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Dit 'foto'boek, vol met prachtige foto's
van de fotograaf Nico Bierlaagh aangevuld
met gedichten en interviews van Tseard
Veenstra, is een 'must' voor iedereen die
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foto's in dit boek is het niet alleen de
schoonheid van de polder, maar vooral de
weergegeven momenten waardoor de kijker getroffen word. Ze roepen een
verhaal op en zijn daarmee veel meer dan een mooi plaatje van de polder.
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Vooraankondiging

Symposium 16 oktober 2010
Ter gelegenheid van de jubilea van de Vereniging Vrienden van het Gooi en van

de Stichting Tussen Vecht en Eem houden beide organisaties op 16 oktober 2010
een Symposium gewijd aan het thema:

Hoe heeft water het landschap tussen Vecht en Eem bepaald?
’s ochtends: Gezamenlijk Symposium voor donateurs van TVE, leden van VVG
en overige belangstellenden in het clubgebouw van de Koninklijke Nederlandse

Zeil- en Roeivereeniging (KNZRV) in Muiden.

’s middags: Excursies naar Pampus of Muiderslot en daarna afsluiting in het
clubgebouw van de KNZRV

Leden en donateurs ontvangen een definitieve aankondiging.
Zie ook: www.tussenvechteneem.nlofwww.vriendenvanhetgooi.nl
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" t  dorp Laaren in 't Gooij. 1729.', toegeschreven aan Louis Philip Serrurier, vermoedelijk naar een tekening van
Cornelis Pronk (coll. Noord-Hollands Archief, Topografische Atlas).
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In dit nummer van TVE wordt de oude geschiede
nis van Laren herschreven en sneuvelen er enkele
hardnekkige opvattingen. Harry van der Voort
rekent af met de langjarige overtuiging dat de oud
ste kerk van Laren aan Sint Jan zou zijn gewijd. De
kerk op het Sint-Janskerkhof en daarmee ook de
parochie Laren had Sint Vitus als patroon. Een
andere mythe rond het Sint-Janskerkhof betreft de
zogeheten doodwegen. Jaap Groeneveld doet de
geschiedenis van de middeleeuwse kerkwegen
naar die Sint-Vituskerk uit de doeken en verwijst
het verhaal van de zeven kaarsrechte doodwegen
naar het kerkhof. Slechts een paar oude wegen zijn
na de Reformatie gebruikt als doodweg.

Nog meer kerkgeschiedenis in dit nummer. In
2009 was het 1200 jaar geleden dat Sint Liudger
(742-809) -  die hier uit de buurt kwam -  in een
geur van heiligheid in Werden overleed. Els van
Damme beschrijft zijn twee herdenkingsplaatsen in
de regio. En in het artikel Dat leven des heiligen bis
scop Sunte Ludger wordt niet alleen de interessante
levensloop van de heilige, maar wordt ook zijn
onlangs heruitgegeven laat-middeleeuwse levens
beschrijving besproken.

Het nummer opent met een artikel over de
bekende Zwitsers-Naardense componist Frank
Martin van wie op 3 oktober tijdens het TVE-
lustrumconcert muziek ten gehore wordt gebracht.
In een column wordt de vloer aangeveegd met
musea die hun historische taak verkwanselen.
Boekbesprekingen sluiten zoals gebruikelijk het
nummer af.

Intussen heeft de redactie afscheid moeten
nemen van Mathijs Witte vanwege zijn werk el
ders, maar mocht zij tegelijkertijd een andere histo
ricus als nieuwe redacteur begroeten, Hans Mous.

H.M.

Illustratie omslag voor (inzet): Liudgers wijding tot bisschop van Münster, afgebeeld in Vita sancti Liudgeri,
blad 11 recto (coll. Staatsbibliothek zu Berlin -  Stiftung Preufiischer Kulturbesitz, Berlijn).
Illustratie omslag achter (inzet): 'Nieuwe Kaart van Gooiland als meede van Mynden en de Loosdrecht met de
uytgeveende Landen', ca.1750 (coll. Franpois Renoü, Streekarchief Gooi en Vechtstreek, gooienvechthistorisch.nl).

© TVE 2010. 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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Een muzikaal huis aan de Bollelaan
te Naarden

Ferry Jongbloed

Veel mensen kennen het woord 'Bollelaan' alleen van de bekeuring die ze er hebben
gekregen voor te hard rijden. Het is jammer dat deze groene laan, die de kernen van
Bussum en Huizen verbindt, tegenwoordig vooral als racebaan wordt gebruikt, want
er is veel moois te zien voor wie er even de tijd voor neemt: oude beukenalleeën, door
zandafgravingen verdiepte weilanden en een paar mooie huizen. In het huis
'De Bollehoeve' op Bollelaan 11 heeft de vooraanstaande Zwitserse componist
Frank Martin (1890-1974) met zijn gezin gewoond. De Martins kochten het huis op
de hoek van de J.P. van Rossumlaan eind 1955 en trokken erin op 1 maart 1956.
Frank Martins weduwe, Maria Martin-Boeke (1915), is in het huis blijven wonen tot
1996. Zij verhuisde toen naar een appartement in Het Bosch van Bredius aan de
Amersfoortsestraatweg in Naarden, een gebouw dat zij omschrijft als
‘een serviceflat zonder service'.

'De Bollehoeve'

'De Bollehoeve' is gebouwd in 1919. Het is
een grote rietgedekte villa in Engelse land
schapsstijl. Aan veel details in en aan het huis
zoals glas-in-loodramen en deurpanelen is te
zien, dat de architect het huis als eenheid
heeft ontworpen. Op de begane grond liggen
om een centrale hal heen vier ruime kamers
alsmede een keuken, bijkeuken en dienka
mer. Op de eerste verdieping zijn zes slaap
kamers, een badkamer en een bergzolder.
Om het huis heen was een lange diepe tuin
van 8.800 m2. In de tuin is een geheel in de
stijl van het huis meeontworpen rietgedekt
koetshuis gebouwd met ruimte voor één of
twee rijtuigen en de stalling van een paard.
Op de zolder van het koetshuis lag het hooi
opgeslagen dat door een luik in de stalruimte
kon worden gegooid.

De opdrachtgever voor de bouw heeft
niet lang plezier van zijn nieuwe huis gehad.

In 1922 is het huis geveild; het kwam toen in
handen van de familie Brummer, die er direct
een voor die tijd zeer moderne elektrische in
stallatie liet aanleggen. In de jaren twintig is
onder de bezielende leiding van mevrouw
Brummer de tuin ontstaan waarvan het basis
ontwerp voor een deel nog steeds in tact is:
aan de voorkant van het huis twee halfronde
gazons met bloemperken, aan de achterzijde
een rechthoekig gazon, een vijver, een veld
met vruchtbomen en een bos dat doorliep tot
aan de Van Woensel Kooylaan. Het koetshuis
werd al snel garage en de voormalige stal
werd omgebouwd tot de slaapruimte van de
inwonende chauffeur.

In de oorlog is in de tuin een betonnen
schuilkelder gebouwd die voor driekwart on
der de grond lag, bedekt met een dikke laag
aarde. Het zag eruit als een grote molshoop.
De toegang was een groen luik; binnen waren
er twee houten banken. De familie Brummer
heeft de schuilkelder een aantal malen ge-
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Frank Martin en hond Duke voor het huis aan de Bolle-
laan 11 (foto Photo Zodiaque, Pierre-qui-vire, Frank
rijk).

bruikt, onder meer tijdens het (Engelse) bom
bardement van het een kilometer verderop
gelegen Hotel Bosch van Bredius.

Tijdens de oorlog raakte de oudste zoon
van de familie Brummer in de leeftijd dat hij
ervoor moest vrezen gedwongen in het Derde
Rijk tewerkgesteld te worden (Arbeitsein-
satz). Zijn ouders hebben daarom in het huis
twee zeer goede schuilplaatsen laten aanbren
gen: één onder de grond en één achter de
badkamer op de eerste verdieping. De laatste
schuilplaats was zelfs voorzien van een stalen
plaat voor het geval erop zou worden gescho
ten.

Op een gegeven moment is 'De Bolle-
hoeve' door de Duitse bezetters gevorderd.
De familie Brummer kreeg 24 uur om te ver
trekken. Het huis werd in gereedheid ge
bracht, de kleden en de schilderijen verstopt
en de bergplaats vergrendeld. Uiteindelijk
zijn de bezetters niet gekomen, omdat de
Duitse officieren een ander huis op de Bolle-
laan hadden gevonden dat mooier was. In de

oorlog werkte bij de familie Brummer een
Duitse joodse vrouw als dienstbode. Ze vond
zelf dat ze er niet joods uitzag en deed zonder
vrees de deur open als er gebeld werd.

Nadat in 1944 de elektriciteit en het gas
waren afgesloten, werd er op een potkachel
in de woonkamer gekookt. In het plafond van
deze kamer werd een opening gemaakt naar
de bovengelegen slaapkamer, zodat het in de
koude winternachten in die kamer ook enigs
zins behaaglijk was. Hout werd schaars en
om warm te blijven stookten mensen meube
len en alles wat maar brandbaar was. De
Brummers moesten het bos achter het huis
beschermen. Vaak hebben zij dieven wegge
jaagd die in de nacht bomen kwamen omza
gen. Uiteindelijk hebben de bezetters binnen
één maand alle ongeveer honderd jaar oude
bomen van het dennenbos achter het huis ge
kapt.

Bij de verkoop van het huis aan de familie
Martin aan het eind van 1955 is een groot
stuk grond achter het huis niet meeverkocht.
Hierop zijn later twee villa's gebouwd, één
met de ingang aan de ).P. van Rossumlaan en
één met de ingang aan de Van Woensel
Kooylaan.

De com ponist Frank M artin

Frank Martin werd geboren in Genève op 15
september 1890. Hij was het tiende kind uit
een predikantengezin. Nog voor hij naar
school ging, speelde en improviseerde hij op
de piano; op zijn negende jaar componeerde
hij zijn eerste liedje, Tête de linotte, voor stem
en piano. Een uitvoering van Bachs Matthaus
Passion in de Saint Pierre, de kathedraal van
Genève, maakte een verpletterende indruk op
de twaalfjarige jongen en hij besloot compo
nist te worden. Voor Frank Martin bleef Jo
hann Sebastiaan Bach de enige werkelijke
leermeester. Vanaf zijn zestiende jaar kreeg
hij compositie- en pianolessen van Joseph
Lauber, die hem gedurende vele jaren gron
dig in het componistenvak bekwaamde, met
name in de instrumentatiekunst.

Om zijn ouders een plezier te doen stu-
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deert Frank Martin, nadat hij het gymnasium
heeft doorlopen, twee jaar wis- en natuur
kunde aan de universiteit, maar hierna wijdt
hij zijn hele leven aan de muziek. In 1918-
1926 woont Frank Martin in Zürich, Rome en
Parijs. Aan het begin van de jaren dertig ver
diept hij zich in de twaalftoonstechniek van
Arnold Schönberg. Hij vindt hierin bepaalde
elementen die hem aanspreken en die hij in
de hierop volgende jaren tot een geheel eigen
techniek en een zeer persoonlijk klankidioom
verwerkt. Hij volgt Schönberg echter niet in
diens atonaliteitsprincipe. Aan alle muziek
die Frank Martin heeft geschreven, ligt een
zekere tonaliteit ten grondslag. Het eerste
werk dat getuigt van de volledige beheersing
van deze stijl, is het kameroratorium over het
liefdesdrama van Tristan en Isolde, Le vin her-
bé (1938-41). Dit werk heeft samen met de Pe
tite Symphonie Concertante (1946) de wereld
naam van de componist gevestigd.

Van 1926 tot 1946 woont Frank Martin in
zijn geboortestad Genève. Naast het compo
neren leidt hij er een kamermuziekensemble
en is hij docent aan het Geneefse conservato
rium, het Institut Jaques-Dalcroze en het
Technicum Moderne de Musique. Vanaf 1941
is hij voorzitter van de Association des Musi-
ciens Suisses; een eervolle functie, die echter
zeer veel van zijn tijd opeist. In 1946 vertrekt
hij met zijn gezin naar Nederland, waar hij
meer rust en de nodige concentratie voor het
componeren hoopt te vinden. Ook de nabij
heid van de zee trekt hem aan. De keuze voor
Nederland is niet zo vreemd. In 1940 is hij in
Genève met de (Nederlandse) fluitiste Maria
Boeke getrouwd en hij kent het land al sinds
zijn kindertijd, omdat hij er regelmatig bij zijn
(Nederlandse) grootmoeder logeerde.

Vanaf 1946 wonen Frank en Maria Martin
en hun kinderen op de Prinsengracht in Am
sterdam. In 1956 verhuist het gezin -  er zijn
inmiddels vijf kinderen -  naar het rustige
groene Naarden. In hun nieuwe huis is Frank
Martin erg ingenomen met de rustige en aan
gename muziekkamer aan de voorkant van
het huis, waar hij zich in alle rust kan terug
trekken om zich geheel te richten op het com
poneren. De enige die hem mag storen, is zijn

hond Duke, een collie, die zichzelf geleerd
heeft de deur van de muziekkamer aan de
binnenkant en de buitenkant te openen.

Van 1950 tot 1957 doceert Frank Martin
compositie aan de Staatliche Hochschule für
Musik in Keulen; een van zijn vele studenten
is Karlheinz Stockhausen, de man die later
'overstapte' naar de atonale muziek. Vanaf
1957 wijdt Frank Martin zich uitsluitend aan
het componeren. Dit onderbreekt hij slechts
voor tournees of het dirigeren van concerten
met eigen werk op de Europese en Ameri
kaanse concertpodia. Zo dirigeert hij in 1963
op concerttournee de Berliner Philharmoni-
ker met als solist de bariton Dietrich Fischer-
Dieskau.
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Frank en Maria Martin in de tuin achter het huis, sep
tember 1961 (foto Hugo Roodenberg, Baarn).
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Publiek en musici tijdens de Symphonie burlesque, september 1960.

Een beroemde mis veertig jaar in de la

In het huis aan de Bollelaan ontstaan werken
die op dit moment regelmatig over de hele
wereld worden uitgevoerd zoals het kerstora
torium Le Mystère de la Nativité (1957-59), de
opera Monsieur de Pourceaugnac (1961-62), het
Celloconcert (1965) en het Tweede Pianoconcert
(1968-69).

In 1960 wilden de jongste kinderen van
Frank en Maria Martin, Jan-Frank (13) en An-
ne-Thérèse (11), thuis een keer een muziek
uitvoering geven met hun vrienden en vrien
dinnen van school. Flun moeder herinnerde
zich dat hun vader tijdens de mobilisatie van
1914-18 de Symphonie pour instruments burles
ques had geschreven voor een schooluitvoe-
ring van zijn neefje. Een geschikt stuk voor
een huisconcert! Het stuk is geschreven voor
strijkinstrumenten, piano en fluit, maar te

vens voor ongewone instrumenten zoals
kwartel, koekoek, nachtegaal, tamboerijn en
xylofoon. Het instuderen bleek een zware op
gave voor de dirigent (Frank Martin), door
dat de meeste schoolvriendjes geen flauw
idee hadden dat het bijvoorbeeld belangrijk
was maat te houden of op tijd in te zetten of
gelijk te eindigen.

Het werk werd geprogrammeerd ter gele
genheid van de zeventigste verjaardag van de
componist. Vrienden van de Martins werden
uitgenodigd voor de Nederlandse première
van de Eerste Symfonie van Frank Martin door
het Symfonieorkest Naarden, ten huize van
en onder leiding van de componist. Tot grote
verrassing van de gasten én de musici was de
jarige de voorgaande avond in de verkleed
kist gedoken en had hij zich verkleed als
componist uit het midden van de 19e eeuw.
Wegens groot succes werd het eerste deel ge-
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bisseerd. De dirigent vroeg nu een aantal gas
ten, musici zoals Felix de Nobel en Anton van
der Horst, in het orkest plaats te nemen en in
strumenten als de kwartel en koekoek voor
hun rekening te nemen. Tot grote hilariteit
van allen, vooral van de kinderen, leidde de
ze toegift tot een totale kakofonie.

Mis voor dubbel koor
Begin jaren zestig van de vorige eeuw haalde
Frank Martin de partituur van de Mis voor
dubbel koor d capella die hij veertig jaar eerder
had geschreven, uit de la van het bureau in
de werkkamer. Hij had nooit moeite gedaan
om dit werk te laten uitvoeren, omdat hij van
mening was dat dit religieuze werk een zaak
was tussen God en hemzelf. Een cantor uit
Hamburg had de Mis op een werkenlijst ge
vonden en vroeg de componist toestemming
het werk uit te voeren in 1963. In 1972 werd
de Mis uitgegeven, precies vijftig jaar nadat
Frank Martin het werk had geschreven. Uit
gerekend dit werk, dat zo lang in een la had
gelegen, is op dit moment een van de meest
uitgevoerde werken van Frank Martin. Pro
fessionele en amateurkamerkoren uit de hele
wereld hebben dit werk op het repertoire
staan en de beste koren van de wereld zoals
The Sixteen, het RIASS Kammerchor en het
Nederlands Kamerkoor hebben het op cd ge
zet, sommige koren zelfs vaker dan een keer.
Een paar jaar geleden heeft koningin Beatrix
een deel van de Mis uitgekozen ter omlijsting
van haar kersttoespraak.

Ter nagedachtenis

In de jaren zestig en zeventig van de vorige
eeuw zijn vele vooraanstaande musici op be
zoek geweest op de Bollelaan, zoals Elly
Ameling, Eugen Jochum, Paul Badura-Skoda,
Benjamin Britten, Peter Pears en Dietrich Fi
scher-Dieskau.

In de laatste jaren van zijn leven bleef
Frank Martin creatief en vitaal. In 1973
schreef hij Polyptyque (voor Jehudi Menuhin)
en in hetzelfde jaar dirigeerde hij de wereld
première van zijn Requiem in de kathedraal

van Lausanne, een gebeurtenis die bij de toe
hoorders een grote indruk achterliet. Tot een
paar dagen voor zijn dood werkte hij aan de
cantate Et la Vie l'Emporta. Hij overleed in het
Diaconessen Ziekenhuis te Naarden op 21 no
vember 1974.

De as van Frank Martin is begraven in Ge
nève op de prachtige begraafplaats voor de
ereburgers van de stad, het Cimetière de
Plain Palais. Zijn laatste rustplaats is in de on
middellijke nabijheid van de graven van Jo
hannes Calvijn en Jorge Luis Borges.

De muziek van Frank Martin zal ook na
zijn dood blijven klinken. De al eerder in dit
artikel genoemde bariton Dietrich Fischer-
Dieskau heeft hierover het volgende geschre
ven: 'De muziek van Frank Martin is als een
rots in de branding en is in staat het geloof in
de toekomst van de muziek staande te hou
den.'

Frank Martin dirigeert de Symphonie burlesque in het
kostuum van een 19e-eeuwse musicus, september 1960.
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Frank Martin aan het componeren in zijn werkkamer,
1973.

Vijf jaar na de dood van de componist, in
1979, werd in Lausanne de Société Frank
Martin opgericht; de eerste voorzitter was Je-
hudi Menuhin. Doel van de Société is het in
ere houden van de artistieke erfenis van de
componist, alsmede het propageren en docu
menteren van zijn composities en geschriften.
Een paar maanden later werd de Nederland
se afdeling van de Société opgericht: de Frank
Martin Stichting. Het Zwitserse genootschap
en de Nederlandse Stichting zijn na ruim der
tig jaar nog steeds zeer actief. In beide landen
wordt bijvoorbeeld jaarlijks een bulletin uit
gegeven met achtergrondartikelen over het
werk van de componist en informatie over
bijzondere uitvoeringen van zijn werk.

Het huis als eerbetoon
Maria Martin blijft na de dood van haar echt
genoot in het huis op de Bollelaan wonen. Zij
richt haar leven voor een groot deel in op het
in stand houden van de nagedachtenis van
haar man. Omdat zij beroepsfluitiste is en

veel met haar echtgenoot over zijn werk heeft
gesproken, kan zij veel inhoudelijk werk
doen, zoals het uitgeven van muziekwerken
en redigeren en schrijven van artikelen. Ook
onderhoudt zij een -  vaak zeer persoonlijke -
band met vele musici die werken van haar
echtgenoot uitvoeren. In het verlengde van
het contact met musici en musicologen rijpt
bij haar in de jaren negentig het plan om het
huis de bestemming van 'componistenhuis' te
geven. In 1997 hakt zij de knoop door en be
sluit zij het huis, het tuinhuis -  de voormalige
garage -  de tuin en een groot deel van de in
ventaris van het huis inderdaad te bestem
men tot Frank Martin Huis, een studie- en
documentatiecentrum op het gebied van het
werk, het gedachtegoed en het leven van
Frank Martin. In 2004 schenkt zij het huis aan
een hiervoor opgerichte beheersstichting, de
in Naarden gevestigde Stichting Frank Mar
tin Huis.

Maria Martin ziet het toekomstige ge
bruik van het huis in de eerste plaats als een
eerbetoon aan een van de grote componisten
van de 20e eeuw. 'Ik vind het belangrijk dat er
een specifieke plek is waar de herinnering
aan mijn man levend wordt gehouden. Welke
plek is hiervoor beter geschikt dan het huis
en de tuin waar hij de laatste achttien jaar van
zijn leven met heel veel plezier heeft ge
woond en gewerkt. (...) Ik heb voor ogen dat
de toekomstige bezoekers van het huis een
goede indruk krijgen van hoe Frank Martin er
met zijn gezin heeft gewoond en waar veel
van zijn werken zijn ontstaan. Misschien kun
nen bezoekers voelen dat er in het huis altijd
een sfeer heeft gehangen die doortrokken
was van rust en harmonie, maar ook van hu
mor. Het zou goed zijn als dat zo blijft. In het
Frank Martin Huis kunnen musici, musicolo
gen, historici en anderen die zich voor het
werk van Frank Martin interesseren, boven
dien kennisnemen van de in het huis samen
gebrachte collectie documentatiemateriaal
terzake het werk, het gedachtegoed en het le
ven van de componist. In het huis bevindt
zich namelijk een grote collectie correspon
dentie, boeken, studies, artikelen en kritieken
van en over de componist, programma's,
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proefschriften, geluidsopnamen etcetera.'
De meeste originele partituren van de

werken van Frank Martin berusten in de ar
chieven van de Paul Sacher Stiftung in Bazel
(Zwitserland). Het merendeel van Martins
oeuvre is uitgegeven bij Universal Edition in
Wenen.

Mensen die het Frank Martin Huis bezoe
ken, zijn zonder uitzondering onder de in
druk. Sommigen zien vooral de muziekka
mer als een bijna gewijde ruimte: de plek
waar Frank Martin zijn muziek schreef. De
vleugel en het bureau staan erbij alsof Frank
Martin de kamer zojuist verlaten heeft. Ande
ren zijn juist weer geraakt door het mooie
verzorgde interieur van de salon met meube
len die nog uit het ouderlijk huis van Frank
Martin in Genève komen, of door de keuken
met het lage granieten aanrecht dat hen direct
doet denken aan de keukens uit hun kinder
tijd. In wezen is de benedenverdieping van
het huis een soort tijdcapsule: in de kamers
zijn bij wijze van spreken de kalenderblaadjes
al jaren niet omgeslagen. Op een of andere
manier draagt de sfeer van 'wat werkelijk

was en niet veranderd is' in hoge mate bij aan
het praktische doel. Het archief, de disco
theek en de partituren staan er ter beschik
king voor musicologen, studenten en musici
die het werk van Frank Martin wensen te be
studeren. Het huis is op afspraak te bezoe
ken.

Frank Martin Kamermuziekfestival

De Frank Martin Stichting organiseert voor
haar donateurs ieder jaar in mei, als de me
tershoge paarse roze en rode rododendrons
bloeien, een Open Dag. Op deze dag worden
altijd kamermuziekwerken van Frank Martin
uitgevoerd, soms zijn er ook lezingen en /o f
andere activiteiten.

Momenteel wordt de muziek van Frank
Martin over de hele wereld uitgevoerd. Een
paar voorbeelden van bijzondere uitvoerin
gen in het voorjaar van 2010:
• in de paastijd zal weer in een groot aantal

steden zijn avondvullend oratorium Gol
gotha klinken;

juu* -*SS|
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De voorzijde van het huis, beginjaren 1960 (foto Hugo Roodenberg, Baarn).
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Frank Martin aan de piano in zijn werkkamer, 1964.

