. Dit
waren gederfde inkomsten voor de straat
weg, waarover de Commissie zich ernstig
beklaagde. Niet onterecht, want de weg was
ook op verzoek van de Laarders door Eemnes
gelegd. Eemnes schoot er ook bij in, doordat
de haven minder te vervoeren kreeg.

Men had erop gerekend dat de aanleg van
de straatweg verkeer zou aantrekken, maar
dat bleek een misrekening. De postkoetsiers
vanuit Amsterdam meden aanvankelijk de
straatweg. Zij gingen over Utrecht om ook
weer de tol uit te sparen. Na acties van de
Commissie en bemoeienis van het stadsbe
stuur van Amsterdam kwamen ze daarop
terug.17 Ongetwijfeld zullen er meer niet te
controleren voerlieden zijn geweest die deze
afweging hebben gemaakt. De opbrengsten
vielen sterk tegen, zodat in het eerste jaar niet
de beloofde 4% kon worden uitgekeerd, maar
slechts 3%. Na briefwisselingen met de over
heid nam uiteindelijk de staat het onderhoud
van de weg over, dat al na een jaar meer
bleek te kosten dan was verwacht.

In verband hiermee is ook de Domeintol
bij Soestdijk als een zesde tol weer in dienst
gesteld na goedkeuring door de overheid. De
Commissie vond dat de lengte van de weg
zes tollen rechtvaardigde en dat er tussen
Soest en Baarn veel gebruik werd gemaakt

van de weg zonder daarvoor iets te betalen.
In Eemnes gold door de plaatsing van de tol
midden in het dorp een regeling dat de inwo
ners geen tol hoefden te betalen voor de ver
plaatsing van de ene kant van het dorp naar
het andere. Vermoedelijk was het beter ge
weest de tollen tussen de dorpen te plaatsen
en daarbij niet onmiddellijk bij de uiteinden.

Sluiproutes waren natuurlijk een gevaar
voor de inkomsten van de weg. De heer
Crommelin, nota bene medeaandeelhouder
en eigenaar van de buitenplaats Eemlust te
Eemnes, kreeg daarom in november 1817 het
verzoek van de Commissie om de weg over
zijn landgoed af te sluiten met het argument
dat er geen bij- of afwegen kunnen bestaan naast
de algemene straatweg. Boeren van Isselt en
naaste omgeving, die van de Oude Soesterweg
gebruik maakten richting Amersfoort, moes
ten zeer tot hun ongenoegen tol betalen, want
de tolboom stond op het gemeenschappelijke
stuk met de straatweg. Het was maar circa
200 meter over de straatweg van de tol tot
aan de straat van de stad. Overigens lagen op
deze 200 meter keien om de passage van Hes
senkarren over de Oude Soesterweg mogelijk
te maken.

Besluit

In dit artikel ging het vooral over de realisatie
van de weg en allerhande zaken daar om
heen. De Commissie nam verder nog de aan
leg op zich van de straatweg door Baarn
(langs de Eemnesserweg en verder langs de
Eem naar Eembrugge) en de straatweg van
Laren via Huizen naar Naarden (o.a. Blari-
cummer Tollaan, Huizer Straatweg). De fi
nanciële situatie van de straatweg was bij
voortduring een zorgenkind.

Al snel werd het onderhoud van de
straatweg en in 1901 de gehele exploitatie
door het rijk overgenomen, waarna de tollen
verdwenen. De Commissie kreeg een jaarlijk
se bijdrage van het rijk om in de aflossing van
de geldlening te voorzien. Op 10 november
1930 droeg de Commissie de weg geheel over
aan het rijk.
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Bronnen

Het Utrechts Archief (HUA), Toegang 15, Straatwe
gen, die stukken bevat betreffende de Commis
sie van de Straatweg van Naarden op Amers
foort.

Archief Eemland (AE), waar aanwezig de oud-
archieven van de gemeente Amersfoort (infra
structuur, wegen), gemeente Baarn (notarieel
archief).

Archief van het Waterschap Vallei & Eem (V&E), aan
wezig in Archief Eemland (AE).
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Noten

1 Horsten, p. 89, Blad 2 oost.
2 Groeneveld (2005).
3 AE-727-118 (V&E): Ordonnantie Eemnes-

Binnendijks, 20 April 1637
4 O.a. 23 augustus 1699: Verkoop van grond

langs de Wakkerendijk (AE, Archief Hoog Ge
recht Baarn). De neerweg was de weg die op het
niveau liep van de huidige weg. Op de plek
van het fietspad lag de hoge weg, de kop op de
dijk die omstreeks 1937 is afgegraven en niet

een echte weg was. Er is geen sprake van ver
schrijvingen, want de tekens voor h erin waren
zeer verschillend.

5 Van der Woud, p. 51; C.J. Snuif, Verzamelde
bijdragen tot de geschiedenis van Twente, Amster
dam 1930.

6 Van de Water, dl. II, p. 300: Placaat op de Schou
we van Heeren-wegen, dyken, &c.

7 Als noot 3.
8 AE, Amersfoort, Stadsbestuur, Inv. 149.
9 Streekarchief voor het Gooi en de Vechtstreek

(SAGV): Toeg. B60, Dorpsbestuur Hilversum
1766-1850, Inv. 114, concept van een ongeda
teerde brief. Deze is vermoedelijk van 1810 of
1811, toen alle gemeenten werden gevraagd
opgave te doen van de toestand der wegen. De
Hamburger Postwagen reed nog tot ca. 1830 en
heeft na 1816 ook over de straatweg gereden.

10 HUA, Toeg. 233, Archief Staten van Utrecht,
Resoluties, Inv. 264-132.

11 Van der Woud, p. 147-148.
12 Horsten, p. 63.
13 Momenteel leeft op grond van oude kaarten in

Soest het beeld dat de alleen de Soesterberg-
sestraat-Kerkstraat-Torenstraat Doodeweg werd
genoemd. Uit de Approbatie dd Brussel 2
maart 1816 kan niet anders worden geconclu
deerd dan dat een groot deel van het tracé tot
aan de Burg. Grothestraat Doodeweg werd ge
noemd. Het spreekt ook voor zich dat niet
alleen uit Soesterberg doden te begraven wa
ren. Sybren de Hoog suggereerde in zijn boek
Eemland (Baarn 1978, p. 42) dat de huidige
Korte en Lange Brinklaan de Doodweg was. Dat
moet op grond van vergelijkingen in de Appro
batie als een misvatting worden beschouwd,
zeker voor de tijd rond 1800.

14 HUA, Toeg. 15, Inv. 86: Statistieke Beschrijving
der Weg tusschen Amersfoort en Naarden.

15 Het archief van de Commissie van de Straat
weg bevat niets van financiële aard, anders dan
enkele samenvattingen.

16 Opgave van een hedendaagse ervaren straten
maker.

17 Zie ook: Archief Waterstaat (Nationaal Ar
chief), toeg. 2.04.07, inv. 903, dossier 137, en
inv. 1006, dossier 322, betreffend financiële
verantwoording over de jaren 1819-1821, lo
pend van 1 aug, t/m  31 juli. De Hamburger
postwagen en Arnhemse en Deventer diligen
ces werden apart afgerekend buiten de pacht
van de tollen om.
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Geschiedenis van Eemland
Verslag van de TVE Open Dag 2009

De Open Dag van TVE op zaterdag 3 oktober
jl. bestond dit jaar uit een symposium over
uiteenlopende aspecten van Eemland en
werd gehouden in samenwerking met de
Historische Kring 'Baerne' en de Historische
Vereniging Soest. Het 35-jarig bestaan van de
Historische Kring in Baarn was een extra
aanleiding voor het symposium over deze
streek aan de oostflank van het werkgebied
van TVE.

Na de opening door TVE-voorzitter Jan
Vollers heette burgemeester Noordergraaf
van Soest de ruim honderd belangstellenden
welkom. Daarna ging het symposium van
start met een prikkelende lezing door Mar
griet Mijnssen-Dutilh onder de titel Droog of
nat? Het oorspronkelijke landschap voor de ont
ginning in Eemland.

Polemiek
Mijnssen-Dutilh maakte haar gehoor in kort
bestek wegwijs in een polemiek over het ont
staan en de ontginning van de Eempolder.
Volgens haar was Eemland in de vroege Mid
deleeuwen groter dan de huidige polder en
strekte het zich uit tot dat deel van de provin
cie Utrecht dat laag was gelegen en toen een
moeras was. Van een delta in de klassieke zin
van het woord was geen sprake. De Eem is
geen rivier maar een laaglandbeek die ge
voed wordt door regen- en kwelwater uit het
hele stroomgebied. In zijn huidige vorm is de
Eem gevormd door drooglegging van het
gebied, waardoor de indruk kon ontstaan dat
deze al eeuwen in een natuurlijke bedding
uitmondt. Nu in het Ijsselmeer en voor 1932
in de Zuiderzee. Volgens Mijnssen-Dutilh
blijkt de theorie dat de Eem als rivier de ont-
ginningsbasis van de Eempolders is geweest,
niet houdbaar op grond van historische bron
nen. Hoe beperkt die ook zijn.