• in maart wordt Polyptyque driemaal uitge
voerd in het Amsterdamse Concertge
bouw;

• in mei zingt Christianne Stotijn in Am
sterdam en Rotterdam een aantal malen
Der Cornet, een van de meest indrukwek
kende vocale werken van de 20e eeuw;

• in mei en juni brengt Opera OT in Rotter
dam vijf scenische uitvoeringen van Le vin
herbé.

Heel bijzonder is ook het Frank Martin Ka-
mermuziekfestival dat van 26 tot en met 29
april 2010 wordt georganiseerd op het Ko
ninklijk Conservatorium in Den Haag. Voor
aanstaande musici die nog met de componist
hebben samengewerkt, onder anderen de so
praan Elly Ameling en de pianist Paul Badu-
ra-Skoda, geven master classes over werken
van Frank Martin aan studenten van alle Ne
derlandse conservatoria. Zij behandelen ook
een paar werken die op de Bollelaan zijn ge
componeerd, zoals het Tweede Pianoconcert en
de Drey Minnelieder. De master classes én het
afsluitende openbare concert op 29 april zijn
gratis toegankelijk voor toehoorders.

Meer informatie over het Frank Martin Huis
en over de activiteiten van de Frank Martin
Stichting zijn te vinden op:
www.frankmartin.org.

Ferry Jongbloed woont sinds 1996 op de
'Bollehoeve' en is bestuurslid van de Frank Mar
tin Stichting en de Stichting Frank Martin Huis.

Foto's: collectie Frank Martin Stichting, Naar
den. Fotografen onbekend, tenzij vermeld.

Matinée-concert en viering 40-jarig bestaan van TVE
zondagmiddag 3 oktober 2010 om 15.30 uur

in de Grote Kerk van Naarden

Muzikaal programma gewijd aan met name Gooise componisten, in het
bijzonder aan Frank Martin die lange tijd in Naarden heeft gewoond.
Samengesteld door Marcus van der Heide in samenwerking met de Stichting
Grote Kerk Naarden en de Stichting Frank Martin.

Inloop: 15.00 uur. Einde concert 16.30 uur.
Aansluitend om 16.45 uur: receptie voor donateurs, aangesloten organisaties,
gemeentebesturen en relaties.
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Lieu de Memoire

Villa Casparus,
een sprookjesachtig landhuis in Weesp

Aukje Zondergeld-Hamer

Weesp heeft in de 18L' eeuw een aantal rijke
ondernemers gekend. Velen van hen waren
brander en woonden bij hun bedrijf in de
stad. Hun indrukwekkende landhuis met een
prachtig aangelegde tuin lag buiten de stad,
aan de Vecht. Kapitale villa-achtige wonin
gen waren in Weesp niet te vinden. Totdat de
chocoladefabrikant Casparus Johannes van
Houten (1844-1901) ervoor koos dicht bij zijn
bedrijf en aan de rand van de stad een villa te
plaatsen, die tegelijk woonhuis en buitenhuis
moest zijn.

Met de bouw van de villa werd begonnen
in 1897, het jaar waarin de nieuwe fabriek in
gebruik was genomen. Van Houten -  in 1850
in het centrum van de stad met drie man be
gonnen -  had toen ruim duizend arbeiders in
dienst, 50% van het aantal industriële werk
nemers in Weesp. Tot aan de ontmanteling in
1971 zou Van Houten de economie van
Weesp blijven beheersen.

Het succes van de firma lag in de reclame.
Casparus van Houten was 21 jaar oud, toen
zijn vader, Coenraad Johannes van Houten,
hem in 1865 in de directie van de fabriek op
nam. Hij werd, samen met zijn zwager Wil
lem Scheffer, de drijvende kracht achter de
reclame-acties. Van Houten liep voorop in
het toepassen van nieuwe reclametechnieken
en maakte daarbij gebruik van bekende kun
stenaars zoals Adolphe Willette, Willy Slui
ter, Theo van Hoytema, Stefan Schlesinger,
Rie Cramer, Thom Posthuma en Jan Eisen-
loeffel. Door heel Europa reden trams met
Van Houten-reclame. Langs het Suezkanaal
kon men lezen dat Van Houtens cacao de
beste was. 'East is East, and West is West,
Van Houten's Cocoa is the best!'

Casparus plande zijn villa recht tegenover de
fabriek, aan de andere kant van een zijarm
van de Vecht, het Smal Weesp. Architect was
Abraham Salm. Het zou diens grootste land
huis worden en tevens zijn meest eclectische:
het geeft een combinatie te zien van allerhan
de stijlen. De eerste indruk is italianiserend in
de toevoeging van erkers, uitgebouwde bal
kons met zandstenen gebeeldhouwde balus
ters en een loggia. Het afwisselend gebruik
van baksteen en natuursteen doet denken aan
de Hollandse renaissancestijl en de platte
grond is typisch die van een Frans chateau.

In de detaillering zijn zowel Jugendstil-
elementen als Engelse barok-elementen terug
te vinden. De tent- en schilddaken waarmee
de villa gedekt is, voegen een exotisch-
koloniaal element toe. Het middengedeelte
van de villa vormt een atrium met daarboven
een schitterende glas-in-loodkoepel of dak-
lantaarn. Deze is ontworpen door Adolf Le
Comte en geeft de huiselijke geborgenheid en
het eindige leven weer. De villa was voorzien
van elektrisch licht, centrale verwarming en
een airconditioning, maar waterleiding was
er niet en men beschikte ook niet over gas.

Casparus van Houten zag nauwlettend
toe op de bouw. Hij verbleef dan in het aan
de andere kant van het Smal Weesp liggende
hotel De Roskam of in de koetsierswoning,
die eerder gereed was dan de villa zelf. Hij
heeft de voltooiing van zijn droomhuis in
1901 niet meegemaakt. Hij had tuberculose
en overleed in 1901 in een kuuroord in Alge
rije.

Zijn landhuis liet hij na aan zijn neef en
medefirmant Douwinus Jan van Houten. De
ze gaf aan de tuinarchitect Leonard Springer
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Villa Casparus in de huidige staat (foto auteur).

opdracht rondom de villa, die hij naar de
bouwheer 'Casparus' doopte, een tuin te ont
werpen. Na de dood van Douwinus van
Houten in 1939 lukte het niet het huis te ver
kopen. Vervolgens werd het bij de mobilisa
tie gevorderd, tijdens de Tweede Wereldoor
log hebben de Duitsers het gebouw gebruikt
en na de oorlog was de villa Casparus een
van de plaatsen waar collaborateurs werden
ondergebracht in afwachting van hun proces.

Van 1948 tot 1975 zat de rijwielfabriek De
Magneet in de villa, in welke periode de zo
genaamde Wintertuin afgebroken werd, die
het rechtergedeelte van de voorgevel vorm
de. In 1977 is het Casparus-complex aange
kocht door de Peugeot-handelaar Van der
Pouw, die aan de achterzijde zijn garagebe
drijf had. Het voorste gedeelte werd aan on
der meer de Stichting Ergotherapie verhuurd.
Het bos achter de villa moest al begin jaren
zestig wijken voor hoogbouw en voor een
winkelcentrum. In 1994 is het koetshuis afge
broken, toen er plotseling scheuren waren ge
constateerd. Ook de bijgebouwen, die villa en

koetshuis verbonden, zijn ondertussen ver
dwenen.

De laatste eigenaar van de villa, Theo van
Kan, liet tenslotte de villa in appartementen
opdelen. De oorspronkelijk vrij in een park
staande villa is sinds 1998 aan de zijkanten en
sinds 2008 ook aan de achterzijde ingesloten
door vier flatgebouwen. Alleen het huis zelf
en de vijverpartij aan de voorzijde herinneren
nog aan het luxueuze landgoed van weleer.

Literatuur

J. Kuyt, N. Middelkoop en A. van der Woud, G.B.
Salm en A. Salm GBzn, Amsterdam/Rotterdam
1997.

M. van Melle, Los poeder of opgeklopt -  Opkomst van
de vakbeweging in cacaostad Weesp, doctoraal
scriptie Universiteit van Amsterdam, 1987.

A.J. Zondergeld-Hamer, 'Villa Casparus, Weesp',
in: E. Munnig Schmidt en A.J.A.M. Lisman,
Plaatsen aan de Vecht en de Angste 1, Alphen aan
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Dat leven des heiligen bisscop Sunte Ludger
Een middeleeuwse tekst opnieuw uitgegeven en hertaald

Henk Michielse

Dat er een heilige Ludger of Lndgerns bestaat, wist ik al in m'n vrome Brabantse
jeugd. Mijn Spectrum-missaal vermeldt in het deel H et feesteigen van de
N ederlandse bisdom m en zijn feestdag in de rang 'dubbel op 26 maart. In 18
regels worden de belangrijkste gegevens uit zijn leven aangegeven, zoals zijn geboorte
in Zuilen, zijn opvoeding in Utrecht en zijn bekeringsarbeid onder Friezen en Saksen.
Ik moet dat toentertijd wel gelezen hebben -  ik was dol op de historische stukjes bij de
heiligenfeesten -  maar erg veel indruk had deze sint op mij toch niet gemaakt. Pas
toen ik tussen Vecht en Eem was komen zoonen, ontdekte ik bij stukken en beetjes zijn
werkelijke betekenis. Bijvoorbeeld, dat hij een uitgestrekt landgoed bezat dat van
Zuilen tot Muiden reikte; dat hij in Werinon (Nederhorst den Berg) een kerk bouwde
die de moederkerk werd van Muiden, Naarden, Loenen en Weesp; dat hij de stichter
was van de abdij Werden en dat Muiden en Naarden rond 900 voor het eerst
genoemd loerden in de bezittingenlijst van die abdij. Niet voor niets wordt Liudger -
of Ludger naar de Latijnse vorm Ludgerus -  vermeld in de Historische Canon
tussen Vecht & Eem bij het venster over de kerstening en opent de Historische
Canon N ederhorst den Berg met het venster W erinon -  Liudger en de Berg Ter
Horst. Desondanks heeft de heilige binnen Nederland nooit erg veel verering
ondervonden, in tegenstelling tot het bisdom Minister, waarvan hij de eerste bisschop
ivas. Daarom is het buitengewoon aardig, dat Verloren in Hilversum 1200 jaar na
zijn dood het enige Middelnederlandse heiligenleven -  vita -  van Liudger heeft
uitgegeven, aangevuld met een hedendaagse hertaling en een informatieve inleiding
door Ludo Jongen en met een Ten geleide van de Duitse Liudgerspecialist prof. dr.
Arnold Angenendt.1

Leven en w erk  van Liudger

Over de plaats waar Liudger rond 742 werd
geboren, is -  zoals wel vaker gebeurt rond
vroeg-middeleeuwse kwesties -  wat gesteg
geld. Het eerste Vita Sancti Liudgeri van Alt-
fried, neef van Liudger en een van zijn opvol
gers als abt van Werden en bisschop van
Münster, noemt Suabsna iuxta Trajectum

(Suabsna bij Utrecht) als geboorteplaats. In de
bezittingenlijst van de abdij Werden van rond
900 wordt terloops gesproken over Suecson
ubi natus est sanctus Liudgerus (Suecson waar
Sint Liudger is geboren). Over het algemeen
wordt Suabsna/Suecson gezien als Zuilen, of
nog precieser Zwesen ten westen van
Utrecht.2 Desniettemin veronderstelde de
vroegere bestuurssecretaris van TVE (1970-
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Het leven van de heilige bisschop

Sint Ludtjer

De omslag van het boek van Ludo Jongen (de afbeelding
van Liudger komt uit de Vita sancti Liudgeri, blad 11
recto, handschriftenafdeling van de Staatsbibliothek zu
Berlin -  Stiftung Preufiischer Kulturbesitz, Berlijn).

1974) Klaes Sierksma in zijn boek Liudger,
Thiadgrimszoon -  Leven en voortleven van een
Christus-prediker (1995), dat Liudger was ge
boren in Ruwiel, in de buurt van Breukelen.3
Maar Ludo Jongen blijft terecht bij de klassie
ke opvatting. Sierksma baseerde zich op een
zestiende- eeuwse bron, terwijl Altfried fami
lieleden en tijdgenoten van Liudger heeft ge
raadpleegd en in Werden na 50 jaar de herin
nering aan de eerste abt nog levendig zal zijn
geweest. Altfried schrijft zelf: Ik ben niet in
staat volledig de voorbeeldige daden van de heilige
Liudger te beschrijven, omdat ik ze niet met eigen
ogen heb gezien. Ik ken ze slechts van horen zeg
gen, uit de getuigenis van mensen die hem als
kind hebben gekend en die door hem zijn opge
voed, te weten zijn broer bisschop Hildegrimus en
zijn neef bisschop Gerfridus, en verder zijn zus, de

godgewijde vrouwe Heriburga, en van zijn eer
waarde priesters Alubertus, Atingus en Thiatbar-
dus.

In de Historische Canon tussen Vecht &
Eem staat, dat Liudger afkomstig was uit We-
rinon (Nederhorst den Berg). Dat klopt dus
niet helemaal, maar Werinon behoorde wel
tot Liudgers familiebezit, dat vermoedelijk
afkomstig was van Adelburga, zijn groot
moeder van moederskant. Jongen heeft het,
afgezien van de geboorteplaats, niet over de
ze regionale connectie, maar dankzij Els van
Damme en anderen in TVE zijn we er inmid
dels wel mee vertrouwd. In het noorderpor-
taal van de Willibrordskerk van Nederhorst
den Berg staat het raadselachtige onvolledige
Latijnse randschrift, dat vertaald zoveel bete
kent als Wie zich naar deze zaal begeeft, bidde
voor de zaligheid van Atelburga (...). Men veron
derstelt, dat Adelburga of Liudger in haar
naam een voorganger van het twaalfde-
eeuwse kerkgebouw heeft gesticht en dat de
bouwers van de huidige kerk door die van
vroeger daterende deurstijl te gebruiken de
stichters hebben willen gedenken. Zoals ge
zegd schonk Liudger in 799 Werinon en zijn
andere bezittingen in onze streken aan de
door hem gestichte abdij van Werden.4

Internationale wereld
In het leven van Liudger valt mij weer op,
hoe klein de wereld in die tijd eigenlijk was
voor aristocratische en kerkelijke lieden, of
anders gezegd hoe internationaal. Liudger
ging net als veel hedendaagse studenten in
het buitenland studeren, al was dat toen wel
een heel wat moeizamer onderneming dan
tegenwoordig. Als twaalfjarige knaap werd
Liudger door zijn ouders Thiadgrim en Liaf-
burg naar Utrecht gebracht, naar de Dom
school die onder leiding stond van Gregorius,
abt van het Utrechtse benediktijnenklooster.
Later zou hij over deze Gregorius een vita
schrijven, wat hem in een heel recente studie
nog de titel 'de eerste Nederlandse literator'
opleverde.5 Toen hij in Utrecht was uitge
leerd, ging Liudger naar de kathedraalschool
van York waar Alcuin, de latere raadgever
van Karei de Grote, zijn leermeester werd.
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Hij bleef er een jaar, keerde vervolgens naar
Utrecht terug en ging tenslotte korte tijd later
nog weer voor drieëneenhalf jaar naar Al-
cuin. Toen Liudger rond 775 York definitief
verliet, werd hij in Utrecht tot priester gewijd
en ging hij een tijdje te Deventer werken en
later in Friesland (Oostergo, rond Dokkum),
tot hij daar rond 784 verdreven werd door de
strijd van de Saksen onder Widukind tegen
Karei de Grote. Samen met zijn jongere broer
Hildegrimus ging hij vervolgens op pel
grimstocht naar Rome en naar het beroemde
benediktijnerklooster Montecasino, waar ze
tweeëneenhalf jaar bleven.

Karei de Grote riep Liudger rond 787 uit
Italië terug en stuurde hem eerst naar de Frie
se kust en vervolgens naar Westfalen om de
onderworpen Saksen te bekeren tot het ware
geloof. Liudger koos Mimigernaford (het la
tere Münster) als standplaats, waar hij een
kerk en klooster bouwde. Begin negende
eeuw werd hij tot bisschop benoemd om in
het voorjaar van 809 in de nacht van de 25e
op de 26e maart in een geur van heiligheid te
overlijden. Hij werd begraven in zijn geliefde
abdij van Werden.

H et M iddelnederlandse verhaal

Zoals gezegd weten we het een en ander over
Liudger dankzij de vita die zijn neef Altfried
over hem schreef, met name over zijn afstam
ming. Omdat deze familieleden en andere ge
tuigen geraadpleegd heeft, zijn deze feiten
historisch wel betrouwbaar. Maar tot het gen
re van een vita, de levensbeschrijving van een
heilige, hoorden ook andere zaken. Een beetje
heilige diende velerlei deugden te bezitten en
wonderen te verrichten. Een van die deugden
wordt uitgedrukt in de topos (vast gegeven in
heiligenlevens) van de puer senex, de bejaarde
knaap. Die topos komt voor in de eerste La
tijnse vita van Altfried, evenals in de twee
volgende Laüjnse vitae die geheel op de eer
ste steunen zij het met allerlei uitwijdingen.
Ook in de Middelnederlandse levensbeschrij
ving, die de derde Latijnse vita als bron heeft,
treffen we deze topos aan. Daar staat (in de

hedendaagse hertaling): Nadat Ludger gedoopt
was en allengs leerde lopen en praten, eigende het
kind zich het verstand en hart van een oude grijs
aard toe, want met volwassen zeden en met een
onbezoedeld leven steeg hij uit boven zijn broze
kinderjaren (...).

Eén wonder van Liudger is tot op de dag
van vandaag levend gebleven. Op onze fiets
tochten door het prachtige land van Noord-
Groningen waar Liudger nog gepreekt heeft,
zijn we meermalen langs Helwerd gekomen,
twee onbebouwde wierden in de buurt van
Usquert en Warffum. Een gedenkbord herin
nert eraan, dat Liudger op die plek de blinde
zanger Bernlef zou hebben ontmoet. Volgens
Altfried werd Bernlef door de heilige gene
zen van zijn blindheid, waarna hij zich be
keerde tot het christendom.

Sint Aegtenconvent
Het verhaal van de blinde bard Bernlef komt
niet voor in de enige Middelnederlandse le
vensbeschrijving die er van Liudger is over-
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Facsimile van een pagina uit een Middelnederlandse
handschrift (Koninklijke Bibliotheek, Brussel).

geleverd. Die Middelnederlandse vita be
vindt zich in een handschrift in de Koninklij
ke Bibliotheek in Brussel. Het is niet veel later
dan 1481 geschreven en maakt deel uit van
een bundel met vijftien heiligenlevens en een
verhaal Vander doemen cronen Ons Heren. Het
is afkomstig uit de bibliotheek van een speci
fiek nonnenklooster, het Sint Aegtenconvent
in Amersfoort. Dit klooster maakte deel uit
van de Moderne Devotie, een hervormings
beweging die wilde terugkeren tot de wortels
van het christendom en een evangelisch le
ven. In die kring ging het bij heiligenlevens
niet om de miraculeuze kant van de heiligen,
maar om hun deugdzaamheid. De vitae in de

bundel moesten de zusters tot voorbeeld
strekken. 'Door het wonderdadige te schrap
pen komt het accent te liggen op de moeite
die Ludger zich getroost om de Blijde Bood
schap te prediken', schrijft Ludo Jongen in
zijn Inleiding.

Jongen werpt ook de vraag op, waarom
de Amersfoortse zusters Dat leven des heiligen
bisscop Sunte Ludger in hun verzameling heb
ben opgenomen. Ook vóór de hervorming
bestond er in de Nederlanden immers niet zo
heel veel belangstelling voor deze heilige van
eigen bodem. In de Groninger Ommelanden,
die tot het bisdom Münster behoorden en
waar Liudger vermoedelijk kerken had ge
bouwd in onder meer Warfum, Usquert, Hol-
wierde en Ludgerkerk, zijn wel een paar
middeleeuwse sporen van zijn verering te
vinden. Zo werd er op het terrein van het
vroegere cisterciënzerklooster Klaarkamp een
leisteen opgegraven met daarop gekrast een
abt en een speelman, die geïdentificeerd zijn
als Liudger en Bernlef. In Eppenhuizen in de
gemeente Eemsmond -  Jongen schrijft ten on
rechte 'Eemland' -  in Garnwerd, Groningen
en Opwierde is in laatmiddeleeuwse luid-
klokken de naam of beeltenis van Liudger ge
goten.

In onze streken, in Loenen, is hij afge-
beeld op de sluitsteen in het koorgewelf van
de dorpskerk. Met de Hervorming verdween
de aandacht voor Liudger helemaal. De vere
ring van de heilige kwam pas weer wat op
gang met de katholieke herleving in de 19e
eeuw, toen bijvoorbeeld de Sint Ludgerusver-
eniging (1870) werd opgericht ter bevorde
ring van de onderwijzersopleiding. In 1909 is
in Hilversum met steun van deze vereniging
de Aartsbischoppelijke Kweekschool St. Lud-
gerus gesticht.6 De katholieken van Neder-
horst den Berg wijdden hun nieuwe kerk in
1810 niet aan Liudger en zelfs niet aan Sint
Willibrord, de patroonheilige van de oude
dorpskerk, maar aan Maria Hemelvaart en de
namen van de beide missionarisssen kwamen
niet voor in het Liber Memorial is van de paro
chie.7 De Historische Kring van Nederhorst
den Berg is heel wat geschiedbewuster. Sinds
1995 heet zijn kringblad Werinon.
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Waarom dan toch Liudgers leven in de bun
del van de Amersfoortse nonnen? Jongen
veronderstelt, dat de religieuze vernieu
wingsbeweging van de Moderne Devotie, die
ook was doorgedrongen tot in het bisdom
Münster, daar de verering voor deze heilige
heeft overgenomen. Hij schrijft: 'Het lijkt niet
onmogelijk dat Ludger via het oosten de La
ge landen heeft bereikt.'

Zoals gezegd steunt het Middelneder
landse levensverhaal van Sint Liudger op de
derde Latijnse vita zonder deze slaafs en let
terlijk te volgen. Vrijwel alle wonderen die
God tijdens Liudgers leven bewerkstelligde,
zijn geschrapt. De Middeleeuwse schrijver
merkt zelf op: Oec so hevet hem Onse Lieve Heer
grotelic geëert ende verhoget mit menigerhande
miraculen, oec in sinen leven die ic omder cortheit
wille oversla. Wat feiten en dateringen betreft,
was hij weinig precies, maar daar ging het
hem ook niet om. Zijn doel was niet een ge
schiedenisboekje te schrijven, maar de zus
ters te stichten en op te wekken tot een inge
togen en deugdzaam leven.

Vrome herdenking

Als niet-mediaevist houd ik van boeken als
dit. De vertaler en inleider dr. L.E.l.M. Jongen
is universitair docent te Leiden bij de sectie
oude Nederlandse letterkunde en specialist
op het terrein van middeleeuwse heiligenle
vens. Hij schrijft helder en toegankelijk, met
soms een wel wat al te populaire uitdruk
king, zodat ook een groter publiek dit boek
goed kan volgen. Het oorspronkelijke verhaal
beslaat in de nieuwe uitgave zo'n dertien
pagina's, de moderne hertaling eveneens. Het
hele boekje omvat 96 bladzijden met, naast de
genoemde onderdelen, de Inleiding (p. 9-44),
een fascimile van het handschrift (p. 73-86) en
een drietal Appendices, waaronder een stukje
over de vraag waar Liudger werd geboren.

We hebben in Tussen Vecht en Eem de
1200e sterfdag van Liudger jammer genoeg
stilzwijgend voorbij laten gaan. Als heilige
van eigen bodem met een indrukwekkende
staat van dienst, een vita door zijn neef die

ook uit deze regio stamde en een Middelne
derlandse levensbeschrijving afkomstig uit
Amersfoort, had hij dat wel verdiend. Maar
met dit artikel naar aanleiding van het boek
van Ludo Jongen en met de Lieu de memoire
van Els van Damme elders in dit nummer,
proberen we het een jaar na zijn 1200 sterf
dag goed te maken. De heilige mag toch een
beetje tevreden zijn met zoveel vroomheid.
Wie meer van hem wil weten en het ook leuk
vindt om zo'n Middelnederlandse tekst te le
zen en de context ervan te leren kennen, kan
terecht bij de boekhandel of bij uitgeverij Ver
loren.

Ludo Jongen (red.), Het leven van de heilige bisschop
Sint Ludger, Uitgeverij Verloren, Hilversum 2009,
ISBN 978-90-8704-089-5. Prijs: € 13,-.

Noten

1. Zie van hem: Arnold Angenendt, Liudger -
Missionar, Abt, Bischof im frühen Mittelalter,
Münster 2005.

2. Zie hiervoor bijvoorbeeld Piet Leupen,
'Werinon, Willibrord en Liudger', in: Tussen
Vecht en Eem (TVE) 15 (1997), p 154-169.

3. Zie ook: Klaes Sierksma, 'Liudger Thiadgrims-
zoon bij de Muider Berg ca. 780', in: TVE 14
(1996), p 62-66.

4. Zie G.W. Verheul, 'Het raadsel van de oude
Willibrordkerk', in: TVE 11 (1993), p. 70-71; Els
N.G. van Damme, 'De familie van Aemstel en
de strategische Berg Ter Horst', in: TVE 25
(2007) , p. 13-21; Els N.G. van Damme, 'De Wil
librordkerk in Nederhorst den Berg -  Nieuw
licht op de vroegste geschiedenis', in: TVE 26
(2008) , p. 11-20. Zie ook de Lieu de memoire van
Els van Damme in dit nummer van TVE.

5. Marco Moster, In de marge van de beschaving -
De geschiedenis van Nederland, 0-1100, Amster
dam 2009.

6. Zie voor de Ludgerus Kweekschool: Treesje
Ruhe e.a. (red.), Onderwijs in Hilversum -  van
dorpsschool tot Media Academie, Hilversum 2005.

7. Vriendelijke mededeling van Jan Baar, onder
meer auteur van een studie over de bouw van
de katholieke kerk van Nederhorst den Berg en
redacteur van Werinon.
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Lieu de Memoire

Liudger -  1200 jaar geleden gestorven
Twee herinneringsplaatsen in onze regio

Els N.G. van D am m e

In 2009 was het 1200 jaar geleden dat er een
einde kwam aan het werkzame leven van de
eerste missionaris van Nederlandse afkomst
die onder andere in onze regio het christen
dom predikte. Op 26 maart 809 stierf hij tij
dens een prediking in Bilderbeck bij Munster,
67 jaar oud. Hij was een groot man over wie
een heiligenleven, de Vita S. Liudgeri werd
geschreven door bisschop Altfried, naar ge
zegd een zoon van een van zijn zusters. Het
is een verhaal vol feiten, maar ook fictie, over
zijn leven en zijn familie. Zie ook het artikel
over Liudger elders in dit nummer.

Nederhorst den Berg
Liudger stamde uit een Fries aristocratisch
geslacht en werd al tijdens zijn leven vereerd
als een 'adelsheilige'1 Zijn moeder Liafburg
was een dochter van Nothrad en Adelburg,
een naam die wij kennen uit de geheimzinni
ge inscriptie: ATELBVRGA, in het noordko-
zijn van de Willibrordkerk in Nederhorst den
Berg2 een lieu de mémoire (afb. 1). Adelburg
was een van de eerste sponsors van de ker
stening in de noordelijke Nederlanden en de
inscriptie kan betekenen dat de kerk op haar
instigatie is gesticht.3
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Afb. 1: Een deel van het raadselachtige randschrift op de
deurstijl van het noordportaal, liggend afgebeeld (foto
auteur).

Het vrome gezin van Liafburg en haar man
Thiadgrim bestond uit twee zonen en enkele
dochters. Liudger en zijn broer Hildigrim zijn
beide bisschop geworden en een van zijn zus
ters, Heriburg, was non en heeft in Werinon
(Nederhorst den Berg) gewerkt. Later was zij
abdis van een klooster in Westfalen. De ande
re dochters werden moeders van bisschop
pen. Het geslacht waar Liudger uit voort
kwam, is daarom beschreven als een bis-
schopsgeslacht in de vrouwelijke lijn .

Na Liudgers dood werd zijn lichaam naar
Münster gebracht, waar de stoffelijke resten
een maand lang in de domkerk zijn bewaard.
Volgens zijn eigen wens is hij begraven op
het kerkhof van het Werdense klooster buiten
de kerk onder een boom, zonder enige mar
kering. De eenvoud van de wens van Liudger
was kenmerkend voor zijn karakter en zijn
verering voor Benedictus, met wiens regels
hij rond 785 tijdens zijn verblijf in de abdij
van Montecassino had kennisgemaakt. Het
was bijzonder voor een tijd, waarin het voor
de elite niet gewoon was om zo sober begra
ven te worden. Zo werd Willibrord begraven
in een versierde kalkstenen sarcofaag, net als
Gregorius, die zijn rustplaats in de kerk van
Susteren vond, terwijl Bonifatius werd bijge
zet in de grote abdijkerk van Fulda. Liudger
daarentegen volgde zijn keuze voor de Bene
dictijner regels, die zijn leven hadden be
heerst. Hij ondervindt in Werden nog steeds
grote verering. Jaarlijks wordt zijn gebeente
tijdens een processie op de eerste zondag van
september door Münster gedragen.

Muiderberg
Een tweede lieu de mémoire voor Liudger tref
fen wij aan in Muiderberg. Achter de Boska
pel, de katholieke kerk aan de Brink in Mui-
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derberg, staat sinds 1986 in een idyllische om
geving in de schaduw van platanen een beeld
van Liudger (afb.2). Dat beeld is daar geko
men door bemiddeling van de Nederlandse
Liudgerkenner Klaes Sierksma (1918-2007).
Het werd vervaardigd omstreeks 1946 door
Pieter J. Jungblut en heeft eerst in Hilversum
gestaan voor het toenmalige Ludgeruscolle-
ge. Klaes Sierksma had naast zijn journalis
tieke werk onder meer bij de televisie, een
diepgaande studie gemaakt van de Friese
missionaris Liudger. Hij verzamelde feiten en
verhalen en zocht alle plaatsen in Nederland
op waar herinneringen aan hem te vinden
zijn.

Sierksma was op grond van enkele mys
tieke uitspraken die ons uit die oude tijden
overgeleverd zijn, de stellige overtuiging toe
gedaan dat het oude Werinon waar Liudger
zijn kerk gesticht heeft, in Muiderberg gesitu
eerd moet worden. Daarmee leek toen aan
een lange en ingewikkelde discussie een ein
de gekomen. Zijn geestdrift bracht hem ertoe
in 1984 in Muiderberg een conferentie te or
ganiseren met vooraanstaande kenners over
het leven en werk van Liudger. Het resultaat
werd in een boekwerk uitgegeven door de
Stichting Comité Oud Muiderberg4, waaruit
een goed beeld kan worden gevormd over de
tot dan toe vrij onbekende eerste Nederland
se missionaris, die de grondslag voor het
christendom in ons land legde. Zelf legde
Sierksma zijn kennis vast in een voor het
eerst in Nederland verschenen documentatie
over het leven en werk van deze grote predi
ker.5 Al tijdens de conferentie kwamen de
eerste twijfels aan het idee van Sierksma te
voorschijn. Prof. dr. D.P. Blok, zelf toen nog
twijfelend over Nederhorst den Berg als de
locatie van Werinon, verwijst naar de mening
van zijn collega dr. C. Dekker6, die voor het
eerst goed geargumenteerd de keuze laat val
len op Nederhorst den Berg. Dr. Buitelaar7
heeft na hem feiten en interpretaties toege
voegd en de identificatie van de naam ATEL-
BVRGA in het kozijn van de Willibrordkerk
als de grootmoeder van Liudger laat nu toe
met de grootst mogelijke waarschijnlijkheid
Werinon in Nederhorst den Berg te situeren.8
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Afb. 2: Liudger, in Muiderberg achter de r.-k. Boskapel,
beeld van P.J. Jungblut, ca. 1946 (foto auteur).
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De Sint-Vituskerk op het Sint-Janskerkhof
te Laren

Harry van der Voort

Bij het lezen van de Historische Canon tussen Vecht & Eem, venster 5, 'Het
Sint-Janskerkhof en de doodwegen'1, rezen bij mij vragen: Waarom heet deze
begraafplaats eigenlijk Sint-Janskerkhof? En was de middeleeuwse kerk van Laren wel
geioijd aan Sint Jan? De oudste legende spreekt niet over een wonder verbonden aan
Sint Jan.2 Voor mij waren er redenen om te twijfelen aan de juistheid van de
kerkelijke geschiedenis rond de Sint-Janskerk en het Sint-Janskerkhof zoals deze
tot nu beschreven is. Margy3 heeft met zijn onderzoek naar de Sint-Jansprocessie
geschiedenis en volksverhalen gescheiden. Als de geschiedenis van het
Sint-Janskerkhof nu ook begraven ligt onder een laag volksverhalen?
Tijd om eens dieper te graven en aan het licht te brengen hoe het nu eigenlijk zit.4

Het Kapittel van Sint Jan in het Gooi

Schrijvers zoals De Vrankrijker hebben zich
afgevraagd waarom de kerk die op het Sint-
Janskerkhof5 stond en vanouds de parochie
kerk van Laren was, niet net als andere Gooi-
se kerken aan Sint Vitus zou zijn gewijd.6 Zij
meenden dat het Kapittel van Sint Jan grond
zou hebben gehad in de Vuursche en dat dit
grondbezit zich zover naar het noorden uit
strekte dat het Sint-Janskerkhof erbinnen
viel.7

Om een beter idee te krijgen waar de be
zittingen van het Kapittel van Sint Jan in het
Gooi gelegen hebben, zal ver in tijd terugge
keken moeten worden. Er is voor het eerst
sprake van bezittingen of rechten van het Ka
pittel van Sint Jan in het Gooi als het kapittel
in een onbekend jaar tussen 1176 en 1186 een
overeenkomst sluit met de Abdij van Elten
over de benoeming van de persona van Naar
den. De persona of persoon is niet de pastoor
van de kerk en niet noodzakelijkerwijs een
priester, maar de bezitter van de rechten van
de kerk. Kennelijk was er een conflict gerezen

tussen de Abdij van Elten, waar het hele Gooi
onder viel, en het Kapittel van Sint Jan. Op
het eerste gezicht lijkt Sint Jan een binnen
dringer in het gebied van Elten. Of was toch
de Abdij van Elten de binnendringer? De
kerk van Naarden speelde daarbij een hoofd
rol.

An Naruthi thiu kirica ende kiric land
De kerk van het eerste Naarden (Naruthi)
wordt voor het eerst vermeld op een toevoe
ging aan de goederenlijst van de Abdij van
Werden.8 Deze goederenlijst wordt in de re
gel gedateerd aan het begin van de ÏO eeuw.
Het opmerkelijke van deze toevoeging is dat
bij de afzonderlijke goederen telkens de naam
van Liudger vermeld wordt en dat deze goe
deren liggen in het gebied waarin zijn familie
verscheidene goederen en rechten bezat. Li
udger was priester geworden en na aanvan
kelijk in en rond Utrecht gewerkt te hebben,
werd zijn belangrijkste missiegebied Oost- en
Noordoost-Nederland en de aangrenzende
Duitse gebieden, met name Westfalen. In 805
werd hij tot eerste bisschop van het nieuwe
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Afb. 1: Gezicht over het Sint-]anskerkhof richting Sint-Janskerk in het centrum van Laren (foto auteur).

bisdom Munster gewijd. Kort hiervoor, in
799, had hij een abdij te Werden gesticht,
waarvan hij zelf de eerste abt werd.

Zowel de abdij als de kerken vermeld op
de goederenlijst uit omstreeks 900 moeten ge
zien worden als een eigenklooster en eigen
kerken. Dat wil zeggen dat deze kerken be
doeld waren om te bidden voor het zielenheil
van overleden familieleden. Tevens fungeer
den eigenkerken op een domein ook als kerk
voor de bewoners van dat domein. De kerken
waren in elk geval geen parochiekerken; deze
zouden pas in de loop van de 10° en l l e eeuw
tot ontwikkeling komen.

Het idee dat de Abdij van Werden een ei
gen abdij van de familie van Liudger was,
wordt nog verder versterkt doordat de vijf
opvolgers van Liudger familieleden van hem
waren, respectievelijk zijn broer Hildegrim
(abt 809-827) en zijn neven Gerfrid (abt 827-
839), Thiadgrim (abt 839-840), Altfrid (abt 840

-849) en Hildegrim II (abt 849-877). In 870
trok de Duitse keizer het recht om de abt te
benoemen naar zich toe om vervolgens dit
recht tien jaar later aan de monniken van de
abdij te schenken.

De toevoeging aan de oudste goederen
lijst van de Abdij van Werden moet dus ge
zien worden als een lijst met abtsgoederen.
De abdij van Werden heeft na de dood van
Hildegrim II deze goederen op de toevoeging
aan de goederenlijst van omstreeks 900 terug
moeten geven aan de familie van Liudger,
maar aan wie precies is onbekend. De abdij
zal geprobeerd hebben deze goederen te be
houden, maar is hierin uiteindelijk niet ge
slaagd. In 953 komen de goederen opnieuw
in beeld. In dat jaar schenkt de Duitse keizer
een groot aantal goederen en rechten in de
Vechtstreek aan de bisschop van Utrecht. Een
deel van de goederen is volgens de schen-
kingsoorkonde afkomstig van een graaf Atto
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(of Hatto) die goederen in Lona (Loenen) be
zat.9 Hoe de Duitse keizer in het bezit is ge
komen van de goederen van deze graaf Atto,
is voor dit verhaal niet direct van belang. Wel
dat Otto I, geheel passend binnen zijn rijksbe
leid om minder afhankelijk te zijn van de
adellijke families, de posities van de bis
schoppen en abten versterkte. Deze schen
king door de Duitse keizer aan de bisschop
van Utrecht werd in 975 verder uitgebreid.10

In het midden van de l l e eeuw richtte
Bernold, bisschop van Utrecht, een aantal ka
pittels op rond de Oudmunsterkerk en de
Sint-Maartenskerk in de stad Utrecht. Aan
deze kapittels verbond hij een eigen goede
renbezit afkomstig uit het bezit van de bis
schop zelf. De kapittels van Sint Marie, Sint
Jan en Sint Pieter kregen elk een of meer ker
ken die toebehoord hadden aan Liudger en
zijn familie als deel van het aanvangskapitaal
of dos -  letterlijk: bruidschat -  van het kapit
tel. Als onderdeel van deze schenking zal het
Kapittel van Sint Jan de kerk van Naarden en
bijbehorende landerijen ontvangen hebben.
Bijkomstige moeilijkheid in het reconstrueren
van de oorspronkelijke dos van het Kapittel
van Sint Jan -  dit geldt ook voor de overige
kapittels -  is, dat de schenking aanvankelijk
niet schriftelijk is vastgelegd.

Pas in de loop van de 12e eeuw werd het
meer gebruikelijk om alle rechtshandelingen
vast te leggen in oorkonden. De kanunniken
van Sint Jan probeerden het ontbreken van
een schenkingsoorkonde van hun dos rond
1200 goed te maken door er alsnog een op te
stellen. De oorkonde van 1085, die de schen
king van de bisschop van Utrecht aan het Ka
pittel van Sint Jan beschrijft, is gemaakt kort
vóór 1216.11 Op 5 februari 1216 bevestigt de
paus het kapittel in zijn rechten en bezittin
gen.12 In deze oorkonde is er wel sprake van
bezittingen en rechten van het Kapittel van
Sint Jan in het Gooi en de Vuursche.

Naarden van Sint Jan
De oorkonde van 1085, die kort vóór 1216 is
opgesteld, is al langer bekend als een falsifi
catie, maar de inhoud wordt wel gezien als
echt. In de tekst wordt echter geen melding

gemaakt van bezittingen of rechten van het
Kapittel van Sint Jan in het Gooi of de Vuur
sche. De Vuursche komt wel voor in de tekst
als Furs, maar uitsluitend als aanduiding tot
hoever een strook veenland in de Vechtstreek
zich van de Vecht naar het noorden uitstrekt.
In navolging van E. Palmboom in haar studie
over het Kapittel van Sint Jan13 delen wij hier
de mening dat er geen enkele aanleiding be
staat om in het falsum van 1085 bezit of rech
ten van het Kapittel van Sint Jan in het Gooi
en de Vuursche te ontlenen. Wij delen echter
niet haar zienswijze hoe het Kapittel van Sint
Jan in relatie tot de Abdij van Elten dan wel
bezittingen in het Gooi en de Vuursche ver
worven heeft.14 Zij stelt dat de bisschop van
Utrecht zowel aan het Kapittel van Sint Jan
als aan de Abdij van Elten de kerk van Naar
den en bijbehoren land geschonken heeft. Een
situatie die uiteindelijk tot een conflict leidde,
beslecht in de overeenkomst tussen het kapit
tel en de Abdij van Elten opgesteld tussen
1176 en 1186.

Hoe komt het Kapittel van Sint Jan dan
wel aan de Vuursche en hoe verhoudt zich
dit bezit dan tot de andere bezittingen die het
kapittel in het Gooi had? We hebben hiervoor
gezien dat de bisschop van Utrecht de kapit
tels elk een of meer kerken uit het bezit van
Liudger had gegeven. Hoewel een schenking
van de kerk van Naarden aan het Kapittel
van Sint Jan niet bekend is, kan deze wel aan
nemelijk gemaakt worden. De kerk en later
de parochie van Naarden behoorden tot het
aartsdiaconaat Iuxta Vechtam (Nightevecht),
dat toebehoorde aan de proost van Oudmun-
ster.15 Noch het Kapittel van Oudmunster
noch een van de andere kapittels heeft ooit
aanspraak gemaakt op de kerk van Naarden,
alleen het Kapittel van Sint Jan deed dat en
wel in de tweede helft van de 12e eeuw. Tot
zover kunnen wij ons nog vinden in de visie
van Palmboom.

Naruthi verdronken
De kerk van Naarden en het bijbehorende
land lagen ten noorden van het Gooi. Ver
schillende historische onderzoekers hebben
erop gewezen dat met de maatlanden in het
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noorden van het Gooi langs de kust van het
huidige Gooimeer iets bijzonders aan de
hand is.16 Hoewel men het in detail niet eens
is met de verschillende conclusies, bestaat er
inmiddels wel een algemene opvatting dat de
huidige maatlanden een restant zijn van een
ontginning die langs de linkeroever van de
Eem, of mogelijk langs de linkeroever van
een westelijke zijtak van de Eem, heeft gele
gen. Het land en de veengebieden van het
Gooi hebben zich ver naar het noorden uitge
strekt. Waar het Naruthi (Naarden) van de
goederenlijst van Werden heeft gelegen, is
nog niet vastgesteld, maar het moet waar
schijnlijk ten noorden van het Gooi gezocht
worden, mogelijk zover als waar nu Almere
Haven ligt.17

De tweede helft van de 12e eeuw werd ge
kenmerkt door een serie zeer zware stormen

die veel schade toebrachten.18 Tijdens deze
stormen werd ook de veendrempel die het
Almere scheidde van de Noordzee, weggesla
gen en kregen eb en vloed vrij spel. In de
twee eeuwen die volgden, woedden herhaal
delijk zware stromen over Nederland. Het
Almere groeide in deze periode uit tot de
Zuiderzee, de binnenzee die we kennen van
voor de aanvang van de Zuiderzeewerken.
De kustafslag langs de Zuiderzee was aan
zienlijk. Al vroeg, omstreeks 1150, is Muiden
gedwongen geweest zijn kerk landinwaarts te
verplaatsen.19 Was het in het Vechtgebied ge
bruikelijk de woonkernen met de engen aan
te leggen op met lichte klei bedekte zandige
ondergrond van de oeverwallen, de kerk te
Muiden is gebouwd op een kleilaag op een
dik veenpakket.20 Ook langs de Gooikust
vond nog tot in de 17e eeuw afslag plaats.21
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Afb.2: De Meent bij Huizen met de oude achterkade van de gronden van het Kapittel van Sint jan, aangegeven met
de pijlpunten (Topografische Kaart 1842, coll. Archief Eemland).
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A/fc. 3: Fragment van de zogenaamde 'Ronde kaart van het Gooi' uit omstreeks 1520 (colt. Nationaal Archief, VTH
2580). Diagonaal van rechtsonder naar linksboven zijn te zien: Hilversum, de kerk van Laren op het tegenwoordige
Sint-janskerkhof, Laren als dorp zonder kerk of kapel, Blaricum en vermoedelijk de Hofstede Ruysdael. Linksonder
zijn weergegeven Naarden en Bussum, daarboven Oud Naarden en Huizen.

Van de maatlanden is in de loop der eeuwen
zoveel land door afslag verloren gegaan, dat
tot in de 17e eeuw delen van de Meent afge
scheiden zijn en uitgegeven als nieuwe maat
landen. In 1677 maakte Stad en Lande van
Gooiland er een einde aan. De oude achterka-
de kwam door deze nieuwe uitgiften in het
midden van de maatlanden te liggen (afb. 2).
Sommige onderzoekers zien ten onrechte de
ze oude achterkade aan als een oude rivier
arm van de Eem.

In 1170 woedde rond het feest van Aller
heiligen (1 november) een storm die zo zwaar
was dat er in verschillende kronieken mel
ding van gemaakt werd. Bij deze storm werd
het water uit het Almere opgestuwd tot aan
de stadspoorten van Utrecht. De bevolking

zal van de kust landinwaarts naar hogere
gronden een goed heenkomen gezocht heb
ben. Het Kapittel van Sint Jan bleef achter
met een verwoest Naarden (Naruthi), inclu
sief de kerk en onbruikbaar land, terwijl de
bewoners zich gevestigd hadden in het ge
bied dat toebehoorde aan Elten. Het is dan
ook waarschijnlijker dat de overeenkomst uit
1176-1186 tussen het Kapittel van Sint Jan en
de abdij van Elten geen oplossing betreft voor
een conflict, maar eerder een gedeelte van
een meer uitgebreide overeenkomst is tussen
beide kerkelijke instellingen. Het is heel goed
mogelijk dat beide partijen een complexe ruil
van goederen en rechten zijn aangegaan. Het
Kapittel van Sint Jan stond aan de Abdij van
Elten de noordelijke smalle kuststrook met de

24 TVE 28e jrg. 2OW



I m . v
&  V  tH

maatlanden en de bijbehorende rechten af en
ontving van Elten de Vuursche met de hoge
en lage heerlijkheid.

Voor de regeling met de kerk van Naar
den lag dit wat lastiger. Als er een tweede
kerk in het Gooi had bestaan, was het een
voudiger geweest om het Gooi met de Vuur
sche en de maatlanden te verdelen in twee
parochies. Nu bestond er slechts één kerk, die
te Naarden (Naruthi). Beide kerkelijke instel
lingen kwamen overeen dat er voor het hele
gebied één kerk zou zijn waarvan zij elk de
helft zouden bezitten, tot uitdrukking ge
bracht door bij toerbeurt de persona te benoe
men. Het Kapittel van Sint Jan zal in de jaren
daarna begrepen hebben, dat het in deze re
geling de zwakkere partij zou zijn en gekozen
hebben het recht min of meer af te kopen met
een vaste uitkering.

In 1630 blijkt het Kapittel van Sint Jan in
het bezit te zijn van een gedeelte van de kop-
tienden (belasting op de opbrengst van het
land, red.).22 Het kapittel bezit een tiende
deel van de koptiende van Huizen en Hilver
sum. Zij worden als eigenaar hiervoor direct
aangeslagen in de verponding. Uit niets blijkt
dat het Kapittel van Sint Jan nog een directe
bemoeienis heeft gehad in het aanstellen van
een persona van de kerk van Naarden. In 1319
blijkt nog wel dat de overeenkomst van
kracht was, maar dit zegt weinig over het
daadwerkelijk uitoefenen van het recht. Na
dien is het afwisselend door de proost van
Sint Jan en de abdis van Elten zelfs in de ver
getelheid geraakt en op grond daarvan wordt
in een proces in 1566 besloten dat de abdis
het alleenrecht krijgt.23 Het lijkt erop dat het
Kapittel van Sint Jan zijn aandeel in de be
noeming van deze persona heeft laten afkopen
met een aandeel in de koptienden, dat het
zelf rechtstreeks inde.

Kerk van Oud-Naarden
Uit bovenstaande komt het beeld naar voren
dat er tot ca. 1180 maar één kerk in het Gooi
is geweest, namelijk die te Naarden. De kerk
van Naruthi (het eerste Naarden), vermeld in
de toevoeging aan de oudste goederenlijst
(lijst met abtsgoederen) van Werden uit om

streeks 900, is later in handen van het Kapit
tel van Sint Jan gekomen en in de storm van
1170 verloren gegaan. Kort hierna is een nieu
we kerk van Naarden (Oud-Naarden) ge
sticht die binnen het rechtsgebied van de Ab
dij van Elten kwam te liggen. De Abdij van
Elten en het Kapittel van Sint Jan kwamen
tussen 1176-1186 een uitgebreide ruil van
goederen en rechten overeen, waarvan maar
een klein deel in een oorkonde overgeleverd

Afb. 4: Sint Jan de Doper met zijn karakteristieke attri
buten bij de kapel op het Sint-Janskerkhof (foto auteur).
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Afb. 5: Sint Vitus, Siciliaanse martelaar die op jeugdige
leeftijd stierf in 303 na. Chr., populaire patroonheilige in
Saksen, waaraan door de Abdij van Elten parochiekerken
in het Gooi zijn gewijd. Hier staat hij bij de hoofdingang
van de rooms-katholieke Sint-Vituskerk aan de Em-
mastraat te Hilversum (foto auteur).

is. Het Kapittel van Sint Jan behield de helft
in de benoeming van de persona van de kerk
van Naarden, die later is afgekocht met een
aandeel in de koptienden. Daarnaast behield
het enkele percelen land in de maatlanden
met de keurmedigen (laagste vorm van ho

righeid) en de Vuursche met het hoge en lage
gerecht, bossen en venen. De rest kwam aan
de Abdij van Elten.