De door haar bestreden theorie werd in
1973 voor het eerst uiteengezet door de histo

risch-geograaf J. Vervloet die meent dat de
Eem altijd de rivier is geweest zoals we die
nu kennen. Maar in een oorkonde van Karei
de Grote uit 777 wordt gesproken van een
alveus, een bassin of moerasbekken. Voor een
rivier zou zeker een ander woord zijn ge
bruikt. Maar doordat die tekst vanuit het
huidige aanzien en karakter van de Eem is
geïnterpreteerd, werd alveus ten onrechte
gelezen als rivier, zo meent Mijnssen-Dutilh.
Temeer omdat de kroniekschrijver Alpertus
van Metz in de l l de eeuw spreekt van een
'ononderbroken en zeer breed moeras'.
De theorievorming rond het oorspronkelijke
landschap hangt nauw samen met de verkla
ring hoe dit natte gebied door ontginningen
geleidelijk is drooggelegd en is omgevormd
tot een poldergebied. Ook hier heeft Mijns-

f /  *
*  ^

Schouw in de villa Canton, Javalaan 7, Baarn (foto W.
Niemeijer).
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Aan de lippen van Thera Coppens in het Cantonspark,
Baarn (foto ƒ. Vollers).

sen-Dutilh een andere opvatting dan die ver
dedigd is door Chris de Bont in het thema
nummer van Tussen Vecht en Eem (september
2009) over de geschiedenis van Eemland die
de Eem en de rol van die waterloop bij de
ontginning van het gebied vergelijkt met die
langs de Vecht. Een onjuiste parallel volgens
Mijnssen-Dutilh, omdat de Eem geen oever-
wallen heeft waarop mensen kunnen wonen
die vervolgens de ontginning van het naast
gelegen gebied ter hand nemen. Rond 1000 is
er sprake van bewoning in Soest en Baarn,
maar zeker niet in de huidige Eempolders of
langs de Eem. Er zijn dan ook geen sporen
van menselijke activiteit gevonden of schrif
telijke bronnen die daarop wijzen.

Mevrouw Mijnssen-Dutilh kon, nadat zij
overigens nog een reeks andere argumenten
daarvoor had aangevoerd, niet anders con
cluderen dan dat de aanhangers van de door
haar verworpen theorie over de Eempolder
geen sterke zaak hebben. De aanwezigen riep
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Bezoek aan Oud Soest, Soest (foto ]. Vollers).

zij op zich te verdiepen in beide opvattingen
en zelf hun conclusie te trekken. Neem nooit
iets zomaar aan, zo besloot zij haar boeiende
lezing.

Vrouwen van Soestdijk
Na dit wetenschappelijke betoog en een korte
pauze was de beurt aan Thera Coppens die
onder de gelijknamige titel van haar boekje
De tien vrouwen van Soestdijk enthousiasme
rend vertelde over de relatie van de vrouwe
lijke bewoners van het oorspronkelijke jacht
slot en het latere paleis met Baarn, Eemnes en
Soest. Zij gaf paleis Soestdijk reliëf door korte
portretten van deze vrouwen die een grote
rol speelden bij de uitbouw en de verfraaiing
van Soestdijk. Te beginnen met Catharina
Hooft, de echtgenote van de Amsterdamse
burgemeester Cornelis de Graeff, die in 1650
Soestdijk als buitenplaats liet bouwen tot en
met de laatste bewoonster, koningin Juliana,
behandelde Coppens in een onvermoeibaar
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tempo alle acht andere bewoonsters. Maar
dat niet alleen. Ook de historische context
waarin zij leefden werd geschetst en met
anekdotes kleur gegeven, bijvoorbeeld waar
om de brievenbus voor de dienstwoningen
tegenover het paleis destijds groen werd ge
schilderd. Koningin Emma had zich eraan
gestoord dat de rode bus teveel contrasteerde
met de in groen en wit geschilderd panden.
Maar ook dat het Emma-monument werd
ontworpen door de latere verzetsheld Gerrit-
Jan van der Veen en het jaarlijkse défilé een
traditie was die begon onder koningin Emma.

Thera Coppens rondde haar boeiende en
levendige causerie af met 'de hoop dat het
intussen verlaten paleis geen hoop stenen is
maar een levend verhaal van mensen die
onze geschiedenis hebben gevormd'.

Groot Gaesbeeker Gilde
In de middag werden er drie excursies ge
houden. Zij die zich hadden ingeschreven
voor een bezoek aan het paleis, zullen onge
twijfeld met de informatie van Thera Cop
pens hun voordeel hebben gedaan. Anderen
die na de lunch met haar een toertocht per
bus langs historische bezienswaardigheden
door Baarn maakten, konden nog meer van
haar verhalende talent genieten.

De wandeling door Soest onder leiding

van de heer Hans Kruiswijk werd gemaakt
onder dreigende weersomstandigheden. Een
bezoek aan een nog overgebleven stuk van de
Soester Eng, de in 2008 herbouwde molen de
Windhond, de oude Petrus en Paulus-kerk in
Oud-Soest, van ondertitels voorzien door
gids Kruiswijk, gaf een goed beeld van wat
Soest is en was.