In de 15e en 16e eeuw worden nog keur
medigen van Sint Jan in enkele dorpen in het
Gooi vermeld. Hierin kunnen de eigenaren
van de percelen in de maatlanden gezien
worden.24 De keurmedigheid is in Eemland
rond 1400 omgezet in een grondrente.25 Dit
proces zal in het Gooi ten aanzien van de
maatlanden in dezelfde periode ook plaats
hebben gehad. De maatlanden zijn verder al
tijd vrij eigendom geweest en er bestond geen
enkele regeling waarin een vaste verhouding
bestond tussen het bezit van bouwland op de
engen en percelen hooiland op de maatlan
den.

Terug naar de kerk van Laren

In de loop van de late Middeleeuwen neemt
de bevolking in Nederland gestaag toe. Op
zeker moment zal de bevolking in de dorpen
in het zuidelijk deel van het Gooi en de Vuur
sche financieel in staat zijn geweest om een
kerk te bouwen en een pastoor te onderhou
den. De locatie werd de centraal gelegen ne
derzetting Laren op het Laarderhoogt.26

De oudste vermeldingen van een kerk te
Laren spreken telkens over een kerk van bak
steen. De middeleeuwse bakstenen, klooster
moppen, die gevonden zijn op het Sint-
Janskerkhof wijzen op het midden of tweede
helft van de 13e eeuw.27 Omdat elke verwij
zing naar een houten voorganger -  tot nu toe
-  ontbreekt, is het onwaarschijnlijk dat deze
kerk kort na 1176-1186 gebouwd is. In 1306
werd de inmiddels befaamde koster van La
ren gearresteerd voor openbare geweldple
ging (vechten). De bouw van de kerk zal dus
waarschijnlijk rond 1250-1270 hebben plaats
gevonden.28 Archeologisch onderzoek zal
hierover meer duidelijkheid kunnen ver
schaffen.

Nu ligt het Sint-Janskerkhof aan de rand
van Laren. Maar wie er oude kaarten op na
slaat, ziet dat er een flinke afstand tussen het
dorp en de begraafplaats lag (afb. 3). Deze si-
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tuatie heeft tot in het recente verleden geleid
tot allerlei volksverhalen en legenden hoe dit
zo is ontstaan. Niet de begraafplaats is ver
plaatst, maar het dorp. Aanvankelijk lagen
het dorp Laren en zijn kerk met kerkhof naast
elkaar op deze heuvel.29 Naarmate de ontgin
ningen langs de Eem vorderden, zakte het
grondwaterpeil door de verbeterde ontwate
ring van het gebied. Dit betekende voor de
boeren op de hoge gronden in het Gooi, dat
zij steeds diepere putten moesten slaan om bij
het water te kunnen komen. Op een bepaald

moment was het eenvoudiger om in lager ge
legen delen een nieuwe boerderij te bouwen
en nieuwe putten te slaan. De boeren van La
ren verlieten gedurende de Middeleeuwen
een voor een het dorp op de heuvel en vestig
den zich in nederzettingen aan het Zevenend
en bij de Brink (Nieuw-Laren en Oosterend),
die in de loop der tijd aan elkaar groeiden tot
een nieuw dorp.

Kerk en kapel te Laren
De dorpskerk met het kerkhof bleef uiteinde-
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A/6. 6: Het grootste deel van de tekst betreffende de overdracht van 1436 uit Citta del Vaticano, Archivio Segreto
Vaticano, Register Supplicationum, vol. 322, fol. 204-204v. De transcriptie van de eerste v ijf regels luidt:
'Supplicat es a denotus orator vira Jacobus Tam alias Lems
clericus Traiectensis diocesis quatenus sive de parochie ecclesia Sancti Viti
in Laren dicta diocesis per liberam resignationem Petri Hagen extra Romana
curia coram probis viris in absentia noratii spontefactam
Dit betekent: Jacobus Tam alias Lems is in het bezit gekomen van de parochiekerk van Laren, want hij verzoekt iets
aangaande die kerk 'de parochie ecclesia sancti Viti in Laren' en heeft dit bezit te danken aan de vrijwillige terugtrek
king van Petrus Hagen. (Met dank aan prof. dr. P.H.D. Leupen voor de ontcijfering van deze tekst.)
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lijk alleen achter op de heuvel. Voor de dor
pelingen een onhandige situatie, die zij oplos
ten door de bouw van een kapel in het dorp.
Deze kapel is de huidige protestantse Johan-
neskerk aan het straatje Bij den Toren. Blij
kens een opschrift op de meest oostelijke
gewelfbalk is de kapel in 1521 gereedgeko
men.30 De kerk op de heuvel bleef nog lange
tijd in gebruik. Bij de kerkvisitatiën in 1569
vertelde Brechtoldus Rodolphi, de toenmali
ge pastoor van Laren, 'dat de doopvont zich
bevond in de parochiekerk [op de heuvel] en
het Heilig Sacramant bewaard werd in de ka
pel [in het dorp]'. De visitator noteerde in zijn
verslag bij Laren: 'Dixit fontem batismalem in
parochiali ecclessie esse; sacramenta vero in capel-
la conservari',31

In een parochie kunnen meer kerkgebou
wen staan doch een van deze kerkgebouwen
is de parochiekerk. De overige kerkgebouwen
krijgen dientengevolge de status van kapel.
Het kerkgebouw aan Bij den Toren wordt
nog in de 17e eeuw, lang nadat het kerkge
bouw overgaan was in protestantse handen,
kapel genoemd.32

De heiligen
Uit het bovenstaande komt naar voren dat
het Kapittel van Sint Jan geen bezittingen
heeft gehad in Laren. Dan blijft de merkwaar
dige situatie over, dat de kerk van Laren ge
wijd is aan Sint Jan de Doper. In een van de
legenden wordt verhaald dat de kerk te La
ren gesticht is door Willibrordus tijdens een
van zijn missietochten. Willibrordus had de
gewoonte de door hem gestichte kerken te
wijden aan Christus Salvator. Zijn opvolger
Bonifatius had een voorkeur voor Sint Pieter,
terwijl Liudger een voorkeur had voor Sint
Willibrordus. Geen Sint Jan de Doper dus.

De vraag rijst nu: wie was de patroonhei
lige van de parochiekerk te Laren op de heu
vel? Sint Jan de Doper of toch Sint Vitus? En
was nu zowel de kerk op de berg als de kapel
aan Bij den Toren een Sint-Janskerk? Om met
dit laatste te beginnen: binnen een parochie
kan maar een kerk(gebouw) gewijd worden
aan een en dezelfde heilige.33 Dus als de ka
pel aan Bij de Toren een Sint-Janskerk was en

de kerk op de heuvel tegelijkertijd nog in ge
bruik was, dan moet deze kerk op de heuvel
wel aan een andere heilige gewijd zijn ge
weest. Dus toch een Sint-Vituskerk te Laren?

Inderdaad, de parochiekerk van Laren
was, net als de andere middeleeuwse kerken
in het Gooi, gewijd aan Sint Vitus.34 Kok ver
meldt in zijn bijdrage Zur Patrozinienforschung
uit 1967 als eerste dat de kerk te Laren gewijd
was aan Sint Vitus en niet aan Sint Jan. Dit
gegeven wordt alleen door Palmboom in haar
studies over het goederenbezit van het Kapit
tel van Sint Jan vermeld, zonder dat zij hier
verder op ingaat.

In een drietal middeleeuwse documenten
wordt Sint Vitus als patroonheilige van Laren
vermeld en niet Johannes de Doper (Sint
Jan).35 Op 24 mei 1436 werd Jacobus Tam be
giftigd met de parochiekerk, gewijd aan Sint
Vitus te Laren, nadat Petrus Hagen terugge
treden was (afb. 6).36 Volquinus Gerardi werd
op 29 mei 1444 vermeld als pastoor van de
parochiekerk Sint Vitus.37 En op 14 december
1530 wisselde Cornells van Jutphaas de Sint-
Vituskerk te Laren tegen de vicarie van Sint
George en Sint Blasius in de Klaaskerk te
Utrecht.33

De kapel aan Bij den Toren kwam pas in
1521 gereed en werd aan Sint Jan de Doper
gewijd. Doordat in de kapel de dagelijkse mis
werd opgedragen en de kerk op de heuvel al
leen nog maar bij bijzondere gebeurtenissen
gebruikt werd, nam de Sint-Janskapel in de
ogen van de Laarders een steeds prominente
re plaats in ten koste van de Sint-Vituskerk
op de heuvel buiten het dorp.

Deze Sint-Vituskerk verviel langzamer
hand. Toen de katholieke eredienst werd ver
boden, werd de Sint-Janskapel in het dorp in
circa 1580 overgedragen aan de protestanten,
terwijl de Sint-Vituskerk op de heuvel leeg
bleef staan. De katholieke Laarders bleven
echter samenkomen in de Sint-Vituskerk. Dit
tot grote ergernis van de protestantse autori
teiten. Zij drongen er dan ook op aan dat de
Sint-Vituskerk zou worden afgebroken. De
Laarders protesteerden heftig tegen deze
maatregel. Niet alleen de kerk moest afgebro
ken worden, maar ook het kerkhof moest ver-
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dwijnen. Schout Ketel van Laren stelde als
laatste poging om de sloop tegen te houden
een brief op gericht aan de toenmalige erf-
maarschalk van Gooiland.39 Deze brief is
weliswaar ongedateerd, maar uit de inhoud
kan men opmaken dat hij geschreven is naar
aanleiding van de voorgenomen sloop van
kerk en kerkhof. In de brief wordt vermeld
dat men zo juist met financiële steun van de
erfmaarschalk van Gooiland de Sint-
Vituskerk hersteld had en dat men het kerk
hof bij deze kerk hard nodig had, omdat rond
de Sint-Janskapel in het dorp onvoldoende
ruimte was om de doden te begraven. De Sint
-Janskapel stond namelijk ingeklemd tussen
de huizen. Dat men zich wendde tot de erf
maarschalk, was niet zo vreemd. In die jaren
was de rooms-katholieke Zuid-Nederlandse
edelman Floris van den Bongard heer van
Nijenrode en derhalve ook erfmaarschalk van
Gooiland.

Het protest had beperkt succes. In 1586
werd de opdracht uitgevaardigd dat de Sint-
Vituskerk moest worden afgebroken om een
einde te maken aan het gebruik ervan door
de katholiek gebleven Laarders, maar het
kerkhof kon blijven. Op latere afbeeldingen
van het kerkhof ziet men wel dat het ontdaan
is van alle graftekens (zie p. 41, red.).

De herinnering aan de Sint-Janskerk
Waarom dan toch nu Sint-Janskerkhof en niet
Sint-Vituskerkhof? Al vroeg in de 17e eeuw
wordt op kaarten vermeld Sint Jan (te) Laren
Kerkhof >° Dit is niet anders te verklaren dan
dat het kerkhof na de afbraak van de oude
kerk het kerkhof was dat hoorde bij de Sint-
Janskerk in het verderop gelegen dorp. Dan
rijst de vraag: waarom was de kapel in het
dorp gewijd aan Sint Jan de Doper? Daar is
niet met zekerheid een antwoord op te geven.
We zagen reeds dat het Kapittel van Sint Jan
nog rechten in Laren had. Misschien klinkt in
de keuze voor Sint Jan de Doper nog de rege
ling uit 1176-1186 rond van de benoeming
van de persona na.

In het dorp maakten na de Reformatie de
katholieken lange tijd gebruik van schuilker
ken, tot men in 1613 een 'noodkerk' inrichtte
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Afb. 7: De Sint-Jansbasiliek, ultieme materialisatie van
de Sint-jansverering in Laren (foto Jaap Groeneveld).

aan het Zevenend en in 1760 officieel toe
stemming kreeg tot de bouw van een schuur-
kerk aldaar.41 Deze kerk werd ook weer ge
wijd aan Sint Jan. Voor de Laarders in die da
gen een logische keuze. Zij hadden wel een
herinnering aan een Sint-Janskerk in het
dorp, al was deze in kerkelijke zin slechts een
kapel. Zij gingen hier vroeger immers dage
lijks ter kerke. De Sint-Vituskerk speelde in
hun herinnering geen rol meer, doordat ze
een eind buiten het dorp stond en voor de
sloop in 1586-1587 nog maar sporadisch ge-
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bruikt werd. In 1845 werd aan de Brink een
nieuwe waterstaatkerk gebouwd, die in 1924
vervangen werd door de huidige Sint-
Janskerk naar ontwerp van Wolter te Riele. In
1937 ter gelegenheid van vijftig jaar Sint-
Jansprocessie werd deze kerk verheven tot
basilica minor. Het bestaan van een Sint-
Vituskerk als parochiekerk is dan al ruim drie
eeuwen geleden uit de herinnering van de
Laarders verdwenen.

Besluit

Sommige auteurs hebben in weerwil van
nieuwe bronnen moeite om afstand te nemen
van het oude gedachtegoed. Dit bewijst De
Vrankrijker wanneer hij in 1952 samen met
Smit hun boek over de Sint-Jansprocessie pu
bliceert. De Vrankrijker zwakt hierin de con
clusies die hij in 1947 publiceerde in zijn boek
Naerdincklant af en laat zo ruimte voor een
voorchristelijke, Germaanse, oorsprong van
het Sint-Janskerkhof. In 1967 publiceert Kok
voor het eerst dat de kerk te Laren gewijd
was aan Sint Vitus, een gegeven dat aan vrij
wel iedereen voorbij is gegaan, zelfs aan Mar-
gry. Alleen Palmboom heeft het opgepakt en
in haar publicaties zijdelings vermeld zonder
de consequenties hiervan uit te werken.

Toch blijft het lastig, ook in het huidige
informatietijdperk, om alle bronnen en rele
vante publicaties op een rij te krijgen. Dit be
wijst J. Thoben met zijn bewonderenswaardi
ge boek Urkundenregesten Stift Elten uit 2007.
Hij heeft hierin uit allerlei archieven de in-
houd van oorkonden bijeengebracht, maar hij
heeft het Koptiendenarchief gemist. Het be
staan van dit archief is al in 1947 gepubli
ceerd door De Vrankrijker en de huidige
archiefbewaarplaats, het Noord-Hollands Ar
chief, heeft zelfs de inventaris op internet ge
publiceerd.

Met het bovenstaande is hopelijk duidelij
ker geworden dat de kerkgeschiedenis van
Laren en het Gooi anders in elkaar steekt dan
men dacht en dat hopelijk ditmaal geen be
langrijke bronnen of beschikbare publicaties
over het hoofd gezien zijn.

Ing. H.f.T. van der Voort BBE is bouwhistori-
cus en bouwkundige, actief lid van de Hilversum-
se Historische Kring 'Albertus Perk' en de Histo
rische Kring Eemnes. Daarnaast is hij lid van de
TVE-Werkgroep Oude Wegen tussen Vecht en
Eem en doet hij onderzoek op verschillende histo
rische terreinen.
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Column

Musea en geschiedenis, water & vuur?
Henk Michie/se

Wat is er toch aan de hand met historische musea? Het ene na het andere museum
gooit zijn geschiedkundige taak overboord en begint te fröbelen. De trend werd gezet
door het Rijksmuseum, dat besloot de historische collectie te integreren in de kunstcol
lectie. Vanuit een kunstmuseum wei enigszins begrijpelijk, maar het kan veel stompzinni
ger. De toenmalige directeuren van het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen en het Zeeuws
Museum hielpen kort na hun aanstelling hun eigen historische instelling om zeep. Die
van het Zuiderzeemuseum, Erik Schiip, beleed ais credo: 'Een museum dat de geschiede
nis iaat zien, is een dood museum. '  Geschiedenis is in zijn ogen maar een oubollig iets;
hij schoof de vissershuisjes, de palingrokers en andere traditionele beroepen aan de kant
voor, hoe is het mogelijk, moderne kunst en mode. Weg historisch museum. Valentijn
Bijvanck deed iets soortgelijks in het Zeeuws Museum. En uitgerekend deze twee kabou
ters zijn aangesteld als directeuren van het Nationaal Historisch Museum.

Maar het ging met het Nationaal Historisch Museum -  een voorstel van Jan Marijnis-
sen in de Tweede kamer -  al eerder mis. De gedachte erachter was misschien wel goed.
Nederlanders weten beschamend weinig van hun geschiedenis. Kamerleden voorop. En
met zoveel Nieuwe Nederlanders er bij kan bezinning op het verleden best zinvol zijn.
Intussen was ook het idee van de nationale Historische Canon geboren, de vijftig hoofd
onderwerpen van onze geschiedenis die iedereen toch wel zou dienen te kennen. Het
nieuwe museum moest deze canon als richtsnoer nemen. Je zou verwachten, dat zo'n
instelling dan zou worden gevestigd in een centraal gelegen plaats met een sterke histo
rische infrastructuur (andere historische instellingen etcetera). De favoriete kandidaten
waren Amsterdam en Den Haag, al zou je ook aan Utrecht hebben kunnen denken o f
zelfs aan het Gooi. Maar de minister van cultuur met die rare hoed besloot dat het Arn
hem moest wezen.

Waarom Arnhem? Fatsoenlijke argumenten daarvoor hebben we eigenlijk nooit ge
hoord. Het schijnt een idee te zijn geweest van 's ministers zoontje. Maar toen het een
maal Arnhem was geworden, lag er nog wel een zinnige eis: het Nationaal Historisch
Museum zou naast het Openlucht Museum komen vanwege de 'synergie'. Vervolgens
droeg Plasterk de zeggenschap over het nieuwe museum op aan de Stichting Nationaal
Historisch Museum en had voortaan helemaal niets meer te zeggen. De stichting be
noemde de twee directeuren met geschiedenishaat. De Canon ging als richtsnoer over
boord en werd vervangen door een viertal thema's. Het museum zou niet naast het
Openlucht Museum komen, maar naast een brug over de Rijn. En de bezoekers zouden
het vooral zelf moeten uitzoeken, want georganiseerde historische kennis is in de ogen
van die directeuren maar autoritair en ouderwets. Nog een citaat van die Schiip: 'Iemand
die het over vroeger heeft, gaat snel vervelen.'

De Tweede Kamer heeft inmiddels geëist, dat het Nationaal Historisch Museum wel
naast het Openlucht Museum komt, maar tegen de andere rampen zijn we niet meer
beschermd. Het Nationaal Historisch Museum wordt een vervelend geval. Geen chrono
logisch geordende inrichting van het museum met als doel -  om de taakstelling van TVE
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maar eens te parafraseren -  bij alle soorten Nederlanders belangstelling voor en kennis
van de Nederlandse geschiedenis te bevorderen, maar een soort grabbelton op de ker
mis.

'Goois Museum'
Gelukkig komt het omgekeerde ook voor: een museum dat zijn overboord gegooide his
torische taak toch weer op zich neemt.

Heel vroeger bestond er bij ons het particuliere Goois Museum. Toen dat museum
eind jaren zestig moest worden opgeheven, ging de cultuur historische collectie naar de
gemeente Hilversum en werd het batig saldo van De Vrienden van het Goois Museum
gebruikt voor de start van TVE. Later is het Goois Museum opnieuw opgericht als instel
ling van de gemeente Hilversum en fungeerde het voor zowel TVE en de aangesloten
historische kringen als voor de Stichting Omgevingseducatie als een soort ankerpunt.
Een paar jaar geleden nam de gemeente Hilversum het op zich zelf begrijpelijke besluit
om het Dudok Centrum en het Goois Museum samen te voegen tot één instelling. Maar
daarna ging het mis. Het museum veranderde niet alleen van naam fMuseum Hilversum),
maar wat echt erg was: het kreeg een geheel andere taakstelling: geen lokale en regio
nale geschiedenis meer, maar alleen jonge architectuur.

Toen al zeiden verstandige geesten: hoe kan zo'n eenzijdig gericht klein museum
levensvatbaar blijven, terwijl er elders een echt groot architectuurmuseum bestaat?
Waarom wordt er aan de waan van de dag toegegeven en meegedaan met de trend van
het anti-historisch afstoten van geschiedkundige taken? Vooral in kringen van TVE was
de verontrusting groot. Op druk bezochte vergaderingen van het Algemeen Bestuur
werd meermalen gediscussieerd over de vraag, hoe de cultuur-historische collectie van
het voormalige Goois Museum voor het geïnteresseerde publiek behouden zou kunnen
blijven. Het bestuur van TVE kreeg de opdracht deze zorg van alle aangesloten organisa
ties over te brengen aan het college van b&w van Hilversum (mei 2007). In het bijzon
der de Hilversumse Historische Kring 'Albertus Perk' en de Stichting Omgevingseducatie
ondernamen soortgelijke acties. Helemaal voor niets was dat niet. Met behoud van de
oriëntatie op jonge architectuur werd besloten toch ook aan de cultuur-historische con
text enige aandacht te besteden. De tentoonstelling over de Erfgooiers bewees hoe zin
nig en succesvol dit was. Maar het bleef behelpen.

Wie schetst onze vreugde, toen in november 2009 het bericht kwam, dat Museum
Hilversum de toen ingezette koers drastisch ging wijzigen en weer een cultuur
historische taakstelling zou krijgen. De Gooi- & Eemlander meldde, dat de belangstelling
voor architectuurexposities ruim beneden de maat was gebleven en dat jonge architec
tuur toch wet als een benauwend keurslijf werd ervaren, terwijl regionaal-historische
tentoonstellingen een groot succes waren, zoals de Erfgooiers-expositie en het retro
spectief met werk van de persfotograaf Jacques Stevens (1908-2007). De krant citeer
de directeur ad interim Stef van Breugel over het eerdere beleid: 'Vergeten is de vertaal
slag naar het lokale en regionale publiek te maken. Het publiek herkende zich niet in de
aanpak.'  Zo is het maar net.

Voor TVE en de aangesloten organisaties is de nieuwe koerswending een reden tot
grote tevredenheid. Ze moeten het museum dan ook krachtig steunen door veel publici
teit te geven aan de exposities en door er in groten getale naar toe te gaan. Lang leve
het Goois Museum, neem me niet kwalijk: Museum Hilversum.

Met dank aan het Historisch Nieuwsblad, de Volkskrant en De Gooi- en Eemlander.
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De doodwegen naar het Sint-Janskerkhof
te Laren
Mythes rond het begraven in het Gooi

Jaap Groeneveld

Inleiding

Wie in het Gooi interesse toont voor oude wegen, wordt al gauw door deze en gene
gewezen op de 'zeven kaarsrechte' doodwegen die toelopen op het Sint-Janskerkhof te
Laren. De pas uitgegeven Historische Canon tussen Vecht & Eem1 behandelt de
doodwegen ook weer volgens de gangbare opvattingen. Twijfel over de juistheid van
de benaming, de functie en de veronderstelde ouderdom van een paar van deze wegen
zoals de Oude Postweg en de weg van 's-Graveland, was voor de Werkgroep Oude
Wegen tussen Vecht en Eem aanleiding om de geschiedenis ervan eens uit te diepen.
In hoeverre zijn deze wegen onderwerp van mythevorming? In het onderzoek
daarnaar vormden kerkgeschiedenis en begrafenisstromen in het Gooi wezenlijke
onderdelen.2

Doodwegen en hun rechtheid

Er bestaat in het geheel geen literatuur waar
in systematisch op de materie van de Gooise
doodwegen als hoofdonderwerp wordt inge
gaan. De recent gepubliceerde Historische Ca
non tussen Vecht & Eem wijdt er nog de mees
te aandacht aan, maar blijft oppervlakkig. In
veel andere publicaties over de Gooise ge
schiedenis worden de doodwegen terloops
genoemd, waarbij het getal van zeven regel
matig opduikt.3

Wat is een doodweg of lijkweg? Van Dale
kent overigens alleen dodenweg met verwij
zing naar lijkweg en beide als verouderd:
'weg, uitsluitend voor begrafenissen ge
bruikt'. Alleen doodweg zal hier worden ge
bruikt, omdat het een Gooise term is. Corne-
lissen geeft iets meer verklaring: 'De weg
waarlangs men een lijk van een afgelegen
buurt kerkwaarts voert heet lijkweg. (...) Een

lijkweg is een bepaalde weg, niet de groote
baan, noch de kortste weg.' 4

De oudste verwijzing komt uit West-
Friesland, waar in het Schoutenrecht dat uit
de 12e of mogelijk de l l e eeuw zou dateren,
bemoeienis van de schout en zware financiële
straf werd geëist tegen slecht onderhoud van
de lijkwegen. Hermesdorf5 verbindt op basis
daarvan de lijkweg met de mis- of kerkweg in
Limburg en haalt een transcriptie uit dit
Schoutenrecht aan: Als aldaar de lijk- of kerkweg
bedorven is, dat hij niet is vier landmeeters voeten
breed, op dat de vier den vijfden konnen ter kerke
draagen, den dooden ter aarde bestellen, de heide
nen doen doopen, dat zal men berechten, naar
rechte, of naar groote Gods genade; tegen dat alles
zijn geene zuiveringen geschreven. Daar zullen
bruikbaar weezen vier wegen naar het Gods-huis,
voor de leevenden en voor de dooden; ten zij, dat
het stonde aan een heereweg, dan mag de heereweg
en de kerkweg en de lijkweg alle één weg zijn; (...).
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Aldus is 't Zeendrecht aller Friezen.6 Hiermee is
ook gezegd dat de doodweg c.q. lijkweg de
zelfde kan zijn als een kerkweg en als een ge
wone openbare weg.