Soest zou Soest niet zijn zonder het Groot
Gaesbeeker Gilde. Toen iedereen weer verza
meld was in Museum Oud Soest, hield René
van Hal een lezing over de lange en roem
ruchte historie van het Gilde die is 1360 in
Soest begon. Het heeft zijn naam te danken
heeft aan de familie Gaesbeek, afkomstig uit
de omgeving van Brussel. Het vendelzwaaien
waarin ook de Soesters zich hebben be
kwaamd, gaat terug op de kruistochten. Ven
delen was niet alleen een vorm van recreatie
tijdens de lange reis naar het Heilige Land,
maar tevens een communicatiemiddel. De
vendeliers hebben, zoals de katholieke tradi
tie het wil, een schutspatroon, de heilige
Agatha of Aagten van Sicilië, die in 300 na
Christus de martelaarsdood stierf. Na deze
informatieve lezing gaven de vendeliers op
het parkeerterrein achter het museum, on
danks de straffe wind, een vlekkeloze mooie
demonstratie van hun kunnen.

Joris Cammelbeeck
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Afsluitende demonstratie vendelzwaaien van het Groot Gaasbeeker Schuttersgilde (foto W. Niemeijer).
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Boekbesprekingen

Het Gooi toen & nu
Een succesvolle reeks voortgezet

In de aflevering van TVE van mei 2009 heb ik
de eerste vier deeltjes van Waanders 'Hand-
Boekjes' Het Gooi toen & nu -  Geschiedenis voor
ontdekkers gerecenseerd. Zij zijn gemaakt vol
gens een aantrekkelijke formule waarbij in
elk deeltje door middel van een kaartje voor
in wordt aangegeven waar het beschreven en
afgebeelde object zich bevindt.

Afgezien van enkele kritische opmerkin
gen over de literatuurverwijzingen in de
boekjes, luidde mijn oordeel zeer positief.
Daarin is beslist geen verandering gekomen
met het verschijnen van de deeltjes 5 tot en
met 8 (ter recensie ontvangen mei 2009) waar
in achtereenvolgens aan bod komen: het ont
sluiten van het Gooi en het forensisme
(deeltje 5), deeltje 6, sporen in het landschap,
met aandacht voor de tastbare getuigen van
cultuur en geschiedenis waaraan het Gooi
gelukkig nog zo rijk is, nummer 7 onder de
titel 'denkers en doeners' en nummer 8 land
goederen en buitenplaatsen.

Ook bij deze vier deeltjes, er volgt nog een
tiental, is weer in de traditie van Waanders
buitengewoon veel aandacht aan de vormge
ving en de illustraties besteed. Evenwichtig
komen de verschillende gemeentes in het
Gooi aan bod. Bij het thema Landgoederen en
Buitenplaatsen komt Bussum evenwel in het
geheel niet ter sprake, waar wel iets op af te
dingen is. Zeker in de negentiende eeuw tel
de Bussum toch wel enkele buitenplaatsen,
maar nu inderdaad niet meer. Interessant is
de bewogen geschiedenis van Jagtlust, het
Blaricumse buiten van Fritzi ten Harmsen
van der Beek, waar eind jaren vijftig de kun
stenaarskolonie met figuren als Remco Cam-
pert, Simon Vinkenoog, Gerard Reve en an
deren voor veel commotie zorgden. Daarvoor
zorgden trouwens ook de denkers en doeners
(deeltje 7) die in het Gooi neerstreken en van

Geschiedenis voor ontdekkers
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Waanders .Uitgevers *

wie Frederik van Eeden wel de bekendste,
maar blijkens dit boekje toch zeker niet de
enige geweest is.

Ook bij deze deeltjes berust de redactie bij
Arie den Dikken, Menno van der Laan, Ed
van Mensch (niet van Mensche zoals achter in
deeltje 5 en 6 vermeld) en Eddie de Paepe
(eindredacteur).

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.

N.B.: Bij het verschijnen van dit nummer zijn
reeds veertien van de achttien geplan
de delen verschenen. (Redactie)
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Met voeten getreden erfgoed

OVER DE VLOER
met voeten getreden erfgoed

Gezien de enorme variatie in materiaal, af
werking en ontwerp is het verbazingwek
kend dat vloeren en vloerafwerkingen tot nu
toe zo weinig aandacht hebben gekregen. De
vloer is immers niet alleen een loopvlak,
maar ook een integraal onderdeel van ons
erfgoed dat vanuit drie verschillende invals
hoeken is te waarderen: vanuit het ontwerp,
vanuit het materiaal en vanuit de geschiede
nis en het gebruik.

Nu is er over dit onderwerp een publica
tie verschenen onder de titel Over de vloer -
met voeten getreden erfgoed. Het boek is de
weerslag van het derde grote instandhou-
dingssymposium van de Rijksdienst voor
Archeologie, Cultuurlandschap en Monu
menten (RACM)*, die is aangevuld met een
reeks artikelen over de grote verscheidenheid
aan vloeren die Nederland van oudsher kent.

Het symposium van 2006 had betrekking
op monumentaal beton, dat van 2007 op de
restauratie en instandhouding van historische
molens en hun omringende landschap; de

editie van 2008 is gewijd aan cultuurhistori
sche en technische aspecten van vloeren. Ne
derlandse vloeren uit de meest uiteenlopende
periodes en van de meest uiteenlopende ma
terialen, waaronder aarde, hout, keien, bak
steen, natuursteen, beton, linoleum en kunst
stoffen, worden vanuit verschillende invals
hoeken belicht. Er wordt ook vanuit archeolo
gisch perspectief naar vloeren in met name
middeleeuwse gebouwen gekeken. Archeolo
gisch onderzoek levert niet alleen kennis op
over de gebruikte materialen, maar ook over
allerlei facetten van de samenleving uit die
tijd, waaronder hygiëne, brandpreventie en
leefgewoonten. In het betreffende artikel
wordt dan ook benadrukt dat er bij restaura
tie- en renovatiewerkzaamheden uiterst zorg
vuldig met vloerresten moet worden omge
gaan. Het komt nog te vaak voor dat bij
dergelijke werkzaamheden vloeren en hun
daaronder gelegen voorgangers zonder meer
worden verwijderd, waardoor aanvullende
kennis op wat er vanuit andere wetenschap
pelijke disciplines over het onderwerp be
kend is, verloren gaat.

De artikelen zijn niet streng chronologisch
gerangschikt. Het artikel over het vloeront-
werp en bestek voor de Burgerzaal van het
stadhuis te Weesp uit 1773, bijvoorbeeld,
wordt vooraf gegaan door een artikel over
een keienvloer in Geesteren en gevolgd door
een betoog over een lemen vloer. Toch is er
wel sprake van een zekere chronologie. Van
kostbare kerkvloeren en vloeren in middel
eeuwse gebouwen komt men, als men door
leest, vanzelf uit bij de keramische tegels en
de glazen vloeren uit onze tijd.

Dat doorlezen kostte mij geen moeite,
want de artikelen bevatten veel wetenswaar
digs voor iemand die geïnteresseerd is in het
thema. Mijn leesplezier werd nog vergroot
door de vele illustraties en de prettige inde
ling van de teksten. Daarbij geeft het boek
achterin een topografisch register met verwij
zingen naar de afbeeldingen, waardoor het
mogelijk is om de afgebeelde vloeren te loka
liseren. Het is ook handig dat er aan enkele
artikelen een verklarende woordenlijst is toe
gevoegd.
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Nooit eerder verscheen er in Nederland een
overzichtswerk over historische vloeren. Het
boek is dan ook onontbeerlijk voor degenen
die regelmatig met monumenten in aanra
king komen, maar daarbij is het ook heel
boeiend voor iedereen die meer over het on
derwerp willen weten.

Stanny Verster

Over de vloer - met voeten getreden erfgoed, uit
gave van de Rijksdienst voor Archeologie,
Cultuurlandschap en Monumenten’1', Waan-
ders Uitgevers, Zwolle 2008, 424 pag., rijk
geïllustreerd in kleur, ISBN 978 90 400 8561 1.
Prijs: € 24,95.

* Sinds mei 2009 genoemd Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed en gevestigd te Amersfoort
(red.)

Geschiedenis van
Amersfoort breed en
kleurrijk belicht

Dit jaar bestaat Amersfoort 750 jaar en dat
wordt herdacht met festiviteiten en publica
ties. Een van die publicaties is Het A'foort boek
1259-2009 door Mieke Heurneman en Yvonne
Tanke. In veertien hoofdstukken worden
bijna 300 bekende personen, gebouwen, ge
beurtenissen, instellingen, bedrijven en der
gelijke uit 750 jaar beschreven. Elk onder
werp beslaat één pagina. De hoofdstukken
zijn: De stad, Bestuur, Zorg, Geloof, Kunst en
cultuur, Architectuur, Groen, Verkeer en ver
voer, Amusement en sport, Onderwijs en
wetenschap, Werk en bedrijvigheid, Militai
ren en oorlog, Kommer en kwel en Amers-
foorters. Naast bekende onderwerpen als
Koppelpoort, Keitrekking en Mondriaan vin
den we tamelijk onbekende thema's als Hek
serij, Alida Withoos en Beiaardschool.