De mythe van de rechtheid
In recente literatuur, die hier omwille van de
vraagstelling omtrent de mythevorming aan
gehaald moet worden, wordt vooral het rech
te verloop van doodwegen benadrukt. Vol
gens aanhangers van de ZeyZz/M-theorieën, die
zich baseren op de bevindingen van wichel
roedelopers, zouden doodwegen de kaars
rechte leylijnen volgen, die op oude kerken
van voor 1350 zouden toelopen. Leylijnen
zouden rechte energetische banen zijn, verge
lijkbaar met aardstralen, die tussen knoop
punten van zulke lijnen lopen. Voor 1350
zouden kerken en heiligdommen op zulke
knooppunten worden gebouwd. Daarna zou
dat verboden zijn.7

In Soest kennen we de situatie waar van

ouds het Kerkpad bestaat, met parallel daar
aan en iets hoger tegen de flank van de Laza-
rusberg de Doodweg, die vanouds ook een
openbare doorgaande weg was en in 1816 de
straatweg van Naarden naar Amersfoort
werd.8 Ook was er de weg van Soesterberg
naar Soest, die op een kadastrale minuutplan
uit 1826 Den Doode Weg werd genoemd. Beide
waren allesbehalve recht. De niet rechte
doodweg van Bussum mogen we niet reke
nen, want die is van recente datum, zoals we
nog zullen zien. Uit de literatuur blijkt dat
doodwegen elders in het algemeen ook niet
zo recht waren. We moeten daarom het leylij-
nen-verhaal maar verder laten rusten.

Volgens Fahrenfort en Van de Graft liet
Karei de Grote voor de begrafenissen nieuwe
wegen aanleggen om te verhinderen dat men
de doden langs de oude wegen naar heidense
grafheuvels voerde.9 Het was de bedoeling
dat in de kerk en op het kerkhof de christelij
ke 'gemeenschap van de levenden en de do-

‘omtttagj
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Afb. 1: Gezicht richting Laren met links de ingang van het Sint-Janskerkhof tekening van James de Rijk, 1840 (coll.
Museum Hilversum).
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den' was verzameld.10 Dat de doden langs de
kortste weg naar de begraafplaats werden
vervoerd, was gebruikelijk11, maar dat wil
nog niet zeggen dat dit langs een kaarsrechte
weg moest gebeuren, zoals wel wordt be
weerd. De kortste weg uit verschillende be
staande wegen is niet per se de rechte weg.

Er zijn verklaringen voor de hardnekkige
mythe omtrent de rechtheid. Er werden vol
gens Kok op grond van voorschriften van Ka
rei de Grote op het Concilie van Eaderborn
(785) vaste wegen aangewezen om de doden
naar de kerkhoven te vervoeren. Gerechtsdie
naren moesten het gebruik van de aangewe
zen wegen controleren en eeuwenlang moes
ten zij zweren dat de kerspellieden 'den
gerechten lyckwech gevolgd' hadden.12 Dit
verklaart mogelijkerwijs twee misvattingen:
'aanleggen' in plaats van 'aanwijzen' en met
'gerechten lyckwech' wordt in hedendaags
Nederlands 'officiële door de overheid voor
geschreven weg' of 'juiste weg'13 bedoeld en
niet de 'lijnrechte weg'. Uiteraard gaat het om
vertalingen uit Latijnse teksten, wat zeker bij
de eerste parten kan hebben gespeeld.

Waarom dan toch in het Gooi zulke rechte
wegen? Het was juist hier gemakkelijk om op
de heide praktisch recht paden te banen van
een buurtschap naar de kerk, evenals er vele
andere bijna rechte paden de heide doorkrui
sen met andere functies, daargelaten dat een
aantal wegen pas veel later recht is getrok
ken. Er waren, behalve op de engen, nauwe
lijks obstakels waar men rekening mee moest
houden. Opgemerkt moet worden dat aan
vankelijk rechte paden bij regelmatige passa
ge van wagens na verloop van tijd een bochti
ge verloop konden ontwikkelen. Men ging
gewoon om de mulle of modderige plekken
heen. Vaak waren het sporenbundels.

G ooise nederzettingsgeschiedenis

Het is niet mogelijk om zonder inzicht in de
nederzettingsgeschiedenis dieper op de kerk
en de doodwegen in het Gooi in te gaan. Har
ry van der Voort doet elders in dit nummer
uit de doeken hoe de geschiedenis van de

Sint-Vituskerk op het Hoogt van Laren, op
het huidige Sint-Janskerkhof, in elkaar steekt.

Er zijn geen aanwijzingen dat er voor de
l l e eeuw een heidense heilige plek was als
voorganger van het kerkhof op het Hoogt die
naar de christelijke rite zou zijn omgevormd,
zoals de traditie wil dat belangrijke plaatsen
van heidense godenverering geïncorporeerd
zijn in de christelijke rites. Van voorchristelij
ke doodwegen kan al helemaal geen sprake
zijn.

De archeologie van het Gooi wijst vele an
dere plekken aan als prehistorische begraaf
plaatsen en, als de plek voor heidenen heilig
was, zouden zij juist de voor hen onreine do
den daar niet hebben begraven. Voor de goe
de orde moet opgemerkt worden dat uit de
overgangstijd tijdens de kerstening elders in
Nederland op oude grafvelden nog wel gra
ven zijn gevonden met christelijke kenmer
ken (zonder bijgiften, oriëntatie op het oos
ten), maar dat deze daarna zijn verlaten.14
Anderzijds werden boven graven van christe
lijke martelaren, die nog op heidense grafvel
den waren begraven, wel kerken gesticht.15
Maar van dergelijke martelaren, laat staan
hun graven uit de tijd van de kerstening in
het Gooi is niets bekend.

Van een kerk op het Hoogt van Laren is
vooralsnog geen bewijs vóór 1306, toen er in
de rekening van baljuw Bernd van den Do-
renwerde gerept werd over de koster van La
ren, maar wellicht zal hij er al een tijd hebben
gestaan. In de rekening werden ook genoemd
Hilversum (1305) en Bussum (1306) dat wil
zeggen: Hoog-Bussum op het huidige land
goed Oud-Bussem. Hilversum en Hoog-
Bussum hadden toen overigens nog geen
kerk. Aangetoond is dat aanvankelijk de kerk
op het Hoogt de parochiekerk was voor La
ren, Blaricum, Hilversum en Hoog-Bussum.16
Buurtschappen op de Aardjesberg en de Lan
ge Heul zullen in de 13e eeuw mogelijk ook
tot de parochie hebben behoord.

De Laarder nederzetting verschoof in de
loop van de tijd van de huiserven in de buurt
van het kerkhof op het Hoogt naar lagere ter
reinen: bij de huidige Johanneskerk (Nieuw-
of Klein-Laren), het Oosterend en het Ze-
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Afb. 2: De zeven rechte 'doodwegen' (1 t/m7) die gewoonlijk in de lokale en regionale geschiedschrijving bedoeld
worden: 1. Stationsweg/Hilversumseweg vanaf de johanneskerk, 2. Schuilkerkpad vanuit het Zevenend, 3. Oude
Postweg (zuid), 4. Larenseweg/Hilversumseweg vanuit Hilversum, 5. Doodweg in Hilversum, van 's-Graveland en
Kortenhoef, 6. Rechtweg, 7. Doodweg van Bussum. V ijf  andere behandelde paden of wegen: A. pad vanuit de brink
van Sint-Jansstraat en Molenstraat te Laren, B. Hoge Larenseweg te Hilversum, C. Oude Postweg (noord; verbinding
vanuit Hoog-Bussum), D. 'De weg naar het Laarder Kerkhof' volgens kadastrale kaart van Bussum u it 1824, E.
onderbroken voetpad gericht op het kerkhof, aansluitend op de Doode Weg of mogelijk ooit op het Laarder paadje te
Bussum. Basiskaart: Topografische M ilita ire  Kaart van 1849 (coll. Nationaal Archief).
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venend.17 Daartussen ontstond gaandeweg
ook bebouwing, waardoor er uiteindelijk drie
kerkpaden of -wegen vanuit de bebouwing
tamelijk recht door de eng op de kerk toelie
pen: de beide nu nog aanwezige, Stationsweg/
Hilverumseweg (1), Schuilkerkpad (2) en het
verdwenen pad door de velden (A) vanuit
het brinkje in de vork van de Sint-Jansstraat
en Molenweg (afb. 2).

In 1382 wordt de dorpskerk van Blaricum
voor het eerst als dochter van die van Laren
genoemd. Tijdens het bewind van bisschop
Frederik van Blankenheim (1393-1423) is Hil
versum in 1416 als aparte parochie afgeschei
den van Laren. Hilversum werd toen in de
tekst 'parte vicinorum de Hilphersim in parrochia
de Laer' (het nabijgelegen oord Hilversum in
de parochie Laren) genoemd.18 Omstreeks
1350 zou Hoog-Bussum overgegaan zijn naar
de parochie van Naarden. In 1409 werd Hui
zen, dat daarvoor bij Naarden hoorde, een ei
gen parochie met inbegrip van Hoog-
Bussum. In de 15e eeuw ontstond het huidige
(Laag-)Bussum, dat bij Naarden hoorde en
omstreeks 1520 een kapel kreeg.19 Er mag
vanuit worden gegaan dat langs de tamelijk
rechte kerkpaden tevens de doden naar het
kerkhof werden gebracht. Er is niets wat het
tegendeel bewijst, de eerdergenoemde regels
schrijven het zelfs voor.

Verval van kerkpaden
Door de genoemde herindeling verviel om
streeks 1350 de relatie tussen Hoog-Bussum
en Laren. Het kerkpad zal hebben gelopen
langs de route die Addink-Samplonius al be
doelde (afb. 2, C): 'De doodweg van Naarden
naar het Sint-Janskerkhof en het verlengde
hiervan, dat nu nog aangeduid wordt als de
Oude Postweg.' Ik lees hieruit: de weg ten
noorden van het kerkhof. Op oudere kaarten
is op de landgoederen bij Crailoo nog de ver
binding met Hoog-Bussum, maar ook met
Oud-Naarden te herkennen. Oud-Naarders
zullen echter niet gekerkt en begraven heb
ben in Laren, omdat ze al veel eerder een
eigen parochiekerk hadden. De voor misvat
ting vatbare omschrijving van Addink-
Samplonius heeft anderen, die uitgaan van de

rechtheid van doodwegen, waarschijnlijk
doen denken dat de Oude Postweg ten zui
den van het kerkhof (3) een doodweg is. Op
de kaarten van Walraven (1723) en van Kete
laar (1769) komt hij echter niet voor. Hij is
vermoedelijk ten tijde van de Bataafse Repu
bliek, omdat men toen werk maakte van het
slechte wegennet20, aangelegd als verkorting
van de oude gebogen oostelijke route op die
beide kaarten. Hiermee is de zuidelijke Oude
Postweg afgeschreven als doodweg.

Met het stichten van nieuwe parochies
rond 1400 in Blaricum en Hilversum is de
functie van de kerkpaden c.q. doodwegen
daarvandaan vervallen. Voor de Larense
buurtschappen bleef de situatie echter be
staan tot zeker 1521, toen de kapel gewijd aan
Sint Jan de Doper werd gebouwd in Klein-
Laren. Het zal niet de bedoeling zijn geweest
om daar te begraven, want het was een kapel
en er was te weinig ruimte voor. In 1569 werd
de kapel hoofdkerk en de Sint-Vituskerk op
het huidige Sint-Janskerkhof werd bijkerk. De
weg vanaf Klein-Laren (1) werd toen dood
weg in de beperkte betekenis van 'de weg
van de kerk naar het kerkhof'. Met de Refor
matie en de scheiding der geesten in Laren en
Hilversum zou het allemaal weer anders
worden.

Dat de paden zowel voor als na het verval
als kerkpad c.q. doodweg gebruikt zijn voor
andere doeleinden, is zeer waarschijnlijk, bij
voorbeeld ten behoeve van de (individuele)
bedevaart naar het Sint-Janskerkhof21, maar
ook vooral als verbinding van of naar Hilver
sum voor meer wereldlijke doeleinden. Om
tussen alle behandelde kerkpaden en dood
wegen het spoor niet bijster te raken is een
schema opgezet (schema 1), dat rekening
houdt met de verschillende belangrijke ge
beurtenissen en de gevolgen voor de behan
delde verbindingen.

De gevolgen van de Reformatie

Katholieken ondergronds
Met de Reformatie werd de uitoefening van
de katholieke eredienst in het algemeen ern-
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Schema 1: De functie van de verschillende wegen in de loop van de tijd.

stig belemmerd, want deze mocht vanaf 1578
niet meer in het openbaar plaatsvinden en
vanaf 1581 werden alle katholieke bijeenkom
sten strafbaar gesteld. Vanaf 1579 werden de
vanouds katholieke kerken door de Staten
(gewestelijke besturen) hervormd naar de ge
reformeerde eredienst. Gaandeweg werden
de teugels aangehaald. Geheime bijeenkom
sten werden opgespoord en zoveel mogelijk
onmogelijk gemaakt. Zo werd ook de oude
Sint-Vituskerk om die reden uiteindelijk na
een vruchteloze opdracht van de Staten in
1581, in 1586 afgebroken. Op verzoek van de
schout werd toestemming verkregen om het
kerkhof te blijven gebruiken, omdat de ruim
te in en bij de kerk in het dorp te klein was als
begraafplaats voor de gemeente (zie de af
beelding op het titelblad).22 Zeker zullen de
uiterlijke tekenen van het katholieke geloof
verwijderd zijn, voor zover die er waren.

Ondanks alle druk van de Staten bleef een
aantal dorpen in de streek trouw aan het ka
tholieke geloof. Laren (98%), Blaricum (95%)
en Bussum (93%) waren praktisch geheel ka
tholiek. Hilversum (51% r.-k., 15% oud-
katholiek), Stichts Ankeveen en Eemnes zaten
rond de 65%, Weesperkarspel (waaronder
Hollands Ankeveen) rond de 45%, Neder-
horst den Berg, Naarden, Muiden en Weesp
rond een derde, 's-Graveland en Kortenhoef
rond een kwart. Hekkensluiter was Huizen
(1%). Het al of niet snel overgaan naar de Re
formatie zal ongetwijfeld beïnvloed zijn door
de bereidheid van de lokale leidende perso
nen daaraan mee te werken. De percentages
katholieken zijn van 1809 23, waardoor er
natuurlijk verschillen kunnen zijn met de toe
stand in de 17e eeuw. Ze zijn daarom als
indicatie en resultaat van een geleidelijk his
torisch proces te beschouwen, waarbij met
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name in Utrecht en Holland een halvering
zou hebben plaatsgevonden.24

Begraven op het Sint-janskerkhof
Gelukkig is over de hele periode van het
bestaan van de impost (belasting) op het be
graven het register van Laren (1695-1805) be
waard gebleven. Daarnaast is het begraaf-
boek van de rooms-katholieke kerk te Laren
(1725-1773) nog aanwezig. De impost was een
Hollandse belasting: bij overlijden en begra
ven in dezelfde gemeente betaalde men een
maal, bij begraven elders binnen Holland
moest men -  naar nu blijkt -  nog een keer be
talen. Utrechters (zoals de inwoners van Eem-
nes, Kortenhoef en Stichts Ankeveen) betaal
den lokaal geen impost, maar wel als ze in
Holland begroeven.

De impost van Laren geeft een zeer interes
sant beeld. Van de 5872 getelde doden die te
Laren werden begraven van 1695 tot en met
1804, kwamen er 732 (12%) van buiten Laren,
van wie die van Bussum met 561 (1707-1804,
inclusief 74 Naarders) het leeuwendeel vorm
den, gevolgd door Hilversum met 120 (hierna
nog apart te behandelen), Amsterdam met 23
(1781-1804; 3 volwassenen, 20 kinderen),
Eemnes met 10 (1776-1803), Blaricum met 8
(1723-1782) en 10 Testerenden uit de omlig
gende plaatsen (1718-1727: Baarn, Vuur-
sche, Muiden, Muiderberg, Soestdijk, 'Sticht';
1781: Huizen, 1784: 's-Graveland; 1792-1793:
Weesp). Een zeer klein gedeelte zal begraven
zijn in of bij de kerk in het dorp, hoewel het
register geen onderscheid maakt. Veronder
steld mag worden dat doden die van buiten
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Afb. 3: Het Sint-]anskerkhof omstreeks 1795, met aan de horizon de Tafelberg (links) en het dorp Laren in het midden,
uit een serie van vier tekeningen van de Tafelberg door Jacob Cats (coll. Rijksmuseum Amsterdam). Op één uitzonde
ring na worden de graven gemarkeerd met zwerfkeien.

TVE 28e jrg. 2010 41



i t l o  ilr i.C

■v v^v ?-

'  -

' . j
ff \

ma

Afb. 4: Fragment van de kaart van Lucas Jansz Sinck uit
1619 (colt. Nationaal Archief, VTH 2582), waarop zo te
zien het huidige Schuilkerkpad tussen het Zevenend en
het kerkhof is aangegeven.

kwamen, op enkele uitzonderingen na, naar
het kerkhof op het Hoogt werden gebracht.

Vergelijking met de registers van de im
post van Naarden (1746-1804, inclusief Bus-
sum), Blaricum (1695-1811) en 's-Graveland
(1695-1811) toont aan dat de doden die naar
Laren gaan, op een enkele na, dezelfden zijn
en in aantal in de pas lopen met de aantallen
uit deze plaatsen in het register van Laren.
Het Hilversumse register van de impost, dat
door de Grote Brand maar vanaf 1766 bestaat,
vermeldt tot 1784 veel minder (22) begravin
gen te Laren dan er in het register van Laren
Hilversummers (80) zijn vermeld. In de peri
ode van 1785 tot 1794 liggen de aantallen op
respectievelijk 6 tegen 1. Degenen die in Hil
versum genoemd worden, worden in Laren
ook genoemd, op een enkele uitzondering na.
Wat de achtergronden van de verschillen ook
mogen zijn, het geeft aan dat het Larense re
gister meer informatie bevat dan het Hilver
sumse.

Van Kortenhoef zijn geen begraafgege-
vens bekend uit die tijd. Van Ankeveen

slechts over de periode 1758-1788 van de Ne
derduits Gereformeerde Kerk, waarin en
waarbij ook de katholieken werden begraven.
Ook hier geen verwijzing naar Laren. Wel is
daarin een aantal verwijzingen naar 's-Grave-
land en enkele naar Hilversum en Weesp. Dit
onderstreept het feit dat het genoteerd werd
waarheen de lijken werden vervoerd, omdat
ook de kerk en de koster daaruit nog inkom
sten kregen. We zullen het voor deze ge
meenten met de gegevens van Laren moeten
doen.25

Begraven in en bij de protestantse kerken
Regelmatig hoorde ik in relatie tot de dood
wegen de veronderstelling dat de katholie
ken uit het Gooi na de Reformatie hun doden
op het Sint-Janskerkhof begroeven, 'want de
oude kerken waren toch hervormd?' Historici
weten wel beter. In principe werden voor het
ontstaan van de nieuwe algemene of de bij
zondere rooms-katholieke begraafplaatsen de
doden ongeacht religie en ondanks de Refor
matie in of bij de voormalige katholieke paro
chiekerk begraven. Het was feitelijk de alge
mene begraafplaats. De hiervoor genoemde
registers van de impost spreken in die zin
voor zich, in het bijzonder van die plaatsen
waar nauwelijks ergens anders werd begra
ven dan in het eigen dorp.

Welgestelde families hadden gewoonlijk
rechten op graven in de kerk, die onver
vreemdbaar waren, maar katholieke rituelen
werden bij het begraven niet meer toege
staan. Zo werd de katholieke ambachtsvrou-
we van Ankeveen, Maria Elizabeth de Walé,
in 1753 begraven in de hervormde kerk al
daar. Oogluikend zou echter toch zijn toege
staan dat er een schepje gewijde aarde over
de kist werd gestrooid en dat er wierook en
kaarsen werden gebrand.26 Het gewone volk
werd net als vanouds op het kerkhof rond de
kerk begraven. Pastoors, die door de calvinis
ten als de representant van een verfoeid insti
tuut werden gezien, werden desondanks tot
ver na de Reformatie toch nog in de hervorm
de kerken begraven: in Ankeveen in het koor
in graven van de rooms-katholieke kerk (!) op
5 oktober 1761 Henricus Koningsveldt en op
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9 juli 1784 Adrianus Nicolaus Pieck27, in Eem-
nes pastoor Van der Aa in 1782 bij de kansel
van de Nicolaaskerk.28

Anders lag het in Bussum, waar alleen
maar een kapelletje stond, dat niet meer voor
de katholieke eredienst mocht worden ge
bruikt en vanuit de katholieke rite nooit ge
bruikt was voor begrafenissen. Er werd ook
niet begraven, afgezien van enkele incidente
le gevallen getuige skeletvondsten. Lokaal
historicus Heyne vermoedt dat deze dateren
van na de Reformatie, toen tegen de oude ka
pel een kerkje stond voor de weinige her
vormde Bussummers.29 Het dorp hoorde bij
de stad Naarden. De katholieken van Bussum
zijn aanvankelijk samengekomen in Naarden.
In 1644 getuigen twee Naarders dat 'die van
Lage Bussum in de stad kerkten en er hun
doden lieten begraven'.30 Dit strookt met de
hiervoor gedane constatering dat pas begin
18e eeuw Bussummers naar het Sint-
Janskerkhof gaan om te begraven.

Hieruit blijkt duidelijk dat de opvatting
dat de rooms-katholieken uit het Gooi ge
noodzaakt waren hun doden op het Sint-
Janskerkhof te begraven, een mythe is.

Uitzonderingen in Laren en Bussum
In 1834 leverde het gemeentebestuur van La
ren bij de provincie ter goedkeuring een re
glement voor de begraafplaats in.31 Er werd
daarin alleen de begraafplaats 'Sint Jans Kerk
hof' vermeld en dat de ingezetenen met wei
nig uitzondering allen rooms-katholiek wa
ren en 'de wijze van begraven der lijken is al
daar nog dezelfde, die gedurende eeuwen is
gevolgd’. Ze werden kosteloos begraven, met
dien verstande dat de doodgraver betaald
moest worden, want er drukten geen kosten
op het kerkhof.

Volgens het reglement is het Sint-Jans-
kerkhof sedert eeuwen de bijzondere begraaf
plaats geweest voor de rooms-katholieken en
de weinige ingezeten van de protestantse
godsdienst hebben zich bij voorkeur van het
kerkgebouw (!) te Laren bediend, terwijl ze
sinds 1829 naar eigen verkiezen een plaats op
het kerkhof van Blaricum gebruiken. De situ
atie blijft onveranderd. Laren had dus in de

praktijk al ongeveer sinds de Reformatie een
rooms-katholieke begraafplaats, terwijl de
weinige protestanten in de kerk in het dorp
begroeven. Dit was een unieke situatie in het
Gooi, want pas in 1793 werd in wijde omge
ving de eerste nieuwe begraafplaats buiten de
dorpskern aangelegd, 'Gedenkt te Sterven' te
Hilversum, waarop een gewijd gedeelte voor
de katholieken was ingericht.

Na de Reformatie was er aanvankelijk een
onduidelijke periode, maar met het inrichten
van een 'noodkerk' in het Zevenend in 161332,
werd het huidige Schuilkerkpad (2) de dood
weg van Laren in de zin van 'weg tussen kerk
en kerkhof'. Opmerkelijk is dat op de kaart
van Lucas Jansz Sinck uit 1619 juist deze weg
lijkt te staan (afb. 4). Aangenomen moet wor
den dat toen voor de oude route langs Nieuw
-Larenweg, Stationsweg en Hilversumseweg
(1) de functie van doodweg was vervallen.

Omstreeks 1780 komt de aanduiding
Doodweg voor in een stuk van het Dorpsbe
stuur van Laren33, waarmee dit tot nu toe de
oudste als zodanig gevonden aanduiding is.
Op de eerste kadastrale kaarten van om
streeks 1825 staat weliswaar Davidweg, wat
een verschrijving moet zijn, want al snel ver
melden latere kaarten bij dezelfde weg Dood
weg, die op 7 april 1916 werd omgedoopt in
Hilversumseweg.34

Met het voorgaande in gedachten kan ge
concludeerd worden dat Laren en Bussum
een gemeenschappelijke noemer hebben: de
hervormde dorpskerk was vanouds en ook
na de Reformatie een kapel zonder kerkhof of
iets van dien aard van enige omvang, zodat
in deze dorpen de (katholieke) bevolking wel
op een andere begraafplaats was aangewe
zen. Het verschil is dat de relatie met het Sint-
Janskerkhof voor de Laarders van ver voor de
Reformatie dateert en voor de Bussummers
van ruim een eeuw daarna.

De Hilversumse relatie met Laren

Van de Hilversummers die volgens het regis
ter van de impost te Laren werden begraven,
was Maria Smit de eerste in 1701, waarna er
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van 1722 tot 1738 zes volgden. Van 1750 tot
1765 was sprake van een bescheiden regelma
tige toestroom van totaal 23 doden. Ten ge
volge van de Grote Brand van Hilversum was
er over 1766-1767 een piek van 37 Hilversum-
se begrafenissen te Laren (ca. 18/j), waarna
de toestroom weer inzakte tot maar 43 over
1768-1783 (ca. 3/j). Nadat in 1784 in Hilver
sum de rooms-katholieke statie -  naam voor
'parochie' voor het herstel van de rooms
katholieke hiërarchie in Nederland in 1853 -
was ingericht, ging het om slechts 10 over de
jaren 1785-1800 (<l/j).

Wie het begraafboek van de rooms
katholieke kerk te Laren (1725-1773)35 raad
pleegt, zal tot veel hogere getallen komen.
Het begraafboek suggereert namelijk dat de
doden met de verwijzing 'van Hilversum' ook
daadwerkelijk in Laren zijn begraven. Dit
blijkt echter meestal niet waar te zijn. Het
boek zal waarschijnlijk menig genealoog op
het verkeerde been hebben gezet; één ken ik
al in mijn naaste omgeving.

De eerste Hilversummer wordt genoemd
in 1728: Michael Clement die niet in de im
post van Laren voorkomt. Vanaf 1736, met in
eens 10 Hilversummers, varieert het van 4 tot
28 per jaar. Steeds zijn er slechts enkele ver
meldingen die met het Larense register van
de impost overeenkomen, maar de meeste
Hilversummers in het begraafboek worden
niet bij de impost genoemd. Is er gesjoemeld
in de periode van 1736-1773 en zijn er jaarlijks
zo'n 14 Hilversummers te Laren begraven
zonder impost te betalen? Dat is niet waar
schijnlijk, want dat zou opvallen. Wat is nu
eigenlijk het verschil tussen het begraafboek
en het register van de impost?

Hilversum was een bolwerk van
'Jansenisme' binnen de katholieke kerk en
heeft daarmee zijn eigen bijzondere geschie
denis. Het Jansenisme zou resulteren in het
'schisma van Utrecht' en de oprichting van de
Oud-Katholieke Kerk. De Jansenisten bezaten
sinds omstreeks 1724 de roomse noodkerk in
Hilversum en de pausgezinden zochten daar
om hun heil in Bussum en vooral Laren, in de
noodkerk in het Zevenend.36 In 1725 werd re
cognitiegeld -  vergoeding voor gedoging -

betaald aan de 'stadholder van Naarden' om
een priester uit die stad naar Hilversum naar
zieken en stervenden te mogen laten gaan. In
1732 wordt in het algemeen toegestaan dat
pastoors uit de omgeving dat doen.37 Frap-
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Afb. 5: Het verloop van de Hoge (B) en Lage Laarderweg
(4) volgens de kadastrale kaarten van Hilversum en
Laren uit omstreeks 1825. Over het oudste minuutplan
Hilversum sectie C, blad 2, uit ca. 1825 is de versie van
omstreeks 1847 met de rechtgetrokken Lage Laarderweg
geprojecteerd (bewerking auteur; coll. Noord-Hollands
Archief, Haarlem). Zie noot 40.
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pant is in dit verband de sprong in het aantal
Hilversummers in 'het begraafboek' van La
ren sinds 1736.

Aanvankelijk, op grond van het rooms
katholieke begraafboek van Laren, was de ge
dachte dat de Hilversummers hun doden op
het Sint-Janskerkhof zouden hebben begra
ven. De hogere aantallen Hilversummers in
dat 'begraafboek' kunnen echter alleen maar
verklaard worden als dat boek diende voor
de registratie van de doden waarvoor de pas
toor van Laren de mis heeft opgedragen, on
geacht de plaats van feitelijke teraardebestel
ling. De pastoors waren vanouds verplicht
om 'een lijst bij te houden van de overledenen
hunner gemeente, en van allen, die op het
kerkhof begraven worden'.38 Dit verklaart
waarom er alleen maar Hilversummers, naast
de niet nader benoemde Laarders, in het
'begraafboek' van Laren staan. De crux is dat
de pastoor niets van doen had met de Bus-
summers, die toen al hun eigen pastoor had
den, noch met die uit andere dorpen, zodat
anderen dan Laarders en Hilversummers ook
niet in het Larense 'begraafboek' voorkwa
men.

De Hilversumse rooms-katholieken wer
den dus over het algemeen in Hilversum
begraven bij en in de Grote Kerk. Met de in
richting van de Hilversumse statie in 1784
konden ze weer in het eigen dorp kerken,
waarna ook een daling intrad in het beschei
den aantal Hilversumse teraardebestellingen
te Laren. De opening van de openbare be
graafplaats 'Gedenkt te Sterven' in Hilversum
in 1793 had daar al geen invloed meer op.
Vermoedelijk waren die enkelingen na 1784
gewoon van oorsprong Laarders die in Hil
versum waren overleden.

Hilversumse kerkwegen (4 en B) naar Laren
Er bestonden vanouds twee wegen vanuit
Hilversum, de Lage Laarderweg (afb. 2, onge
veer nr. 4) en de Hoge Laarderweg (B)39, die
omstreeks 1850 geclassificeerd waren als res
pectievelijk 'hoofdbuurtweg' en 'bijbuurt-
weg'. Een vergelijkbare situatie heeft bestaan
als in Laren, waar vanuit verschillende delen
van het dorp meerdere kerkpaden/wegen

naar de kerk op het Hoogt liepen (1, A en 2).
Na 1416, met de stichting van een eigen paro
chie, verviel de functie van kerkpad. Na 1700
zouden de beide Hilversumse wegen weer
voor een deel van de rooms-katholieken van
Hilversum als kerkpad dienst doen, tot ze in
1784 een eigen statie kregen.

Beide Laarderwegen verschijnen tot begin
19e eeuw in het kaartbeeld altijd als bochtige
heidewegen (afb. 5). Nooit is een van deze
wegen op kaarten expliciet als Doodweg aan
gegeven. De suggestie dat de huidige rechte
weg, net als de ongeveer even oude zuidelij
ke Oude Postweg (3) een oeroude doodweg
was, moet worden afgedaan als een mythe.
De huidige Larenseweg (Hilversum)/Hilver-
sumseweg (Laren) (4) is pas omstreeks 1843
recht getrokken.40

Wel is er een zeer gering deel Hilversum
mers (ca. 1%) in de 18e eeuw langs de oude
openbare wegen naar het kerkhof vervoerd.
Daarmee zijn deze kerkwegen uit de Middel
eeuwen nog geen doodweg in de speciale be
tekenis van dat woord.

Om naar de kerk in Laren-Zevenend te
gaan, volgden de Hilversummers volgens
overlevering ook het Schuilkerkpad (2), dat
door hen tot 1784 als kerkpad werd gebruikt
in omgekeerde richting. Op de kadastrale
kaart van 1825 staat Kerkpad, wat wordt over
genomen op volgende kaarten. Op 7 maart
1925 werd op voorstel van burgemeester en
wethouders in de raad besloten er Doodweg
van te maken, wat een oude naam zou zijn
geweest.41 In 1952 heeft er weer een officiële
naamswijziging plaatsgevonden van Doodweg
naar Schuilkerkpad, met verwijzing naar het
gebruik door de Hilversummers, omdat een
toekomstige bewoner klaagde over de be
klemmende naam.42

De 's-Gravelandse en Ankeveense
'doodwegen'

De Rechtweg
Om praktische redenen moet eerst het pad (6)
tussen Ankeveen en het Sint-Janskerkhof be
handeld worden. Het pad wordt wel geda-
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teerd als van na de aanleg van 's-Graveland,
omdat het op sommige kaarten uit de 18e
eeuw (o.a. Walraven, 1723, en navolgers; zie
de kaart op de omslag, achterzijde) exact is
gericht op de noordoosthoek van de verkave
ling. Ten onrechte: op 17e-eeuwse en heden
daagse topografische kaarten loopt het name
lijk recht op de brug in de Stichtse Kade af en
hiermee blijkt het door de 's-Gravelandse ver
kaveling afgesneden te zijn, dus ouder. Al op
de kaart van Beeldsnijder uit 1575 komt het
voor, zij het gedeeltelijk (afb. 6). Nooit is dit
pad op kaarten Doodweg genoemd. Slechts
eenmaal is een niet-algemene naam aange
troffen bij deze oude werkelijk rechte weg:
Rechtweg,43 Er zijn twee mogelijke -  dus spe
culatieve -  verklaringen voor deze naam: de
eerste werkelijk rechte weg in de omgeving,
aan zijn verloop te onderscheiden van alle
andere met een wat slingerend verloop, of
een door het gerecht aangelegde of aangewe
zen weg. Ik nijg naar de eerste uitleg.

Op de kaart van Ketelaar uit 1769 staat
het pad nog tot aan het Hilversumse Melk-
pad weergegeven als Baan of weg op St. Jans
Kerkhof. Op de kadastrale kaart van om
streeks 1825 eindigt het oostelijker en op de
topografische kaart van 1849 komt het maar
tot de Bussummer Grindweg. Het pad zou
omstreeks 1842 al in onbruik zijn geraakt
door ontginning in de Franse Kamp.44

Uit het register van de Impost van Laren
(1695-1805) blijkt niets van te Laren begraven
Ankeveners, of het moest die ene uit 'Sticht'
zijn. In 1839 is pastoor Joannis A.F.C. Smits,
die van 1811 tot 1817 de eerste pastoor was in
de nieuwe statie van Nederhorst den Berg en
daarna tot zijn overlijden van Ankeveen, be
graven op het Sint-Janskerkhof, juist voordat
de nieuwe rooms-katholieke begraafplaats in
Ankeveen werd geopend.45 Dit staat in con
trast met de begrafenis te Ankeveen in 1653
van Barthold Ingels, die sinds 1619 vele
decennia lang pastoor was van Ankeveen,
Laren, Blaricum en Hilversum, meestentijds
gelijktijdig. Juist hij zou alle reden hebben ge
had om op het voor katholieken zo belangrij
ke Sint-Janskerkhof te worden begraven.
Blijkbaar heeft er in de opkomende emanci

patie van de katholieken een verandering
plaatsgevonden die de wens om in gewijde
grond te begraven worden, nadrukkelijker
nastreefde en daadwerkelijk materialiseerde.
Dit werd aangewakkerd door de vrijheid van
godsdienst ten tijde van de Bataafse Repu
bliek en het Koninkrijk Holland. Het is daar
om jammer dat er geen gegevens zijn over de
periode 1806-1840 om meer inzicht in die ver
andering te krijgen.

Bij de inwijding van de rooms-katholieke
begraafplaats in Ankeveen in 1840 suggereer
de kapelaan Schoonderbeek in zijn feestrede,
dat men in vroeger tijden via het aloude do
denpad (volgens Veenman het tegenwoordi
ge Ankeveense Pad naar het Spanderswoud)
in de nacht naar het Sint-Janskerkhof trok,
maar dat zo'n nachtelijke tocht niet voor
iedereen was weggelegd.46 Als er dan in de
jaren tussen 1805 en 1840 wel eens in Laren is
begraven, dan is waarschijnlijk de 's-Grave
landse doodweg (5) gevolgd, omdat de Recht
weg vanuit Ankeveen in die tijd in onbruik
was geraakt. Vermoedelijk wordt daarom de
benaming Doodweg voor deze Ankeveense
weg helemaal niet op kaarten aangetroffen.

De 's-Gravelandse of Kor tenhoefse 'doodweg'
De weg (5) die vanaf de Boslaan tot aan de
Witte Kruislaan in Hilversum officieel Dood
weg heet, is de enige van alle die tegenwoor
dig deze naam draagt. Hij wordt voor het
eerst en als enige Doodweg genoemd op de
'Kaart van Massas en Kavelingen van de Hei-
deveilingen in Gooiland 1843'47, terwijl op de
'Kaart van Gooiland na de heide verdeeling
van 1843'48 deze weg juist niet wordt be
noemd en alleen de weg van Laren (1) en die
van Bussum (7) op de Eng Doodweg heten. In
de legger op de wegen van Hilversum, die
dateert van omstreeks 1850, wordt de weg
'van 's-Graveland op Laren' aangeduid als De
Doodweg.49

Het Straatnamenboek van Hilversum50 stelt
dat deze weg van 's-Graveland (5) in 1643
zou zijn aangelegd voor de katholieke inwo
ners van 's-Graveland om op het Sint-
Janskerkhof hun doden te kunnen begraven.
De auteur heeft helaas geen bronnen vermeld
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en bij navraag bleek dat hij zijn aantekenin
gen allang had vernietigd. De voorstelling
van zaken moet op een misvatting berusten.
In verband met de afgravingen en verkavelin
gen werden op 7 juni 1634 condities vastge
steld met recht van overpad voor de Hilver-
sumse boeren. In februari 1643 wordt een
nadere overeenkomst aangegaan voor de
aanleg van een aantal wegen binnen 's-Grave-
land. Het gaat om de huidige Leeuwenlaan
en o.a. om het Melckpaetje Benoorden den Heere
Burgem. Bicker lant51, nu het Ankeveense Pad.
Er wordt met geen woord gerept over een
weg voor de begrafenis van katholieken op
het Sint-Janskerkhof.

Vooralsnog heeft een speurtocht naar wie
er vanuit 's-Graveland op het Sint-Janskerk
hof werd begraven, slechts één persoon opge
leverd, namelijk in 1784. 's-Graveland had
nooit een katholieke kerk. De katholieken die
er woonden, waren kerkelijk aangewezen op
Ankeveen, Kortenhoef of Hilversum. Vanaf
1793 begroeven ze op 'Gedenkt te Sterven' in
Hilversum waar toen al een gewijd gedeelte
was; vanaf 1840 ook te Ankeveen. Voor 1793
zullen ze gewoon in 's-Graveland zijn begra
ven. Hiermee moet aannemelijk zijn gemaakt
dat de zogenaamde 'doodweg van 's-Grave
land' tot aan 1806 (register van de impost van
Laren) helemaal geen doodweg was voor 's-
Graveland en Kortenhoef. In de onduidelijke
periode tussen 1806 en 1840 (opening r.-k. be
graafplaats te Ankeveen) lijkt de weg wel
eens te zijn gebruikt voor begrafenissen van
uit de Ankeveense statie.

Waarom was er dan toch al veel langer
zo'n rechte weg tussen 's-Graveland en het
kerkhof te Laren? Er waren net als voor vele
andere wegen over de heide redenen voor
hun bestaan. Een mogelijkheid was het berei
ken van een halteplaats voor de postkoetsen
van Naarden naar Amersfoort en verder, het
zij om bij het kerkhof, dan wel in het dorp La
ren over te stappen. Per slot van rekening
woonden in 's-Graveland welgestelde lieden
die veel relaties hadden, zowel in binnen- als
in buitenland.

Interessant is dat er in het dossier van de
wegen te Hilversum een klacht uit 1844 voor-

Afb. 6: Fragment van de kaart van Joost Jansz Beeldsnij
der uit 1575, met zeven (andere) wegen die toelopen op
het Sint-Janskerkhof te 'hare prohij' (coll. Noord-
Hollands Archief, bewerking auteur). De letters en
cijfers corresponderen met die op afb. 1.

komt van de burgemeester van Laren betref
fende deze weg. Deze zou door begroeiing,
vergraving en een schutting onbegaanbaar
geworden zijn voor ingezetenen uit Laren,
die van of naar 's-Graveland hooi, stro of riet
moesten rijden. Met geen woord wordt ge
rept van 'doodweg', maar van 'de weg van
het Kerkhof mijner gemeente (...) naar de
Leeuwenlaan'.52 Was het een doodweg in de
officiële betekenis geweest, dan was er toen
geen grond meer geweest deze open te hou
den. Het was in elk geval een korte openbare
verbinding met het rietrijke Kortenhoef om
riet te halen voor de daken in Laren en naaste
omgeving.
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De Bussumse relatie met Laren

In het Memoriale Parochiae St. Viti de Bussum is
genoteerd dat in 1700 een boerenwoning is
omgebouwd tot een geschikt (katholiek) be
dehuis.53 Voor een dodenmis hoefde men dus
niet meer naar Naarden, maar men kon in
Bussum blijven en aansluitend, hetzij naar
Naarden, hetzij naar het Sint-Janskerkhof
gaan voor de teraardebestelling. Bussum lag
op enige afstand van Naarden, het Laarder
Kerkhof lag verder weg, maar niet onoverko
melijk ver. In elk geval was de af te leggen af
stand veel minder dan de theoretische optie
vóór de komst van de schuurkerk om eerst
naar Naarden te gaan en daarna via Bussum
nog eens naar Laren: zeer omslachtig.

Met de komst van de schuurkerk in Bus

sum gaf blijkbaar een deel van de Bussum-
mers de voorkeur aan Laren: liever de dode
volgens de eigen vereiste rite op een heilige
plek begraven dan de kist afleveren bij de
koster, die de dode zonder poespas in of bij
de kerk begroef. In Naarden zullen zeker
geen 'paepse superstitiën' bij, laat staan in de
kerk zijn toegestaan. Dit verklaart dat na eni
ge mentale omschakeling men voor het eerst
vanaf 1707 naar Laren gaat om te begraven.

Met bovenstaande is tevens verklaard
waarom de Bussummers, met inbegrip van
katholieken uit de 'jurisdictie van Naarden'
en de stad, weliswaar vanuit een andere ach
tergrond, naast de procentueel verwaarloos
baar weinige Hilversummers, een bijzondere
plaats innemen bij het begraven op het Sint-
Janskerkhof.
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Afb. 7: J. Stellingwerf, 'der Roomsgesinden Bevaard in het koorn te Laren op S.janskerkhof', tekening, ca. 1730 (coll.
Museum Hilversum).
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De Bussumse doodweg
Vanaf de kapel in het nieuwe Bussum liep op
de Bussummer Eng een bochtige weg (afb. 2,
7, Doode Weg), ongeveer langs de huidige
Laarderweg, die op de eerste kadastrale kaar
ten (ca. 1825) de Doodweg werd genoemd. Op
de heide liep de weg met een knik naar het
oosten vervolgens in een rechte lijn naar het
Sint-Janskerkhof. Het rechte stuk over de hei
de is voor het eerst opgetekend door Ketelaar
(1769) en hij noemde dit de Baan na St Jans
Kerkhof. Op de kaart van het Gooi van Walra
ven (1723), kwam het stuk over de heide niet
voor. Volgens Wimmers en Van Zweeden is
deze doodweg de nieuwste van allemaal en
mijn conclusie is niet anders.54

Vermoedelijk hebben de Bussummers
sinds ze in 1707 gingen begraven op het Sint-
Janskerkhof, eerst een andere route gebruikt.
Zo blijkt er op de oudste kadastrale kaart van
Bussum bij een meer westelijke weg te staan
Weg naar het Laarder kerkhof (afb. 2, D). Van
daar konden ze over de Rechtweg (6) naar het
Sint-Janskerkhof, die dan mogelijk toch ook
als doodweg heeft gediend, niet voor de An-
keveners, maar voor de Bussummers en en
kele Naarders. Aan de noordzijde van num
mer 7 liep in 1849 volgens de topografische
kaart (afb. 2) een voetpad (E) dat aansloot op
de Doode Weg, mogelijk ook het Laarder paadje.
Opmerkelijk is de stijging van het aantal te
Laren begraven Bussummers en de regelmaat
sinds 1750, wat mogelijk verklaard kan wor
den door een toen gebaande verkorting van
de route (7), wat overeenkomt met de bespro
ken kaartbeelden.

Uit de Bussumse situatie, waar naast La
ren de meeste behoefte was om op het Sint-
Janskerkhof te begraven, kan men conclude
ren dat deze blijkbaar jongste doodweg ook
daadwerkelijk als doodweg in de beperkte
betekenis van het woord is gebruikt -  de weg
van de kerk naar begraafplaats -  waarbij an
der verkeer niet uit te sluiten is.

Mythevorming

Uit het voorgaande is duidelijk gebleken dat

het een mythe is te beweren, dat er vanaf ou
de tijden zeven 'kaarsrechte doodwegen' toe
lopen op het Sint-Janskerkhof. Het gaat om
slechts zes kerkpaden/wegen van voor de
Reformatie en hooguit drie wegen die de
naam 'doodweg' verdienen. Hoe kan het dat
zo'n verkeerde overtuiging in de lokale en re
gionale geschiedschrijving is ontstaan? Er zal
nu tot slot een poging worden gedaan deze
vraag te beantwoorden.

Tijdens de Romantiek zetten groepen
kunstenaars en intellectuelen zich af tegen de
overwaardering van de ratio van de Verlich
ting en het lelijke en massale van de eerste in
dustriële revolutie. Daartegenover stelden zij
de verbeelding, het gevoel en het raadselach
tige. Ze vluchtten in het verleden, de natuur,
de droom en het geloof. Volkskundigen had
den veel aandacht voor het lokale verleden
en de katholieken konden en wilden zich
weer vrijelijk richten op hun oude gebruiken.

De landschappelijk bepaalde rechtheid en
het aantal van zeven wegen, ongeacht of die
nu van recente datum zijn of niet en of het ge
tal juist is of niet, spreken daarbij tot de ver
beelding. in weerwil van een poging van me
vrouw Addink-Samplonius om de gebogen
Oude Postweg naar het noorden als oude
doodweg aan te wijzen, hebben anderen de
rechtgetrokken weg naar het zuiden als zoda
nig bestempeld. Dit is een voorbeeld van een
geheel misplaatste conclusie op grond van
het obsessieve idee dat doodwegen recht zou
den moeten lopen, omdat 'de kortste weg'
naar de begraafplaats wel de rechte weg moet
zijn.

De media hebben in dit proces van my
thevorming ook hun best gedaan met over-
simplificatie, soms met een hang naar sensa
tie, want een smeuïg verhaal trekt (oppervlak
-kige) lezers. Als klap op de vuurpijl kwam er
in 1992 de publicatie over leylijnen in het eso
terische domein, waaraan de lokale media ta
melijk veel aandacht besteedden. Daarin
wordt het Sint-Janskerkhof als het belangrijk
ste leycentrum van Nederland gezien. Dit
wordt dan ook gretig herkauwd en het
spreekt aan in onze postmoderne tijd met de
opkomst van 'vervangende religies'.
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Boekbesprekingen

Een voorbeeldige
lokale canon

JFerinon
Historische Canon Nederhorst den Berg

oktober 2009 • n r 72

HISTORISCHE KRING
NEDERHORST DEN BERG

UITGAVE VAN DE

ff

Op 2 oktober 2009 werd het eerste exemplaar
van de Historische Canon Nederhorst den Berg
aangeboden aan de voorzitter van de Stich
ting Tussen Vecht en Eem. Dat was niet zo
toevallig. Voor het werk aan de regionale his
torische canon werden door TVE een paar
bijeenkomsten georganiseerd met vertegen
woordigers van historische kringen en ande
re belangstellenden. Daar werd telkens sterk
benadrukt, dat de regionale canon mede be
doeld was als stimulans en ondersteuning
voor het maken van lokale canons. Ook prof.