Al in de prehistorie woonden er in en
rond Amersfoort mensen. De oudste bodem
vondst is een vuurstenen schrabber uit de
periode 13000-9000 voor Christus, gevonden

in de oude Eembedding. Hendrik van Vian-
den, bisschop van Utrecht, verleende in 1259
Amersfoort stadsrechten, maar daar moest
wel veel tegenover staan: de stad moest hem
militair en economisch steunen tegen de
graaf van Gelre. Alida Withoos, schilderes
rond 1700, tekende prachtig allerlei uitheem
se gewassen na, die de VOC naar ons land
had gebracht. Titia Blomhoff was de eerste
Europese vrouw die Japan bezocht. Vanaf ca.
1600 tot na 1800 trokken kooplieden uit het
Duitse Hessen met brede wagens vol koop
waar naar Amersfoort. Hun karrensporen
zijn nog steeds in de omgeving van de stad te
vinden.

Talloze tienermeisjes hebben vanaf 1919
gesmuld van de boeken over Joop ter Heul
van Cissy van Marxveldt, uitgegeven door
Valkhof & Co. De Phoenix-brouwerij voerde
een nieuw marketingbeleid, want men huur
de of kocht overal in het land cafés om ervoor
te zorgen dat de kasteleins alleen Phoenix-
bier verkochten. Loes van Overeem was tij-
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dens de Tweede Wereldoorlog een grote
steun voor de bewoners van kamp Amers
foort. De motorsport wordt vertegenwoor
digd door twee beroemde Amersfoortse mo
torrijders, Ton van Heugten en Dick Eysink;
de eerste werd met zijspancross in 1975 Euro
pees en in 1981 wereldkampioen.

Het Afoort boek 1259-2009 is een zeer ver
zorgde en informatieve uitgave, vol zeer di
verse historische onderwerpen, waaruit dui
delijk blijkt dat Amersfoort een erg interes
sant verleden heeft. Het is goed bruikbaar
door indeling en register en bevat erg veel en
schitterend illustratiemateriaal.

Er zijn echter wel enkele kritische noten te
kraken. De afkorting Afoort vind ik vreselijk
lelijk en volkomen onnodig. Afoort schrijven
we alleen in haastig opgestelde notities, niet
in serieuze publicaties. Deze schrijfwijze
werd vast en zeker bepaald door de breedte
van het boek en de analogie van het enkele
jaren geleden verschenen Het A'dam boek
1275-2003 van dezelfde uitgever. Het woord
deel foort had toch onder Amers- gezet kun
nen worden? Maar ja, zo'n afbreking vinden
vormgevers niet mooi, vandaar Afoort, helaas
nog lelijker. Het lettertype had wel wat groter
mogen zijn, al kan er dan minder tekst op een
pagina. Er wordt niet goed uitgelegd, waar
om de schilder Withoos zich in Italië Calzetta
Bianca -  'witte kous' -  liet noemen. Een hoos
was toen namelijk een kous. Hoe uniek de
mannenzaal in Europa is, wordt niet ver
meld. Eemlandsch Tempe van Pijpers is niet
één gedicht maar een bundel met ruim 200
gedichten. En waarom geen foto van Van
Heugten als motorrijder?

Dit alles neemt echter niet weg, dat Het
Afoort boek 1259-2009 een prachtige en boei
ende uitgave is, waarop alle betrokkenen
trots mogen zijn.

Frits Booy

Mieke Heurneman en Yvonne Tanke, Het
Afoort boek 1259-2009, uitgeverij THOTH
i.s.m. Archief Eemland, Bussum/Amersfoort
2009, ISBN 978 90 6868 524 4, 336 pagina's en
ruim 300 foto's. Prijs: € 14,50.

Signalement

G evelstenen in Bussum

Bussum heeft meer dan honderd gevelstenen,
waaronder veel bijzonder fraaie exemplaren.
Netty Langemeijer-Lucassen, vooral bekend
als expert in de geschiedenis van de villawijk
Het Spiegel, heeft een mooi, handzaam boek
je gemaakt, Gevelstenen in Bussum; met rond
wandelingen door villawijk 'Het Spiegel'. Daarin
zijn enige tientallen gevelstenen afgebeeld en
van korte toelichting voorzien. De uitgave is
mede mogelijk geworden door steun van de
gemeente Bussum. Het boekje kan tevens als
gids dienen om al wandelend van deze
'kleine monumenten' te genieten. Achterin
het boekje staat, alfabetisch naar straatnaam
gerangschikt, een overzicht van alle Bussum-
se gevelstenen inclusief tegeltableaus en mo
zaïeken. Gevelstenen met betrekking tot de
eerste steenlegging zijn daarentegen niet op
genomen. Een boekje om zelf te hebben, maar
ook om iemand mee te verblijden. Alleen
verkrijgbaar bij Netty Langmeijer, voor
€ 9,90. Telefoon 035-6910114.

Vooraankondiging

2 0 1 0 -TVE 40 jaar!
Houdt de volgende data in de gaten:

♦ 3 oktober 2010:
Matinee in de Grote Kerk in Naarden gewijd
aan Gooise componisten.