Piet Leupen zette in zijn inleiding op de His
torische Canon tussen Vecht & Eem het belang
van lokale canons en de verhouding regiona
le en lokale canons nog eens krachtig uiteen.
Bij al de bijeenkomsten waren juist de verte
genwoordigers van de Historische Kring Ne
derhorst den Berg heel actief betrokken, ter
wijl ze ook nog belangrijk commentaar lever
den bij enkele concept-vensterteksten van de
TVE-canon.

De Historische Canon Nederhorst den Berg
telt 112 pagina's en is verschenen als oktober
nummer van Werinon, het blad van de histo
rische kring. Ik vind deze uitgave een bewon-
derswaardige prestatie. De 22 vensters zijn in
vrij korte tijd geschreven door slechts 5 au
teurs (ter vergelijking: bij de Canon tussen
Vecht & Eem waren dat er 20 voor 23 ven
sters), onder wie met name Els van Damme
en Jan Baar, die de meeste vensters voor hun
rekening namen. Belangrijke elementen van
de lokale geschiedenis passeren de revue in
korte, eenvoudige en rijk geïllustreerde stuk
jes. De canon opent met venster 1 Werinon -
Liudger en de Berg ter Horst van Els van Dam
me. Op een kleine zandheuvel uit de laatste
ijstijd in de buurt van het Overmeer werd
door Liudger op zijn voorouderlijke erfgrond
een kapel gesticht, het begin van Nederhorst
den Berg als 'gestructureerde samenleving'.

Aan het landschap en grondgebied wor
den meerdere vensters gewijd. Zo beschrijft
Anton Cruysheer de strijd om water en land
in de Horstermeer en Gerard Baar de zand
winning die vanaf 1936 plaatsvond en uitein
delijk uitmondde in een recreatieve plas. Veel
vensters betreffen uiteraard ook het bestuur
van Nederhorst den Berg. Er wordt geschre
ven over de ridderhofstad Nederhorst, over
de ambachtsheer Godard van Reede, over de
bekende gemeentesecretaris (1936-1953) en
geschiedschrijver J.J.F. Krol en over de ge
meentelijke herindeling. Ook de kerkelijke
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geschiedenis komt aan de orde in vensters
over de Willibrordkerk en over de katholie
ken vanaf de Reformatie. Voor een deel sluit
daar het venster over het onderwijs bij aan:
naast de openbare school, kwamen er protes-
tants-christelijke scholen en een katholieke.
Vooral buiten Nederhorst den Berg zal het
weinig bekend zijn, dat er in de 17e en 18c ook
hier prestigieuze landhuizen hebben gestaan
en dat in de 20' eeuw tien procent van bevol
king haar bestaan vond in de wassserijen.

Kritiek op de Historische Canon Nederhorst
den Berg kan ik eigenlijk niet geven. De be
langrijkste aspecten van de dorpsgeschiede
nis komen aan bod. De vensters zijn zoals ge
zegd kort maar helder geschreven met veel
aanvullende informatie naar het voorbeeld
van de regionale canon, zoals de plekken die
bekeken kunnen worden.

Misschien had er nog een 23e venster aan
de canon kunnen worden toegevoegd, over
een sociaal onderwerp. In venster 17 'Sociale
bewogenheid' van de Historische Canon tussen
Vecht & Eem komt ook de sociaal voelende
gemeentearts van Nederhorst den Berg
Sjoerd Wartena ter sprake, onder verwijzing
naar een artikel van Jan Baar in Werinon. Die
dokter had niet misstaan in deze lokale ca
non. Maar dat hij geen eigen venster krijgt,
doet niets af aan de betekenis van het boekje;
er moeten nu eenmaal keuzes worden ge
maakt bij het vaststellen van de onderwer
pen.

De Historische Canon Nederhorst den Berg is
natuurlijk op de eerste plaats belangrijk voor
de Bergers zelf. Maar ook voor iedereen bui
ten de gemeentegrenzen die geïnteresseerd is
in de regionale geschiedenis tussen Vecht en
Eem valt er veel wetenswaardigs te lezen.
Kortom: een voorbeeldige lokale canon!

Henk Michielse

Historische Canon van Nederhorst den Berg. Te bestel
len bij de Historische Kring, Torenweg 9, 1394 EA
Nederhorst den Berg. E-mail: hkndb@hetnet.nl.
Prijs € 12,50 (+ verzendkosten). Of af te halen bij de
Historische Kring, in de Spot, Blijklaan, donder
dagavond van 19.30-21.30 uur of bij Drogisterij Ely-
sa, Brugstraat 7, Nederhorst den Berg.

W at een stra lende bru id!

Als hoogtepunt van de viering van 750 jaar
Amersfoort verscheen vorig jaar de tweedeli
ge uitgave 'Bruit van d’Eem' -  Geschiedenis van
Amersfoort. Aan de hand van vijf tijdvakken
wordt deze geschiedenis door een aantal des
kundigen tot in de details beschreven: de
vroege Middeleeuwen tot 1579,1579 tot 1800,
1800 tot 1890, 1890 tot 1975 en de groeistad-
periode vanaf 1975. In de eerste vier tijdvak
ken komen aan de orde: stad en bevolking,
economische en sociale ontwikkelingen, poli
tiek en bestuur, kerkgeschiedenis en onder
wijs en cultuur. De geschiedschrijving wordt
afgewisseld met op zichzelf staande bijdra
gen over bijzondere mensen of voorwerpen.

'Bruit van d'Eem’ is een breed opgezette
studie met een pakkende titel -  zo noemde
Joost van den Vondel de stad vanwege haar
rijke verleden. De uitgave verrast door talloze
boeiende, vaak onbekende, onderwerpen -
dikwijls geplaatst in een nationale of Europe-
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se context -  en door nieuwe inzichten. Ze be
vat circa zeshonderd goed uitgekozen foto's,
reproducties, kaarten en dergelijke, meestal
in kleur. Een epiloog en enkele registers be
sluiten het geheel.

Vanwege het bestek van deze recensie
kan ik hier op slechts een aantal interessante
items ingaan.

Vroege Middeleeuwen tot aan 1579
De naam Amersforde (doorwaadbare plaats in
de Eem) wordt voor het eerst vermeld in
1028. Bij de Eem ontstond handelsverkeer en
van lieverlee ging men zich er vestigen. In
1259 kreeg de nederzetting stadsrechten van
de bisschop van Utrecht. Maar als tegenpres
tatie moest Amersfoort de bisschop te allen
tijde in conflicten bijstaan.

Tamelijk onbekend is het feit dat Amers
foort -  net als de rest van de Nederlanden -
tot 1648 formeel viel onder de Duitse keizer,
vertegenwoordigd door een graaf. Na de af
zwering van Philips ging de grafelijke macht
over op de Staten van Utrecht. Toen in ca.
1000 deze grafelijke functie werd toegekend
aan de bisschop van Utrecht, ging deze heer
sen over de tegenwoordige provincies
Utrecht, Overijssel en Drenthe. Rond 1300
verwierf de graaf van Gelre echter de feitelij
ke macht in Overijssel en Drenthe, waardoor
het grote gebied in tweeën uiteenviel en
Amersfoort een grensstad werd. Vanwege de
vele conflicten tussen deze beide en andere
ambitieuze hoge heren kreeg Amersfoort het
vaak zeer zwaar te verduren.

De informatie over de middeleeuwse ker
ken en kloosters is interessant en de passages
over de broederschappen, Amersfoort als be
devaartsoord en de Moderne Devotie in deze
stad zijn ronduit verrassend.

Zeventiende en achttiende eeuw
Behalve als tabakscentrum speelde Amers
foort een grote rol als textielstad. De textielin
dustrie bloeide weer op, zwaar gesubsidieerd
door het stadsbestuur. Een kwart van de be
volking werkte toen in die bedrijfstak! Met 61
bazen en 388 weefgetouwen groeide de stad
uit tot het belangrijkste productiecentrum

t

‘Brultanö’Eern’
Geschiedenis
van Amersfoort

van bombazijn (uit linnen en katoen) in de
Republiek.

De gereformeerde Rogier Camerbeeck,
gehuwd met een katholieke vrouw, was nota
ris, regent van de St.-Joriskerk en zelfs sche
pen en burgemeester. Een zeer ongebruikelij
ke situatie. Maar als in zijn tijd gebleken zou
zijn, dat dit paar in het geheim een katholiek
huwelijk had gesloten, had Camerbeeck zijn
flitsende carrière wel kunnen vergeten.

Twee nationale beroemdheden komen ter
sprake: Johan van Oldenbarnevelt, de ver
maarde in Amersfoort geboren staatsman, en
Jacob van Campen, schilder en architect van
o.a. het stadhuis (nu: paleis) van Amsterdam.
Ook de schilders Withoos (vader en dochter)
en Van Wittel komen in beeld. Verder lezen
we over de Amersfoortse patriotten en de
verwoesting van de O.L.V.-kerk door een
ontploffing van allerlei wapentuig, dat daar
vanwege die patriotten lag opgeslagen.

Negentiende eeuw tot 2008
In deze hoofdstukken wordt vooral de op
komst van de industrie geschetst, waarbij het
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voornamelijk gaat om weverijen, een aantal
fabrieken als een hoeden-, een kaarsen- en
een luciferfabriek en een bierbrouwerij. De
komst van het leger bracht Amersfoort even
eens economisch voordeel. Diverse scholen,
waaronder zelfs een beiaardschool, zorgen
voor de ontwikkeling en opleiding van de
jeugd.

Eind negentiende eeuw ging Amersfoort
zich weer uitbreiden. Deze groei kwam in een
stroomversnelling, toen na 1973 de stad door
annexatie van het dorp Hoogland haar gren
zen ver naar het noorden kon verleggen. De
zeer bijzondere architectuur in Amersfoort-
noord krijgt nog steeds belangstelling uit de
hele wereld. Door deze uitbreiding, de cen
trale ligging en de goede verbindingen is
Amersfoort een ideale woonstad en vesti
gingsplaats voor bedrijven en instellingen ge
worden.

Interessant zijn de uitgebreide informatie
en de mooie illustraties betreffende musea,
architectuur en beeldende kunsten, onder an
dere over Flehite, De Zonnehof, Rietveld,
Starreveld, Armando, Nieweg en Mondriaan.
Op kerkelijk en religieus gebied is er in deze
jaren ook veel gebeurd. In 1985 bezocht zelfs
de paus Amersfoort!

Enkele kritische kanttekeningen
De eindnoten betreffende deel I staan achter
in deel II, zodat je beide dikke delen steeds
samen moet hanteren, wat niet erg handig is.
Sommige passages zijn onlogisch:
1. 'Hoewel volmaakt onleesbaar, vormen [...]

een ware 'Fundgrube voor wie zich wil ver
diepen ...' (p. 24) (nogal tegenstrijdig)

2. 'Bij Amersfoort kruiste daarom de oude
weg vanuit Utrecht de rivier en zette zich
voort over de Veluwe richting Deventer. Dit

was de route die in de zeventiende eeuw
de Twentse linnenkooplieden volgden,
wanneer zij met hun 'hessenkarren' naar
Amersfoort trokken .'(dus precies de andere
kant op!) (p. 38);

3. 'werd nauwlettend toegezien op de kwali
teit van de geproduceerde wollen stoffen.
Als deze (de kwaliteit) in orde was bevon
den, werd er een loodje aan (aan de kwali
teit) bevestigd, (p. 257) (mijn cursivering,
F.B.).

4. Minder storend zijn taalkundige vergis
singen zoals het hier en daar verwarren
van verwijswoorden en enkel- en meer
voudsvormen.

Ondanks de vele besproken onderwerpen
mis ik (meer) informatie over jodenvervol
ging en het verzet, Amersfoort als sinter
klaasstad, de Stichting industrieel erfgoed in
de stad Amersfoort (Siesta) en de Amers-
foortse radio- en tv-zenders.

Conclusie
'Bruit van d’Eem' -  Geschiedenis van Amersfoort
is een uiterst interessant standaardwerk ge
worden, zeer verzorgd uitgegeven door Uit
geverij Matrijs. Het geeft een gedegen en
vaak verrassend beeld van 750 jaar Amers
foort en is dus zeer de moeite van het aan
schaffen waard!

Frits Booy

Rob Kemperink en Burchard Elias (redactie), ‘Bruit
van d’Eem' -  Geschiedenis van Amersfoort. In samen
werking met de Stichting Historie Amersfoort en
de Stichting Het Cees Kamerbeek Fonds uitgege
ven door Uitgeverij Matrijs, Utrecht 2009. Twee de
len in cassette; 987 pp. en ruim 600 afbeeldingen.
ISBN 978-90-5345-335-3. Prijs € 89,95.
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Archiefnieuws

30.000 Bezoekers aan
GooienVechtHistorisch.nl

Karin Abrahamse

Op 5 februari 2009 werd de website gooien-
vechthistorisch.nl gelanceerd. Het was een
blijde gebeurtenis doordat dit het resultaat
was van een intensieve samenwerking tussen
de drie archiefdiensten in het Gooi en de
Vechtstreek.

Nu, op het moment van schrijven elf
maanden later, blijkt de website een succes.
Bijna 60.000 bezoeken werden gebracht door
30.000 bezoekers. De bezoekintensiteit is con
sistent: dagelijks nemen gemiddeld 175 per
sonen een kijkje op de site.

Wat is daar zoal te vinden? Allereerst de
meest populaire bronnen:
• 3.700 foto's van persfotograaf Stevens uit

de periode 1939-1965;
• 14 topografische kaarten, daterend van

1702-1912;
• 42.106 doorzoekbare krantenpagina's uit

de jaren 1856,1858,1900-1939.
Deze zijn alle gratis naar de eigen pc te
downloaden. De bestanden zijn van hoge
afdrukkwaliteit en de foto's kan men voor
eigen gebruik zonder belemmeringen afdruk
ken.
• Een website van archiefdiensten bevat

natuurlijk ook de database van al hun
archieven en collecties. Ruim 95.000 be
schreven archiefbestanddelen zijn er te
vinden.

• Verder is er een geïntegreerde catalogus
van alle boeken in de historische biblio
theken van de archiefdiensten.

• En niet als minste: ruim 100 archiefschat
ten en thematische artikelen zijn gepubli
ceerd in de contentpagina's van de site.

Meer bronnen in 2010
Hoewel de website dus nu al een succes is,
zal 2010 een forse uitbreiding van met name

de bronnen te zien geven. Duizenden foto's
en tientallen kaarten zullen worden toege
voegd.

Het Streekarchief Gooi en Vechtstreek zal
alle Hilversumse ontwerpen van Dudok pu
bliceren. Het Gemeentearchief Weesp zal met
name topografische kaarten en foto's toevoe
gen. Het Stads- en Streekarchief te Naarden
zal alles op alles zetten om grote delen uit het
archief van Stad en Lande, het zogenaamde
Erfgooiersarchief, te publiceren.

Dat is nog niet alles. Vrijwilligers van de
archiefdiensten hebben gedurende tientallen
jaren naamindexen gemaakt op allerlei histo
rische bronnen zoals notariële en rechtbank-
archieven van vóór 1811. Dit jaar zal een be
gin worden gemaakt met het doorzoekbaar
publiceren van die naamlijsten. Vooral voor
de genealogische onderzoeker zal de site
hierdoor aantrekkelijker worden.

Enquête
Hoewel de website nog maar jong is, is toch
al een bescheiden enquête naar de kwaliteit
ervan gehouden onder klanten van de ar
chiefdiensten. De resultaten ervan vormden
niet zozeer een verrassing als wel een beves
tiging van enkele wensen die ook bij de ar
chiefdiensten leven. Zo zal nog dit jaar meer
functionaliteit worden toegevoegd. De zoek
mogelijkheden worden meer divers en ar-
chiefinventarissen zullen gestructureerd
doorzoekbaar worden aangeboden. En voor
al, zoals boven al gemeld, zal op veler ver
zoek het aantal foto's en bronnen drastisch
worden uitgebreid.

Renoü
Op 11 januari dit jaar is hiermee al een mooi
begin gemaakt door de publicatie van de
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collectie Frangois Renoü. Deze verzameling
prenten, tekeningen en kaarten (grotendeels
van het Gooi en omstreken) is in bewaring
gegeven aan het Streekarchief Gooi en Vecht
streek door de dames Renoü. De collectie is
door Frans Renoü -  zoals vele TVE-ers hem
gekend zullen hebben -  met veel liefde en
historische kennis bijeengebracht. Zijn doch
ters willen de collectie graag delen met ieder
een die belangstelling heeft voor de geschie
denis van de regio. Daarom is de hele collec
tie door het Streekarchief gedigitaliseerd. Zie
voor voorbeelden bijgaande afbeelding en de
kaart op de omslag (achterzijde).

D igitale N ieuw sbrief

Wilt u op de hoogte blijven van alle nieuwe
ontwikkelingen en nieuwe aanwinsten? Geef
u dan op voor de digitale nieuwsbrief via
gooienvechthistorisch.nl/nieuwsbrief.

f t ? H ;

W - 5 igafe

I

Kampstraat te Hilversum door L.K.C. Prins (coll. Fran
cois Renoü, Streekarchief Gooi en Vechtstreek /  gooien-
vechthistorisch.nl).

Archiefdiensten
Tussen Vecht en Eem
Archief Eemland
Archiefdienst voor de gemeenten Amersfoort,
Baarn, Eemnes, Leusden, Renswoude en Wou
denberg, alsmede Waterschap Vallei & Eem.
Voorts is Archief Eemland documentatiecentrum
voor de Stichting Nationaal Momument Kamp
Amersfoort (www.kampamersfoort.nl).
Bezoekadres: Stadhuisplein 7, Amersfoort.
Open: ma-vr 9.00-17.00, do ook 18.00-20.00
uur.
Postbus 4000, 3800 AE Amersfoort
Tel. 033-469 501 7, fax 033-469 5451
Internet: www.archiefeemland.nl

Gemeentearchief Soest
Archief voor Soest, Soesterberg en Soestduinen
Bezoekadres: Raadhuisplein 1,3762 AV Soest
Open: wo 9.00-17.00, op afspraak
Tel. 035-609 3720
E-mail: piekj@soest.nl
Internet: www.soest.nl, volg Gemeentearchief

GooienVechtHistorisch.nl
Onderstaande drie archiefdiensten werken nauw
samen in de presentatie van een gezamenlijk
digitaal archief.

Streekarchief Gooi en Vechtstreek (SAGV) *
Archiefdienst voor Blaricum, Hilversum, Laren
en Wijdemeren
Bezoekadres: Oude Enghweg 23, 121 7 JB Hil
versum
Open: ma 9.00-13.00 uur, di-vr 9.00-17.00 uur
Postbus 9900, 1201 GM Hilversum
Tel. 035-629 2646, fax 035-629 2505

Stads- en Streekarchief Naarden, Bussum, Mui-
den en Huizen *
Bezoekadres: Cattenhagestraat 8, 1411 CT Naar
den
Open: ma-vr 13.30-16.30,
dinsdagochtend op afspraak
Postbus 5000, 1410 AA Naarden
Tel. 035-695 7811, fax 035-695 7883

Gemeentearchief Weesp *
Bezoekadres: Nieuwstraat 70A, 1381 BD Weesp
Open: ma, di, do 9.00-12.00, op afspraak
Postbus 5099, 1380 GB Weesp
Tel. 0294-491 226 of 491 391, fax 414 251

* Gezamenlijke internet-adressen:
E-mail: info@gooienvechthistorisch.nl
Internet: www.gooienvechthistorisch.nl
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Agenda uitgelicht

Art Nouveau uit het Rijksmuseum in Singer

,

Art
ouveau

uit het
Rijksmuseum

30.01 -  O9.O5 2010

ER LAREN
Oude Drift 1 Laren www.singerlaren.nl

Al bijna 50 jaar verzamelt het Rijksmuseum decora
tieve kunst uit de periode 1890-1920. Deze topcol
lectie is echter al geruime tijd niet geëxposeerd. Een
aantal objecten en ensembles is zelfs nog nooit aan
het publiek getoond. Singer Laren is dan ook ver
heugd om de tentoonstelling Art Nouveau uit het
Rijksmuseum te kunnen presenteren.

De tweede 'Gouden Eeuw' van de decoratieve
kunsten in Nederland wordt op spectaculaire wijze
in beeld gebracht door vormgever Maarten Spruyt.
Hij brengt de meubels, ceramiek, zilver, sieraden,
glaswerk, textiel en grafiek van rond 1900 opnieuw
tot leven.

Van 'Lelijke Tijd' naar 'Nieuwe Kunst'
Het 19e-eeuwse interieur hing aan elkaar van stijl-
herhalingen en ontbeerde daardoor een eigen ge
zicht. De economische hausse na 1875 bracht daar
verandering in. Het zelfbewustzijn groeide en de
nieuwe tijd ging gepaard met een nieuwe kunst.

Het kunstonderwijs werd hervormd want het vak
van 'industrieel ontwerper' stond nog in de kinder
schoenen. De Nederlandse decoratieve kunst be
leefde gouden jaren en telde internationaal volop
mee.

De natuur was de belangrijkste inspiratiebron
voor de vernieuwers in de kunsten. Motieven uit
flora en fauna, gestileerde patronen en een afkeer
van symmetrie zijn kenmerkend voor hun werk.
Grote artistieke vernieuwing kwam van de cera-
miekfabriek Rozenburg waarvoor Theodoor Colen-
brander ontwierp. De schilder Jan Toorop gaf met
zijn affiche voor Delftsche Slaolie de Nederlandse
variant van Jugendstil/Art Nouveau zijn eigen
naam.

Amsterdamse School
Nederland kende ook een eigen variant van de
internationale 'Kunstnijverheidsbeweging'. De ont
werpers hiervan lieten zich inspireren door in
heemse volkskunst en hadden een afkeer van indu
striële massaproductie. Het driemanschap Gerrit
Dijsselhof, Theo Nieuwenhuis en Carel Lion Cachet
werkte voor de afdeling interieurkunst van de Fa.
Van Wisselingh & Co. terwijl Hendrik Berlage en
Karei de Bazel met 't Binnenhuis geassocieerd wa
ren. Hun interieurontwerpen -  strakke vormen met
weinig decoratie -  werden in kostbare materialen
uitgevoerd en belandden in de huizen van de aller
rijksten.

In de tentoonstelling zitten enkele bijzondere
verrassingen. Zo is een monumentaal Art Deco
ameublement van Architectenbureau Eibink en
Snellebrand voor het eerst sinds lange tijd weer te
zien. Ook wordt werk getoond waarmee Neder
land zich in het buitenland presenteerde. De firma
Arts & Crafts uit Den Haag zond een prachtig ka
merscherm naar de Eerste Internationale Tentoon
stelling van Moderne Decoratieve Kunst te Turijn
in 1902. Daar werd ook een compleet eetkamer-
ameublement van Berlage getoond. Nu zijn beide
te zien in Singer Laren. Vermaarde ontwerpen van
Jan Eissenloeffel, Jaap Gidding, Andries Copier,
Michel de Klerk, Joseph Mendes da Costa en vele
anderen completeren de tentoonstelling.

De tentoonstelling Art Nouveau loopt t/m  9 mei
2009. Zie voor locatie, openingstijden en dergelijke
Singer Laren in Agenda hiernaast.
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Agenda

Historisch Café Naarden
Het Historisch Café Naarden vindt in principe plaats in
Wijnproeverij De Samaritaan, Marktstraat 41 Naarden.
Vanaf 20.00 uur. Toegang gratis:
Dinsdag 16 maart: Drs. Hans van der Linde, De geschiede
nis van de Hernhutters & Comenius.
Dinsdag 18 mei: Stadsarchivaris Anne Medema, Naarden in
Stukken -  archiefvorming & belangrijke archivalia.
Dinsdag 21 september: Hans Bonke, Nederlandse Forten en
vestingen in Indonesië.
Dinsdag 16 november: Frits Booy, De geschiedenis van Sin
terklaas.

De Emil Ludenlezing
Vrijdag 23 april in het Stadhuis van Naarden
Jaarlijks organiseren de Stad & Lande Stichting, De Vrienden
van het Gooi, Tussen Vecht en Eem en het Goois Natuurreser
vaat de Ludenlezing, genoemd naar de eerste voorzitter in
1913 van de Erfgooiersorganisatie Stad & Lande van Gooi
land.
Op deze avond wordt tevens de Emil Ludenpenning uitge
reikt aan een persoon die zich in het bijzonder verdienste
lijk heeft gemaakt voor de geschiedschrijving van ons
gebied en/of behoud van landschappelijk erfgoed.
Onderwerp van de lezing: Opkomst & ondergang van de laat
middeleeuwse kloosters in Naarden en de regio, ca. 1400-1579
door dr. H.C.M. Michielse, hoofdredacteur van TVE. Zie
ook p. 60 hierna.