♦ 16 oktober:
Samen met de Vrienden van 't Gooi, die in
2010 hun 75-jarig jubileum vieren, organiseert
TVE een Symposium over het thema Water in
Muiden, met 's middags excursies.

Het tijdschrift komt uit met:

♦ Extra dik Jubileum-nummer in mei;
♦ Water-special in september.

N.B.: Wijzigingen onder voorbehoud.
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Agenda uitgelicht

Gooise vrouwen in de kunst 1850-2010

Vanaf 1850 is er speciale aandacht van kun
stenaars voor het Gooi. De textielnijverheid
rond 1850 in Hilversum was interessant voor
hen. Toen zich een romantische hang naar de
ongerepte natuur ontwikkelde, kwam een
massale trek naar het buitengebied en met
name het Gooi op gang, mogelijk gemaakt
door de treinverbinding van Amsterdam
naar Amersfoort (1874) en de stoomtram Am
sterdam naar Laren en door het Gooi (1882).

Tussen 1860 en 1920 hebben schilders die
naar het Gooi togen naam gemaakt, Josef
Israëls, Albert Neuhuys, Anton Mauve, Piet
Mondriaan en Jan Sluiters. Maar in dezelfde
periode waren er ook vrouwelijke kunste
naars actief en dat is nagenoeg onbekend
gebleven.

Museum Hilversum wil in de overzichts
tentoonstelling 'Gooise Vrouwen in de kunst
1850-2010' dit historische hiaat opvullen en
trekt de lijn door naar de hedendaagse situa
tie. De geselecteerde kunstenaars, waarvan
sommigen internationaal bekend, zijn nog
niet eerder in een museum bijeen gebracht.

Museum Hilversum,
tentoonstelling Gooise vrouwen
3 oktober t/m 28 februari 2010.

Museum Hilversum toont werk van 41
kunstenaars in uiteenlopende kunstdiscipli
nes waaronder: Nikki van Es, Etha Fles, Ma
ria van Kesteren, Wally Moes, Tamar Frank,
de zusjes Gretha en Adri Pieck, Marian Plug,
Sabina Theijs, Judith Wiersema en heel veel
anderen. Van de 11 hedendaagse kunstenaars
krijgt er één om de drie weken een extra zaal
ter beschikking in het museum.

De vormgevers van de expositie hebben
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]ulie de Gaag - Boerderij.

de werken op kleur gehangen omdat geen
andere indeling geschikt bleek te zijn. Het
resultaat is verrassend. Een oude gravure
hangt naast een hedendaagse bewerkte
zwart/wit foto en de schilderijen van Wally
Moes harmoniëren met het in de ruimte han
gende doorzichtige schaduwbos met allerlei
kleuren groen van Nikki van Es.

Voor de tentoonstelling hebben de kunst
historici Sarah Heijse, Nikkie Herberigs, Imke
Ruigrok en Margriet van Seumeren onder
zoek gedaan. In de rijk geïllustreerde catalo
gus die de tentoonstelling begeleidt, beschrij
ven zij de beeldende kunst van vrouwelijke
kunstenaars die opvalt door vernieuwing,
esthetiek en inventiviteit.

Het boek is verschenen bij de tentoonstel
ling en te verkrijgen in de winkel van Muse
um Hilversum en via Stichting Uitgeverij
Noord-Holland (bestellen@uitgeverij-noord-
holland.nl), Gooise vrouwen in de kunst 1850-
2010, ISBN 978 90 78381 42 6. Prijs € 19,50.
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Activiteitenagenda

Historisch Café Naarden
Het Historisch Café Naarden vindt in princi
pe plaats in Wijnproeverij De Samaritaan,
Marktstraat 41 Naarden. Vanaf 20.00 uur.
Toegang gratis:
Dinsdag 19 januari: drs. Anton Cruysheer,

Archeologie in 't Gooi.
Dinsdag 16 maart: drs. Hans van der Linde,

De geschiedenis van de Hernhutters & Co-
menius.

Comenius Museum
Kloosterstraat 33,1411 RS Naarden
Tel. 035-6943045
Open: di t/m  zo 12.00-17.00 uur. Gesloten: 25
en 31 dec. '09 en 1 jan. 2010.
Tentoonstelling Kinderbijbels. Van 10 dec.
2009 tot en met Pinksteren 2010.
Nederland heeft een boeiende traditie op het
gebied van kinderbijbels. Sinds 1640 zijn er
meer dan 900 verschillende uitgaven versche
nen, tot op de huidige dag. Het Comenius
Museum wijdt er een interessante tentoon
stelling aan.