Cursus over Alexander de Grote
Livius onderwijs 't Gooi verzorgt een cursus met ver
nieuwde inzichten in de geschiedenis van de omstreden
veroveraar Alexander de Grote op het grensvlak van
Europese en Aziatische culturen. Locatie: Bibliotheek
Naarden-Bussum, Wilhelminaplantsoen 18 in Bussum.
Cursusdata: do 25 maart, 1, 8 en 15 april 2010 van 19.30-
21.30 uur. De kosten zijn € 95,-. Inschrijven via: tel. 035-
6945381 of website www.Liviusonderwijs.nl (Livius On
derwijs 't Gooi).

Historische Kring 'Baeme'
Hoofdstraat IA (ingang Bibliotheek) Baarn
Info: www.historischekringbaeme.nl
Open: wo 14.00-16.00 uur, za 11.00-13.00 uur.
Expositie In steen gebeiteld, een tentoonstelling over de
verhalen achter de gedenkstenen en eerste steenleggingen
in Baam, t/m  eind april.
Daarna een expositie over de mobilisatie en het eerste
oorlogsjaar in Baam.

Huizer Museum 'het Schoutenhuis'
Achterbaan 82,1271 TZ Huizen
Info: www.huizermuseum.nl, 035-525 0223
Open: di t/m  zo: 13.30 -  17.00 uur.
Fototentoonstelling Wildlife Photographer of the Year 2009,
bestaande uit bekroonde foto's van de internationale
natuurfotografiewedstrijd, van 27 maart t/m  19 juni 2010.

Singer Laren
Oude Drift 1,1251 BS Laren
Info: www.singerlaren.nl, 035-539 3939
Open: di t/m  zo: 11.00 -17.00 uur.
Tentoonstelling Art Nouveau t/m  9 mei 2009. Zie ’Agenda
uitgelicht' voor details.
Tentoonstelling Kleurrijk Singer t/m  29 augustus 2010
Het palet van de schilder vormt de ruggengraat van deze
tentoonstelling. Elke wand representeert een of meer
kleuren. Verrassende combinaties van werken zijn het
gevolg. Singer Laren toont haar mooiste schilderijen,
waarbij kleur en kleurgebruik de rode draad vormen. De
diversiteit aan onderwerpen en stijlen zijn daaraan onder
geschikt.

Oudheidkamer van de Historische Kring Eemnes
Raadhuislaan 2-A, 3755 HC Eemnes
Info: www.historischekringeemnes.nl, 035-538 1609
Open: za. 14.00-16.00 uur.
Tentoonstelling Willem Frederik Noor dijk (1887-1970), 25
april t/m  medio september 2010, toegang gratis.
De kunstschilder Willem Frederik Noordijk, opgeleid aan
de Haagse kunstacademie, woonde en werkte sinds 1919
in Eemnes. Hij staat bekend als een productief schilder
naar de natuur, die zowel in Eemnes en omgeving zijn
inspiratie opdeed, als op zijn reizen in het buitenland,
zoals Noord-Afrika. Naast schilderijen produceerde hij
diverse etsen en illustreerde hij boeken.

Het Utrechts Archief
Hamburgerstraat 28, 3512 NS Utrecht
Info: www.hetutrechtsarchief.nl, 030-286 6611
Open: di t/m  za 10.00-17.00 uur
Tentoonstelling: De stad uit met het Stichtse lijntje -  Ruim
een eeuw spoor tussen Utrecht en Baarn t/m  24 mei 2010,
toegang gratis.
De oprichting van de Nederlandsche Centraal Spoorweg
maatschappij (NCS) 150 jaar geleden vormt de aanleiding
voor de tentoonstelling De stad uit met het Stichtse lijntje.
Hierin wordt een van de mooiste lokale spoorverbindin
gen uitgelicht, namelijk het Stichtse lijntje tussen Utrecht
en Baam. Aan de hand van affiches, oude foto's, films,
tekeningen en beschrijvingen van tremen, stations en
omgeving gaat het spoor terug in de tijd. De treinreis is
per film opnieuw te maken, waarbij uitgestapt kan wor
den op enkele historische 'halteplaatsen'.

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

De bij TVE aangesloten organisaties worden uitgenodigd hun
activiteiten in de periode medio mei tot en met augustus 2010
vóór 1 april 2010 aan te melden voor opname in deze rubriek.
Toezenden aan redactiesecretaris@tussenvechteneem.nl.
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De Emil Ludenpenning voor Ed van Mensch

Ed van Mensch (links) is in 2009 ingeschreven in het
Gulden Boek van de gemeente Hilversum, hier tijdens de
receptie (foto Kees van Aggelen).

De Emil Ludenpenning voor personen, die zich
bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor
de regionale geschiedschrijving of voor het be
houd van landschappelijk erfgoed in de regio, is
voor 2010 toegekend aan Ed van Mensch van
wege zijn verdiensten op historisch gebied.

Verdiensten Ed van Mensch
Ed van Mensch was directeur van het vroegere
Goois Museum. In die functie had hij uiteraard
ook bemoeienis met de geschiedenis van Hilver
sum en die van het Gooi, maar zijn activiteiten
gingen de taken die uit die positie voortvloeiden
verre te buiten. Zonder hem zou een aantal his
torische organisaties niet zo gefloreerd hebben.

Door zijn kennis van de geschiedenis van
Hilversum en het Gooi heeft Van Mensch veel
betekend voor de Hilversumse Historische Kring
Albertus Perk. Van 1986 tot 2007 was hij als be
stuurslid heel actief op historisch en organisato
risch gebied. Hij werkte ook regelmatig mee aan
het inrichten van exposities, het uitbrengen van
publicaties en het verzorgen van lezingen. Daar
naast was hij bestuurslid van de Stichting Hilver
sum Pas Op! en werkte hij mee aan de jaarlijkse
Pas Opl-kalender en aan verschillende uitgaven.

Veel heeft Ed van Mensch ook gedaan voor
Tussen Vecht en Eem (TVE), de organisatie voor

regionale geschiedenis. Vanaf de jaren tachtig
tot voorjaar 2007 was hij lid van het Algemeen
Bestuur, waar hij waardevolle adviezen gaf, zo
wel aan de vele bij TVE aangesloten organisaties
als aan TVE zelf, onder meer als lid van de TVE-
Werkgroep Regionale Geschiedschrijving. Daarnaast
was hij van 1982 tot 1993 redacteur van het tijd
schrift Tussen Vecht en Eem, dat in die periode
werd uitgegeven door TVE samen met de Vere
niging Vrienden van het Gooi, en vervolgens nog
eens zeven jaar (1993-2000) hoofdredacteur van
dit tijdschrift. Daarbij schreef hij voor het blad
vele artikelen over Hilversumse en regionale
thema's.

Tenslotte heeft hij gedurende lange jaren
ook steun verleend aan de Archeologische Werk
gemeenschap Naerdicklant als adviseur en actief
lid.

Jaarlijkse Ludenlezing op 23 april
De Emil Ludenpenning is in 1982 ingesteld door
de Stad & Lande Stichting en werd tot 2009 ook
altijd door haar toegekend. Maar Stad & Lande
wilde het draagvlak en bereik van de prijs ver
groten. Daarom wordt de penning voortaan toe
gekend door een viertal organisaties op histo
risch & landschappelijk gebied: naast de Stad &
Lande Stichting, ook de Stichting Tussen Vecht en
Eem, de Vereniging Vrienden van het Gooi en het
Goois Natuur Reservaat.

De prijs is vernoemd naar reserve-generaal-
majoor Emil Luden, de eerste voorzitter van de
in 1912 na een reeks rellen door het rijk in het le
ven geroepen Vereniging Stad Sr Lande van Gooi
land, de organisatie van Erfgooiers.

Uitnodiging
Donateurs van TVE worden uitgenodigd om de
uitreiking van de penning en de Ludenlezing bij
te wonen op vrijdag 23 april 2010 in het Stad
huis te Naarden. (Zie voor de lezing de Agenda
op p. 59.) Zij worden verzocht zich aan te mel
den bij de heer E.J. Boeters, secretaris van de
Stad en Lande Stichting, Schokkinglaan 8, 1272
JS Huizen, of per e-mail bertboeters@hetnet.nl.
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Stichting Tussen Vecht en Eem
Jaarverslag 2009

Tot de hoogtepunten van 2009 behoorden
naast de gebruikelijke organisatie van de
Open Dag, dit jaar met als thema De Geschie
denis van Eemland, de presentatie van de His
torische Canon tussen Vecht & Eem en de uitrei
king van de Ludenpenning.

Het jaar opende met de vertoning van De
Loosdrechtfilm op 31 januari bij de Historische
Kring Loosdrecht, voortgekomen uit samen
werking tussen de Historische Kring en TVE.
TVE-bestuurslid Jan Lamme fungeerde als
motor voor dit project, terwijl filmer Franca
Stas en projectleider Hetty Hagens al hun
deskundigheid ter beschikking hadden ge
steld. Een feestelijke middag rondom deze
sfeervolle film bekroonde werk van ruim
twee jaar.

Historische Canon tussen Vecht & Eem
Op 25 maart werd in het gemeentehuis van
Hilversum de Historische Canon tussen Vecht
& Eem gepresenteerd. Deze kwam in onge
veer een jaar tot stand door samenwerking
van TVE met de Stichting Omgevingseduca-
tie. Aan de Canon, die al in december 2008 als
website verscheen, werkten 20 auteurs mee.
De Canon biedt een toegankelijke weergave
van de hoofdpunten van de regionale ge
schiedenis. De boekversie is succesvol ver
kocht en nog steeds verkrijgbaar.

Het TVE-bestuur was zeer verheugd dat
prof. dr. Frits van Oostrom bereid was gevon
den de Canon in ontvangst te nemen. Profes
sor Van Oostrom sprak zijn waardering uit
voor de bondigheid en de gevarieerde thema
tiek van de TVE-Canon. Tegen de achter
grond van het waarom van een historische
canon noemde hij de inmiddels ontstane
'canonitis' en gaf hij uitleg over inzichten en
haken en ogen waarmee het maken van een
canon verbonden is.

Drs. Hans Mous hield een interessant be
toog over het belang van een historische ca

non vooral voor het middelbaar onderwijs,
juist nu bij jonge mensen de belangstelling
voor geschiedenis zozeer is afgenomen. De
Stichting Omgevingseducatie verraste het ge
zelschap met de verschijning van de reïncar
natie Koning Lodewijk Napoleon die, ver
baasd over de veranderingen na 200 jaar,
werd geïnterviewd door vier alerte brugklas
sers.

Een goed bezochte interessante middag,
ook dankzij zijtafels ingericht door Histori
sche Kringen, o.m. Nederhorst de Berg en
Loenen, met lokale onderzoeksbevindingen.

Bijzondere verdiensten
De uitreiking van de Emit Ludenpenning door

TVE-voorzitter jan Vollers overhandigt prof. dr. Frits
van Oostrom het eerste exemplaar van de Historische
Canon.
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de gezamenlijke commissie van de Stichting
Stad en Lande, van Tussen Vecht en Eem en
De Vrienden van het Gooi vond op 24 april
2009 plaats in het raadhuis van Naarden. De
penning wordt toegekend voor verdiensten
op het gebied van regionale geschiedenis. Dit
jaar kwam daarvoor in aanmerking prof. dr.
Piet Leupen, die zowel bestuurslid van TVE
als hoofdredacteur van het tijdschrift Tussen
Vecht en Eem is geweest en 14 jaar vice-
voorzitter was van de Stichting Omge-
vingseducatie. Anton Kos, historicus, hield
de jaarlijkse 'Emil Ludenlezing' over de Ge
schiedenis van de Erfgooiers.

Een bijzonder evenement was de benoe
ming op 29 april tot Ridder in orde van Oranje
Nassau van de vorige voorzitter van TVE,
Henk Michielse. Zeer verdiend, niet alleen
vanwege zijn achtjarig voorzitterschap en zijn
inzet als hoofdredacteur, maar ook vanwege
alle overige maatschappelijke taken die hij ja
renlang naast zijn werk heeft verricht.

Open Dag 2009
Voor de organisatie van de Open Dag was dit
jaar besloten de blik te richten naar de oost
flank van de regio. Na enig overleg werd
overgegaan tot samenwerking met de Histo
rische Kring 'Baerne' en de Historische Vere
niging Soest. Dit resulteerde in een Open Dag
en een Symposium op 3 oktober te Soest. Het
35-jarige bestaan van HK Baarn was mede
aanleiding hiervoor.

Hoewel de HV Soest begin 2008 nog geen
aangesloten organisatie was, bleek het be
stuur van harte bereid mee te werken en zelfs
om gastheer te zijn voor deze Open Dag. De
aansluiting bij TVE volgde snel. De thuisbasis
van deze HV Soest, het Museum Oud Soest,
bleek op deze druk bezochte dag de gasten
goed te kunnen herbergen.

Na opening door de voorzitter en wel
komstwoord door burgemeester Noorder-
graaf van Soest, gaf mw. drs. Margriet Mijns-
sen-Dutilh haar presentatie Droog of Nat? Het
oorspronkelijk landschap voor de ontginning van
Eemland. Zij maakte haar gehoor duidelijk,
dat theorievorming rond een landschap en de
ontginning ervan nauw samenhangt met de

theorie die men al heeft over het oorspronke
lijke landschap. Zo verdedigde zij op grond
van historische bronnen dat de Eem lang
slechts een moerasbekken is geweest, zoals in
oude teksten wordt beschreven, en pas een ri
vier werd door drooglegging van het gebied.
Dat vanuit een andere theorie Chris de Bont
de ontginningen langs de Eem vergelijkt met
die langs rivier de Vecht, acht zij onjuist. Een
interessante en wetenschappelijke lezing die
zeker kan aanzetten tot nadere verdieping.

De aansluitende voordracht van mw. The
ra Coppens over het aanvankelijke jachtslot
Soestdijk, het latere paleis, en haar bewoon
sters van Catharina Hooft tot Koningin Julia
na, sprak zeer aan, zowel dankzij de prachti
ge lichtbeelden als de levendige en boeiende
presentatie, opgeluisterd met vele anekdotes.

Na een ochtend luisteren was een wande
lende lunch door het museum Oud Soest een
goede afwisseling. Het museum wekte zeker
de nieuwsgierigheid op, of men zijn broodjes
nu nuttigde in de burgemeesterskamer of in
de grutterswinkel.

's Middags volgden drie excursies. Bijna
30 deelnemers kregen een rondleiding door
paleis Soestdijk. De bezoekers worden daar
in de tuin als het ware al verwelkomd door
de beelden van Juliana en Bernhard. Deze
waren eveneens zichtbaar vanuit de busex
cursie waaraan zo'n 45 mensen deelnamen,
en die vanuit Soest door Baarn naar Eemnes
voerde, waar in de sobere Nicolaaskerk een
indrukwekkend 18e-eeuws grafmonument te
zien was. De excursie werd door Thera Cop
pens perfect begeleid. De wandeling door
Soest onder begeleiding van Hans Kruiswijk
langs een resterend stuk Eng, de Oude Molen
en de Petrus en Paulus-kerk, gaf ondanks
dreigende luchten een goede indruk.

Mooi sluitstuk van de middag vormde het
imposante optreden van de Vendelzwaaiers
van het Soester Groot Gaesbeeker Gilde, het
enige Vendelzwaaiersgilde dat nog over is
boven de rivieren, zoals René van Hal in zijn
toelichting vertelde. Het staat nog in de ka
tholieke middeleeuwse traditie. De dag werd
met een goed glas afgesloten, met veel dank
aan gastheer HV Soest en zijn vrijwilligers.
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Rondleiding door Soest tijdens de Open Dag.

Tijdschrift met twee speciale nummers
Het Canon-nummer van maart werd als tijd-
schriftversie van het boek verstrekt aan de
donateurs en goed ontvangen, evenals het
fraaie september-nummer over de Geschiede
nis van Eemland. Ook de 'gewone' nummers,
mei en december, waren weer mooi en boden
goede artikelen. Gebrek aan kopij is er niet.

Nieuwe Initiatieven
De overleggroep over het Neragebouw in Ne-
derhorst den Berg blijft actief. Over behoud en
bestemming vond overleg met de gemeente
plaats.

De behoefte aan het opzetten van een Gids
op adtureel-historisch gebied aangevuld door
een fietsroute, was aanzet tot contacten met
enkele musea, zoals Museum Hofland en het
Singer Laren. Ed van Mensch, Jan Vollers en
Hans Mous maakten hiermee een begin.

Werkgroepen
Leden van de werkgroep Oude Wegen tussen
Vecht en Eem leverden ook dit jaar bijdragen
aan ons tijdschrift en dat van de Historische
Kring 'Baerne'. Er wordt uiteindelijk naar
bundeling en toekomstige publicatie toege
werkt.

De werkgroep Katholiek & protestant lever
de 'vensters' voor de Canon en was daarna
vooral actief in invullen van enkele nog niet
onderzochte plaatsen in de regio. Zo is er re
cent onderzoek over dit onderwerp gestart in
Laren.

Al in december 2008 heeft de werkgroep
Historische Canon tussen Vecht & Eem ervoor ge
zorgd dat ook de canon in de TVE-website werd
opgenomen. De werkgroep stelt zich expliciet open
voor discussie via de website en de mogelijkheden
daartoe deze te verbeteren.

De werkgroep Naoorlogse gastarbeid is in
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2009 een pilot-study begonnen middels een
zestal interviews met Turkse en Marokkaanse
gastarbeiders. Dit wordt in 2010 voortgezet.
De subsidieaanvragen werden beperkt geho
noreerd, maar worden in 2010 opnieuw ge
daan. Henk Michielse trad terug uit de werk
groep, bestuurslid Hans Mous is toegetreden.

Begin werd gemaakt met een Project Be
graafplaatsen met als coördinator mw. Flos
Wisse Smit. Jan Vollers en Heleen Niemeijer
hadden een aantal keren overleg met haar.
Besloten werd tot een bescheiden opzet en
het houden van enkele workshops, openge
steld voor belangstellenden uit historische or
ganisaties. Na mailing kwam een beperkte
respons. Op 31 mei werd de eerste workshop
in Hilversum gehouden; met een interessante
inleiding van Flos Wisse Smit en een bezoek
aan de begraafplaats 'De Hof'. Er werd beslo
ten om in 2009/2010 opnieuw een workshop
te houden. Het onderwerp leeft in kleine
kring.

Andere activiteiten
In 2009 was TVE (vertegenwoordiger Henk
Michielse) weer actief in de organisatie van
het Historisch Café Naarden, dat jaarlijks een
vijftal lezingen organiseert in Naarden-Ves-
ting, over de geschiedenis van stad en regio.

In de Stichting Omgevingseducatie heeft
Piet Leupen zijn taak als TVE-vertegen-
woordiger neergelegd; Maria Boersen (oud-
voorzitter TVE) nam deze taak over.

Het bestuur blijft van plan de lieux de mé-
moire-bijdragen van 2007 in Het Gooise Leven
te bundelen, aan te vullen en in een boek(je)
uit te brengen; 2011 is het streefjaar voor de
uitgave.

De website van TVE is gaandeweg verbe
terd, in het bijzonder door de uitbreiding met
de webversie van de Historische Canon tussen
Vecht & Eem. De web-canon werd genomi
neerd voor de Geschiedenis Online Prijs 2009,
uitgeschreven door het Historisch Nieuws
blad, maar kreeg ondanks complimenten niet
de eerste plaats.

Netwerkorganisatie, het Algemeen Bestuur
Als netwerkwerkorganisatie van bijna 40 his
torische verenigingen en instellingen stelt
TVE zich ten doel het onderling contact en
overleg tussen hen te bevorderen.

Voor de eerste vergadering, in maart, ge
noot het Algemeen Bestuur (AB) gastvrijheid
in het Gemeentemuseum Weesp, een nieuwe
aangesloten organisatie; voor de tweede jaar
lijkse bijeenkomst in de Lindenhoeve, het
thuis van de Historische Kring Laren. In
Weesp gaf Ad Jobse in de pauze een rondlei
ding door het 17e-eeuwse gebouw en langs de
verzameling porselein. Bij het AB-overleg in
Laren presenteerde de HK Laren zich met
zijn nieuwe bestuur. Ook werd kennis ge
maakt met het bestuur van de nieuw aange
sloten Stichting Comenius Museum en haar
directeur Hans van der Linde. Het bestuur
van HV Soest, dat tevens bestuur is van de
Stichting Museum Oud Soest, stelde zich
eveneens voor.

Aan het Algemeen Bestuur werden tel
kens de komende wijzigingen in samenstel
ling van het Dagelijks Bestuur gemeld.

Dagelijks Bestuur
Het Dagelijks Bestuur (DB) kwam in 2009 in 8
reguliere vergaderingen bijeen en had 2 keer
een vergadering met de redactie van het tijd
schrift Tussen Vecht en Eem, terwijl er regel
matig diverse werkbijeenkomsten plaatsvon
den, zoals ter voorbereiding van de Open
Dag over Eemland en het komende lustrum
in 2010.

Hans Mous is als nieuw lid toegetreden
tot DB en redactie. Jaap Groeneveld verliet
per 1 april het DB, maar blijft redactielid.
Penningmeester Paul van Oven trad per 31
december terug. Het heeft moeite gekost om
in deze vacature te voorzien. De procedure
was per 1 januari 2010 nog niet afgerond. Jan
Lamme trad eveneens terug als DB-lid, maar
het DB heeft Ed van Mensch als nieuw be
stuurslid mogen verwelkomen, informeel
vanaf najaar 2009, formeel vanaf 1 januari
2010.

Heleen Niemeijer-Hesselink
Secretaris
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Colofon
De Stichting Tussen Vecht en Eem (TVE) is een samenwerkingsverband van meer dan 35 lokale en regio
nale organisaties op historisch en aanverwant gebied. De Stichting bevordert en verbreidt de kennis op
historisch gebied betreffende de streek. Voorts ijvert zij voor het behoud van cultuurhistorische en karakte
ristieke waarden. Donateurs van TVE ontvangen het tijdschrift gratis.
Website: www.tussenvechteneem.nl
Donatie / Abonnement
e-mail: administratie@tussenvechteneem.nl.
Abonneren geschiedt door zich aan te melden als donateur. De minimum-donatie bedraagt € 17,50 per jaar.
Aanmelden als donateur kan het eenvoudigst door overmaking van de eerste donatie op 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 ad
ministratie van TVE, p /a  Kon. Emmalaan 10-A, 1405 CK Bussum, tel. 035-691 4950
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
drs. H.L.E. Niemeijer-Hesselink (penningmeester a.i.) -  als hierboven
ing. E.E. van Mensch -  J.H.B. Koekkoekstraat 26,1214 AD Hilversum -  035-623 4913
drs. J.M. Mous -  Stam 39,1275 CE Huizen -  035-526 7458
Aangesloten organisaties
Historische kring Baerne J 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 | Gemeentearchief Weesp | Vereniging Curtevenne, 's-Graveland |
Vereniging van Vrienden van het Gooi | Geologisch Museum Hofland, Laren | Nederlandse Genealogi
sche vereniging, afdeling Gooi en Eemland | Stichting Couleur Locale, Blaricum | Museum Hilversum |
Stichting Hilversum, Pas Op! \ Stichting Huizer Museum | Stichting Omgevingseducatie Gooi, Vecht- en
Eemstreek | Singer Museum, Laren | Stad en Lande Stichting | Stichting Vrienden van het Nederlands
Vestingmuseum, Naarden | Stichting De Hof, Hilversum | Stichting Weesp Kijk Uit!, Weesp | Stichting Be
houd het Oude Dorp, Huizen | Stichting Karakteristiek Blaricum | Stichting Oude Landbouwgewassen Laren
| Stichting Oude Begraafplaats van Naarden | Gemeentemuseum Weesp [ Comenius Museum, Naarden
Liet 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 Baarn -  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)
drs. J.M. Mous -  Stam 39,1275 CE Huizen -  035-526 7458
mw. S.C.L. Verster -  Hollandstraat 19 -  3634 AS Loenersloot -  0294-291 743

Redactieadres Hamerstraat 77,1402 PS Bussum 035-691 8978 -  redactiesecretaris@tussenvechteneem.nl
Opmaak Hans van Gelder en Joop Smids, Eemnes
Druk Drukkerij J. Bout & Zonen, Huizen NH
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