Museum Hilversum
Kerkbrink 6,1211 BX Hilversum.
Tel. 035 6292826
E-mail: museumhilversum@hilversum.nl
Info: www.museumhilversum.nl
Open: di t/m  zo van 11.00 tot 17.00 uur. Ge
sloten: 25 dec.'09 en 1 jan.2010
Tentoonstelling Gooise vrouiven van 1850-
2010 van 3 oktober t/m  28 februari 2010.
Zie Agenda Uitgelicht.

Oudheidkamer Historische Kring Eemnes.
Raadhuislaan 2A, 3755 HC Eemnes
E-mail: info@historischekringeemnes.nl
Info: www.historischekringeemnes.nl
Open: za 14.00 16.00 uur
Tentoonstelling De Eemnesser Boer, tot april
2010. Aan de hand van foto's, gereedschap
pen en tabellen is te zien hoe het boerenbe
drijf in de 20e eeuw is veranderd.

Singer Laren
Oude Drift 1,1251 BS Laren, Tel: 035 5393939
E-mail: receptie@singerlaren.nl
Info: www.singerlaren.nl
Open: di t/m  zo: 11.00 -17.00 uur
Tentoonstelling Mauve.
In samenwerking met Teylers Museum in
Haarlem: een dubbeltentoonstelling van het
werk van de kunstenaar Anton Mauve (1838-
1888). Het is de eerste keer dat in Nederland
een volledig overzicht van zijn werk wordt
gepresenteerd. De tentoonstelling in Teylers
Museum richt zich op het vroege werk van
Anton Mauve uit de periode dat hij in Haar
lem, Den Haag en Amsterdam werkzaam
was. De tentoonstelling in Singer Laren legt
zich toe op het werk van Mauve uit de Laren-
se periode en toont met behulp van werk van
Larense schilders zijn grote invloed op het
ontstaan van wat wordt genoemd 'de Laren
se School'. Nog t/m  17 jan. 2010 te bezoeken

Naerdincklant heeft een nieuwe naam: Naer-
dincklant - Archeologie Gooi- en Vechtstreek.
Sinds 1952 behartigt de vrijwilligersorganisa
tie Naerdincklant de archeologische belangen
in de regio van Gooi- en Vechtstreek. Zij
maakt als afdeling onderdeel uit van de Ar
cheologische Werkgemeenschap Nederland,
met vele duizenden leden.
Voor meer informatie over veldactiviteiten,
vondstmeldingen en overige archeologische
zaken: www.naerdincklant.nl en voor de
jeugd: www.naerdincklant.Hyves.nl.

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

De bij TVE aangesloten organisaties worden uitgeno
digd hun activiteiten in de periode medio april tot en
met juni 2010 vóór 1 januari 2010 aan te melden voor
opname in deze rubriek. Toezenden aan redactiesecreta-
ris@tussenvechteneem.nl.
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Colofon
De Stichting Tussen Vecht en Eem (TVE) is een samenwerkingsverband van meer dan 35 lokale en regio
nale organisaties op historisch en aanverwant gebied. De Stichting bevordert en verbreidt de kermis 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 2010 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 | Historische kring Loosdrecht | Historische kring Stad Muiden | Historische vereniging Soest/
Soesterberg | Stichting Comité Oud Muider-berg | Vereniging Werkgroep Vestingstad Naarden | Historische
kring Nederhorst den Berg | Historische kring Weesp | Naerdincklant -  Archeologie Gooi- en Vecht
streek | Streekarchief voor het Gooi en de Vechtstreek, Hilversum | Stads-en Streekarchief Naarden, Mui
den, Bussum en Huizen te Naarden | Stadsarchief Weesp | Vereniging Curtevenne, 's-Graveland | Vereni
ging van Vrienden van het Gooi | Geologisch Museum Hofland, Laren | Nederlandse Genealogische vere-
n%'n8' afdeling Gooi en Eemland | Stichting Couleur Locale, Blaricum | Museum Hilversum | Stichting
Hilversum, Pas Op! j Stichting Huizer Museum | Stichting Omgevingseducatie Gooi, Vecht- en Eem-
streek | Singer Museum, Laren | Stad en Lande Stichting | Stichting Vrienden van het Nederlands Ves-
tingmuseum, Naarden | Stichting De Hof, Hilversum | Stichting Weesp Kijk Uit!, Weesp | Stichting Behoud
het Oude Dorp, Huizen | Stichting Karakteristiek Blaricum | Stichting Oude Landbouwgewassen Laren |
Stichting Oude Begraafplaats Naarden | Gemeentemuseum Weesp | Comenius Museum, Naarden
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. F.J. Booy -  Ferdinand Huycklaan 36, 3743 AN Baam -  035-541 7336
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 Hamerstraat 77,1402 PS Bussum 035-691 8978 -  redactiesecretaris@tussenvechteneem.nl
Opmaak Hans van Gelder en Joop Smids, Eemnes
Druk Graficiënt Printmedia, Almere
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